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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 54' SESSÃO, EM 16 DE 
MAIO DE 1990 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPED lENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presiden
te da República 

- N" 117/90 {n" 416/90, na origem), 
de agradecimento de comunicação. 

1.2.2 - Aviso do Secretário-Geral da 
Presidência da República 

- N" 581190, encaminhando informa
ções do Ministério Ja Economia, Fazenda 
e Planejamento sobre os quesitos cons
tantes do Requerimento n" 604/89, de au
toria do Senador José Fogaça. 

1.2.3-0rício do Sr. 1"-Secretário da 
Câmara dos Depurados 

Encaminhando à revisão do Senado Fe
deral autógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n" 9/90 
(n'' 4.432/89, na Casa de origem), que cria 
o Programa Diário do Congresso Nacio-~ 
na! para divulgação dos trabalhos do Po· 
der Legislativo na televisão, e determina 
outras providências. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR HUMBERTO LUCENA 
-Demissão de servídores públicos. Au
mento da arrecadação federal. Revoga
ção de decreto presidencial, estipulando 
reduç:o de vencimentos de servidores 
postos em disponibilidade e de resolução 

-=~~SUMÁRIO 

do Banco Central, aumentando e am- 1.2.6 - Apreciação de matéria 
pliando .o ~OF e .crian?o imposto sobre Recurso para 0 Plenário de decü;jo de 
transferenc1a de t1tulandade de cruzados questão de ordem formulada pdu Sena-
~!lQVQ~------·-----~-~ ---dor Alexandre Costa e Cid Sabüia de Car-

SENADOR JARBAS PASSARINHO valho, relativamente à nomeação do Go-
- Revogação de resolução do Banco vernador do Amapá, pelo Prl'sidente Fer-
Central, alterando o IOF e tributando nando Collor. Votação adiada por falta 
operações com cruzados novos. Asfalta- de quorum, após usarem da palavra os 
mento do trecho paraense da rodovia Srs. Humberto Lucena. Jusê Ignácio Fer-
Cuiabá- Santarem. Recursos pcm1 con- reira, Alexandre Costa. Jo~é Paulo Biso\, 
clusão da segunda etapa de Tucuruf. Cid Sabóia de Carvalho, João Menezes. 

SENADOR CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Revogação de decreto que 
reduz vencimentos de servidores públi
cos, postos eril disponibilidade, e de reso
lução do Banco Central. alterando e 
criando impostos. 

1.2.5 - Requerimentos 

- N°'-107/90, .. de autoria do Senador 
Ma_rco Maciel. solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Reso-
lução n'' _17/90, que mo~ifica o _§ ___ I" go_ 
aft.~M d-o -Regimento Intú!W~ -

- N·· 1 0~/90, de urgênci~ara o Pro j~to 
de~Lei do -senadO n·'- 36790, q-ue dispõe 
sobre admissão e demissão de servidores 
públicos em período eleitoral, e dá outras 
providências. 

-Nu 109/90, de urgência para o Projeto 
de Lei do DF n" 26/90, que dispõe sobre 
a percepção de complementação pecuniá
ria pelos servidores que menciona e dá 
outras providências. 

Maurício Corréa. Gerson Camata e Jar
bas Passarinho. 

L3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n" 35, de 1990 
-Complementar, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda. que dispõe sobre o adi
cional ao Imposto de Renda, de que trata 
o inciso II do art. 155 da Con~tituição 
Federal. Discussão sobrestada em virtude 
da falta de quorum, para votação do Re
querimento n" 106/90. 

PrOjeto de Decreto legislativo n" 23, 
de 1986 (n" 121/86, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do acordo so
bre sanidade animal em áreas de fron
teira, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Bra<,;iJ e o Governo 
da República da Colômbia. a 16 de julho 
de 1985. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo o" 9, de 
1988 (n" 10/SR, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do acordo básico 
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PASSOS PORTO 
D•retor·Geral do Seno~do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
D•retor ExecutiVO 
CESAR AUGUSTO Jos.: OE SOUZA 
O~retor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
D~retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
O•retor Adjunto 

entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Programa de Alimentos da 
Organização das Nações Unidas para Ali~ 
mentação e Agricultura - F AO - refe
rente à ajuda do Program<J Mundial de 
Alimentos, celebrado em Brasilia. a 2 de 
fevereiro de. t 9R7. Votação adiada por fal· 
ta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 60, 
de 1989 (n" 60/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Científica, Técnica c Tecno
lógica entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica de Cuba, celebrado em Havana, em 
18 de março de 1987. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 63, 
de 1989 (n" 123189, na Câmara dos Depu
tados), que retifica o Fundo Rotativo da 
Câmara dos Deputados, e dá outras provi
dências. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Veto total aposto ao Projeto de Lei do 
DF n" 31. de 1989, que dispõe sobre a 
alienação de imóveis residenciais do _Qis
trito Federal e a utílização dos recursos 
dela oriundos. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Requerimento n" 91, de 1990, de auto
ria do Senador Carlos Patroctnio, solici
tando, nos termos regimentais, a trami
tação conjunta dos Projetas de Lei do Se
nado n''' 26, de 1988, e 57, de 1989, dos 
Senadores Edison Lobão c Carlos Alber
to, respectivamente, que normatizam as 
compras governamentais junto às indús
trias de pequeno porte. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei do DF n\' 75, de 1989, 
de iniciativa da ComL<;são do Distrito Fe· 
dera! (apresentado por sugestão do Depu· 
tado Geraldo Campos), que-veda construw 
ção em Brasma, nos locais e nas condições 
que menciona. Votação adiada por falta 
de quorum. 

EXPEDIENTE 
CENTao GRÁFICO 00 SENADO FltDEIUU. 

OIAIIIO 00 COIIIGIIEUO -CIONAL 
Impresso sob .a responwbth<Nde da Meu do Sen.l;do Federal 

ASSINATURAS 

Semestral .........................•. _. _ _,. ....... , ...... _ ..... ~-····_Cr$ 1.069,00 

T•rilgem. 2.200-exemplares-. 

Projeto de Lei do DF n'' 20, _de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que introduz alterações na Lei 
n·• 1, de 29 de dézembro de 1988, e dá 
outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n·' 
3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao -~~t_. 1:59 e _altera 
a redaÇáo do inciso II do art. 161 da Cons~ 
tituiçãÕ Federal. Votação adiada por falta 
de quorum. 

--P-roposta de Emenda à Constituição n · 
4, de 1989, de autoria do Seaador Leo· 
poldo Peres e outros Senhores Senadores. 
que acrescenta um § 6" ao art. 5" do Ato 
das Disposições Constitucionais Transltó· 
rias. Votação adiada por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
6, de 1989. de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores St:nado
res, que acrescenta artigo ao texto consti· 
tucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votação adiada 

- por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n~· 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Di~posições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. Votação adiada 
por xalta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n" 91, de 
1989 (n" 188187, na Casa de origem), de 
íniciatlva do Presidente da República, 
que _conCede anistia às pessoa-; envolvidas' 
nos fatos que menciona. Discussão encer
rada, ficando a votação adiada poi falta 
de quorum. 

Projeto de Lei do DF n" 15, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, qua altera dispositivos da Lei n~· 
66, de 18 de dezembro de 1989, e dá outras 
providêncais. Discussão encerrada, fican
do a votação adiada por falta de quorum. 

Parecer n" 7R, de 1990. da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, con
cluindo pelo indeferimento do Ofício s/n", 
de 1988, do Supremo Tribunal Federal, 
solicitando a prévia licença a que alude 
o§ l" do art. 53 da Constituição Federal, 
para dar prosseguimento ou não ao Inqué
rito n" 385-9. indiciando o Senador Olavo 
Pires. Discussão encerrada, ficando <:l vo
tação adiada pM falta_ de quorum. 

1.3.1 - Comunicação da Presidência 

- Prejudidalidade dos Requerimentos 
n"' 108 e 109!90, lidos no Expediente da 
presente sessão. em virtude da inexistên
cia de quorum para votação. 

1.3.2 - Discussão apôs a Ordem do Dia 

SENADOR CARLOS ALBERTO
Crise na agricultura no Estado do Rio 
Grande do Norte. 

SENADOR JUTABY MAGA· 
LHÃES - Política demográfica. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Artigo do advogado 'Tertuliano Cardoso 
Filho. veiculado na imprensa, sobre o esw 
vaziamento do Estado de Santa Catarina, 
em conseqüência do Plano Brasil novo. 

, 1.3.3.- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

I .4 -ENCERRAMENTO 
2 - DISCURSO PROl'ERII)O EM 

SESSÃO ANTERIOR 

Do Senador Jarbas Passarinho, pro· 
nunciado na sessã_o de 11-5-90 

3- ATAS DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6 - COMPOSii;:ÃO DE COMISSÕES . 
PERMANENTES 
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Ata da 54~ Sessão, em 16 de maio de 1990 
4~ Sessão LegislativáUrdinâria, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, 
Pompeu de Sousa e Louremberg Nunes Rocha 

ÀS J.IHORAS E JOMlNUTOS, ÀCHXM: 
SE PRESENTES OS SRS. SE:NADORES: -

-Áureo Mello- Jarba:, Pa~!)arinho -
Moisés Abrão- Carlm P<.~trodnio -Anto
nio Luiz Maya- Alexandre Costa- Edbon 
Lobão- Chagas Rodrigues- Afonso San· 
cho - Cid Sabúia de Carvalho - Mauro 
Benevidcs - Carlos Alberto --Lavoisier 
Maia- Humberto Lucena- Raimundo Lira 
-Marco Maciel- Ney Maranhão- Man
sueto de LlVor- Divaldo Suruagy- Teoto
nio Vilela Filho - Albano Franco - Fran
cisco_Rollemberg- Lourival Baptbta- Ju
tahy Magalhãe~ - Ruy Bacelar - Gerson 
Camata - João Calmon - Jamil Haddad 
-Nelson Carneiro- Mata Machado- Se
vero Gomes- Mário Cova~ -lrapuan C o:-.· 
ta Junior- Pompeu de Sousa -- Maur(cio 
Corn~a -- Mcira Filho -Roberto Campo~ 
- Lourcmbt!rg Nunes Rocha -Mendes_ Ca~ 
nale - Rachid Saldanha Derzi - Afflmso 
Camargo- José Richa-Jorge Bornhausen 
- Dirceu Carneiro - Nelson WeU!.:kin -
Alberto Hoffmann - José Paulo Biso! 
José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~A lista de presença acusa o compareci~ 
menta de 48 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prot~ção de Deus, iniciamos nossas 
trabalhos. 

O St. to Secretário procederá à leitiira- do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 
N• 117/90 (n• 416/90, na origem), de IS 

do corrente, referente à aprovação das maté
rias constantes das Mensagens SM no$ 41, 42, 
43 e 49, de 1990. 

AVISO DO SECRETÁRIO·GER.JI,L 
DA PRESIDitNCIA DA REPÚBLICA 

N9 Sbl/90, de 15 do corrente~ encaminhan
do informações do MiriiSterio da Economia, 
Fazenda e Planejamento sobre os qUesitos 
constantes do requerimento no 604, de 1989, 
de autoria do Senador José Fogaça. 

OFÍCIO 
DoSr.l9 SecretáriodaCâmai-a-dosi>epOta~ 

dos, encaminhando à revisão do Senado autó~ 
grafo do seguinte projeto: 

~PROJETO DE LEfD.U:XMARA 
~- -- N''9; í>t 1990-- - . 

(N' 4.432189_, na Casa de origem) 

Cria o Programa Diário do Congresso 
Nacional para divulgação dos trabalhos 
do Poder Legislativo na televisão, e deter
mina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 FicacriadooProgramaDiáiiodo 

Congresso Nacional tCMVisiOnado para divul
gação dos trabalhos do Poder Legislativo. 

Art. 29 As imessoras de televisão reser
varão, gratuitamente, de segunda a sexta-fei
ra, entre às 19 (dezenoves) e as 20 (vinte) 
horas, 10 (dez) minutos para a transmissão 
dos programas de divulgação dos trabalhos 
legislativos, em cadeia nacional. 

Parágrafo único. A progamação, bem co
mo· sua geração e produção, ficarão a cargo 
e sob a responsabilidade das Mesas da Câma
ra dos D_eputados e do Senado Federal. 
_ Art~ _3~--- resoluç_ã_o d_QCongresso Nacional 

disporá sobre a execução desta lei. 
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em 

contrário. 

(Às Comissões de Educação e Dire· 
tora.)_ 

O SR. PRESIDENTE {.P~n;p~u\!e -Sousa) 
-_QEx:pediente lido vai â publicação. 
_ Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hum
~ertq_ Lu~na_. 

O SR. IIUMBERTOLUCENA íPMDB
PB. Pra;nuncia o seguinte discurso,) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, inscrevi-me para 
fal~r, na sess.ão de hoje, com o próposito 
de JUntar a mmha voz_ à de_ quantos a levan
taram para protestar contra as afrontas suces· 
sivas à orderv jurídica, por parte do atual 
governo da República. 

Ig_içlalm~.nt.~~ d!!ter-me-_ia sobr_e o momen
toso problema da demissão em massa de cer
ca de 360_ mil servidores do setor público 
qú_e_ tçt;!Q _<!e _ _ser ___ sa~i_fica_cios_ pela execuçã~ 
do P~ap.o Collor, não_ apenas na administra
ção direta, mas também e, principalmente, 
na administração indireta, onde _estão as fun
dações e empresas públicas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mim me 
parece que o Governo deveria refletir um 
pouco mais sobre esse corte radicai nos qua-
9-rQLd~ pessoal, tendo em vista dois aspectos 
fundam~nt.ais:._..o_ primeiro, o de que, em ou~ 
tros países onde Planos semelhantes foram 
implementados - como _é o caso da Argen~ 
tina, a partir da -posse do Presidente Carlpr. 

-Menein ~; o GOvúD.o iàía -deffi-itiCfo-cerca 
de 200 míl flmcioná:rios, fiara cop.Segulf a es
tabilização- econ-omica e, por via de conse
qüência, a extinÇão total dos íridkes inflacio
nários, o que, evidentemente, passa pela ex
tinção dodéficltpúblico. Ocorre, porém, que, 
naquele país do Cone Sul, a princípio, a infla~ 
ção zerou; depois, foi subindo e, hoje é de 
100%, ao mês, novamente, apesar da demis-. 
são em massa de servidores públicos e da 
privatização crescente de empresas públicas, 
entre as quais destaco a das companhias tele
fônicas e a dos Correios e Telégrafos, segun~ 
do noticiário da imprensa. O segundo aspecto 
a salientar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é o de que, com o bloqueio de bilhões e bi
lhões de cruzados novos no Banco Central, 
de pessoas físicas e-JurídiCas, -e a incidência 
sobre o saque desses recursos do chamado 
imposto sobre operações financeiras, o go~ 
vemo, segundo aunuciam os porta-vozes da 
área económica, conseguiu, em abril, um su
perávit de mais de zoo· bilhões de cruzados, 
o que. por si só, já representa uma garantia 
de que, pelo menos, o pagamento a da (olha 
de pessoal da administração direta - aliás 
bastante reduzida-; não constituiria nenhu
ma preocupação maior para o Tesouro. 

Sabem V. Ex?, Sr. Presidente e Srs. Sena· 
'ciores, que os números sobre o contingente 

--=-.de servid~res da administração direta são bas~ 
tante reduzidos, do ponto de vistapercentual, 
em relação ao Orçamento-Geral da União, 
representando uma participação mínima no 
dispêndio público. _ 

Mas se tudo isso não chega a sensibilizar 
<>:_Goye_rnq_L~ rp.erjo~_uma coisa é_ certa: nós 

--gostãria de-saber, -rearmente. ·aa-tiderança 
do Governo, na devida oportunidade, quais 
os critérios a que estão norteando ·essas de
missões. A julgar pela última reunião minis
terial, o ~enhor Presidente da República, 
além da dispensa dos servidores não estáveis 
dos órgãos e empresas extintos, determinou 
a demissão sumária de 25% dos servidores 
das atividade·s.-meioS, dos fiais-diversos Mi
nistérios - não- sei se atingindo também os 
ministérios militares -e, por último, tam
bém autorizou o Sr. Ministro da Educação 
a cortar um grande percentual, nos quadros 
das universidades ft..derais. 

O que se dá, hoje, diante desses fatos que 
estão ocorrendo, é uma espécie de paralisia 
da máquina burocrática. 

Tenho sabido de pessoas que freqüentam 
os vários Ministérios da República que há 
um ambiente de tensão, para nos dizer de 
pânico entre os servidores. Ninguém S'abe 
quem é, quem, __ qual é o servidor que vai ou 
não permanecer, qual o motivo da demissao 

\ 
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de "A ou de "B"; o fato é que se ío!inOu 
clima e o Senhor Presidente da República~ 
para cujo espírito de Justiça eu apelo, deve 
refletir melhOr, no fundo da sua consciência, 
antes de colocar no "olho da rua" milhares 
e milhares de servidores, muitos deles já em 
faixa etária avançada, sobretudo nas empre~ 
sas públicas, porque nelas não há estabili
dade. E os Servidores demitidos não têm 
qualquer condição, face ao processo reces
sivo, que, por sua vez, leva a dispensas no 
se to r privado, de conseguir novas oportuni
dades de trabalho nas empresas particulares. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se todas es
sas consideraçõe!> não merecerem uma nova 
decisão do Chefe da Nação, que pelo menos 
Sua Excelência determine, coino seu Secre
tário de Administração disse há pouco, divul· 
que os critérios dessas demissões~ que S. s• 
entre em contato com as Lideranças do Con· 
gresso Nacional para que possamos ser devi· 
damente esclarecidos. 

Ontem, por exemplo - e por isso eu me 
inscrevi para falar hoje -, a notícia nos jor
nais era a de um decreto, publicado na íntegra 
pela Folha de S. Paulo, pelo qual se estabe
lecia que os servidores estáveis da União, 
postos cm disponibilidade, receberiam os 
seus vencimentos proporcionalmente ao tem· 
po de serviço necessário à aposentadoria vo
luntária, com proventos integrais. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, levan
tou-se logo uma celeuma- como_não pode
ria deixar de acontecer- não apenas no Con· 
gresso, mas fora dele. O Presidente do Sindi· 
cato dos Servidores Públicos já se movimen· 
tava para ir à Justiça reclamar contra essa 
flagrante inconstitucionalidade que tinha sido 
praticada através de um ato do Poder Exe_cu
tivo, assinado pelo próprio Presidente Fer
nando Collor de Mello. Naturalmente, não 
culpo Sua Exceléncia, que foi mal-assesso
rado, não sei se pelo Secretário de Adminis
tração. Mas, obviamente, Sua Excelência te
ria que ter. em um caso como esse, pelo me
nos o parecer do Consultor-Geral da Rcpú· 
blica e -quem sabe? -do Sr. Ministro 
da Justiça, Deputado Bernardo Cabral. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me 
V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com 
muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Chagas Rodrigues- &s~s a tos im
pensados, que são logo em seguida reconside
rados, deixam muito mal a Administração 
federaL Mas, no caso ·específico a que 
V. E:lr se refere, em aparte proferido há quatro 
ou cinco sessões, fiz ver que a imprensa estava 
anunciando que o Governo iria pôr servidores 
em dispoqjbilidade, com redução de vencimen· 
tos. Eu, então, adverti que o Governo 
pensasse bem. A nossa legislação é diferente 
das legislações argentina e uruguaia, Isso se 
f~ ~á, mas aqui nós ternos urna Constituição 
que assegura aos servidores estáveis direitos 
que nem lei ordinária pode revogar, anular, 
quanto mais simples decreto! De modo que 
V. Ex• aborda assunto importante. Este País 

precisa de tranqüilídade~ Todos nós estamos 
aqui ajudando - inclusive nós, da oposição 
- o governo a acertar, mas é evidente que 
o objetivo principal é o bem-estar social. Tu
do mais ê secundário. Temos que administrar 
com respeito às leis e com respeito, sobre
tudo, à Constituição da República. De modo 
que. quando V. Ex· menciona esse fato, que
ro, também, lamentar, ~orno bra<;i!eiro, que 
isso ocon:a.em nosso País. Os jornais d!! hoje 
dizem que essas medidas for~m tomadas sem 
que o Ministro da Justiça fo~se ouvido, sem 
que houvesse parecer do Consultor-Geral da 
República. Isso não pode continuar. Asso
cio-me a V. Ex'; levo a minha solidariedade 
a todos os servidores e espero que o Governo 
não venha a precisar de rever atas; baixe me
didas quando estiver seguro de que elas, além 
de serem co_nstitucionais_ e legais, não irão 
prejudicar parcelas numerosa~ da nossa po
pulaçãQ. 

O SR. liUMifERTO LUCENA - Agra
deço a V ._Ex• pela intervenção, nobre Sena· 
dor Chagas Rodrigues, que vem ao encontro 
do meu pronunciamento. E leio, para ilustrar 
o que digo, uma passagem do noticiário de 
hoje, de primeira página, do Jornal do Brasil, 
sob o título ··collor recua e revoga IOF ile
gal ... 
- Com relação ao assunto pertinente ao pa

gamento dos vencimentos e salários dos servi
dores postos em disponibilidade, divulga o 
Jornal do Brasil o seguinte: 

"No caso do Decreto 29.251, a inicia
tiva partiu do ministro da Justiça, Ber
nardo Cabral, que cobrou do Consul: 
tor-Geral da República Célia Silva: .. VO~ 
cê tinha lido isso?" perguntou ... Não sei 
do que se tfata .. , respondeu SiiV3. 

Ci desencontro entre Cabral e Célio 
Silva, de um lado, e a equipe económica, 
do outro, irritou o Presidente Fernando 
Co)lor. Na semana passada, um erro de 
redação bloqueou temporariamente o 
pagamento do FGTS e gerou tumulto 
nos bancos 

Ora,. Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós 
não estamos senão no primeiro Governo que 
se empossou neste País, após uma eleição 
direta para Presidente da República. Portan
to, é de pasmar que fatos como esse aconte
çam. Mas não somente em relaçãO aos venci
mentos dos servidores postos em disponibi
lidade. Outra ofensa à ordem jurídica ocor
reu, tambt!m, com a edição de outra medida 
que o Gove.rno teria adotado, visando conter 
o aumento do consumo, dentro do plano de 
có-mbate à inflação. Realmente, através de 
uma simples Resolução do Banco Central, 
o Governo _críou á 'íncidência de 20% do Im
posto sobre Operações Financeiras sdbre o 
montante de qualquer transferência de titula
ridade dos saldos das contas bloqueadas no 
Banco Central, de pessoas físicas ou de pes
soas jurídicas, na tentativa, naturalmente, de 
evitar novas conversões fraudulentas de cru~ 
zadOs novos em cruzeiros, confOrme foi por 
mim denunciado à Sr• Ministra da Economia, 

Fazenda e Planejamento, ocasião de sua pre
sen-ça neste ple-õ.ário. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, entrando 
no próprio mérito i:la questão, o que não se 
poderia aceitar é que o Governo quisesse en
volver, indiscriminadamente, todas as pes
soas que, porventura, fizeram ou façam trans
ferência de titularidade, norma, aliás, pre· 
vista no Plano Collor. Ent<':ío, na tentativa 
de punir o fraudado r, atingia-se, com essa 
Resolução,_ a pessoa que, legalmente, fizesse 
a transferência de titularidade dos recursos 
porventura bloqueados no Banco Central, 
para pagamentos de débitos atrasados. 

Graças a Deus, num e noutro caso, o Se
nhor p'residente da República foi humilde. 
E, desta tribuna, quero louvar o procedimen· 
to de Sua ExcelênCia, quando, alertado para 
a ilegalidade e a inconstitucionalidade que 
o Governo havia pratic~do, recuou e, através 
da Sr' Ministra da Economia, Fazenda e Pla
nejamento, determinou, de pronto, a revoga~ 
ção de Resolução do Banco Central quanto 
ao IOF e, bem assim, assinou um novo Decre· 
to, que está publicado no Diário Oficial da 
União de Hoje, revogando o Decreto n" 
99.251, que dispunha sobre o pagamento de 
vencimentos ou salários proporcionais aos 
servidores, porventura, postos em disponi
bilidade. 

Na verdade, S. Ex~ curvou-se à Constitui
-ção, curvou-se às leis, e não poderia deixar 
de ser diferente, sobretudo quando nós con~ 
seguimos, a duras penas, depois de termi
nados os trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte, restaurar na sua plenitude, o 
Estado de Direito Democrático no País. E 
é dentro dele, de acordo, aliás, com o jura
mento feito, na posse por Sua Exceléncia o 
Senhor Presidente Fernando Co_llor e pelo 
seu Vice-Presidente, Itamar Franco, que o 
Governo tem que trilhar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, feitas estas 
considerações, gostaria, ainda, de alertar o 
Senhor Presidente da República para a neces
sidade, urgente e imperiosa, Oe o Governo, 
depois da revogação desse malsinado Decre
to n" 99.251, baixar normas para tranquilizar 
os servidores públicos que estão sendo postos 
em disponibilidade. Eles precisam saber que 
permanecerão no banco de reserva, até serem 
remanejados para outros setores da Adminis
tração direta ou indireta da União, mas per· 
ceberão os seus vencimentos ou salários, ínte
gra,lmente, porque essa foi uma decisão da 
Assembléia Nacional Constituinte e :COnsta 
da Carta Mc\gna, como um direito social do 
trabalhador. Esta é uma questão que tem que 
ficar muito clara. 

_Por outro lado, desejo anunciar que enca
minharei, brev~!llente, à Mes_!l,_ pJqjeto de 
lei, no qual pretendo estender, por isonomia, 
à estabilidade, uma norma que já consta do 
atual Estatuto dos FuncionáriOs Civis da 
União, a qual manda que a contagem de tem
po de serviço para efeito de aposentadoria, 
quandp se tratar de um determinado período 
que vá além, por exemplo, d_e quatro anos 
e meio, esse tempo seja arrendondado para 
cinco anos. 
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Realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadn
res, se isso ocorre au ~t: di.lf ati ~c:rv"i<Jor o 
direito de ele passar à inatividade, arrcdon· 
dando-!le o tempo de ~rviço, por que. então. 
não se proe;edçr da mesma maneira. no caso 
da estabilidade do servidor pUblico'! Subt!-~e 
que, tanto no caso da estabilidade dv funcio
nário concursaJo -que é de dob anos -• 
quanto no da estabilidade do servidor ~em 
concurso, mas amparado pela~ Disposiçôe~ 
Transitórias da Constituição, --que é dç cin· 
co anos, -o legislador com.tituinte não fez 
nada mais nada meno5 do que utilizar o seu 
poder de arbítrio. Por que doi~ anos. em um 
caso, e cinco anos no outro? Por que nüo 
um e três? Quem conclui que esse era o pcrfo· 
do ideal para que um servidor. concursado 
ou não, atingis~e o direito à c~tabilídatk? E!>· 
se é um aspecto que dc~ejo levantar para 
a disclissão dos meus nobre~ Pare~. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores. ao terminar 
este pronunciamento. desejo renüvar o meu 
apelo caloroso c veemente an Senhor Prc:-i· 
dcnte.da República, para que S. Ex' se con· 
doa da situação desses milharçs di.'! trabalha· 
dores do setor públlco. 

Conheço alguns casos, Sr. Presidente. Sr.s. 
Senadores, de empregados de empresas pU
blicas que, com vinte e oito anos de_ se-rviço, 
já na faixa etária de· mai~ de sessenta ano~. 
às vésperas de se aposentar, estão dispen
sados diante da extinção ou da privatização 
da empresa onde trabalhava, com direito apt:· 
nas a receber o Fundo de Garantia por Tem· 
pode Serviço, após a opção, e sem condições 
de conseguir outra oportunidade de trabalho 
no setor privado, s_eja porque as empresas 
particulares estão dispensando também em 
massa, seja porque eles não tem mal:;, pela 
sua idade, uma chance na iniciativa privada. 

Espero e confio, portanto. <.JUe o Senhor 
Presidente da República reflita melhor sobre 
a reforma administrativa e procure torná-la, 
cada vez mais racional, pois entendo que, 
realmente, o Estado deve climinuir tle 'tama
nho, mas. Sr. Presidente, Srs. Sen<~dor~;;.. co· 
mo já disse. é indi<>pensável a fixação de crité
rios. Critérios que sejam ético;;., jUstos. do 
conhecimento do Senado Federal, da Cilinara 
dos Deputados, do Congresso c da Nação. 

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

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -
PA. Pronuncia o seguinte discurso.)- -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. quando tive 
oportunidade de usar o microfone. no dia 
11 do corrente, o objetivo principal que tinha 
em mente era tratar de assunto relacionado 
_co;m o Estado do Pará, mas com repercussão 
na economia nacional, e fui deriva.do para 
discutir a presença da Ministra Zélia Cardoso 
de Mello, com os apartes que acabaram por 
fazer com que meu tempo se extinguisse e 
a· .correição da Mesa funcionasse através do 
nobre Senador Nabor Júnior que impediu os 
apartes seguintes. 

Na verdadt!., Sr. Prc:.idc:nh.'. hoje aind~t. 
chegando agora do aeroporto, cm viagem de 
Belém para cá, lia no jornal que o Governo 
havia acabado de tornar sem deito a medida 
que ontem havia sido publicada. E cu e~tw· 
nhei, de algum modo, que essas medid:.t~ po~
sam ter. para fazer uma concess<io ~ frase~ 
feitas e cediças. o tempo ôe dur<IÇ<.Ít) Um. Rosas 
de Malherbe. Tão rápido se faum a~ medida~ 
e tão rápido se desfazem que a imprcs~:io 
que fie<~, a nós, é que está havendo uma cspé· 
cie de regulação hora a hora ou dia·a·Uiü das 

'medidas adot<1das. 
Uma das nossas esperanças grande~ de que 

de fato a inílaçiio fosse derrubada. não em 
caráter episódico, mas, sim, em carárer Jefi· 
nitivo. consistia no sofrimento geral do povo, 
especialmente sobre a classe média, quando 
se fez o congelamento. que pode vir a ser 
até confisco, das poupança:- e dos investünen
tos e ativosfinariceiro~ daqueles que puderam 
faz2-los. 

Hoje leío. também, que a atuação da frau· 
de-!!" isto me-espantou- que está sendt) 
atribuída ã empresa privada no Bwsil, t:h<:· 
gou a transformar 140 bilhüe:. de cruzado~ 
novos em cruzeiros, o que talvez ju~tifique 
essa variação rápida das medidas adotada:. 
no MinistC:rio da Fazenda. Planejamento e 
ECQnomia. em face das informaçôes que di.O"· 
vem chegar a cada momento. 

Isto deve dar a nó~. Senadores. a oportu
nidade de refletirmos sobw a matéria, porque 
acaba tudo em cima de uma mesma cla~se, 
que é a classe média. que já foi a grande 
formadora de opinião, que faz governo:;. c 
desfaz governos, e que acaba sendo a respon· 
sável pelos sacrifícios, sem ter ess~ tipo dt: 
recursos fraudulentos que, normalmente, 
existem com aqueles que podem jogar com 
o dinheiro ao seu alvedrio. 

É essa situação que exige, naturalmente. 
do<;; bra5ileiro~ o que parece que não tem ~ido 
um traço muito forte do nosso caráter que 
é o espírito público. 

Na idade que estou eu me irrito ainda. Ain· 
da consigo me irritar ao ver, por exemplo, 
a grama pisada, os "'caminhos de: ratos" feito~ 
no lugar onde a grama_não __ dcvia ser pisada. 
Viaja·ie ao-exterior e--vcd(ica·:.e o respeito 
que hcí <:omisso. O brasileiro que ocupa duas 
Vagas na hora em __ que estaciona um carro. 
o···sUjismundo", que no período do Pre~i· 
dente Médice, ca-usou grande efeito com um 
filmete feito pelo Coronel Otâvio Costa -
na. época CoroneL Quantas vezes nós vimos 
isso; as pessoas vão no automóvel, pegam 
o cigarro. existe até o cinzeiro para por. jo· 
gam o cigarro pela janela da porta para fora 
para que alguém venha fazer a limpeza; o 
papel que utiliza, a laranja que chupou. Isso 
faz parte, de!:igraçadamente, ainda. do nosso 
baixo estágio cultural ·em termos de espfrito 
público. E essa perplexidade de que somos 
tomados Jeva, por exemplo, ao discurso que 
acabo de. ouvir do nobre Senador Humberto 
Lucena., ao mesmo tempo em que parece que 
quando S. Ex• se preocupa e pede que o Go
verno se condoa da situação do~ que vão ser 
demitidos. especíalmente na medida em que 

demitido:. não terão na empre~a privada a 
oportunidade de novos emprego~. porque cs· 
ta cswrá por seu turno tl:lmht:m com pelJ.ut:· 
nos investimentos e, eooseqüenh:mente. :.em 
condiçtks dt..! nova~ oferta~. bw parece. t;.~m· 
bém que já está. de algum modo, resolvido 
porque seria a colocação em di~pnnihilidatle 
remunerada e não, praticamente, demlssJlo. 

Ontem, estando no Pará para decidir, nu· 
ma Comiss<io Executiva do meu Partido. nu· 
ma dramática situação entre fazer <llianr;a 
com o PMDB, com o PRN ou com o PTB, 
tivc que dizer ao~ meu~ companheiros que 
-<linda. como Presidence de Honra c a idadt..! 
nos permite essa coisa. ser Pre::.iJente J~ 
Honra -eu acompanh<~ria a maioria porque 
mio tinha condiçt)e~. inclusive, de tomar Jc
tenninadas decisõe's que tiw com uma alian
ça. em 19R6, com o PMDB que tinha ~ido 
o Partido histórico de oposiç<io. Ma~. atravó 
do Presidente do PMDB - na ocasião era 
o Governador Jader Barbalho -, fizemos 
uma aliança para re::.olver o prohlcma Jean
tagonismo interno. com o PFL que tinha na~· 
cido na ocasião na figura de um Oovernad"r 
que eu prefiro não citar o nome. 

Então, eu disse que não gostaria de ingre~· 
sare vejo chegar aqui o meu nobre Colega 
João Menezes, no momento, no plenário -
repito, disse que não gostaria de ingressar 
fia legião imensa- e me Jemhn:i. na minha 
formação militar 1.:! aumentei, de legião eu 
passd para exército -. no exército imen~o 
dos ingratalhõcs. 

Prefiro pagar um preço de coer~ncia, e ate 
de restrições de ordem pe~soal. para não in
gressar nessa legião que se rransforrriou em 
exêrcito daqueles que, de um modo geral, 
respondem com ingratidão aos gesto~ de 
grandeza e de nobreza que receberam. EMá· 
vamos, lã, discutindo uma matéria política 
quando a matéria econômica interveio. A pri~ 
meíra reação foi de revolta. Como ~e trans· 
forma cruzado novo ern cruzeiro c ainda se 
toma 20% de imposro sobre este valor do 
dinheiro que é do próprio cidadão que o está 
usando? E alguma coisa, realmertte, fantá~· 
tica que se pague 20% de punição de emprés· 
timo a respeito de um dinheiro que é do pró
prio utilizador desse dinheiro. Então, hoje, 
felizmente, já houve essa modificação. Mas 
quem está terminando agora n Imposto de 
Renda.- e. todos nós só nos damos conta 
da situação dramática quando chega o mo
mento ôe tocar no bolso-. é quando vemos 
quanto vamos pagar, como classe média. em 
matéria de Imposto de Renda e da forma 
pela qual estamo!:i fazendo. As deduções pra· 
ticamente desapareceram. Parece que Ma· 
quiavel dizia: ··Perdoa-se matar o próprio 
pai. o assa!:isino que matou o nosso pai. per· 
doa-se a ofensa pessoal. mas não se perdoa 
aquele que meteu a mão no nosso bolso ... 

O Sr. Alexandre Costa - É do Príncipe 
MaquiaveL .. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - É <jo 
Príncipe Maquiavel, está dizendo o nobre "Se
nador Alexandre Costa. Re<~lmente é esta 
a colocação. Estas reflexões, as faço, em par-
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te, motiv<Hlo pelo belo discurso do nobre Se
nador Humberto Lucena e por essa perple
xidade _que está tomando conta de nós em 
relação â variação tão súbita. que passa a 
ter a validade dos boletins mcterológicos., isto 
é, de quatro em quatro horas. ele~ mudam, 
o que nos deixa numa posição de niio saber 
o que fazer no dia seguinte. 

O Sr. João Menezes- Permite-me V. Ex·• 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu iria 
prosseguir, hoje, Sr. Presidente, tratanUo de 
um problema que apenas afilHei do dia 11, 
sobre a questão de Tuc_uruí, mas vejo que 
o nobre Senador João Menezes parece que 
se apressa em pedir-me um aparte. Antç~ 
de mudar o tema do meu pronunciamento. 
ouço o meu ilustre e n·obre Colega. 

O Sr. João Menezes - Nobre Senador, 
quero referir-me ao que V. Ex· falou sobre 
a sua última visita a Belém do Pará. Afirmo, 
em alto e bom som, que V. Ex• infelizmente 
não aceita ou não quer ser candidato a Gover
nador do Pará. O nome df: V. EX" -é uma 
bandeira em nosso Estado e. nessa hora de 
transição e mudanças, encontraria o apoio 
em todas as classes sociais._Quanto a posição 
que V. Ex• adotou, segundo o que ouvi, já 
no final, _e_u diria que, primeiro, V. Ex" é 
inatacável. Conhecemos V. Ex·• e sabemos 
que tem uma diretriz certa, um caminho cer
to. V. Ex• fai amigos c obtém, às vezes, inimi
gos sem o saber. Isso porque há pessoas que 
são nossas inimigas gratuitamente, sem que 
nem saibamos o porquê, apesar de termm 
feito bcneftcios. V. Ex• passou pelo Governo 
sempre fazendo benefícios. Beneficiou todos 
que pôde no nosso Estado. quer como Gover
nador, quer como Ministro de Estado. Lasti· 
mo que a essa altura de nossa vida social 
e política do Pará \ 1

• Ex" recuse aceitar o 
seu nome como bandeira para disputar o Go· 
vemo do Estado. Era este o aparte que deixo 
registrado aqui. nesta tarde. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado, nobre Senador João Menezes. O 
testemunho de V. Ex• é mujto valioso, porque 
inclusive estivemos cm trincheira~ opo!-.ta:-;
se é que posso falar em trincheiras em se 
tratando apenas de luta eleitoral- e sempre 
nos respeitamos mutuamente_, Eu_ teria o 
imenso prazer de poder fazer alianças com 
V. Ex• Creio que, no momento em que nosso 
Estado desce ao nível mais baixo de acusaçõs. 
veiCuladas na imprensa na televisão, em que 
alguns dos epítetos lançados, não tenho a co
ragem, a ousadia de reproduzir no plenário 
deste Senado.e que carac_erizam muito aquela 
velha condição de dizer que o pior inimigo 
é o amigo de ontem que se desaveio com 
o amigo de momentos anteriores, tanto o Se· 
nador João Menezes como eu poderíamos, 
evidentemente, ter uma aliança que nos con
duzisse, passando por esse meio, talvez, até 
sem sentir respin'gos de tanta lama que está 
sendo lançada de ambos os lados. Lastimo 
muito que o Pará tenha descido a esse nf\.:el. 

O no&re_Senador João Menezes faz política 
há muito mais tempo do que eu. S, Ex~ foi 
um dos correligionários mais leais do General 
Magalhãe~Barata. que foi um hotriemmuito 
aguerrido, muito polêmico. Lá, entre os lfde· 
res de opo::;ição - não s-ei se o líder maior 
-figurava um jornalista de renome nacional, 
João Maranhão. A luta entre João Mara· 
nhão, da Folha do Norte e os amigos do Gene· 
ral Barata. _de O Liberal, nunca chegou -
se não est?u-equivocado, se o Senador Mene· 
zes não me corrige- nunca chegou ao nível 
baixo que chegou agora. Era coisa muito gra
ve, muito violenta, mas não chegou à lingua
gem, ao linguajar que se adota hoje no Esta· 
do do Pará, o que vai favorecer. prOvavel
mente, a candidatura do Senador Almir Ga
briel, porque S. Ex", como homem probo
é um homem que teve passagem limpa pela 
Prefeitura de Belém, e não apenas limpa,· 
mas proficiente - provavelmente ocupará 
esse espaço que o Senador João Menezes jul~ 
garia que eu pudeSse ocupar. 

Neguei~me, ieidmente. a ac:eítar a candida
tuar- airida Ontem, ela-foi a·presentada por 
aplausos e aclamação de toda a Executiva 
e todos os membros do Diretório presentes 
-.porque -achei que cada coisa no seu tem· 
po, cada homem na sua idade. Quando gover· 
nci o Estado do Pará, tinha quarenta e poucos 
anos de idade. Pegava um avião monomotor 
que encor'fti-assé ho-aeroclube, sem saber 
quem era o· piloto. Saía, por exemplo, de 
Belém para Paragominas, que estava sendo 
criada praticamente naquela ocasião. A alter· 
nativa era Belém, mesmo. Ou chegava a Pa· 
ragomin-a~iOu não chegava a: "lugar nenhum, 
em monom_Qtor, em carro de boi e tudo isso 
foi feito Daquele entusiasmo de quem queria, 
a partir do Movimento de 64, reformar o pa
norama, a face do meu Estado, onde a sub· 
versão era muito pequena, mas a corrupção 
campeava. 

Hoje, sinto que já não teria o mesmo clã, 
não sei se pelas circunstâncias pessoais, tal
vez, que vivo hoje. Uma família radicada na 
cidade de Brasília, quatorze netos que me 
visitam aos domingos costumo dizer que fico 
muito alegre quando eles chegam c mais ale· 
gre quando eles saem, porque conto os. efeitos 
sobre o património causado pela atuação de· 
les nessa passagem- e viúvo, para se dirigir 
sozinho ao Estado do Pará, seria extrema
mente difícil. Que fique apehas, em retri
buição a essa palavra tão gentil de meu cole· 
ga, o desejo de que ele possa ser, ainda, o 
nome __ que concilie essas correntes contradi· 
t6rias no Estado, e que possamos desfrutar 
da presença do Senador João Menezes na 
sua reeleição para o Senado da República. 

No meu caso, Sr. Presidente, outra vez, 
o meu objetivo principal foi abandonado pelo 
circunstancial. Eu quería falar - e nisso o 
Senador João_ Menezes também tem grande 
parte -na estrada de rodagem Cuiabá-San· 
tarém. Era um pleito tradicional, acho que 
secular, que acabou sendo feito no Governo 
dos Generais e causou o efeito contrário. Li· 
·gou-se Cuiabá a Santarém. o Governador 
Campos, de Mato Grosso, esquece-me agora. 

do seu prenome, parente, inclusive. do nosso 
Líder Roberto Campos- Júlio Campos, al
guém me lembra - chegou a pavimentar 
grande parte da _estrada até a fronteira do 
Pará, mas o Pará, não a completou. EntãO. 
o que acontece é que os colonos, e o Muni
cípio de Santarém tem uma tradição de colo-_ 
nos nordestinos, as colônias que lá funciona
vam. se lançaram a abrir vicinais, a trabalhar 
a terra na esperança de terem possibilidade 
de transportar o resultado do seu trabalho, 
os produtos obtidos, para o p,orto de Santa
rém. E acabaram não podendo fazer, porque 
a estrada ficou intransitável. 

Então, melhor fora, talvez, até nem ter 
construído a estrada. Mas abri-la e depois 
não lhe dar a manutenção devida e não pavi· 
mentá-la no momento oportuno é hoje a 
queixa maior que nós temos de todos os colo
nos. que fazem na margem da estrada de 
Cuiabá a Santarém o seu trabalho heróico 
de produção de bens e de produção de grãos. 

Esse é um ponto, Sr. Presidente, que nós 
voltaremos a_ percutir aqui; o outro é falar 
de novo em Tucuruí. Tucuruí está esperando 
apenas um aumento de obras civis para multi
plicar por dois a potência instalada de 4 mil 
megawatts para 8 mil megawatts, sem pratica
mente nenhum custo adicional a não ser o 
das obras civis, e que pode ser um grande 
instrumento em benefício do retorno dessa 
eletricidade pela articulação das linhas com 
o Nordeste brasileiro. Então. seria a cQioca
ção de 1 'quilowatt produtivo pelo mais baixo 
custo possível. Infelizmente, o Ministro Oti
res Silva declara que não tem recursos para 
fazei a segunda etapa de- Tucuruí. 

O Sr. João Menezes- Permita·me V. EX' 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
muito prazer. 

O Sr. João Menezes- Tocou V. Ex•, tam
bém, na Cuiabá-Santarém. Essas, hoje, é 
urna estrada fundamental na vida daquela re
gião. Estive lá há 15 dias. Fui a Itaituba. 
Santarém e Monte Alegre e, também acom
panhei a situação dessa estrada que está in
transitável, os caminhões, em certos lugares, 
para passar, têm que ser puxados com tratar. 
Lá existe. permanentemente, um tratar Pu
xando .os caminhões, porque não passa se 
não for de tratar, não passa nem caminhão 
nem automóvel. · 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E numa 
época sem chuva! 

O Sr. João Menezes- Exatamente! Então 
veja V. Ex~ que essa estrada precisa ser re
construída, essa estrada precisa ser tratada. 
Há que se arrajar verba ou uma condição 
para levar à frente a obra, porque é funda· 
mental para a vida de toda aquela gente, so· 
bretudo o escoamento da produção, que não 
é pequena. V. Ex• faz muito bem em abordar 
assuntos como es<3e, de interesse fundamental 
para a nossa região e para o nosso Estado. 

O SR- JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado, Senador João Menezes. Ainda 
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complementando o fato de que Santarém po
de ser, exatumcntc, uma pi<tCa giratória paÍ'a 
a exportação dos produtos de Mato Gros.5o, 
que usamos chamar de Mato Grosso do Norte 
erroneamente, e quem saem pelo Porto de 
Santos. Poderiam perfeitamente sair pelo 
Porto de Santarém já dircto no Atlântico 
Norte. 

Havemos de fazer um apelo ao Ministro 
Ozires Silva, que conhece a Amazônia perfei
tamente. Foi S. Ex" tenente da Força Aérea 
em Belém+ pilotou os aviões Catalina em toda 
a Região do Norte, cê, evidentemente, um 
homem para o qual podemos lançar este ape
lo através da tribuna do Senado. 

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

O SR. PRESIDENTf: (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discur
so.) -Sr. Presidente, Sr.s. Senadores, a na
ção viveu momentos de estranheza nas útli· 
ma.s horas, quando tomou contar o com novas 
deliberações que haviam sido tomadas pelo 
Governo central. 

Naquela oportunidade, sabia-se entre ou
tras coisas, do miserável tratamento, possi
velmnte originado do Seceretário de Admi
nistração, relativamente aos servidores públi
cos- que fossem p<)Stos em disponihilidade, 
qual se o País não tiv"es!:ie uma Constituição; 
qual se não valessem os direitos adquiridos; 
como se não fosse possível o respeito à lei. 
Anunciava-se a existência de um decreto que 
jamais, no entanto, deveria ter sido publi
cado. 

Paralelamente+ anunciava-se uma tributa
ção estranha: para pagar Imposto de Renda 
com cruzados novos seria preciso pagar outra 
vez outro Imposto de Renda sobre o valor 
do Imposto de Renda a ser pago. Até para 
se explicar a operação, SenhórCs Senadores, 
fica difícil. Como t~rá sido para ser raciona
da? É uma tributação, porque todo esse di
nheiro que estava aplicado e que ficou retido 
já havia sido tributado numa primeira oportu
nidade, e tributado numa segunda oportu
nidade em 8%, por força de uma medida 
provisória. Agora vinha uma nova tributa
ção, na transferência de um novo Imposto 
de Renda, quando essa transferéncia também 
se destinasse ao pagamento do pr6prio Im
posto de Renda. 

Aconte_ceu o que sinceramente o orador 
não esperava. O_ Presidente da RepUblica, 
no exercício de suas atríbuiçôes, deu a mais 
soberba demonstração de Coragem, aquel~ 
coragem que Sua Excelência já vinha apli
cando nos mais diversos gestos, nas mais di
versas providências chegou ao ponto maior, 
através de suas últimas atividades presiden
ciais. Sua Excelência, teve a coragem de ser 
humilde. Essa é a maior de todas ascora_gens! 
Sua E~celência o Presidente da República 
teve a coragem e consertar os erros então 
cometidos e em boa hora tirou ck aplicação, 
revogou portanto, o decreto de sua lavra. 

E póde cancelar as providências financeiras 
dentro de um sistema tributarista em que 
ocorreria uma Tributação relativamente ao 
Imposto de Renda, numa brutal inconstitu
cionalidade. 

Es)l.a é a maior das coragens: a de consertar 
o que não deveria ter_ sido feitQ;_a de verificar 
o erro e imediatamente saná-lo; de aparecr 
diante da Nação como alguém que errou e 
no entanto, a tempo, ousou buscar as solu
ções mais lógicas, as soluções mais adequa
das. Isso é luminoso porque afinal de contas 
abre uma perspectiva magnífica para a Na
ção. 

Não há como negar que o_ Plano que está 
sendo executado tem os seus cabimentos. Al
gumas medidas são ab)lol~iamente pacíficas 
e genericamente aceitas; outras compottam 
altas indagações muitos debates, muitas ques
tões que são formuladas. 

A se tirar o Senhor Presidente da Repú
blica pelos atos agora praticados temos a es· 
perança formidável de que nos próximos dias, 
nós próXiinos meses, seja possível uma revi
são de tudo o que foi feito, e e de que, através 
desse caminho, haja campo para novas solu
ções gue_ cqnso:;:_rtem os erro.s. porventura con· 
suniádos. 

Acredito_. Srs. Senadores, que a revogação 
do decreto a respeito daqueles que iriam ser 
postos em disponibilidade ou já estão postos 
em disponibi!idade, a substituição da medida 
a respeito da tributação, esses atas tenham 
uma grande importância para o conceito que 
se possa fazer do atual ocupante da Presi
déncia da República. Ao mesmo tempo esses 
dois fatos servem ao Presidente para dizer 
a Sua Excelência que é preciso ter cautéla 
com as assessorias mais entusiasmadas. Entre 
os assessores mais entusiasmados do Presi
dente, há o Secretário de Administração que 
se tornou suspeito diante da Nação, pelas 
entrevistas concedidas, Pelas práticas come
tidas e pela filosofia de vida que expós como 
sendo razoável a uma autoridade do Governo 
centrai. Alguém que gasta mi!is do que ganha 
para execer um determinado cargo - isto 
cria· um alto índice de suspeição, se agrava 
a partir do momento em que esse cidadão 
ataca instituições e vai ao amago das coisas 
mais graves, quando se volta contra a univer
sidades e contra os direitos adquiridos dos 
cidadãos que são servidores públcios. 

Acredito que, ao embalo desses entusia
mos desmedidos, muitas coisas foram propos
tas, muitas soluções foram aprontadas para 
o Presidente, que as adotou antes de um exa
me mais profundo, que o levou, no entanto, 
a esse gesto de humildade e de suprema cora
gem, que é o de ÇOJJS_eriai_Q._que está errado 
e não ter -medo de aparecer diante da Nação 
como quem faz e desfaz sempre que forneces
sário. 

Já houve tempo, Sr. Presidente, em que 
se dizia que "palavra de rei não volta atrás". 
Os governantes sempre tiveram receios, fun
dados ou não, e por esses receios.nunca retro
cediam. Muitos erros ficaram consagrados na 
administração brasileira; alguns desses erros 
se transformaram em verdadeiras punições, 

e houve tempo em que se recorria a novas 
publicações, republicações. para consertar 
atas administrativos erroneamente prolata
dos. É falta de humildade! E eis que a humil
dade nos chega, exatamente através de uma 
pessoa contra a qual muitos acreditavam que 
isso não seria possíveL. 

Mas eu advirto: a democracia só se faz tam
bém com humildade. Democrático' é conser
tar os erros; democrático é retroceder; demo
crático e convergir para uma posição que so
me mais posições; sensato e democrático é 
auscultar a opinião pública, pois nos entusias
mos, nos informes levados ao Pre!:iidente, pa
recia que seria magnífico transformar o Brasil 
num circo de Roma e, nesse circo, pormos 
ao sacrifício 360 mil servidores para servirem 
de espetáculo aos aplausos frenéticos da in
consciência humana. Mas, isso, graças a 
Deus, não aconteceu; a Presidência da Repú· 
blica já pode sentir que esses atas, que pUnem 
indiscriminadamente, não somam com oco
ração brasileiro; não somam, absolutamente, 
com a mentalidade do brasileiro que, mesmo 
não querendo ser paternalista, não gosta, em 
absoluto, de ser injusto. É da índole do brasi
leiro não ser injusto, e quando as injustiças 
são cometidas e aplaudidas, esse: aplauso se 
deve à má informação, à má divulgação, a 
má colocação dos fatos. Quando tudo fica 
devidamente esclarecido, eis que o povo to
ma posição·de vigilância, como acaba de to
mar em um protesto que se toma social a 
cada instante, porque o Brasil não está dis
posto a assistir ao sacrifício de milb;ares e -
milhares de famílias a serem jogadas ao _de
semprego, pior ainda, ·sem um fundamento 
constitucional. 

Não consta Sr. Presidente e Srs. Senadores 
e é verdade que não consta na Constituição, 
o modo pelo qual essas demissões venham 
a ocorrer, exceto se o número de servidores 
sem estabilidade for superior ao daqueles in· 
dicados pelas estatísticas nacionais, 

Estamos diante de um quadro que se toma 
mais peculiar pela proximidade do pleito. A 
cada instante que passa, mais eleitoral ,se tor
na o dia seguinte. mais disputado será o dia 
de manhã do que o de hoje, quando os Parti
dos se aprestam para a luta eleitoral. E sabe
mos que os governantes são políticos; sabe
mos que os governantes têm. sim. seus Parti
dos. que é democrático e razoável tenham 
essas agremiações como suas. às quais perten· 
çe, às quais se integram e pelas quais devem 
lutar. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABólA DE CARVALHO -
A Administração pública, en nenhuma hipó
tese, deve prestar-se a esse serviço que cada 
cidadão deve ao seu Partido, e muito embora 
todos os Poderes da República sejam quase 
sempre constituídos pela força política, exce
to o Judiciário, a verdad~ é que o cbmedi
mento ético, o comportamento moral e ores
peito à própria lei indicam que a isenção ad
ministrativa é o ponto maior para toda e qual
quer democracia. 
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E nesse ponto, antes de ouvir o aparte dt• 
V. Ex~. anuncio que estou ingrcs!->ando na 
parte final dO meu discur~o. cm que vou mos
trar aos Srs. senadores a necessidade da ado
ção de lei que venha a impedir os atos admi
nistrativos, capazes de terem scntiJo eleitoral 
e que digam respeito aos serVidores públicos 
da União, dos Estados c dos Municípios. Ou
ço o parte de V. Ex•. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, quando V. Ex" asso
ma à tribuna do Senado Federal, todos o ou
vimos com atenção, porque, com a sua sabe
doria jurídica, dá uma aula a todm nós e 
mais ainda, como Senador do Nordeste, 
V. Er é wn intransigente defensor daquela Re
gião, e também um Senador de oposiç-Jo, mas 
oposição rontrutiva, ao Governo que se instau
rou neste País. É disso que precisamos 
-um Congresso onde haja oposiÇão vigilan
te. construtiva c que dê luz ao novo Governo. 
E V. Ex• é um desses Senadores que nos 
ajudam a governar o País. Respeito o que 
V. Ex~ está dizendo, dessa tribuna, como Se
nador e Vice-Uder do Governo. respeito o 
seu ponto de vista e comungo ·com alguns 
deles. Temos que fazer um trabalho con 
transparência, para que o povo brasileiro 
acompanhe os passos do Governo e da oposi
ção; Graças a Deus, temos neste País um 
Presidente como há trínta anos não tínhamo!.. 
Dizia o Presidente Kennedy: "Cada povo tem 
o governo que merece." E hoje o Brasil tem 
o Governo que merece; temos um estadista 
com a humildade de reconhecer o seu erro, 
e, mais do que nunca, precisamos dessa opo
sição, como a de V. Ex~. para nos ajudar, 
a fim de que este Governo tenha. acima de 
tudo, o intere.iSe do BnL'>il. Assim sendo, con
gratulo-me com V. Ex• por esse pronuncia
mento que é uma ajuda muito grande ao Go
verno do Presidente Fernando Collor de Me· 
llo, nessas críticas construtivas que V. Ex• 
está fazendo. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Agradeço a V. Ex• a c_onsideração, o conceito 
que a mim dirige, e de mim faz. Muito obriga
do, nobre Senador Ney Maranhão, O Senado 
também admira muito S. Ex•. por sua postu
ra, e especialmente nesta hora t!m que exerce 
a Vice~Liderança de Governo aqui, no Sena
do Federal. 

Eu dizia, Srs. Senadores, que se aproxima 
a consumação de uma fase tipicamente eleito· 
ral: é a fase em que a vígilância deve ser 
maior, o-s mecanismos da democracia devem 
funcionar celeremente, sem embaraços; os 
mecanismos do Estado, nesta hora, devem 
sempre estar à disposição da sociedade. Me· 
canismos que de terminem a possibilidade 
de impugnação de candidatos, que conso-
mem candidaturas indevidas. · 

Saber quais são as inelegibilidades; saber 
quem pode ou não chegar a uma disputa do 
voto popular, para evitar que pessoas escusas 
e de passado estranho- pessoas que respon
dam à Justiça por crimes cometidos - pos
sam ressurgir do cenário para que o mandato 
desejado, antes de mais nada, seja a prote~ 

ção, a máscara, o csc;udo dos que n<io dcvern 
chegar às Ca!las.do povo ou ao~ po~tos execu
tivos. que dependam da escOlha popular. 

A lei das Inelegibilidades é uma grande 
necessidade; antes que Senado e Câmara re~ 
solvessem esse assunto, as críticas estavam 
lá fora, ouvíamos clamores da Justiça especí
fica, a Justiça Eleitoral. Diziam que havia 
um espaço em branco quanto a isso; de repen
te, Srs. Senadores, quando a matéria ficou 
pronta nesta Casa, quando a matéria foi devi
damente consumada na Câmara Federal, 
quando as duas Casas do Poder Legislativo 
puderam deliberar, quando a matéria foi 
mandada â sanção. houve um silêncio que 
não é---mais de se esperar, porque a contra~ 
dição e a antítese da tese que levava a que 
muitos criticassem Senado e Câmara FederaL 
Por que calam os senhores especialistas do 
Direito Eleitoral? Por que os próprios Tribu~ 
nais específicos não clamam aos ouvido·s pre~ 
sidenciais pela sanção da lei? Por que não 
se louvam as duas Casas pelo trabalho sério, 
irresistivelmente sério produzido por elas? É 
evídente que o hábito de criticar tem ende
reço certo - é o Poder Legislativo. Mas 
quando se trata, a cr(tica, de dirigir~se a ou
tros rumos, a outros endereços. eis que o 
silêncio é a ocorrência notada neste momento 
na República. 

Faço, dCsta triliuti.a, um apelo a Sua Exce
lência o Senhor Presidente da República, pa
ra que. de logo, sancione a lei das Inelegibi
lidades, lei ab:>olutamente necessária para a 
administração do próximo pleito, se não san
doou ainda, porque as informações que te~ 
nho é d_e que a sanção ainda não ocorreu. 
Como essa lei tem um dispositivo que se ade
quou a uma realidade de mandar que funcio
nários públicos se afastem 48 horas após a 
sua pubficação, muitos já admitem que o Po
der político estaria retardando a sanção, exa
tamente para que esse prazo de 48 horas cada 
ve-z-riiãís demorasse a correr, favorecendo aos 
que se tenham arrependidos. sendo poi[ticos 
de mandatos, aos que se tenham arrependido 
de haver cht:gado a postos do Executivo -
pessoas que podem ainda desejar a candi
datura. 

Neste apelo:· querO tambt:ln chamar a aten
ção para o projeto de lei que visa aperfeiçoar 
o rgecanismo da democracia para evitar per
seguições aos servidores públicos, criando um 
dispositivo permanente que vai integrar a le
gislação civil dos servidores e que int~grar 
também o Direito Eleitoral, impedindo atas 
inadequados para o período eleitoral e que 
tenham como sujeitos os servidores públicos 
a serem ·nomeados, a serem demitidos oU a 
serem-movimentados com o único objetivo 
de conseguir resultados para outubro. 

Isso é plenamente necessário, Senhores Se
nadores, quando se fala da moralidade do 
País, da Nação, do Estado, quando se fala 
da moralidade de todos, não se pode excluir 
uma fagulha sequer. 

Sei que, nesta Casa, muitos aqui dentro 
se sensiblizam com a febre moralizadora, pois 
é em nome dessa febre moralizadora que cla
mo pela sanção da lei das Inelegibilídades 

ou por seu veto para que examinemos a ques
tão no Congresso Nacional. 

O Sr. João Menezes- Pl;'!rmite-me V. Ex• 
. um aprte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço V. Ex· com todo o prazer. 

O Sr. João Menezes- Eminente Senador, 
sempre escuto V, Ex··' com deleite especial. 
V. Ex• é homem realmente que vai a fundo 
em todas as matérias, sobretudo de ordem 
jurídica, e que esparja no plenário o SeU sa
ber. Essa questão das inelegibil(dades é um 
fato interessante. A culpa maior é do Con~ 
gresso porque não votou a (t:i das Inelegibi
lidades que foi para a Câmara, voltou para 
o Senado, foi de novo para a Cãmara e retor
nou para o Senado. Então, a culpa pela de
mora é nossa e, agora, o Presidente está den
tro do prazo para sancioná-la ou vetá-la. De 
maneira que acho que, neste ponto, é bom 
V. Ex• fazer um apeio, porque regulariza uma 
situação que já está regulada de fato e não 
de direito. Porque todos aqueles que queriam 
ser candidato, ou pretendiam, já deixaram 
os cargos públicos, talvez com raríssimas- ex
ceções não o_fi:Z_eram. De maneira que 
V. Ex' faz muito bem em falar sobre matéria, 
lj_ue precisa ser resolvida _em- definitivo. Se 
demora houve, foi por causa do próprio Con-
gresso. Muito obrigado. ____ _ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Agradeço, nobrt! Senador João Menezes. 
Apenas eu -diria que o Congresso resolveu 
a tempo. 

Nobre Senador João Menezes, sinto que 
temos uma vocação enorme para falar de nós 
mesmos, para falar do Congresso. É impres
sionante! Durante os trabalhos da Constituin
te, eu observava isso, observava a conduta 
até mesmo de certos Partidos que quase se 
voltavam contra a Instituição e falavam em 
democracia. Não sei como possa existir uma 
democracia em que se suprima o 'congresso 
ou em que ele apar~ça pressionado pelos ór
gãos de comunicação, dirigindo uma campa
nha desenfreada para calá~lo, ou para inibi
lo. Não sei como é esse democracia! Mas 
esse vício é tão grande que temos a humildade 
continuada de, de quando em quando, dizer 
poderfamos ter sido mais velozes ainda, ou 
poderíamos ter sido menos dev_agar. 

A propósito, ontem, assistindo à tt:levisão. 
eu tomava conhecimento de declarações do 
Deputado Luiz Inácio Lula da Silva. S. Ex"' 
dizia que não queria ser mais Deputado, por
que Deputado ganhava muito e votava muito 
pouco. Coisas assim que nos acostumamos 
a dizer aqui dentro, contra nós próprios, tal
vez autorizando aquilo que agora se faz, lá 
fora, devidamente orquestrado. Há um enga
no! Há um engano nesses colocações. Há um 
grande engano quando fazemos essas coloca~ 
çôes. Já está na hora de acabarmo:. com essas 
fantasias de Senadores e Deputados que apa
recem assim como que algozes do Poder que 
integram, aqueles que condenam a atualiza~ 
ção salarial do Par.Iamentar. Aqueles que não 
querem a atualização têm um modo contábil 
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muito fácil, que é fazer uma gUia de recolhi
mento para o Tesouro Nacional e mandru: 
o dinheiro que perceberam de volta aos cofres 
da Nação. E não precisa alarde, não. 

Conheci na Alfândega de Fortaleza um ci
dadão chamado Francisco Mena Barreto de 
Freitas. Ele era preparador de um processo 
e deu uma solução em que entendia que não 
havía contrabando. O inspetor da então al
fândega entendeu que havia ·contrabando. 
Reformou o entendimento desse funcionáriO, 
mandou a mercadoria a leilão. 

Nesse tempo, os funcionários tinham urna 
participação, um percentual sobre o valor do 
leilão, e, se não me engano,_ o pr~parador 
tinha direito a 5% ou 3% do valor total do 
leílão, da mercadoria leiloada. Pois esse cida
dão teve o dinheiro lançado a seu favor. Ele 
não teve dúvidas, requereu o levantamento 
do dinheiro, cez um pedido de levantamento 
e imediatamente, após levantar esse dinhei
ro, sem nenhum alarde, preparou um guia 
de recolhimento, onde dizia: fUlano de tal, 
brasileiro, casado, funci~>nádp público, ocu· 
panda o cargo tal, matrícula tal, recolheu aos 
cofres do Tesouro Nacional a importâAcia de 
tanto, que lhe foi creditada eçn face-_ de tal 
processo, por entender que rlão faz jus a essa 
importância. Esta guia foi feita e foi recolhida 
em silêncio aos cofres públicos da Nação. 

Já houve, também, Milton campos; já 
houve, também Pedro Aleixo, parlameJ)-tares 
que discordavam de aumentos quarído a 
Constituição não tinha regras específicas para 
tanto, e eles, calados, iam aos cofres públicos, 
através de guias, recolher o que achavam que 
era excessivo. 

Aqui, nãO. Aqui, não se faz ísso. As pes
soas que mais se movimentam contra a atuali
zação salarial, seja justa ou injusta, são as 
primeiras qüe se postam para o recebimento, 

.e' não consta que nunca tenham devolvido 
nenhum centavo aos cofres da Nação, aos 
cofres do Tesouro Nacional. 

Está ná hora de haver uma atitude séria. 
Não quer aumento devolve. Pro'cede cqm re- · 
tidão, com dignidade, vai. lá_{ Até entendo 
que devia haver um dipositivo no Regimentq 
do Senado, e só não apresentei ainda essa 
proposta, porque fui acoÍtselhado em contrá
rio pelo nobre Senador Humberto Lucena, 
nos jâ devia constar do Regimerito desta Casa 
um dipositivo que dé o mecanismo neceSsário 
para que o Senador recuse aumentos e recuse 
as parcelas a que faz jus na condição de parla
mentar. Mas isso sem al~rde, que passe a 
ser algo natural, normal, do procedimento 
e não fazer cena diante da imprensa, tomar 
posições homéricas e depois correr ao Banco· 
do Brasil e recolher as importâncias inde
vidas. 

Por isso estou citando· esses eiemplos, para 
dizer aos senhores que chegou a hora de fazer 
justiça ao CongreSso Nac;ional, ao Senado e 
à Câmara. Já perdeu a graça atacar o Poder 
Legislátivo: isso já está muito batido, já está 
muito cansativo; isso já não tem charme; isso 
agora ficou para as empresas de televisão, 
ficou para os jornais; não há maisc necesidade 
de ser feito aqui dentro. Aqui dentro tem 

de ser feito uma chamada total à responsa
. bilidade. Que cada um vá ás Comissões, co
mo eu vou. Que cada um relate os processos 
que lhe são distrubuídos, como eu relato. 
Que cada um esteja no Congresso Nacional, 
como eu sempre estou. Que cada um esteja 
nasreu1;1iões para as quais são convocados, 
as quais eu vou. Isso é preciso serfeito. Não 
adianta de quando em quando dar a voltinhà 
aqui, jogar lama e ir embora. lsso não é solu
ção adequada, não é nenhuma solução. 

Estamos con:í a grande oportunidade agora 
de demonstrannos todas as seriedades. E 
uma das maioreS seriedades é exatamente vo
tar esse projeto de lei que faz renascer todas 
as cautelas, todas as proibições, todos os cui
dados morais para que as administações pú
blicas não disponham de modos para atas 
eleitoreiros e01 substituição a. atas jurisdica
mente perfeitos. Isso é o que deve ser feito. 

Obrigado, Srs. Senadores, por haverem to
lerado a minha fala desta tarde. 

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

- Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia 
de C~rVa1Jio, -o- Sr. -Pompeu de Sousa, 
3P Secretário, deixa a cadeira dO P"'~sí-

. ·· d~ncia, que é ocupada pelo Sr. Nelson 
Carneiro, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Ca-fl()s_De'Carli- João Menezes- Almir 
Gabriel- João Castelo - José lgnácio Fer
reira --Alfredo Campos -- Ronan Tito -
MaurÇJ Borges- Márcio Lacerda, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa. requerimento qlle se-rã lido 
pelo Sr. lo Secretário. 

I! lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 107, DE 1990 

Nos termos do art. 256 do Regimento In· 
terno, requeiro a retirada, em car:lter defini
tivo, do Projeto de Resolução nu 11, de 1990. 
que modifica o § 7o do art. 65 do Regimento 
Interno. · 

Sala das Sessões, 16 de _maio de 1990. -
Senador ~arco 'Matiel. 

O SR. PRESIDENTE (l':!_~lsoJl, Carneiro) 
- O requerimento lid.o será publicado e in· 
cluído na Ordem do Dia: nos termo~ do art. 
255, II, 10, do Reg~menro Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a rnesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. lo Secretário._ 

É lido o ~eguinte 

REQUERIMENTO N' 108, DE 1990 

Requeremos urgência, nos tt:rmos do art. 
33_6_~ alinea c, do Regimento Interno. para 
o Projeto de Lei do Senado no 36. de 1990, 
de autoria do Senador Cid Sabóia de Carva
lho, que dispõe sobre admissão e demissão 

de ~ervidore::. público~ em período eleitoral. 
e dá outras providências . 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1990, -
José Fogaça- Chagas Rodrigues- Lourem· 
ber!J Nunes Rocha -- Marco Maciel - Mau· 
rício c.orréa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O requerimento lido será votado upôs a 
Ordem do Dia, na forma do art. 340, II, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento· que será lido 
pelo Sr. l'' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 109, DE 1990 

Senhor Presidi!nte, 
Nos termos do_ art. 336-C do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto 
de Lei do Distrlto Federal n•· 26/90. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1990. -
Mauro Benevides - Chagas Rodrigues -
Maurício Correa- Ma_rco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--:- O requerimento lido será votado upós a 
Ordem do Dia. na forma do art. 340, II, do 
Regime~to Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sr. Senadore~. na sessão de ontem. por 
falta de quorum foi adiada para a sessão de 
boje a apreciaçáo do recurso, interposto pelo 
'nobre Senador Alexandre Cosra, da dec-isão 
da Mesa. proferida pelo nobre Senador Pom· 
peu de Sousa, que, acolhendo o parecer da· 
douta Comissão de Constitução, Justiça e Ci
"dadania, opinara pelo indeferimento da ques
tão de ordem levantada pelo ilustre Parla· 
mentar maranhense. Nesta oportunidade. vai 
ser votado o recurso de S. Ex-· 

, O Sr. Alexandr~ Costa --Sr. Pre::.idente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador, 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL -
MA. Pela ordem. Sem revisão do· orador.) 
-Sr. Presidente. peço a palavra para fazer 
um requerimento com base no art. 291. alínea 
c. do Regimento Interno. 

Dada a vinculaÇaO -~a l{Otaç~o que vamos 
fatiir com a esC-olha do c_ªllçfid-ªto_indicado, 
requeiro a V. Exff Sr.--Presidente, que a vota
ção seja secreta. 

O SR. PRESlDENTE (Nel~on Carneiro) 
- O Regimento Interno, em seu art. 291, 

_declara que a votação será secreta por deter
minaç-Jo do Plenário. Ame_sa, ent-do, vai sub
meter a voto o requerimento de V. Ex' nobre 
Senador, para gue a votaçáo do recurso seja 
secreta. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Pre5idente, 
peço a palavra pela ordem: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
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-Sr. Presidente. não sei nem se é, realmen· 
te, uma questão de ordem, uma reclamação, 
ou uma solicitação. Quando foi tiaiido a Pie~ 
nário o parecer da Comissão de Constitução 
e Justiça e Cidadania. solicitei a Mesa infor· 
mação a respeito do voto que eu havia profe
rido na Comissão. Fui informado de que 
constava. Vejo que, mesmo não havendo 
uma razão regimental para se distribuir m 
votos da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, já que esSa matéria não entra 
na Ordem do Dia propriame-nte-. pelo menos 
entendo que questão de ordem não entra na 
Ordem do Dia, perguntaria, porque estou 
vendo aqui a distribuição do voto em sepa
rado do Senador Afonso Arinos e o parecer 
do Senador Maurício Corréa: e o trabalho 
que tive para apresentar o voto em separado. 
porque não é trazido ao conhecimento do 
Plenário? 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - O voto 
de V. Ex• está aquL 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então. 
esquece'ram-se de me fornecer. porqU.e acha· 
ram que eu já sabia. Assím. não me distri-' 
bufram. 

O SR. _PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O voto de V. Ex• já está distribuído. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Por is· 
.so, estava dizendo que não sabia se era recla
mação, qoéStão de ordem ou solicitação. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, . 
peço a-palvara para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Para questão de ordein.) -Sr. Presi
dente, o nobre Senador Alexandre Costa soli
citou a V. Ex', com base no art. 291, alíena 
"c", do Regimento Interno, a votação secre
ta do seu recurso, o que dependerá de decisão 
do Plenário. 

A questão de ordem que coloco, perante 
V._ Ex•, Sr. Presdiente, é a seguinte. O art. 
291 estabelece: 

"Será secreta a votação: 
a) quando o Senado tiver que delibe

rar sobre: 

5) escolha de autoridades;" 

Ora, Sr. Presidente, se o recurso do nobre 
Senador Alexandre Costa contra decisão (Je 
questão de ordem, proferida por V. Ex~, tem 
a ver com a escolha de autoridade, que, no 
caso, seria o novo governador indicado pelo 
Senhor Presidente da República para o Go
verno do Amapá, a mim me parece, salvo 
melhor juízo, que V. Ex~. de plano, poderia 
admitir q~e a votação- é secreta, independen
temente de decisáo do Plenário, pois o que 
vamos decidir é um problema intimamente 
relacionado com a escolha dessa autoridade. 

Portanto, Sr. Presidente, esta votação, a 
meu ver, não pode ser a descoberta. Ela terá 

que guardar -coerência com o que dispõe o 
Regimento, sobre a escolha de autoridades. 

O Sr.~José Ignácio Ferreira- Sr. Presi
dente, peço a palavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concederei apalavra a V. Ex•, mas o nobre 
Senador João Menezes já a havia solicitado. 
Somente se S. Ex• desistir. 

O Sr. João Menezes - Cedo a palavra a 
S. Ex\ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre Senador José Igná-
cio Ferreira. -

O SR. JOSÉ IGI"ÁCIO FERREIRA (PST 
- ES. Para contraditar. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr. Presidente, incialmente, quero 
contraditar a questão de ordem do eminente 
Senador Humberto Lucena, porque.não é 
uma questao automática; é evidente que "por 
deliberação do Plenário'". 

Quando o eminente Senador Alexandre 
Costa requereu. c_omo base no art. 291. alínea 
c-, é evidente que não faz nenhum sentido 
seja automático. Pelo fato de uma votação 
ser necessariamente secreta, esta, que prece~ 
de aquela, não terá que ser secreta pelo sim
ples fato de ter relação com a votação subse
qüe'nfe. 

Era só isso que tinha a diZer, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A-meuverV. EX'!, nobre Senador, tem 
razão. O art. 291 tem a letra a, e depois a 
letra b nas eleições e na letra c por determi· 
nação do Plenário". São trés hipóteses distin-
tas, dentm_d_Q_m_e_hli).Q dispositivo. . 

De modo que, em regra, o recuiso de S. 
Ex~ o Senador Alexandre Costa deveria ser 
votado sem essa restriç3.0 de ser ·secreta a 
votação. Mas já que S. Ex• requereu, o dever 
da Mesa é submetef a votos o requerimento. 
O Plenário decidirá a favor ou contra, e, se 
decidir pela votação secreta. será feita .. O 
RegimentQ_dâ_liberdade de qualquer matéria 
ser submetida à votação secreta. salvo aque· 
las excepcJonalmente citadas no própri'o Re· 
gimento. E um deliberação do Plenário a que 
a Mesa_~e~ que s·e render. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar o requeri· 
merrto. 

- O SR. P:RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Humberto Lucena, para encaminhar a vota· 
·ção.· 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presi
dente, acolho a decisão de' V. Ex• sobre a 
minha questão de ordem, embora.pense de 
maneira diferente. Entendo, que, realmente. 
a vinCulação das votações é inevitável. 

O Seriado Federal vai deliberar sobre um 
recurso interposto pelo nobre Senador Ale
xand(e Costa d.e uma deciSão de outra ques
tão de ordem proferida por V. Ex\ Sr. Presi
dente.· relacionada com o texto do art. 14, 

§ 3". do Ato das Disposições Constitucionai<; 
Transitórias. que diz textualmente: 

"Art. 14. Os Território~ -Fedenli~ de Ro~ 
raima e do Amapá são tran!'.form<~dos em 
Estados Federados. mantidos seus atu<~is 
limites geográficos. 

§ 3" O Presidente da República, até qua
renta e cinco dias após a promulgação da 
Constituição, encaminhará à apreciação do 
Senado Federal os nomes dos Governa
dores dos Estados de Roraima e do Amapá 
que exercerão o Poder Executivo até a ins
talação dos novos Estados com a posse dos 
Governadores eleitos." 

Ni sua questão de ordem. o n-obre Senador 
Alexandre Costa, com a anuência de grande 
parte de~te Plenário e. sobretudo. com a 
anuência do nobre Senador José Paulo Biso!, 
que aqui proferiu um aula de Direito Consti· 
tucioinal, defendeu uma tese que. no caso. 
se trata. evidentemente, de_ um mandato. O 
Governador demitido arbitrariamente pelo 
Senhor Presidente da Repúblicf!, atual, esta_va 
com um período de tempo assegurado, até 
a in_stalação do novo Estado do Amapá. 

Sr. Presidente, V. Ex· em face tia Qustão 
de Ordem do nobre Senador Alexandre Cos· 
ta, resolveu consult<i.r a Comissão.de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania, para obter ~ubsí
dios que lhe pudessem fazer sustentar, mais 
adequadamente, a sua decisão finaL No en· 
tanto. V. Ex•, como é do conhecimento da 
Casa, viajou e, na sua ausência. o nobre Sena
dor Pompeu de Sousa tomou a si a decisão 
dessa Questão _de Ordem, acatando o arra· 
zoado final da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania na linha do parecer do venci
do, do nobre Senador Maurício c;orrêa, 

O Sr. Cld Sabóia de Carvalho - Permi· 
te·me V. EX~? (Assentimento do orador.)
É para um esclarecimento a V. Ex· O Senador 
Maurício Corrêa não deu o parecer como 
vencido. Ocorre -que o Senador AfonSo Ari
nos deu o parecer preliminar .. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. _Presi
dente. eu nunca vi isso. No encaminhamento 
de votação, não cabem apartes. 

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
-É um esclarecimento do nobre presidente 
da Comissão. Por um lapso, o nobre Senador 
Humberto Lucena referiu como vencido 
aquele voto. S. Ex~. como Presidente da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
está esclarecendo que não foi vencido. foi 
vencedor. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvãlho ~ Na.O foi 
vencido. Foi o Relator que foi designado para 
substituir o Senador Afonso Arinos. Só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Apenas uma retificação. 

OSR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presi· 
dente, aceito o esclarecimento. 

.Realmente, o voto do Senador Maurício 
Corrêa, prevaleceu na Comissão de Constí
tuição, Justiça e Cidadania, onde estavam 
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presentes apenas doze Srs. Semldore~. Hou· 
ve. ali. o voto vencido do nobre Senador 
Afon~o Arinos c o voto em scparaUo do no
bre Senador Jutahy Magalhães. 

Mas quero chamar a atenção, ne~h! in!.tan
te. quando vamos decidir sobre a votação 
secreta. ou não, do recurso do nobre Senador 
Alexandre Costa, para o fato de que a ma_té
ria é absolutamente conexa com t1 escolha 
de autoridades. a que alude o Regimento ln
terno do Senado Federal, quando dispôe. no. 

"Art. 291. Será secreta a votação: 
a) quando o Senador tiver que delibt> 

rar sobre: 
.. ~--~· --~-----·· .... ·······'-·· ............. '· .... . 
5) escolha de autoridades;"' 

Ora, se o Senado. dentro de poucos dias. 
ou até, quem sabe. de poucas horas. vai ser 
chamado .a decidir sobre a indicação do nome 
do novo Governador do Amapá. claro que 
esse recurso do nobre Senador Alexandre 
Costa tem a ver, intimáirieme. com a escolha 
dessà autoridade. 

Portanto. a mesma cautela do legislador, 
ao fazer o Regimento. e incluir essa regra. 
de votação secreta na escolha de autoridades. 
deveria prevalecer agora, já que V. Ex··. Sr. 
Presidente. no seu entendimento. que cu aca· 
co, decidiu que não caberia que a votação 
fosse secreta, a não ser por deliberação do 
Plenário. Alerto aos Srs. Senadores, ~tdc· 
mais. que todos nós ficaremos muito mais 
à vontade para exercer o seu direito de voto 
através do escrutínio secreto, por se tratar 
de um caso intimamente ligado, rep_ito, ~ e_~_
colha do novo Governador do Amapá. 

Sr. Presidente, eu me reservo para. em se
guida a esta votação, encaminhar, -se 
V. Ex• me assegurar apalavrar- já, entáo, 
o próprio recurSo do nobre Senador Alexan· 
dre Costa, para f<ilar sobre o seu mérito, _que 
é de natureza eminentemente constitucional. 

O meu apelo, portanto, aos Srs. Senado
res,_é no sentido de que. independentemente 
de partido, para o resguardo do Plenário do 
Senado, apoiemos a votação secreta, desse 
recurso. __ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como ouviu o Plenário, não hâ divergên
cia. Tanto o nobre Senador José Ignácio Fer· 
reira como o Senador Humberto Lucena sus
tentam, também, a votação secreta. Quero 
esclarecer, porque acho net--essário o pronun· 
ciamento ào Plenário, e não a decisão da 
Mesa. 

A regra contida no art. 291 é que a votação 
será secreta, no que disser respeito à escolha 
de autoridades. 

Ora, no momento, - parece sutil - há 
uma diferença: a Mens__?g~m do Senhor Presi· 
dente da República rião foi questionada por· 
que a autoridade era essa ou aquela, mas 
porque não teria, na opinião do nobre Sen<J.· 
dor Alexandre Costa, a possibilidade de o 
Presidente indicar outro Goiernador, quan· 
do entendia Sua Excelêncijt-";

1 
t.;m face do texto 

constitucional, estar asségurada a presença_ 
no Governo do atual titular, 

De modo que h~ urna sutileza que justifica 
se acolha o requerimento de S. EX". de~úe 
que o Plemirío assim decida, porque mio ~e 
discute a pessoa do indicado. mas a possihi· 
líJade da indicação. Esta é a diferença. 

Daí por que vou submetê-lo a votos. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. Presi
dente. geço a palavra para encaminh<Jr a vn· 
taç.:io. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jos~ 
lgnácio Ferreira. para encaminhar a voti.lçâo 
se_cretª. 

·O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Não. 

O SJI,. _PRESIDENTE (Nelson Carneim) 
-Não. agora é só a votação secreta que 
vamos decidir. nobre Senador. Acho que 
quanto a isso não há divergência. 

Tem V. Ex' a palavr~. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST 
- ES: Para -eriC<lrilirihar a votação. Sem-revi
são do orador.) ~Sr. Presidente. estou enca
minhandQ a votaç;;io porque me parece que 
tenho esse direito de expender a minha opi
nião a respeito, contrária, inclusive. à vota· 
ção secreta. 

O que V. EX'' vai colocar aqui e o Pit:nário 
vai decidir é se se deve ou não votar secreta
mente. Não é isto.? 

O SR.-PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Quer díier, o Plenário vai decidir. 

Veja V. Ex' o emaranhado, o aranzel em 
que nos encontramos. 

6-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Ê só o recurso. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Não, mas veja V. Ex• como nos encontramos. 

Chegou aqui a matéria. O Pre~idente da 
Rc.púbHca exonerou o GOv~rnãdor do Ama· 
pá e indicou o nome do novo Governador, 
segundo_ Sua Excelência. . . 

A noiDea_çâo é um ato complexo e o Plc-ná
río do Senado teria, portanto, que se mani
feStar. Na nomeação ele tem que fazê-lo. 

O que ocorreu? O eminente Senador Ale
xandre Costa entendeu que o ato do Presi
dente da República era inconstitucional e que 
a Mensagem- e este é o final da sua questilo 
de ordem . ....._ não deveria sequer ser apre
ciada. deveria ser devolvida ao Senhor Presi
dente da República, porque ~eu ato fora in· 
constituCional. Pretendia o eminente Sena· 
dor Alexandre Casta que o. Senado da Repú
blica- naturaJmente com o respeito que me 
merece o eminente-Senador Alexandre Costa 
- ultrapassasse as suas funções e passasse 
a ter uma atividade judicante. Iria ter que 
decidir se o ato âo_p_r~sid~nte da República 
era inconStituCioflãt. ilegal, injurídica. Muito 
bem! 

O que faz V. Ex'? .Eiltende que a questão 
era complexa e remete a.matéria à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. A Co
missão recebe-a esp-écie, decide- veja V. 

Ex··- pela constitucionalidade. pela juridici· 
dade, inclusive pelo óbvio . .Eu. re~~o<Jlmen· 
te, não tendo voto. mas tendo voz. sustentei 
n<-l Comissão de Constituição. Ju~tiça e Cida
dania que o Senado da Repúhlica não poderia 
ingressar na órbita do Poder Judiciârio e J~L·i
dir se o ato da demissão feita pelo Presidente 
d<J República era constitucional ou não. Ca· 
bia ao Senado da República simplesmente 
dizer "sim" ou "não" ao nome indicadu pelo 
Presidente da República. porque o Senado, 
dizia eu na ocasião e tresdigo agora, ~ó parti· 
cipa dos atos constitutivos. não participa dos. 
atas desconstitutivos. Então, a Comissão de 
Constituição. Justiça e Cid<~dania entendeu 
pela juridicid<lde. pela constitucionalidade, 
e remeteu a espécie à Presidência do Senado 
para decidir sobre a q_uestcio de orc.l~m. A 
Presidência do Senado Federal -esta é uma 
questão até vencida, agora-. na época exer
cida pelo eminente Senador Pompeu d_e _Sou· 
sa, após receber o resultado da consulta, 'deci· 
diu a espécie. Portanto, considerou que n es
pécie deveria ser examinada pelo Senado Fe· 
o;jerªl. Tanto assim-fez que remeteu à Presi
dência do-Senado Federal; o processo, recc· 
bendo a consulta respündida, à Comis!.ão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para que 
ela atuasse conforme o .seu encargo. ou seja. 
examinasse o nome. subatinasse, se fosse o 
caso, o votasse, Assim, a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania o fez. ou seja, 
sabatinou o indicado pelo Presidente da Re
pública, votou e aprovou por quase unanimi· 
dade. en;t __ y_otação secreta. o nome do indi
cado pelo Senhor Pre!>idente da República. 

Volta a matéria a Pknário- .veja V. Ex· 
para ser votada! Nem o Plenário. nem o Sena· 
do, nem na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania podiam fazê· lo, porque o Senapo 
não participa dos a tos de desconstituição;. o 
Senado sô participa dos a tos constituth•os de 
alguma coisa~_ Ora~ o momento de descons
tituição não é do interesse _do $.enado. Pode 
até ser do interesse político. mas não é do 
interesse da Instituição, porque o Senado não 
tem poderes de julgamento, não tem que in· 
terferir no ato do Presidente da República, 
não participa do processo de desconstitllição. 
Não participando do processo de descons
tituição~ só tem o Senado que. ao receber 
o nome, dizer sim ou não. E, aí ele tem toda 
a liberdade de fazê-lo. 

Veja V. Ex', chega o processo aqui e o 
eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho 
se insurge contra o que ocorrera. Entendeu 
que a Presidência, em síntese, era persona
lizada, que V. Ex' havia decidido formular 
uma consulta e que quem podia responder 
à consulta era apenas V. Ex" Entendeu que, 
sendo a Presidência personalizada, não pode
ria o eminente Senador Pompeu de Sousa 
ter decidido. E entendeu também que não 
poderia ter sido decidida a questão de ordem, 
ainda que com V. EX" presente, se não esti
vesse presente o eminente Senador Alexan· 

· dre Costa. Levou V. Ex" essa questão de o r· 
dem para casa e decidiu aqui, depois, rejei· 
tando as razões do eminente Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 
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Estamos metido!-. num cipoa[, o eminente 
Senador Alexandre Cos.ta recorre da decisão 
de V. Ex' para o Plenário. Na ocasião cu 
interfeiri respeitosamente. como evidente
mente sempre o faço, mas me insurgi contra 
isso, porque não poderia imaginar as conse· 
qüências de uma hipotética decisão do Plená
rio, dando ganho de causa ao entendimento 
do eminente Senador Alcxcmdre Cl)Sta. Se 
isso ocorresse, o que' teria ocorrido? Ficava 
destroçado todo o trabalho da Mesa, da Co
missão de Constituição. Justiça c Cidadania 
e até insultado o Plenário que mais do que 
o direito, tinha o dever de participar de U'll 

ato complexo de constituição, que é o ato 
de nomeação de um Governador de Estado. 

Então, o que nós temos que colocar claro 
é que o ato complexo é somente quando se 
constitui. O ato, quando se demite, é um 
ato simples~ a única presença do Senado Fe
deral é aquela em que ele diz sim ou nãu, 
na Comissão e depois nu Plenário. acerca 
do nome escolhido. No caso, é isso que deve
ria ser feüo. AgOra, eStamos diante da seguin
te situação: vamos votar numa pirueti3 regi
mental perfeitamente compreensível. t um 
dever até de quem está ob!>truindo agir da 
maneira que lhe parece acertado. dentro do 
Regimento. Muito bem! Estamos aqui. para 
votar, cm aberto ou secretamente, o requeri· 
menta do eminente Senador Alexandre Cos
ta contra a decisão de V. Ex•, que rejeitou 
a questão de ordem do eminente Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. É um contorcionis: 
mo mental a que nos obrigam aqueles emi
nentes Ses. Senadores, qUe se Colocaram co
mo protagonista deste episódio, que tem um 
pouco até de trágico, porque caminha para 
enovelar o Senado Federal num cipoal intrin
cado_ e do qual ele dificilmente vai sair se 
não se rejeitar a questão de ordem. ou se 
não se rejeitar o requerimento do eminente 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

Estou dizendo a V. Ex•; eminente Senadõi
Nelson Carneiro. 'que tem naturalmente os 
deveres de conduzir com prudência c com 

.equilíbrio com que V. Ex~ sempre se houve, 
inclusive do alto da sua idade, da sua digni
dade e do seu tempo de vida pública, para 
os riscos dos quais estaffios nos aproxiinando, 
riscos sérios de não termos saída numa sitUa
ção que roça no trágico. se não fosse até meio 
risível. porque não encontro razões de con· 
senso para continaur caminhando pela trilha 
que vamos. 

Quero dizer a V. Ex• que, neste episódio, 
vou votar em aberto. Creio que o Plenário 
deve votar pela votação em aberto e não pela 
votação secreta, porque me parece que nada 
tem a ver uma coisa com a outra. Sequer 
deveria ter havido esse requerimento, sem 
embargo das homenagens que se pode prestar 
ao seu autor no esforço que faz de obstruir 
a espécie .. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarecer o que houve ontem 
-S. Exa acaba de fazer um relatório. Algu1_1s 
Srs. Senadores não estavam Presentes, de 
modo que a Mesa cumpre o dever: primeiro, 
acolhendo a questão de ordem do nobre Se-

nadar Cid Sabóia de Carvalho. éntendeu que 
o exercício da Presidência é deferido a quem 
preside a sessão, e só por gentileza, que na 
_aus~nçia _do titular, o Presidente interino de
volva ao efetivo a eossibilidade de- decidir 
questãO dC- ordem. E uma gentileza que, no 
casQ. por motivos circunstanciais, não foi 
atendida. 

Segundo: a pessoa do Presidente é aquela 
que preside a sessão. Ele_ é quem decide a 
questão de ordem. 
Te~ceinJ: -diúa S. EX• que a questão es~ava 

impllcita, quando deveria ser explícita. Tive 
a oportunidade de ler a decisão do Senador 
Pompeu de Sousa, que era ·explícita. Afir· 
roava que estava implícita na decisão dele 
a remessa dos autos do processo de volta à 
Comissão de Constituíção, Justiça e Cidada· 
nia. - -

Quarto.: S. Ex•. levantou, como já havia 
feito o Senador Alexandre Costa. que se jul
gara prejudicado c.om a decisão, quando S. 
Ex• não estava ausente, que essa decisão só 
deveria ter sido tomada com a presença da
quele que argüiu a questão de ordem. Neste 
passo esclareci que o Regimento cria a ques· 
tão de ordem como uma decisão instantânea. 
O Senador sugere a questão de ordem, outro 
a impugna e o Presidente- decide. O autor 
está presente para se valer do direito do re
curso. t como a publiCação da decisão judi
cial: há d_e haver pubticação. Não seria ético, 
no meu entençler, que, aproveitando a ausên
cia do Senador, a Mesa decidh~t.: contra ou 
a favor d_ele para abrir o debate. Principal
mente não seria ético que ele, não estando 
preseri.te;-ocasiona-lffiente a Mesa aproveita-s
se a oportunidade para decidir. Lembrei que 
em três oportunidades a Mesa assim agira, 
sem exce_ção. em questãO ae ordem levantada 
pelo nobre Senador Maurício Com%. em 
questáo de ordem levantada pelo nobre Sena· 
dor Raimundo Lira e noutra questão de or· 
dem levantada pelo nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O que fez a Mesa? A Mesa não examinou 
o~mérito da decisão tomada pelo Senador 
Pompeu de Sousa, porque o Presidente oca
sional assumiu todos os encargos da Presi
dência. O Presidente efetivo não era uma 
ínstãnda -revisora da decisão~ a instànci3. reVi
sora só poderia ser o Plenário. Por isso, de 
acordo com todas as deliberações que tenho 
tomadQc_omo Presidente, abri a possibilidade 
de o Senador Alexandre Costa, que se julga~ 
va prejudicado, recorrer ao Plenário. S. Ex' 
recorreu. 

V. Er, disse ontem, e agora repete, que 
não se trata de constituir. Trata-Se de des
constittiir. Não estamos examinando a exone
ração do antigo Governador ou do atual Go
vernador. Estamos examinando uma indica
ção_ e Se~ssa indicação é Viável. O que se 
disse na impugnação é que esse cargo estava 
ocupado e estando ocupado não poderia ser 
· objeto.de indicação para substituí-lo. 

Portá'nto, não se_trata de descop.títuir, tra
ta-se de constituir. O Senado examina a pro
posta que lhe chega e não discuti as razões 
da exoneração de outro Poder. 

Portanto, quero dizer que o Senador José 
lgnácio Ferreira está imagínando tragédias. 
Não há tragédia no cumprimento da lei. Se 
Q Plená_rio resolver que a decisão. da Mesa, 
tomada pelo nobre Senador Pompeu de Sou~ 
sa, não pode prevalecer, não prevalecerão 
os atas posteriores, porque depois do ato nulo 
todos os outros não tém _!;!ficada. E deixará 
de existir a decisão posterior da Comissão 
de Constituição e Justiça, que sabatinou o 
indicado. Mantida a decisão do Senador 
Pompeu de Sousa que o Prt>Aidente efetivo 
não tem poderes para rever, porque são duas 
autoridades da mesma categoria, o que vai 
acontecer? Prevalecerá o pronunciamento 
posterior da Comissão de constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

Neste passo, o nobre Senador Alexandre 
Costa pediu que o voto fosse secreto. Não 
porque se trata de escolha de autoridade, por~ 
que o Regimento diz expressamente: "Por 
deliberação do Plenário". Eu não me posso 
substituir à deliberação do plenário. 

Agora, V. Ex• que, a princípio -e entendi 
mal- me parecia favorável à votação secre~ 
ta, depois se manifesta aí publicamerite e ofi~ 
cialmente contra. Intervenções laterais expli~ 
cam meu equívoco. 

O que é que vai fazer a Mesa? A Mesa 
vai submeter o requerimento_ a votos. Se a 
maioria do Plenário enteitdei que a votaÇão 
deve ser secreta, abre-se a segunda etapa, 
o exame do mérito do recurso. No momento 
há uma preliminar. O Senado _v:ai decidir se 
eSse recurso deve s.er examinado secretamen
te ou não. 
- E vamos começar pela votação. 

O Sr. Alexandre Costa- Sr~ Presidente, 
peço a palavra para encaminhar votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador AleM 
xandre Costa. 

-O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL
MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senado
res. inicio esse: encaminhamento de votação 
congratulando-me com o Líder do Governo, 
um homem cuja competêncta e conduta nesta 
Cãsa- não estão em JOgO~-e-nenhum de nós 
duvida. Até chegamos a elogiar a sua presteza 
na d:fes_a~ sempre presente, dos at_os do Çi_o
verno. 

Quando levantei a questão de ordem. com 
base no Regimento Interno. pedi que a Me!:>a 
Diretora, ao verificar a inconstitucionatida· 
de, devolvesse ao Presidente da República 
a Mensagem. 

Ora, o nobre Líder do Governo achou isto 
uma coisa horrível, um absurdo, esquecen
do-se, o que é muito natural, de que na Mesa 
anterior, quando assumiu a Presidência da 
Casa, e o fez por várias vezes, sempre com 
muito brilhantismo, devolveu também a men
sagem. por inepta ou incOnstitucional, ao Go
verno pã$iSàdo, do Presidente José _Sarney. 

Não vim contestar o ato de S. Ex• porque 
entendi que S. Ex' tinha a devida compe
tência para fazê-lo. Logo, usa de um artifíciO 
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que não é uma pirueta; nada de pirueta! É 
um artifício muito natural nos político~. prin
cipalmente em p0líticos da sua inteligência. 
da sua capacidade c <k> .seu tempo de Parla· 
mento, para querer esconder umtl incon5titu· 
dondlidadc a vista, provada em duas horas 
de discurso brilhante, aqui proferido pclo Scw 
nadar Paulo Biso!, em que mostra que .a 
Constituição deu m<~ndato aos dob Governa
dores. de Roraima e Amapá. A se aceitar 
uma admissão ou indi~çào de um novo man
dato, tornando sem efeito o mandat<> que 
tem origem legislativa, porque dado pela 
Constituição que nó:" votamos durante dois 
anos, com os maiores sacrifícios, estamo~ 
afrontando. estamos pisando- não digo ras
gando, porque os livros são muito grande~ 
e muito bonito!> - estamo:. pas~ando por d. 
ma daquilo que nós mesmo:. fizemos. Dizer 
que estamos também no aranzel ... Qué aron
zel? Qual é o aranzel? 

Se a Casa hoje julga -como e~pero que 
faça- inconstitucional o ato do Senhor Pre
sidente da República, que demitiu o Gover
nador do Amap<i. nadu tem a ver com deci
sões da Comissão de Constituição. Justiça e 
Cidadania que n:lo é terminativa, que n<io 
é dona do Senado. Prevalece o Plenário, pre
valece a Lei Maior. que é u Constituição, 
prevalece o Supremo Tribun<~l Federal, que 
se sobrepõe sobre tudo isso. E como resul
wdo do aranzel e do cipoal que alega o Líder 
do Governo, prevalecerá o parecer do Rda.
tor, o eminente Professor de DireitO Consti
tucional, Senador Afonso Arinos, que pediu 
a sustação da votação aqui em Plenário, até 
que a mazela que se encontra sub judice fos~e 
apreciad~ pelo Supremo Tribunal Federal. 
Será que existe saída melhor? Onde a por
teira fechada? Quais os obstáculos'! Deixa
mos que se resolva uma que~tào da maior 
imp"or!ânci~ como essa pelo órgão compt."
tente, para julgar a Lei Maior que é a Consti
tuição FederaL 

Logo. no meu modo de ver, .essa Casa, 
ao votar pela constitucionalidade dessa indi
cação, estará cassando mandatos, o que hã 
pouco tempo era- combatido por quase todos 
os Parlamentare$, quando a revolução exer
citou os atas. Tenho bastante autoridade para 
falar sobre isso, porque tanto na Câmara do':) 
Deputados, como no Senado Federal, sem~ 
pre mé rebelei contra cassações. estive sem· 
pre contra 'tOdas ao; cassações contra parla
mentares. Aqui no Senado mesmo, quando
se propós a cassação do Senador Wilson Cam· 
pos. assumi a liderança. talvez arriscando o 
meu próprio mrindato, dizendo que o Senado 
não era a Justiça, o Senado era u~,na Casa 
do Parlamento) e que se deixasse que a Jus· 
tiça fizesse justiça ao Senador. Felizmentt!, 
os que aqui se encontravam. por uma larga 
maioria. rejeitaram a cassação, e o que foi 
feito? Ela se deu por um ato institucional. 

Lá na Câmara também aconteceu o mes
mo. Votei contra todas as cas~âções e conti
nuarei ~tando, porque acho que o Parla· 
menta Nacional não é foro. absolutamente, 
para julgamento. E aí concordo com o nobre 
Líder, não é foro para julgamento, para cas-

sação de mandatos instituídos pel<t Consti
tuição Federal do Brasil. Não podemos cassar 
mandatos. O mandato tem origem legislativa, 
foi oferecido, outorgado pela Constituiç<io 
Federal. e nào seremos nós, os autores dessa 
Constituição. que iremos passar !>obre- ela, 
permitindo. dando licença. para que se demi
ta, se- casse o mandato dos atuais Governa
dores e se vare licença para que sejam nomea
dos novos Governadores. 

Era o que tlnba a dizer, Sr. Presidente. 

Ó Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Pre-:.i
dentc_, peço a palavra pela Liderança do 
PMDB. 

o-sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Senador José Paulo Biso! pediu a pala
vra antes; a l:leguir darei a palavra a V. Ex~ 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, de
pois gost<Jria que V. Ex·' me concedesse a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Paulo Biso!. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB -
RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res. quer-me parecer que o problema não 
está claramente _equacionado. A argüição do 
Senador Alexandre Costa é inconstituciona
lidade. Os trâmite_s pelos quais essa argüição 
chegou a este momento em que vai ser discu
tida, ou está sendo discutida e vai ser apre· 
ciada. não importam, no caso~ o que importa 
é -que preCisamos decidir. Esta é concreta
mente a -decisão que deveremos realizar: de~ 
veremos decidir !;C há ou não inconstitucio· 
na\ idade. 

Isto me parece estar também no fundo da 
argumentação expcndida pdo douto Senador 
José 1gnácio Ferreira, Líder do Governo. Ele 
afirmou que nós não temoS competência des
oonstitutiva, só temos competência constitu
tiva. O seu argumento, que tem boa razão, 
embora tenha sido incorretamiente utilizado, 
significa que, de fato, nós não vamos apreciar 
a exoneração do Governador do Amapá, va
mos apreciar se é constitucional a nomeação. 
de outro Governador. 

Então. estamos diante de uma questão que 
diz re!:!peito àquilo que Pontes de Miranda 
chamava de "inconstitucionalidade por con
tagiação". Se a exoneração foi inconstitucio
nal; a vacância decorrente da exoneração. 
por contágio, se converteu em vacãncia in· 
constitucional, e a nomeação de um novo Go
vernador é, por contágio, inconstitucional. 
Conseqüentemente, não vamos faze'r uma vo
tação, em -princípio. relacionada com o nome 
indicado. Precisamos decidir antes se é possí
vel _essa apreciação, porque mio queremos 
-e nos desculpe o paradoxo. nobre- Senador 
José lgnácio Ferreira_- não queremos cons· 
tituir outra ínconstitucionalidade. Esta é a 
questão. 

Então, três são as altemativas: ou votamos 
pela inconstitucionalidade~ e deixamos o _Su
premo Tribunal Federal reapreciar dentro da 
sua jurisdição a matCria, ou sustamos o proce-

dimento, esperando que o Supremo Tribunal 
Federal decida se a exoneração foi ou não 
constitucional-e esta era a idéia do Relator 
original da matéria ou nós, superando essas 
duas questões. vamos considerar con:-titucio
nal a indicação e apreciar o nome indicado. 

A meu ver • .&. Presidente, a votação pre
cisa ser pluralizada, dualí'Zada . .Ante:. de mais 
nada, devemos decidir se entt!odemos que 
o procedimento deve ser sustado. até que 
o Supremo Tribunal Federal resolva o proble
ma da inconstitucionalidade da exoneração. 
Depois de- decidirmos essa questão, se, por 
ventura, a votação for no sentido de que não 
queremos aguardar a decisão do Supremo 
Tribunal. então, sim. apreciaremos o nome 
indicado. 

Pediria a V. Ex" uma reflexão a respeito 
deste assunto, porque ele é decisivo na forma 
pela qual vamos realizar essa votação. Não 
vamos votar o nome, vamos votar a argUição 
de inconstitucionalidade, que tem dois mo
mentos, pois existem duas possibilid<~des: ou 
esperamos a decisão jurisdicional ou declara· 
mos nós, aqui mesmo, a inconstitudonalida
de. 

Solicitaria a V. Ex' Sr. Presidente, como 
sugestão. pelo menos. que refletisse a rcspei· 
to da possibilidade de formularmos as ques~ 
t6es .• tais como elas se apresentam, bem dis· 
tintas umas das outra::., pois tem razão o nobre 
Senador José lgnácio Ferreira não temos um 
poder de!>constitutivo. mas também não que· 
remos constituir uma inconstitucionalidade. 

Então. sugeriria a V. Ex-•, Sr. Presidente, 
que a votação tivesse esse procedimento. 
Neste caso, não me parece que seja neces
sária a votação secreta, enquanto a matéria 
for estritamente jUrídica. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não posso dar a patavra a V. Ex:. nobre 
Senador Maurício Corrêa, porque antes 'de 
V. Ex· outros Senadores a pediram. Darei 
a palavra a V. Ex· oportunamente. 

O nobre Sena.dor Cid Sabôia de Carvalho 
vai falar pelo PMDB. 

O SR. CID SABÔIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para encaminhar a votação.) 
-Sr. Presidente, o PMDB vê com preocu· 
pação essa questão. Inclusive entende que 
se está antecipando à questáo doutrinária. 
quando, no nosso modo de ver, apenas esta
mos decidindo se votaremos ou não secreta· 
mente. 

Sobre isto, a posição do PMDB, que é defi~ 
nida por mim neste momento, é a seguinte, 
Sr. Presidente. A votação, para ser !:lecreta, 
será uma excepcionalidade. Será uma exce
ção autorizada pelo Plenário. O Plenário é 
que pode decidir se a sessão será secreta ou 
não_. 

Portanto. não se trata de invocar o Regi
mento. Senão, nesta parte. em que se pennit'e 
a V. Ex•, ouvido o requerimento. buscar a 
deliberação do Plenário. Quanto a ':)e o Plená
rio deve ou não deliberar, o PMDB se posi
cionará para que delibere pela sessão secreta_, 



· 2032 Qumta-fcira · 17 í5fA.R:Ib bO-CONGRESSO NACIONAL (SeÇão IIl Maio de !990 . 

não porque seja uma qu"estão jurídica que 
se está examinando -como acentuou o Se
nador Jo:-;é Paulo Biso! - mas porque essa 
questão jurídica, necessa-riamente. é acessó
ria a um processo de escolha de autoridade. 
de tal sorte que votar aqui é como que ante
cipar o voto quando chegar- se chegar aqui 
-a indicação do senhor sub:.tituto do ex-Go
vernador Jorge Nova da Costa, do Amap<í. 

Como falou o Senador Humberto Lucena, 
no Direito há aquelél regra que mio vale apc· 
nas quanto aos bens, vale. a também, na pro
cessualística: o acessório deve seguir a natu
reza do principal. 

Na verdade, essa questüo se insere no pro
cesso de nomeação do novo Governador do 
Amapá. E se essa votação é secreta. a~ causas 
conexas, anexas. as causas mt.:norc::. qu~ se 
cubram pelo procedimento maior devem 
guardar natureza do processo maior. do pro· 
cesso final que vai finalizar a questiio, que 
é a aprovação ou não, pelo Senado, da pessoa 
do indicado. 

Por isso. a questão jurídica ilqui explanada 
pelos oradores que me antecederam, personi· 
ficam-me um ato nomeatório. Há uma pes
soa. que é o sujeito de toda essa r~lclc;~o entre 
o Poder Executivo e o Poder Lcgtslattvo. Por 
isso. Sr. Presidente. o PMDB está definindo 
a sua posição nestes pontos: 

1" Não se trata de que~tão regimental. se· 
não no que concerne ao Poder do Plenário 
de decídir ou não pela votação secreta. Não 
há outra impugnação regimental que possa 
ser vi'!.ta~ 

2" Que o PMDB escolhe a votação secreta 
como melhor procedimento, por ser ess~ 
questão acessória da principal, onde. com.tt· 
tucionalmentc. a votação será secreta. 

E para que não se tenha a antecipação de 
voto, para que não se tenha o prejulgu.me.nto. 
para que a questão de agora não pre;ud.tque 
a liberdade dos que vão votar a seguir, é 
necessário que o PlenáriO decida. mesmo por 
sua segurança, mesmo por sua com~didade 
ética, por sua melhor ::.ituação moral c convc· 
niente que o Senado decida -pela votaç<lo s~
creta. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nebon Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PIYC:::.. PA. Pa· 
ra encaminhar a votação.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, este assunto está sendo bas· 
tante debatido, e parece que o fulcro prin· 
cipal da questão era a votação secreta ou não 
desse pedido formulado pelo eminente Sena
dor Alexandre Costa. 

O SR. PRESID--eN''l'E-U-debate ago.ra e 
sobre isso. 

O SR. JOÃO MENEZES -O Regimento 
me parece claríssimo. O seu art. 291, que 
já foi lido, declara os casos em que a votação 
é secreta. E nem um deles se enquadra no 
objetivo pedido pelo eminente Senador Ale· 
xandre Costa. Apenas o o" 5, letra c, abre 

a exceção de que o Pleoário poderá se assi~ 
entender, usar a votação ~ecreta. O Plenáno 
do Senado é que vai decidir se <lá ou não 
a votação secreta. 
Ma~ o principal é que tudo cstti amarrado 

na quc5tão da indicação do Governador .do 
Trritório do Amapá. E~te é um assunto mutto 
debatido. E o Senado tem discutido a consti· 
tucionalidade ou não, e me parece que esta 
Casa não tem essa capacidade de decidir so
bre a inconstitucionalidade ou não. O Senado 
pode dar a sua opinião. pode achar incon~ti: 
tucional, mas isto não quer dizer que a let 
seja inconstitucional. Tanto assim. qu~ a 
Constituição Federal. no seu art. 52, X. d1z: 

"Art. _52. Compete privativamente 
ao Senado Federal: 

......................... 
x·=·;~~p;~·d~;-~ execução. no todo 

ou em parte, de lei declarada inconsti· 
-- tucional por decisão definitiva do Supre

mo Tribunal Federal;" 

Quer dizer. somente após a decisão do Su
premo Tribunal Federal é que o Senado tem 
a capacidade de declarar a inconstituciona
lidade d::l lei. 

Por outro lado. esse assunto, quanto à dis· 
cussão, está sendo muito interessante. Há o 
parecer do eminente Senador Afonso Arinos, 
o Senador Jutahy Magalhãe5, o que já foí 
motivo de grande debate na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, onde o Se· 
nadar Maurício Corn~a. se não· me falha a 
memória, chegou a defender a tese de que 
era constitucional o processo da indicação do 
Governo do Amapá. 

Se há quem julgue a lei inconstitucional, 
há os que a entendam perfeitamente constitu· 
dona!, em defesa desta última tese. Aqui es
tá. por exemplo, o voto do Ministro Célia 
Borja, no qual S. Ex·! se_ declara favorável 
à demissão do Governador do Amapá, contra 
a preliminar que foi argüida e, por outro lado, 
aceita o novo parecer formulado pela Dr' Te
reza Helena Souza de Miranda Lima Para
nbo::., que se manifesta favoravelmente ao di· 
reíto de o Presidente da República nomear 
ou demitir o Governador do Amapá. fsso, 
diz ela, baseado no princípio· de que quem 
tem-~ poder de_ nomear tem tamb~m o de 
dem1t1r. 

Nessas condições. Srs. Presidentes e Srs. 
Senadores, não me parece que essa quesl"ão 
constitucional seja tão fundamental em torno 
do assunto. Nós podemos discuti-la, mas, no 
Senado, as ações estão divididas. pensamen-, 
tos os mais variados; orna grande maioria 
acha que é constitucional e um outro número. 
acha que é inconstituciona!. _~estas condi· 
çõ"6S~ acho- que y. -E:X" deve levar avante o 
piocesso, colociindo em votação o pedido do 
Senador Alexandre Costa__.__para, posterior· 
mente, então, examinarmos o faw de direito, 
que é a nomeação do Governador do Amapá. 

O SR. PRESIDEN-TE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra, ~ra encaminhar a 
vofaÇão. abOõbre Senador Maurício Corréa. 

OSR. MAUiiJóo coRRÊA (PDT- DF. 
Para encaminhar a votaçâo. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
acredito que qual V. Ex• submeteu à elevada 
consideração desta Casa guarda absoluta con
sonância e deve ser mantida. 

Apenas para refrescar a memória: a Com,
tituição estabelece doi~ critério~ de aprecia
ção de autoridades. Uma autoridaqe, aquela 
que irá ocupar missões diplomâticas. tem a 
sua sess_ão secreta e a votação tamhém secre
ta; e autoridades que compõem o Poder Judi· 
ciário. e que também abrange. nesse caso, 
outras situações. têm sessão pública e votação 
~ecreta. Querer trazer para cá apenas em ra· 
zão da tensão. da polêmica que cria esse caso'. 
que nós da{jui para a frente admitamos que 

__ n_um~_questão meramente jurídica passe tam· 
bém a criar critérios de que deva ser resolvido 
por votação secreta. parece-me data ma,.:ima 
venia uma violação também desnecessária, 
anti·regimental e. diria. até. inconstitucional, 
porque viola a própria Constituição que mio 
determina isso. 

O Senador José Paulo Biso!. traz conside· 
rações com as quais não posso concordai. 
com o maior respeito que tenho ã S. Ex"' Acre
dito, Sr._ Presidente, que a questão fulcral 
qué V. Ex• submeteu à Casa. obedecendo 
exatamente à questão de ordem levantada 
pelo nobre Senador Alexandre Costa, é a 
de saber se há prevalência da decisão da Co· 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
ou não. Evidentemente, se o.s.Senadore ente· 
deram que deva haver prevalência da decisão 
tomada por esta Comissão, nesse caso, a ma· 
téria constitucional estará superada. Se o pie· 
nário desta Casa entender que não deva dar 
suprimento à decisão tomada pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, .eviden
temente que a Casa entendeu que é inconsti· 
tucional aquela decisão tomada pela citada 
Comissão. Portanto, essa questão· é muito 
simples, porque não exige maiores elastérios, 
do ponto de vista do raciocínio. 

Sr. Presidente, o que me parece que deve
mos decidir, em primeiro lugar, é se devemos 
votar ou não, em sessão secreta ou em vota
ção secreta, uma questão que é jurídica. E 
é claro que se, no momento em que se discutir 
essa questão, os ânimos se exaltarem e entra
rem as discussões em redutos da intimidade 
de qualquer _pessoa, V. Ex~ tem o poder_ de 
polícia para pit!sidir esta sessão. Inclusive. 
a requerimento de qualquer questão de or· 
dem, a sessão poderá- aí, sim -ser trans
formada até em secreta, se for o caso. Mas 
me parece que é prematura essa decisão. Por· 
tanto, entendo que não deva, neste momen
to, tecer considerações a respeito do parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida· 
dania, porque o momento não é adequado. 
Estamos apenas examinando uma prelimi· 
nar. 

Quero deixai-bem claro, Srs. Sen(!dores, 
q"ue. se fizermos·essa votaçãci secreta, apenas 
numa parter que diz respeito à interpretação 
daquilo que consideramos que deva ser feito, 
estaremos cometendo, aí, sim, uma violação. 
Mas se a Casa assiffi o entender, tudo bem. 
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O que é certo é que V. Ex• colocou a ques
tão. no meu modo de enrender, com a abso
luta precisão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Muito obrigado. 

Com a palavra o Senador José Ignácio Fer-
reira. - - -

O SR. JOSÉ lGNÁCIO FERREIRA (PST 
- ES. Para uma explicação pess_oal. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, peço a 
palavra com base no art. 14, inciso VI do 
Regimento Interno. Refiro-me a um fato, 
que foi objeto de enfoque pelo eminente Se· 
nadar Alexandre Costa, que não .quero dei
xar sem resrosta. Fui por S. Ex• citado nomi
nalmente. Peço a palavra a V. Ex•, com base 
nessa dispo!>ição, e V. Ex• ouviu a referência 
feita pelo eminente Senador Alexandre Cos
ta. 

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
-Trata-se de explicação pessoal? 

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA -
Exatamente, EX" 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Se V. Ex• julga inadiável essa explicação ... 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FE:RREIRA -
Exatamente, Sr. Presidente, julgo·a inadiá
vel, porque em outra oportunidade não pode
ria fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não há dúvida V. Ex• tem a palavra para 
explicaçi§o pessoal. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -Sr. 
Presidente, o Senador Alexan.dre Costa, no 
curso da sua exposição, referiu-se, evidemen
te enpeassant, sem se deter no fato, mas refe· 
riu-se a ele,·dizendo que, quando eu even
tuahuente exercia a Presidência do Senado 
Federal e do Congresso Nacional devolvi 
Mensagem do Senhor Presidente da Repú
blica, Medida Provisória nu 33 -S. Ex' não 
citou o número - que pedia autorização do 
Congresso Nacional para demitir servidores 
da Administração Pública Federal. Devolvi
a, sim, porque me incumbia fazé-lo. Não exis
tia, na época, Sr. Pre!l-idente, Srs. Senadores, 
o tal Ato n" 1, que, afinal, é um ato da Mesa 
do Congresso, que hoje existe c que dispõe 
sobre as etapas de tramitação da medida pro
visória no Congresso, inclusive soli!e uma 
etapa específica preliminar, que cogita da ad
missibilidade ou não da medida provisória 
aqui chegada. 

Portanto, hoje o Congresso Nacional dis~ 
põe de um texto que normatiza a tramitação 
das medidas provisórias. Ontem, -não. A 
mensagem, contendo a medida provisória, ti
nha matéria de competência exclusiva do Po
der Executivo. Constitucionalmente, não po
deria e não deveria ser examip.ada pelo Con· 
gresso Nacional, porque se eu a submetesse 
ao Congresso Nacional eu estaria, no ato de 
submetê~la, eliminando aquela etapa n~ qual 
me incumbia atuar, que era a etapa do juízo 
de admissibilidade, do sim ou não da submis
são da matéria ao Congresso NacionaL Hoje, 

isso é feito pelo prórJrio Congresso; ontem. 
não. Como não existia, o Congresso Nacional 
teria que entrar no mérito da matéria e já 
dizendo se aprovava ou se rejeitava a medida 
provisória. O que vale dizer, conhecia da me· 
dida provisória. Naquela época. o Congresso 
não tinha condições de exercitar, o que hoje 
faz, o direito de conhecer ou não da matéria, 
áiúes de ingressar no exame do seu mérito. 

De maneira que, Sr. Presidente, a Presi· 
dência do Congresso Nacional atuava como 
uma espécie de camada de ozónio _do Con· 
gresso; ou seja, a ela incu_mbia o dever, mais 
que O" direito, de, ã:gindo como camada de 
OZ-Ónio de proteção do Congresso, exercitar 
o juízo de admissibilidade, que era o juízo 
do sim ou não, para a submissão dessa maté
ria ao Congresso Nacional. 

Isso, aliás, não guarda qualquer paralelo 
com o epísódio recente da medida provisória 
do Senhor Presidente da República que não 
pediu autorização ao Congresso brasileiro. 
~u_ sei que o eminellte senador Alexandre 
Costa se aprestava em colocar a questão nos 
termos de hoje e me perguntar por que votei 
e sustentei a Medida Provisória do Presidente 
da República. E respondo: ela não guarda, 
a.medida de._ hoje, ou a medida dos remoas 
de hoje, qualquer paralelo com aquele episó· 
dio passado. Lá o Presidente da República 
se despia, renunciava, se despojava de um 
dever seu e submetia uma matéria ao Con
gresso brasileiro, buscando uma quase sinto~ 
nia com os seus propósitos, quando incumbia 
a ele exclusivamente o dever de fazê-lo, ou 
seja, a ele cabia executar as demissões. 

Hoje, o Senhor Presidente da República 
não pediu, em MedidaProvisóra, autorização 
dá Congresso para fazer as demissões. E o 
Congresso - ainda assim, se o tivesse feito 
-julgou admissíVel, examinou o seu mérito 
e aprovou a medida provisória que se trans
formou em lei. Veja V. Ex•, aliás num projeto 
de conversão, que foi aprovado pela Casa, 
o-que--é muito mais sério, sequer ele deixou 
de tocá~Ja; ele a emendou, transformou em 
projeto de conversão e a aprovou.como lhe 
competia. O Senhor Presidente da República 
não se exonerou dos seus deveres; não pediu 
hoje, cOmo fez ontem, autorização para f~er 
o que ex:clusivamente lhe competia. O Presi
dente pediu autorização para extinguir, para 
privatizar e, evidentemente, ali, implicita
mente, estava a autorizaç-âo, estava a conse
qüência do exercício do seu dever de fazer 
as demissões que lhe incumbisse fazer. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
Peço tolerância a V. Ex•, já que está encer

rando estes cinco minutos, e tenho outro fato, 
eis que fui especificamente referido pelo emi
nente Senador José Paulo Biso! em outra ma· 
téria. Ou em seguida pedi~ei a palavra? 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
No momento adequado V. Ex• falará. Agora 
estamos no processo _simples de aceitar ou 
não o pedido do nobre Senador Alexandre 
Costa, de ser secreta ou não a votação. Nem 
estamos discutindo o mérito do pedido: esta· 
mos discutindo se devemos ou não votar se-

'-

cretamente. Não há motivo algum para esse 
debate, nem vi nas palavras do Senador Ale
xandre Costa nenhuma ofensa pessoal a 
V. Ex~ que V. Ex• devesse esclarecer. São 
~atos públ!cos que todos conhecemos. 

O Sr. Gerson Camata - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

OSR. GERSON CAMA TA (PMDB-ES. 
Pela Ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eu gostaria de perguntar a V. Ex• 
se esta votação que V. Ex• anunciou- esta
mos em um processo de votação e aí tivemos 
o início do encaminhamento da votação, etc. 
-será em aberto ou será secreta? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A votação inicial é em aberto. Quanto 
ao resultado, se alguém pedir verificação a 
Mesa não pode preyer. Entretanto, a primei· 
ra votação é aberta, é simbólica. 

O SR. GERSON CAMA TA- Ocorrendo 
a verificação será nominal e aberta? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sim, será noinihal e aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar· 
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -
PA. Para encaminhar a votação.) Sr. Presi
dente, é Para encaminhamento pelo PDS. 
A minha Bancada está convencida de que 
se trata de um recurso a uma decisão tomada 
pela Mesa. 

A Mesa em tempo oportuno, ainda que 
na ausência do Senador Alexandre Costa, 
concordou com a decisão tomada pela Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Estou com os documentos em mãos e veri· 
fico que há um voto discrepante, vencido, 
que é do nobre Senador Jutahy Magalhães. 
O outro documento recebido fala em voto 
em separado, vencido, do Sr. Senador Afon
so Arinos. Não está registrado na Ata. A 
informação que me dá o nobre Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania é que o Senador Afonso Arinos aban· 
donou a sessão. Mas, aparece aqui como voto 
em separado. 

Trata-se, portanto, de V. Ex~ conceder. co
mo concedeu ao Senador Alexandre Costa, 
a oportunidade que ele não teria, por ausente 
no momento da decisão dada pelo Senador 
Pompeu de Sousa, de recorrer da decisão de 
V. Ex• para Plenári.). 

Então, estou interpretando, com a minha 
Bancada, que se trata de julgar um recurso 
contra a decisão da Mesa e não vejo razão 
para fazer esse julgamento em votação secre· 
ta, porque- nós teremos, inclusive, daqui por 
diante, a oportunidade de, todas as vezes que 
uma questão de ordem for sugerida e for deci
dida de maneira a não dar provimento pela 
Mesa, para ela recorrer em votação secreta, 
o que não teria cabimento. 



2034 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1990 

O Senado1 ,_ jurista, que é u Pr:.::.sidcnte 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, Senador Cid Sabóia de Carvalho, le· 
vantou um~ idéia nova, e que é uma matéria 
correlata com urria votação secreta. Conse
qüentemente, como acessória, deve ser vota
da secretamente. 

A nossa impressão', Sr. Presidente, é que 
devemos assumir a responsabilidade de votar 
a favor ou contra a decisão da Mesa. Se votar
mOs abertamente_contra a decisão da Mesa, 
estaremos, automaticam_ente, sustentando o 
parecer vitorioso do Senador Maurlcio Cor
rêa; se votarlnos contra a Mesa, estaremos 
votando também contra o parecer do Senador 
Maurício Corrê a, votado pela quase unanimi
dade da Comissãcr .. 

Nada me obrigará, no caso de uma votação 
ostensiva, favorável, que seja, à própria posi
ção da Mesa, de votar contra, na hora do 
mérito, na indicação da autoridade. Esta é 
uma segunda fage independente da primeira. 
Não estou interpretando que, se eu votar ago
ra, contrariamente ao parecer do Senador 
Maurício Corrêa - que -teve <i abrigo da 
maioria da Comis~:ão ~. Sou- obrigado, auto
maticamente também, a votar a favor do indi
cado. pelo Governo. São duas fazes difen.!n· 
tes. 

Nesse_caso, a minha Bancada, em que pese 
Qalto apreço que tenho pelo Senador Alexan
dre Costa, prefere a votação em aberto no 
julgamento da questão de ordem de S. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passemos à votação, pelo voto simbólico. 

Os Srs. Senadores que são favoráveis a que 
seja votado secretamente ... 

O Sr. José lgná;cio F_erreira - Sr. Presi· 
dente, peço a palavra para um eSclarecimen
to. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson. Carneüó) 
-V. Ex• já fãlou, nobre Senador. Se é para 
encaminhar, V. Ex• já-se-manifestou contra 
a votação secreta. 

O Sr. José Jgnáclo Ferreira- Estou apenas 
pedindo a V. Ex~ um esclarecimento. O que 
es~amos votando agQra ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro) 
- Apenao; q pedido do Senador Alexandre 
Costa para que o· seu recUrso sejã votado 
secretamente. Neste momento, vamos votar 
simbolicamente. Quem se seõ.tir prejudicado 
poderá pedir verificação com o nd'mero legal. 

O Sr. José Ignácio Ferreira- É isso que 
vamos votar, se o requerimento do eminente 
Senador Alexandre Costa deverá ser votado 
secreta ou abertamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Só isso. E votar simbolicamente. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Vou votar 
pelo voto abCrto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Peço aos Srs. Senadores se manifestem: 

QsSrs. Senadores que estiverem de acoi"do 
com o reqüerimento_ para .que seja secreta 

a votação queiram permanecer sentados.' 
(Pausa) 

Foi rejeitado o requerimento. 

O Sr. Jutahy Magaltl3.eS-- sr: Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRES-IDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V, Ex~ 

O SR- JUTAHV MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. P~:esidente, os Líderes não votam pela 
Bancada? 

O S'i. Alexandre Costa - Não posso ser 
interrompido, Sr. Presidente. A votação é 
de Bancada. O PMDB é voto majoritário 
na Casa. 

o·sr. José Igriâcio-Ferreira- V. Ex· já 
anunciou o resultado. 

OSR. JUTAHV MAGALHÃES- Sr. Pre
sidente, fico preocupado. A votação, primei
ro, é simbólica. Se a votação é pelas Lide
ranças ... 

O SR~ P1U~SOJERTE-TNetson Carneiro) 
-Não, acho que é pelo Plenário. 

O SR- JUTAHV MAGALHÃES- Mas vo
to pelo Plenário é votação nominal. Primeiro 
são os Líderes que votam pelas Bancadas. 

O :Sr. JOsé Ignácio Ferreira - Sr. Presi
dente, V. Ex• já anunciou o resultado. 

O SR. JUTAHV MAGALHÃES- Descul· 
pe-rne V. Ex·, mas já fico sem saber mais 
o que é Regimento. Já nem o trago mais 
na minha pasta, porque acho que não adian
ta. 

O Sr. Alexandre Costa --Todas as vota
ções aqui são por Bancada. O PMDB vota 
a- favor, é O Partido majoritário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Veja V. Ex' em que dificuldade ficaria 
<(Mesa. No voto simbólico, se um Partido 
sõ·oom-dois Senadores votar no sentido con
trário, já está impedido ele de pedir a verifica
ção, porque se V. Ex• vai colher o~ votos 
pelos Partidos, evidentemente acho ... 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presi
dente, V. Ex· já anunciou o resultado da vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa quer acertar e não tem nenhuma 
vaidade em manter a sua decisão; se errada, 
a Mesa {em sucessíViUiiente mudado a sua 
decisão. Eu pedi o voto do Plenário, o Plená·· 
rio se levantou e votou, mas se V. Ex' argüí 
que isso contraria o Regimento, tenho que 
cumpri-lo antes que a Mesa ... 

O SR. JUTAHV MAGALHÃES- Exata
mente, porque V. Ex• faz a votação simbó
lica, votam os Líderes da Bancada; alguém 
.se sente prejudicado ou inconformado com 
o resultado, solicita a verifi'"ação nominal. 
V. Er assim, com esse levanta, senta, está 
fazendo a votação nominal antes de alguém 
requerê-la. 

Então, V. Ex• tem que, p·rimeiro, fazer a 
votação pelas Lideranças e, depois, se quatro 
Senadores quiserem pedir verificação nomi· 
nal, que a solicitem. Este é o caminho certo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Me"sa vai atender a V. Ex" e pedir os 
votos das Lideranças. 

Como vota Q Líder do PMDB? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE)- O PMDB é pela votação 
secreta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PFL? 

O SR- EDISON LOBÃO (PFL- MA)
Pel11 votação aberta, Sr. Presidente. 

O SR. ~RESIDENTE (Nelson Carneiro)
Como vota o Uder do PSD B? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - (PSDB 
PI) - Pela votação secreta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PTB? 

O SR- AFFONSO CAMAifGO "- (PTB -
PR)- O PTB é contra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDC? 

O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC- TO)
Pela votação aberta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDT? 

OSR- MAURÍCIOCORRÊA (PDT- DF) 
-Pelas razões expostas, Sr. Presidente. so
mos pela votação aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDS? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -
PA)- Não, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro) 
-Como vota o Líder do PRN? 

O SR. NEV MARANHÃO (PRN - PE) 
-Pela votação aberta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como·vota o Líder do PST? 

O SR. JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA (PST 
-ES) -Pela votação aberta, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)' 
·- Como vota o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS)" 
- Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Se há algum Partido que ainda não se 
manifestou, a Presidência pede que o faça. 
(Pausa) 

Pela votação secreta votaram 36 Srs. Sena
dores, e 34, pela votação aberta. Prevaleceu, 
portanto, a votação secreta. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Sr. Presi
dente., peço verificação. 

O SR. PRESIDENTE -(Nelson Ca~neiro) 
-Há um pedido de verificação. O PST tem 
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que ser apoiado por mais tnh Srs. Senadore~. 
(Pausa) 

Com o apmamento hei número rcgimenl:.l!. 
A Me!->a ped~ aos Srs. Senadores ocupem 

O!Õ seus lugarÇ:s, para a verificaç:'h). (Pausa.) 
O Sr. José Ignádo Ferreira -Sr. Presi

dente, requeiro a V. Ex• oriente a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-"Sim" mantém a decisão anterior. "Sim" 
é secreta e "não" é aberta. 

O Sr. José Ignácio Ferreira -Então, meu 
voto é não, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-As Lideranças já se manifestaram; assim, 
não há necessidade de se colher os votos. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex• tem a palavra. 

O SR. MARCO MAC!EL (PFL-PE. Pela 
ordem.) -Sr. Presidente, apenas para reite
rar a manifestação da Bancada do PFL, que, 
por meu intermédio, votará "náo". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares, porque vão ser colhidos os votos. 

O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex" tem a palavra. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pela ordem.)- Sr. Presidente, a Liderança 
do PRN pede para votar "não". 

O Sr. Moisés Abrão -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O S~. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem V. Ex~ a palavra. 

OSR. MOlSÊSABRÁO (PDC-TO. Pela 
ordem.) - A Liderança do PDC pede para 
votar não, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "'SIM" OS SRô. SENADORES: 

Alfredo Campos - Cid Sabóia de Carva· 
lho- Dirceu Carneiro- Pompeu de Sousa. 

VOTAM ·'NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo- Afonso Sancho;,_ Al
bano Franco- Antonio Maya- Aureo Me
llo - Carlos Alberto - Carlos de' Carli -
Edison Lobão -Francisco RoJlemberg -
GerSon Camata -lrapuan Junior- Jarbas 
Passarinho -João CaJmon ·-João Castelo 
-João Meneses -Jorge Bornhausen -
José lgnácio - Lavoisier Maia - Lourem
berg Rocha - Lourival Baptista - Marco 
Maciel- Maurício Corrêa- Mauro Borges 
- Meira Filho- Moisés Abrão Nelson We
dekin- Ney Maranhão - Rachid Derzi
Raimundo Lira, 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENA· 
DOR: 

Alberto Hoffmann 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Votaram Sim 4 Srs. Senadores; e Não, 
29. 

Houve 1 abstenção. 
Tótal: 34 votos. 
Não houve quorum. 
A Presidência irá suspender por 10 minutos 

a sessão, para a chamada dos Srs. Senadores 
ao Plenário. 

Es_tá suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 22 minutos, 
a sesstJ.o é reaberta às 17 horas e 39 minu
tf)S.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está reaberta a sessáo. 

A Mesa vai realizar a votação. 
Peço aos _Srs. Senadores ocupem os seus 

respectivos lugares. 
O voto "síril" determina que a votação seja 

secreta. _o voto "não", que a votação seja 
aberta. 

Os Srs. Seiladores já podem votar. (Pausa) 

(Proce_de-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Ronan Tito 

VOTAM "NÃO'" OS SRS. SENADORES: 
Affons_o Camargo- Afonso Sancho- Al

bano Franco- Antonio Maya- Aureo Me~ 
llo - Carlos Alberto - Edíson Lobão -
Francisco Rollemberg- GerSon Camata
Irapuan Junior- Jarbas Passarinho -João 
Calmon - João Castelo -João Menezes 
-Jorge Bornhausen -Jose Ignácio -Lou
remberg Rocha- Lourival Baptista- Mar
co Maciel- Maurício Corrêa- Mauro Bor
ges - Meira Filho - Moisés Abrão - Ney 
Maranhão- Rachid Derzi- Ruy Bacelar. 

ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SE· 
NADORES: 

- Alberto Hoffmann- Carlos De'Carli. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram Sim 2 Sr1 Senadores; e Não 26. 

Houve 2 abstenções. 
Total: 30 votos. 
Continua: a falta de_ quorum. 
A votação fica adiada para outra oportu· 

·nidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Eril conseqüência da inexisténcia de quo

rum, ficam adiadas todas as matérias em fase 
de votação ou dependentes de votação. 

São os seguintes os itens adiados: 
I 

PROJETO DE tErD"ü SENADO N·• 35. 
DE 1990- COMPLEMENTAR 

(Em regime de ui-gência, nos termos do art. 
336, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 35, de 1~90 - Campte~ 

mentar, de autoria do Senador Márcio Lacer~ 
da, que dispõe sobre o adicional ao Imposto 
de Renda, de que trata o inciso II do art. 
155 da Constituição Fe_deral, tendo 

PARECER, preliminar, de Plenário, da 
Comissão 

- de Assuntos Econômicos, solicitando 
audiência da Comissão de Constituição, Jus~ 
tiça e Cidadania. 

(Dependendo da votação do Requerimen· 
to n" 106, de 1990, de extinção da urgência.) 

2 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO .. 
Ne 23. DE 1986 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 376, e-, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, _do Projeto de 
Decreto Legislativo n\'23, de 1986 (n'' 121'86; 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do acordo sobre sanidade animal em 
áreas de fronteira, celebrando entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Colómbia, a 16 
de julho de 1985, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário, da Comissão 

-::...._ de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. 

3 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATlVO . 
N•·9. DE 1988 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 376, .. e, do Regimento Interno)' 

Votação, em turno único, do Projeto de 
.Decreto Legislativo n" 9, de 1988 (n" 10/88, 
na Câmara dos Deputados, que aprova o tex~ 
to do acordo básico entre o Governo da Re~ 
pública Federativa do Brasil e o Programa 
de Alimentos da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e agricultura -
FAO- referente à ajuda do Programa Mun
dial de Alimentos, celebrado em Brasl1ia, a 
2 de fevereiro de 1987, tendo 

PARECER, sob n" 296, de 1989, e oral 
das Comissões: 

-Constituição, Justiça e Cidadania, pela 
constitucionalidade; e 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
favorável. --

4 
PROJJ;"T.O DE DECRETO 

. LEGISLATIVO 
"N" 60. DE 1989 

(Incluí em Ordem do Dia noS termos do art. 
376, e, do RegimenJ:qj__nterno) 

Votação, em turno único, ·do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 60,_ de 1989 (no 60189, 
na Cãmafa doS -Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da R~;"pública de Cuba, celebrado em Hava
fiã---; em 18 de março de 1987, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em 
Plenário, da Comissão 
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de Relações Exteriores e Defesa Nacio~ 
nal.j 

s 
PROJETO DE DECRETO 

'N~~i~~1~~~ 
Votação, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n" 63, de 1989 (n" 123/89, 
na Câmara dos Deputados), que ratifica o 
Fundo Rotativo _da Câmara dos Deputados, 
e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 84, de 
1990, da Comissão 

de Constituição , Justiça e Cidadania. 

6 

Veto Total 

PROJETO DE LEI DO DF N" 31, DE 1989 
(Nos termos do art. 10, § 4~·. in fine, da 

Resolução n\' 157, de 1988) 
Votação, em turno único, do veto total 

aposto ao Projeto de Lei do DF n" 31, de 
1989, que dispõe sobre a alineação de imóveis 
residenciais do Distrito Federal e a u'tilização 
dos recursos dela oriundos. 

7 
REQUERIMENTO N• 91, DE 1990 

Votação, em turno único, do Requerimen~ 
to n~ 91, de 1990, de autoria do Senador Car
los Patrocfnio, solicitando, nos termoS regi
mentais, a tramitação-co-iiji.intã dos Projetas 
de Lei do Senado n~·s 26, de 1988, e 57, de 
1989, dos Senadores Edison Lobão e Cãrios 
Alberto, respectivamente, que .normatiz~m 
as compras governamentais junto às indús
trias de pequeno porte. 

8 

PROJETO DELE! DO DFWT5, DE 19-89 
Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF n9 75, de 1989, de iniCiativa da 
CoinissãO do Distrito Federal (apresentado 
por-sugestão do Deputado Geraldo Campos), 
que veda construção em Brasília, nos locais 
e nas condições que menciona, tendo 
- PARECER FAVORÁVEL, sob n" I lO, 

de 1990, da Comissão -
do Distrito Federal. 

9 

PROJETO DE LEI DO DF N'' 20, DE 1990 
Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF n'·' 20, de 1990, de iniCíativa do' 
Go_vemador do Distrito Federal, que intro
duz alterações na Lei n~ 7 de 29 de dezembro 
de 1988, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 109, 
de 1990, da Comissão 

._ . do Distrito Federal. 

10 
PROPOSTA DE EMENDA 

A COSNTITUIÇÁO N' 3 DE !989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 1.61 da Con_stituição Federal. 

II 

PROPOSTA DE EMENDA 
A CONSTITUIÇÃO N"A, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores SenadOre-s, que acrescentam uin § 
6" ao art. 5" do Ato da~ DisPO!'.iÇOes Constitu
cionais Transitórias. 

12 

PROPOSTA DE EMENDA 
A CONSTITUIÇÃO N• 6, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n'' 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendendoça e 
outros 24 Senhores Senadores, que acrescen· 
ta artigo ao texto constitucional prevendo a 
criação e definindo a competência do Conse
lho Nacional de Remuneração Públiqt. 

13 
PROPOSTA DE EMENDA 

A CONSTITUIÇÃO N• 1. DE I990 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadoi<.!s, que acrescenta disposi
tivos ao_ Ato d<l;S Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituiçâo Federal. 

O Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira diz presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Louremberg Nunes Ro
cha, 4'' Secretário. 

-0'5R. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
- Roç:ha) - Item 14: 

Discussão, __ em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 91, de 1989 (n'' 
188/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidênte da República, que conce
de anistia às pess_oa'l envolvidas nos Iàtos 
que menciona, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n" 
85, de 1990, da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

A Presidência esclarece_ao Plenário que 
o referido projeto ficou sobfe a mesa para 
recebimento de emendas durante cinco ses
sões ordinárias, nos termos do art. 277 do 
Regimento Interno. Ao projeto não foram 
oferecidas emendas. 

Em discussão o projeto, em turno úri.ico. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. _ 

Encerrada\ discussão-, a votação fica adia· 
da, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) -Item 15: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n" 15, de 1990, de iniciatiVa 
do Governador do Distrito Federal, que 
altera dispositivos da Lei n" 66, de 18 

de dezembro de 1989, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, __ sob_n" lll, de·I990, da 
Comissão 

-do Distrito Federal. favorável ao 
projeto com emendas que apresenta de 
n"' 1 a 4-DF e acolhendo as de n~s 6 e 
7-DF, apresentadas pelo Senador Pom
peu de Sousa no seu voto em separado. 

Em discussão o projeto e as emendas, em 
turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação ficcúldiada, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (louremberg Nunes 
Rocha) -Item 16: 

Discussão-, em turno único, do Parecer 
n\' 78, de 1990, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, concluindo 
pelo indeferimento do Ofício s/n", doi 
1988, do Supremo Tribunal Federal, so· 
licitando a prévia licença a que alude 
o§ l'' do art. 53 da Constituição Federal, 
para dar prosseguimento ou não ao In
quérito nu 385-9, indiCando o Senador 
Olavo Pires. 

Em discussão o parecer em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação fica adiada, por falta de quorum. 

O Sr: José Fogaça- Sr._ Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Concedo a palavra a V. EX" 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi· 
dente, gos~_aria que V. Ex~ informasse ql!al 
foi a decisão da.Mesa a respeito das demais 
matérias constantes da pauta. Ficaram trans
feridas para a próxima sessão, ou seja, a de 
amanhã? 

O SR. PRESIDENTE (Lourembcrg Nunes 
Rocha)- Sim, todas as matérias (jue tiverem 
a discussão encerrada hoje. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Consideri:m-ao-se 
encerrada a discussão? 

O SR. PRE_SIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Exatamente. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Obrigado a V.Ex• 

O SR. PRE~{_DENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)- Está esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. -

Em virtude da falta de quorum. ficam pre
judicados os ~eq_uerimentos: nu', 108 e 109, 
de urgência, respectivamente para o Proje· 
to_ de Lei do Senado n'' 36190, e para o Proje
to de Lei do DF n'' 26/90. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Maranhão. (Pausa) 

S. Ex~. não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Carlos Al

berto. 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGI<ESS() NACIONAL (Seção V) Quinta-feira J7 . 2Q~'7 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDC-RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- St;. Presidente, Srs. Senado~ 
res, trago do meu E!itado, o Rio Grande do 
Norte, a aprensão de todo aquele povo. Esta
mos vivendo um momento dos mais difíceis, 
um momento extremamente traumático para 
a agricultura do meu Estado. 

O Rio Grande do Norte atravessa uma cri
se sem precedentes. O Rio Grailde do Norte
que, no presente momento, tem o seu povo 
mais empobrecido, o homem do campo vi
vendo a sua maior crise porque não tem como 
plantar, não tem o que colher e a agricultura 
do Rio Gi:'anae do Norte, a cada dia mais, 
a cada ano mais, vai empobrecendo. 

Estive viajando agora pelo interior do meu 
Estado e pude ver com os meus próprios 
olhos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o sofri
mento daquele povo. 

O agricultor vivendo uma seca verde, por· 
que algumas chuvas caíram no meu Estado 
e deu para pastagem, deu para o nascimento 
da pastagem, mas não deu para que o'agrí
cultor pudesse plantar e o Secretário do De
senvolvimento Regional, que esteve no Rio 
Grande do Norte para ver, juntamente com 
as lideranças políticas, juntamente com os 
prefeitos do Rio Grande do Norte, a situação 
de calamidade, pode sentir o quanto o norte
rio-grandense está sofrendo no presente mo
mento. 

Sofremos a primeira crise. Sr. Presidente, 
na agricultura quando do aparecimentO do 
bicudo, que exterminou o nosso algodoal. O 
algodão fibra longa, o algodão produzido no 
meu Estado, o melhor algodão do Brasil, este 
já nãÇ> exíste' mais, foi dizimado, totalmente 
dizimado. Os municípios do meu Estado, co
mo a cidade de Tangará, que tinha três algo
doeiras, ou seja, três usinas de beneficiamen
to de algodão, hoje não tem m.ais nenhuma; 
a cidade de Santa Cruz, que também tinha 
três usinas de beneficiamento de algodãci, 
também não tem mais nenhuma; a cidade 
de Currais Novos, idem; São José do Cam· 
pestre, a mesma coisa;-Lajes, Angicos, Fer
nando Pedrosa, João Câmara, tiveram todas 
as usinas de' beneficiamento de algodão fe
chadas, porque o homem do campo não tem 
mais conio plantar o algodão. Mas ele pÇ)deria 
plantar o milho, o feijão, a mandioca, mesmo 
assim, hoje ele está numa condição extrema
mente adversa, porque as chuvas não caíram, 
o invetno não veio e oempobrecímento agora 
é muito maior, fazendo com que o êxodo 
rural se estenda com maior velocidade. 

Hoje, o crescimentO das favelas na cidade 
de Natal e nos centros urbanos já é sentido, 
e o favelamente é cada vez mais crescente, 
exatamente por conta da falta de condições 
do homem do campo do Rio Gfanae do Nor
te, que está padecendo, que está amorda
çado, sofrido, sem nenhuma perspectiva. 

Em algumas cidades do meu Estado saques 
já estão sendo praticados, e os Prefeitos, po
bre:t prefeitos, sem a mínima condição de 
atendimento àqueles pobres homens agricul
tores famintos. Pude ver agricultores famin
tos, sem ter o que comer, ou cOmendo farinha 

com rapadura. o agricultor não tem o feijão, 
a carne, porque não tem o dinhdro para com
prar; não tem o café e o que ele toma é o 
chá de capim-santo, isto se ele plantou em 
casa, no quintal, um pezinho de capim-santo. 
Entretanto, este chá ele o toma sem açúcar, 
porque também não pode comprá-lo. O de
sespero é grande. Todos procuram a cidade, 
inVadem .as feiras! É toda aquela gente que
rendo sobreviver! E nã_o há emprego, ~raba
lho, dinheir'o! Não há recursos para a planta
ção, porque o banco não os libera, até porque 
não existe inverno! E esta situação como vai 
ficar, Sr. Presidente? Como vai ficar a situa
ção daquele homem sofrido do Rio Grande 
do Norte? 

Ê preciso, mais do que nunca, que o Go
verno do President~ Collor. que tem assu· 
mido com autenticidade o seu programa·, tem 
dado demonstrações inequívocas de que quer 
realmente trilhar o caminho propos-to, agora, 
mais do que nunca, como nordestino, possa 
fazer com que aqueles pobres pais de fami1ia 
descamisados tenh&m pelo menos a esperan
ça ae-um dia melhor amanhã. O que aqueles 
homens desejam é ter, pelo menos, o que 
comer, já que a fome invadiu quase todas 
as cidades do meu Rio Grande do Norte. 

Sei perfeitamente, Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadores, que atravessamos uma crise, e que 
o Governo federal busca encontrar soluç6es. 
Tenho certeza de que o Secretário do Desen
volvime_n_to Regional, Sr. Egberto Batista, 
tem a melhor das intenções, e ele quer real· 
mente, conforme demonstrou em conversa 
que tive com S. Ex·, fazer um projeto viável 
para o !'J'ordeste, sem paternalismo, sem 
atendimento paternalista, para que o povo 
possa trabalhar, para que o povo possa pro· 
duzir. Mas, numa hora como essa, eu, que 
também defendo medidas e projetas racio
nais e projetos concretos - e não projetos 
demagógicos e medidas paternalistas - te· 
nho que dizer, pOrque fui ao interior, passei 
o final de semana no Rio Grande do Norte 
e só voltei do interior agora, na segunda
feira, e pude ver com ·us ffieus lhos o sofri· 
menta do homem do campo do meu Rio 
Grande do Norte. 

E agora tenho que pedir ao Presidente Fer
nando Collor de Mello medidas urgentes para 
que, na verdade, aquele povo não venha a 
morrer de fome, para que aquele povo não 
venha a saquear as feiras, para que aquele 
povo não venha a se transformar, novamente, 
num povo favelado nos centros das cidades 
maiores, nos centros urbanos. 

Estão saindo todos os dias, Sr. Presidente 
Srs. Senadores, caminhões das cidades atingi
das pela estiagem - antigamente se falava 
muito no velho pau-de-arara - está agora, 
novamente, Sr."Presidente, Srs. Senadores 
o homem do campo pegando o caminhão com 
toda a famJ1ia -uma quartinha para tomar 
água. Assim, ele sobe no caminho em busca 
da cidade grande para ver se conquista um 
lugar para ganhar o pão de cada dia. 

Aquele homem sai do c~po sem mão-de
obra qu:.tlificada, porque o_que ele sabe fazer,. 

na verdad~. é tão-somente o trabalho br~çal, 
o trabalho agrícola. Ele sabe plantar. ele sabe 
arar a terra, ele sabe fazer uma limpa de 
terra, de sabe fazer, na verdade, o que deve 
ser feito no campo, e ele chega na cidade 
sem nenhuma qualificação, com toda a famí
lia, num momento como este em que não 
existe emprego tamb~m nos centros urbanos. 
Vai ser um favelado, fam1lias marginalizadas. 
E aí o que vai gerar é exatamente a violc!ncia, 
a delinqüêocia a marginalização; crianças que 
entram para o mundo do crime. Porque, na 
verdade, Sr. Presidente, quando o cidadão 
está de barriga vazia, quando ele está com 
fome, quando ele não tem o que comer. acon
tece muito do cidadão ter que entrar para 
o mundo cão. o mundo do crimc·c da margi· 
naltdade, porque ele precisa do alimento para 
a familia, ele precisa matar a fome dos filhos. 
Eu tenho visto e tenho recebido reclamações 
e mais reclamações de pais de famílias que 
afirmam, para este Senador, que t~m filhas 
de 14. 10, 12 anos de idade vendendo o pró
prio corpo, entregando-se de corpo inteiro, 
caindo na marginalização, no crime. porque 
o pai está desempregado. o pai não tem como 
comprar a feira, o pai não tem o que levar 
para casa e ela, então, passa a viver no mundo 
da prostituição. Sr. Presidente. é deplorável, 
é lamentável 4ue crianças úe 10, 12 anos de 
idade vendendo o próprio corpo, porque a 
fam1lia, o pai não tem dinheiro para a:; susten· 
tar. Não tem dinheiro porque, no momento, 
estamos atravessando uma das m<Jis sérias cri
ses na agricultura do Rio Grande do Norte. 
E o Governo? Precisa produzir para desen
volver este País que está parado! A nossa 
agricultura, parada! O nosso homem do cam
po, morrendo de fomeJ 

Sr. Presidente, Srs. Senadore~. peço e faço 
um apelo aqui ao Presidente Fernando Co
llor, ao Secretário do Desenvolvimento Re· 
gional, Dr. Egberto Batista, para que façam, 
urgentemente, liberação de recursos. para que 
cheguem ao Rio Grande do Norte o mais 
dep~essa pçssível, para que recursos, repito, 
Sr. Presidente, sejam liberados para o Rio 
Grande do Norte, para que não tenhamos 
pobres homens do campo morrendo à mín· 
gua, sem ter o que comer. 

É este, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
meu apelo, nesta hora, na sessão do Senado 
Federal. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Sena· 
dor Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, taxas de cre~ci
mento populacional muito elevadas, em com· 
paração ao desempenho da economia - no 
seu sentido de promoção da qualidade de vida 
-, terminam por configurar um quadro de~ 
mográfico preocupante. pelo que resulta de 
sofrimento para as classes desfavorecidas. 

As fannlias mais ricas geram limita_ao nú
mero de filhos; as mais pobres, ao cOntrário, 
proliferam descontroladamente, dando ao 
País crianças doentes, sem lar, abandonadas 
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à sorte das ruas, da promiscuidade, da misé
ria, do infame"_d.e:stíno _de pequeninos ladrões 
e assassinos. 

A exp<~nsão de grupos sociais que se carac
terizam por viverem em situação de extrema 
pobreza, apartados de padrõ!!s de comporta
mento socialmente aceitos, uprcscntando al
tos índices de natalidade. de mortalidade in
fantil e alta!> incidências de alcoolisn10, margi
nalidade-, violência, desemprego. fome e 
mendicãncia, impóe iniciativas de governo 
que previnam os riscos iminente~ di.:! uma ten
são social incontrolável. 

A Capital do meu Estado_ J_eghma um dos 
maiores índices de natalidade em todo o mun
do. No ano passado. quando nasceram 62.471 
crianças em Salvador, e chegou-se ã marca 
dos 16 pontos percentuais nuquelas t<lxa~, al
gumas parcelas da opinião púhlica passaram 
a reclamar algum tipo de contrnk, ou de pla
nejamento, que congregasse a sociedade lo
cal, o governo e a iniciativa privada para o 
encontro de solução dos graves problemas 
que, a partir daquela constataçfLo, prenun
ciam para breve tempo. 

Os mais alarmados chegam a sugerir o com
bate imediato às altas taxas de natalidade, 
a fim de evitar "uma calamidadl.! de propor
ções inimagináveis'", mesmo porque devem 
nascer mais 80 mil crianças somente neste 
exercício. Nessa proporçilo, presumem, a ci· 
dade deverá enfrentar um problema social 
de grandes dimensóes, com uma ··população 
esfarrapada e miserável", já no ano 2000. 

Para esses estratos representativos da so· 
ciedade baiana, a questão deve ser enfren
tada neste exato momento, não comportando 
discussões demoradas acerca da natureza do 
problema da superpopulação, se política, ad
ministrativa, religiosa ou filosófica. 

A realidade que vivem, c os aflige quanto 
ao futuro, deriva de um quadro impressio
nante: o Estado tem 6 milhões de analfabetos 
e uma das populaçôes mais pobre~ do País. 
Na área urbana de Salvador, sua maior e mais 
progressista cidade, contam-se cerca de 400 
agrupamentos de favelados- pessoas caren
tes e sem habilitação para os trabalhos mais 
simples. 

Apenas na área das Malvinas, na Paralela, 
existem 25 mil pessoas em estado de pobreza 
absoluta. Esse contigente- advertem -"é 
exatamente o que mais procria", com média 
de 6 filhos em cada família. E, dolorosamen
te, "não há empregos, nem saúde, nem edu· 
cação para a maioria dessas pessoas, Não há 
sequer assistência à vida". 

No plano internacional, pessoas e institui
ções, com semelhante visão do problema, 
consideram altíssimo o crescimento popula
cional nos pafses subdesenvolvidos c cm fas~: 
de desenvolvimento. Estudo divulgado pelo 
FWldO de População das Nações Unidãs -
UNFPA, à vista dessa qualificação, tem como 
indesejável a contrapartida de os países com 
Produto Interno Bruto per capitade 10.700 
dólares - os mais ricos - continuarcin a 
manter sem nenhum acréscimo o nível de suas 
populações. 

O des_compasso assinalado no documento 
confirma-se pelo f.:~to de nc.sses países não 
se contarem. cm média. mais de doi.;, filho~ 
para cada mulher, enquanto nas nações po
brl!s esse número dobra. Dai, e de outrOl' 
indicadores, concluir-se pela crueldade de 
uma situação onde não há o minimo conforto 
para a fam!lia, assim sujeitada â desagrega-
ção. . . 

-A mulher dos países do Terceiro Mundo, 
que desconhece quaisquer métodos de limita
ção do número de filho~, ~obre vide em condi· 
ções vegetativas, tendo como agravante a 
obrigatoriedade de _um mfnimo dt:: S horas 
de trabalho pl>r dia,alt!m dos afazeres domés
ticos. Melhor sorte está reservada aos 45% 
de mulheres que, nos países em desenvol
vimento, planejam as suas famllias, e âquelas 
dos países industrializados que, num percen
tual de 70%-, praticam o planejamento fami
liar. 

Nos países pohres, ou que apenas ingres
saram no processo de desenvolvimento, o 
Produto Interno Bruto per capita não ultra
passa 640 dólares/ano. o que por si só justifica 
a situação de miséria de suas populações. 
Nessas nações- prossegue o estudo·, quase 
a metade das mulheres é analfabeta, sem coo· 
dições, portanto, de ter a exata compreensão 
das prováveis vantagens do planejamento da 
fam!lia. -

Nos países ricos, a cada quinqüênio ocorre 
o incremento de 6 milhões de habitantes; nas 
em desenvolvimento, esse incremento é de 
RI milhões, contados de 1985- a 1990, será 
de 89 milhões entre o corrente- aoo e o de 
1995, e chegando aos 91 milhões de habi
tantes de 1995 ao ano 2000. Não há desenvol
vimen~o suficiente para sustentar milhões de 
pessoas, condenadas ao desemprego, à sub
nutrição, ao analfabetismo c à marginalidade 
· conclui o Fundo de População das Nações 
Unidas. 

O Papa Paulo VI, em sua "Constituiçiío 
Pastoral Gaudium et Spes", discorrendo so· 
bre os riscos da explosão demográfica e sobre 
a oportunidade de políticas populacíonais, as
severou-que--''sem--dúvida pertencem aos go
vernos o direito c o dever de tentar uma solu
ÇãO âo problema populacional de sua nação, 
dentro dos limites da própria competência: 
por exemplo, no que diz respeito à legislação 
so,ial c familiar, ao êxodo da população rural 
para a cidade, às informaçõees acerca da si· 
tuação e das necessidades da nação". 

Em seguida, que "perante a afirmaq.ão de 
muitos, segundo a qual o crescimento da po
pulação do mundo. ou pelo menos de algu
mas nações, deve ser radicalmente limitado 
por todos os metos e por toda sorte de init'!r· 
venção da autoridade pública, o Concmo ad
verte todos os homem; que se acautelem de 
soluções preconizadas pública ou privada
mente e_, -às vezes impostas, que se opõem 
à 1€liiioral. Pois, em virtude do direito inalie
nável do homem ao matrimónio e â geração 
da prole, a decisão sobre o número de filho~ 
a procriar· depende do juízo reta dos pais. 
De maneira alguma pode ser atribuída ao 
critério da auto~idade __ pú_91i~.- Mas como a 

_, 

decisão dos pais supõe uma consciência bem 
formada, é _da máxima importância que a to-
9qs se dê a possibilidade de chegar ao nível 
de uma responsabilidade reta e verdadeira· 
mente humana com relação à lei divina,de 
acordo com a-. circusntáncias da realidade c 
do tempo". 

A menor vitalidade do processo econômi
co, .enquanto promotor do desenvolvimento 
do bem-estar social, corresponde, inversa
mente, maior índice de natalidade, Estudos 
de Mário Henrique Simonsen.ligados à ques
_tão demográfica, concluem que o excesso po· 
pulacional sem resguardo de força económica 
gera uma série de graves problemas. Entre 
eles, o que denomina de "efeito aritmético .. , 
relacionado ao antagonismo entre dividendo 
e divisor. 

Diz o ex-Ministro que, sendo a renda per 
capita o resultado da divisão da taxa de_cres
ci.nlento do produto real pela taxa de cresci· 
mento populacional, "é evidente que, quanto 
maior a população, menor a supracitada ren
da per capita ... 

Já o "efeito infra-estrutura social'' indica
ria a drenagem dos inve_!!timentos. original
mente destinados à implantação de indús· 
trias, construção de estradas, hospitais etc., 
para o atendimento das necessidades básicas 
-da população sempre crescente. 

O ''efeito pirâmide ~tária" significaria que 
um número exce.ssivamente elevado de jo
vens e crianças, ainda fora do mercado de 
trabalho, seria decorrente de crescimento 
igualmente elevado da população, criando 
grande quantidade de dependentes para cada 
trabalhador ativo. Tal circunstância reflete-se 
negativamente na-economia e gera problemas 
na área educacional, seja quanto às dificul
dades de expansão da rede de escolas, seja 
quanto à ampliaçiío das campanhas contra 
o analfabetismo. 

O "efeito emprego" corresponderia aos 
problemas ligados ã criação de novas coloca
ções. numa ecçmomia atormentada pelo ace
lerado crescimento demográfico e ainda que 
priviligiada pelo rápido incremento do produ
to real. As modernas tecnologias, tanto no 
setor primário como na indústriaa, não favo
recem maior absorção da mão-de-obra, dei
xando como alternativa a geração de empre· 
gos retornando às metodologias ultrapassa
das, assim sacrificando o aumento do Produto 
Nacional Bruto e a capacidade de exporta· 
ção, no nfvel desejado. 

Por derradeiro, o "efeito distribuição de 
renda", indicativo de que, em situações de 
explosão demográfica, abre-se um abismo en
tre o património dos componentes da popula
ção. Os mais ricos podem garantir a escola
ridade dos filhos, até às faculdades; os mais 
pobres dependem integralmente das disponi
bilidades da rede oficial de ensino. Deve-se 
contar, ainda_, qUe grãnde massa de mão-de· 
obra não qualificada induz, em tais situações, 
ao aviltamento doSO níveis salari'ais, pelo fenõ
rrieno da concorrência. 

Na verdade, porém, observa-se acentuada 
queda de fecundidade, em decorrência do uso 
de_ méto~_os ~ongaceptivos, levando a forte 
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diminuição da populaçãoo, estimada. pelo 
IBGE, em cerca de 148 mill:lõc-s de brasí· 
leiros, em 1990, 

O diagnóstico do Instituto traduz expres
siva redução do número de crianças c o au
mento significativo de idoso:; acima dos 60 
anos de idade, negando a perspectiva do cen
so de 1980 quanto a uma acelerada ~xpansáo 
demográfica, conseqüente à manutenção da 
taxa de fecundidade então detectada. 

Nesse mesmo sentido segue o resultado de 
estudo promovido, em 1989, pelo Instituto 
de Pesquisa éconômica Aphcada- lPEA, se· 
gundo o qual, entre outros indicadores, a 
queda da taxa de fecundidade induz a convic
ção de que o Brasil terá 170 milhões d_c habi
tantes, nO ano 2000. Observadas as taxas de 
1940 e 1960, teríamos 220 milhUes de habi· 
tantes, naquele ano. 

Pelo mesmo motivo, havt:rá o aumento de 
idosos e diminuição do número de crianças. 
além de alterações proporcionais entre a po
pulação urbana e rural. Cerca de 79 a 80% 
desses 170 milhões habitarão as cidades, não 
obstante prever-se maior retenção do homem 
no campo e índices de migraçào próximos 
aos registrados em 1960. 

Conclusivamente, a análise do IPEA, 
quanto ãs perspectivas de mudanças no qua
dro populacional, mdica estabilização do ín
dice de fertjlidÇJ..dc, na virada do século. Entre 
1965 e 1970, a média de filhos para cada mu
lher era de 5,$. De 19?9 a 1984, essa taxa 
baixou para 3,5, e até o fim da próxima .déca
da deve situar-se em 2,23 filhos por mulher, 

- ig_ualando-se aos n•1meros apresentados pelos 
paí~es do Primeiro Mundo. 

E sabido que a renda média do Nordeste 
não alcança, ao menos pela metade, a da 
Região Sul, e que a quase totalidade da massa 
trabalhadora nordestina percebe retribuição 
de· ·até 2 pisos salariais. Cruzando-se essas 
informaç~es cmn as_fornecidas pelo quadro 
seguinte, é fácil perceber-a relação existente 
entre o baixo nível de bem-estar econôrni
co~social e o alto índice de fecundidade regis
trados na primeira das regiões citadas. 

O Departamento de População do Insti
tuto BrasiLeiro de Geografia e Estatística -
IBGE, à luz das pesquisas censitárias reali
zadas entre os anos de a 940 e 1980, confirma 
a históriCa tendência à estabilidade das taxas 
de fecundidade no País, mesmo na sua região 
Nordeste, sem embargo de persistirem as diM 
ferenças, também tradicionais, que apontam 

'níveis menores· de nascimentos no Sul e no 
Sudeste. 

Taxa Bruta de natalidade segundo as grandes 
regiões- 1040-1980 _ _ 
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Em resumo dessas considerações, é possí
vel identificar o pensamento da .. J.luas corren
tes de opinião envolvidas no problema. Si
monsen, há pouco cita"do, integra o grupo 
dos que recomendam a existência de rigoroso 
controle da natalidade nos países subdesen
volvidos, tal como sugerido por Thomaz Ro
bert Malthus, em 1978. 

Defendia o economista inglês, basicamen
te, a teoria de que as populaçõe~. multipli
cando-se mais rapidamente do que os recur
sos para alimentá-las, tornava imperioso o 
controle da natalidade como forma de evitar 
o flagelo da fome, a nível mundial. 

Modernamente, e embora não se tenha 
confirmado a sombria previsão, a teoria neo
malthusiana continua recolhendo novas e im
portantes adesões, sobretudo entre planeja
dores, políticos e economistas dos países de
senvolvidos. 

Em oposição, outros sustentam que o assi
nalado-controle serve tão-somente para tran- o 

güilizar o mundo desenvolvido, entre o pesa
delo da explosão dem9gráfica nd mundo po
bre, Aqueles, denunciam riscos para a alheia 
organização económica e sOcial, na verdade 
desejando proteger de qualquer ameaça a 
confortável riqueza de que desfrutam, e não 
querem repartir. ' 

Além de condenarem esse infundado te
mor, os estudiosos que combatem as teses 
ncomalthusianas consideram que o cresci
mento populacional impulsiona as modifica
ções estruturais, de onde surgem melhores 
COndições para o progresso das paíse!'. e de 
seus habitantes. Não se trata de aceitar a limi
tação da natalidade como cQndicionante do 
desenvolvimento; mas de entender que este, 
por si só, é fator capaz de decretar a redução 
da..<.; taxas de nascimentos. 

Leciona:m:que, historicamente, com ades~ 
coberta e uso, de novas tecnologias, com a 
otimfzação daS relações empregatícias e a me· 
lhoria geral das condições de vida, a própria 

população reage ao novo quadro limitando 
o número de filhos. 

Par isso, estão certas de que o aumento 
da população mundial não é causa da miséria, 
e de que, ao contrário de adotar restrições 
à natalidade, dever·se-ia promover investi
mentos que resultassem em alterações subs
tan'ciais nas estruturas da sociedade, acele
rando o processo de desenvolvimento e ob
tendo-se, através dele, a desejada inflexão 
do ritmo do crescimento populacional. 

Seguramente, os resultados do desenvol
vimento económico nas últimas décadas foi 
injustamente distribuído, determinando que 
a quinta parte da população brasileira perma
nece nos níveis de pobreza absoluta, sobre
tudo na região nordeste. 

Se é certo que instituições democráticas 
fortalecidas e duradouras só podem ser edifi
cadas sobre alicerces socialmente justos, tof· 
na-se imperativo que o País por fim resguarde 
do desemparo a todos os seus filhos. 

É certo, por igual, que em nunhum tempo 
o poder público cumpriu de modo eficaz o 
dever de assistir â frum1ia, globalmente consi
derada, nem tampouco à maternidade, à in
fância e â adolescência, conforme exigiam 
as diversas Constituições nacionais. 

De fato, a Carta ci.e 34 dispôs em seu art. 
144 que ''a famílía ... está sob a prateção espe
cial do Estado". A de 37, mantendo essa pro
teção, consagrou, em seu art. 124, que "às 
(aml1ias nUmerosas se'rão atribuídas compen
sações na proporção dos seus encargos··, 
acrescentando que o Estado não será estra
nho ao dever dos pais quanto à educação 
integrai dos filhos, "colaborando, de maneira 
principal ou subsidiária, para facilitar a sua 
execução ou suprir as deficfências e lacunas 
da educação particular. "A Constituição de 
46, em seu artigo 164, que "é obrigatória ... 
a assistência à- maternidade, à infância e à 
adolescência''. A de 1967, art. 164. parágrfo 
4_~, que "a lei insJituirá a assistência à materni
dade, à ihfãncia e à adolescência". E, final
mente a de 1969, em seu art. 175, parágrafo 
4~, que "lei especial disporá sobre a assis
tência à maternidade, à infância e à adoles
céncia e sobre a educação dos excepcionais". 

Na Constituição, vigente esses deveres res
taram melhor e-xplicitados. No art. 226, fica 
estabelecido que ··a fami1ia, base da socie
dade, tem especial proteção do Estada", dis
pondo-se, no art. 203, que "a assistência so
cial será pre,.<;tada a quem dela necessitar, in
dependentemente de contribuição à seguri
dade social, e tem por objetivos; I -a pro
teção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescénda e â velhice; 11- o amparo 
às crianças e adolescentes carentes; UI- a 
promoção· da intt.~ração ao mercado de tra
balho; IV- a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiêricii:t e a promo
ção de sua integração à vida comunitária", 
etc. 

Deve-se acrescentar que essas ações gover
namentais serão implementadas, de forrrra 
descentralizada, com recursos do orçamento 
da seguridade social, n~q dispensand~ a parti· 
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cipação do povo, por meio de s_uas __ ~rgani
zações representativas. 

O art. 227, por seu- turno, impõe como 
"dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educaç-do, ao lazer, à profiS
sionalização, à cultura, à dignidade, ao res
peito, à liberdade c à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-las a salvo de 
toda forma de negligênCia, discriminação, ex~ 
ploração, violência, crueldade e opressão". 

Os desacertos que uns e outros apontam 
no quadro populacional brasileiro requere
riam por certo e instituição de uma polftica 
demográfica nitidamente configurada, c são, 
s_em erro, uma das causas da dívida social 
acumulada, que há tanto reclama efetivo e 
completo resgate. 

A delegação brasileira ã Conferência Mun
dial de População, realizada em Bucareste, 
sob os auspfdos da ONU, nos meses d_e agos
to e setembro de 1974, formulou os seguintes 
princípios básicOs de sua polltica demográ
fica: 
"I- A polftica demográfica brasíleira é de 

domínio soberano do Governo do Brasil. O 
GoVerno não aceitará iritàferêricias exter
nas, de caráter oficial ou privado, na sua polí
tica demográfica. 
II-O controle da natalidade é uma deci

são do núcleo familiar, o qual, a esse respeito, 
não deve sofrer interferência goVernamental. 
III-A capacidade de recorrer ao controle 

da natalidade não deve ser um privilégio das 
fammas abastadas, e, por isso, cabe ao &;ta
do proporcionar as informações e os meios 
que possam ser solicitados por famílias de 
recursos reduzidos. 

IV- O Governo adotará as medidas ne
cessárias para diminuir a mortalidade no País, 
sobretudo a infantil; promover a integração 
de grupos sociais ainda marginalizados; equi
librar crescimentos regionB.is; incorpõrar ao 
progresso económico os grandes ·espaços va
zios do País e promover o crescimento harmo
nioso dos se tores urbano e rural." 

Tais posições surgiram fogo após corpori
ficadas no II Plano de Desenvolvimento, que 
realcionava as diretrizes econômico-sociais a 
serem praticadas pelo País, entre aquele ano 
e o de 1979: 

"A orientação da política demográfica bra
sileira é de respeíto ao arbítrio de cada casal 
na fixação de número desejado de filhos, ofe~ 
recida oportunidade de informação que per
mita o exame completo da questão. Facultada 
a opção, sem qualquer constrangimento, nó 
sentido ampliativo ou limitativO da natalida
de. 

As perpectivas atuais são de que a socie
dade brasileira, na soma das decisões indivi~ 
duais das famllias, atendendo à situações de 
consciência moral, levando em consideração 
fatores sociais e económicos, venha a obte.r 

uma taxa de crescimeto demográfico que pro
porcione a necessária conciliação." 

No Brasil, programas de conscientização 
quanto aos transtornos gerados pela fam!lia 

~não organizada, ou quanto às possibilidades_ 
I 

de limitação dos filhos a número pelo menos 
condizente com o orçamento dos pais, têm 
curso ainda incipiente, e, qUase sempre, polí
tica demográfica não passa de uma elenco 
de intenções governamentais, dispersas entre 
projetes que a tem como fator considerado. 

Assim. leva-se em conta esse aspecto nas 
ações tendentes a deter as migrações, a pro
mover o desenvolvimento regional e a fixar 
maior ou menor auxmo social às famílias, 
oonfoniie se·queira induzir o aumento ou di
minuiçáõ--da densidade populacional. por 
exemplo. 

Contudo, questões de política demográfica 
relacionam-se com múltiplas áreas de inte
resse da Nação, tais como planejamento e 
seus projetes de desenvolvimento econômi· 
co, as relações Estado-indivíduo, a seguran
ça, as perspectivas do corpo social no futuro 
próximo ou distante. Só por isso mereceriam 
documento próprio, que demonstrasse de 
fQrma nítida conáeta, sistémica e com a devi· 
da amplitude, os propósitos governamentais. 

_Lamentavelmente, o novo Governo, em-
bora reconheça que ··o nível de pobreza e 
miséria no Brasil é incompatível com o grau 
de desenvolvimento já alcançado'', prescre
ve, quanto ao tema, tão-só que "dentre as 
questões emergenciais que exigem tratamen
to prioritário, a Crescente concentração da 
população nas grandes metrópoles é, segura
mente, uma das mais importantes. É essen
cial que a ocupação territorial tenha como 
base uma distribuição mais equilibrada da 
malha urbana, o que exigirá esforços no senti
·do de prover os pequenos e médios muni
cípios da infrawestrutura básica, especialmen
te no que tange aos municípios nascentes nas 
áre-as de fronteira agrícola". 

Ao finalizar essas considerações. que deixo 
à reflexão dos Senhores Senadores, permi
to-me registrar que as "Diretrizes de Ação" 
do atual Presidente, que se apresenta como 
renovador, dão à política demográfica o mes
mo tratamento superficial do passado, com 
a agravante da inconseqüênda: não se alia 
a qualquer das correntes de planejadores eco
nómicos. seja em favor de algum tipo de con
trole populacional, seja definindo os rumos 
da famllia brasileira em face do progresso 
econômico que apenas promete. 

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

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. 
Pronuncia p seguinte discuso.)-:- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o meu Estado de Santa 
Catarina está mobilizado em todas as suas 
forças políticas, empresariais e Oe trabalha
dores, para evitar um processo de esvazia
mento e dim-iimição q=ue compromete o nosso 
futuro e o nosso desenvolvimento. 

Expressão perfeita deste estado de espírito 
é um documento publicado na imprensa diá
ria pelo advogado TertUliano Cardoso~Filho, 

que passo a ler, pelo seu conteúdo oportuno 
e corajoso: 

"ESTADO DE SANTA CATARINA. 
SANTA E BELA .. 

Ao longo dos últimos anos tenho ob
servado como tem sido difícil a vida para 
o nosso estado. Somos uma unidade da 
Federação bem estruturada. Temos um 
parque fabril, nas mais_ diversas formas 
de atividade, muito bem Plantado tecno
logicamente falando. Nossa produção de 
alimentos situa-se entre as de melhores 
performances do país. A estrutura fun
diária estadual é bem distributda. sem 
maiores problemas de concentrações hu
manas. Somos os maiores arrecadadores 
de tributos federais . .Participamos de 
modo significativo com as exportações 
brasileiras. Contribuímo~ com destaque 
na formação do PIB nacional. Enfim, 
somos um e"stado modelo, organizado, 
trabalhador e cumpridor de todas as suas 
obrigações. No entanto, como Santa Ca· 
tarina tem sido sacrificada pelos brasi
leiros que detém alguma parcela de deci
são que o poder lhes confere. O que há 
de errado conosco? Que caveira de burro 
enterraram em nossas plagas para ser
mos tão discriminados assim? Será que 
nós. catarinenses, somos oriundos de al
gum outro planeta que por obra e graça 
deET's fomos neste solo plantados e 
por isso formamos uma raça diferente? 
Afinal, o que há de errado'? 

Estava eu a examinar as Medidas Pro
visórias recentemente editadas, e apro· 
vadas pelo Congresso Nacional, quando 
me detive a matutar sobre as maldades 
que as ditas estão cometendo contra San
ta Catarina. Maldades. aliás, graciosas. 
Mais um conjunto de normas a descer 
o porrete em nosso estado. 

Façamos um breve exercício de reme
morização ·das "coisas'' que já aconte
ceram com Santa Catarina. A pavimen
tação da malfadada BR-101, no trecho 
catarinense, inacabado até os das atuais, 
deu o que fazer. Se não estou enganado 
foi o último trecho a ser entregue ao 
usuário. Como era de se esperar, o volu~ 
me de tráfego por esta rodovia cresceu 
d- tal ordem que não demorou a ser alcu· 
nhJ.da de rodovia da morte. Tem mor
rido mais catarinenses nesta estrada do 
que os inseticidas i em sido capazes de 
matar moscas. No entanto, movimentos 
comunitários, discursos, abaixoMassina
dos e coisas que tais não tem faltado 
pedindo ao Todo Poderoso Governo 
Central uns míseros cruzeiroS para apli
car na duplicação desta importante rodo
via. O que temos conseguido além de 
promessas e visitas das "autoridade_s 
competentes" para ver in loco a situa· 
ção.? Nada, nada,_ além de nada. E a 
BR-282? Uma das; poucas rodovias de 
integração com o interland catarinense 
que tratamento têm sido a ela d"ispen
sado além de mentiras? Pelo que sei esta 
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estrada já se iguala, em idade. a posiç<.lo 
de sentar no va!>o sanitário. 

O que temos dela implantado e p:.tvi· 
mentado deveu-se exclusivamente aos 
dinheiros do Governo Estéidual, a título 
de adiantamento à Repúblil..'a. Ora VI..."· 

jam só que invcrsfín.-
Como se não basta:-;sem as agruras que 

as rodovias citadas tem causado. alinlle
mos algumas das predo~idaJe~ 4uc, re
centemente. em nome de alguma cois-1 
que nós não sabemos o que é, foram 
perpetradas contra nossa pobre e bela 
SANTA CATARINA: 

1 -Perdemos o Comando do 5" Dis
trito Naval que foi transferido ptlra a ci
dade de Rio Grande. A reboque foi tam
bém a Capitania do~ PortO!-. fic;.~ndo de 
ínhapa para Santa Catarina. uma Dek-· 
gacia em Itajaí; 

2 ..,.., Perdemos o Pólo Petroquímica 
que deveria ser instalado no Sul do nns:-.o 
estado e que por obra c graça do Go· 
vemo da República foi instalado no vizi
nho estado gaúcho; 
3-Perdemos a Refinaria Petrolífera 

para o Paraná. Entretanto para que não 
chorássemos tal perda fomos presentea
dos com um oleoduto qu.e: parte da dda
de de Araucária c Vem deseolodutar mu 
praias da bela São Francisco do Sul. com 
enormes possibilidades de poluf-las; 

4-Perdemos a Sidcrsul- Empresa 
que o Governo do_ estado constituiu. de· 
sígnou ·como seU priméiro presidente o 
professor Fernando Marcondes de Mat
tos e investiu tendo como certeza a ver
dade da palavra do presidente da Repú
blica. E no que deu? A Sidersul dorme 
o sono dos justos em alguma gaveta da 
República; 

5- Perdemos~ recentemente, a bacia 
petrolífera descoberta na plataforma 
continental de Santa Catarinã para o es
tado do Paraná. E por que? Porque o 
Doutor IBGE lascou a sentença dizendo 
que a plataforma onde o petróleo foi 
achado não é nossa, é deles, do Paraná. 
E antes. a quem pertenceria? 

6- Perdemos, por transferência, O 
Esquadrão de Busca c Salvamento da 
Base Aérea que foi para Canoas - RS; 
7- EstamOs enfrCntando as maiores 

dificuldades para concluir a Terceira 
Pente. O dinheiro necessário nunca 
constitui Príoridade nos planos federais; 
Esses dados alinhados referem-se a fatos 
recentes e acontecidos antes da edição 
das Medidas Provisóiías:·vefãmos o que 
está acontecendo ap9_s ~~ ~eclidas Provi~ 
sórias:-
8-Perdemos, por extinção. o Depar

tamento Nacional de Obras e Saneamen· 
to, órgão imprescindível ao nosso esta
do. Deus que resguarde os catarincnses 
de alguma enxurrada pois, se isto aconte· 
cer, nossos irmãos do Vale são vicar em 
maus lençóis. Ou melhor, sem eles. As 
obras das barragens estão paralisadas e 
não há sequer combustível para tram.· 

porte dos homem. de manutenção, me 
foi dito; 
9- Perdemo!:i. por extinç-ão. as três 

Superintend~nci<L!:i da Previd~ncia Social 
pois que foram aglomeradm. em sete pa· 
ra todo o País. A da Região Sul não 

te-rã sede em Santa Catarina; 
IO- P~rdemos, por tran~ferência, 

para Porto Alegre, a Delegacia Regional 
do Trabalho. Vamos ficar com um Agên
cia (isto é que é progresso); 

11- Perdemo!», por extinção. o DI.:'· 
partamento Nacional de E~tradas c Ro· 
dagem que, a exemplo das Superinten
dêricfas da Previdência. vai ser agluti
nado em sete_ e a sede da Região Sul 
também niio !:iení em Santa Catarina; 
!2- Perdemos. por extinção, a Supe

rintendência de Desenvolvimento da 
Região Sul- Sudesul- mas não foram 
extinta-; a Sudene. a Sudam c a Sudeco. 
E:.ta, ao que me parece. foi transforma· 
da ou absorvida por algum órgão de fo
mento da Região Centro-Oeste; 

13- Estamos por perder, por transfe
rência, a De-legacia. se esta é a sua desig
nação, do Instituto de Metrologia -ln
metro para Curitiba!PR; 

14- Estamos por perder, ao que me 
fui informado, a Centrais Elétricas do 
Sul do Brasil S/ A- Eletrosul. que será 
incorporada à Furnas- Centrais Elétri
cas como sede no Rio de Janeiro; 

15- Estamos perdendo para o Paw
oá a Telecomunicações de Santa Cata
rina S/ A- Telesc- empresa formada 
genuinamente pela inteligência, o trab<J
Iho e o capital dos catarinenses e a partir 

_da constituição da Cotese, sendo o Go
verno Estadual o segundo maior acio
nísta e detendo esse mesmo governo a 
cC:mcessão de exploração dos serviços por 
30 anos - perfodo esse ainda não decor
rido- Decreto Federal em plena vigên
cia. Chamo a atenção de meus conter· 
râncos para outro fato importante: já 
lhes despertou a atenção que todo ano 
ao começar em Santa Catarina a colheita 
das safras de alho e ~e maçã sempre tem 
um piloto de escrivaninha, lá em Brasí· 
lia, que autoriza importação desses pro
dutos da Argentina? Terão sido essas 
ocorrências meras coincidências? E o 
nosso carvão ·como tem sido tratado? 
Agcira mesmo os produtores se encon
tram com estoques elevadíssimos sem 
que o Governo Central solucione. a não 
ser decretar o fechamento da Compa
nhia Siderúrgica Nacional- CSN. o que 
já está também acontecendo. No que is
so resultará? Na demissão, por certo, de 
inúmeros chefes de família mineiros, 
pois que a corda seinpre rompe do lado 
mais fraco e não há ninguém a defen
dé~los. 

O qu-e é .isso? Ó que fez ou 'O que 
faz Santa Catarina para merecer tanta 
porrada? Servimos cipcna.~ .. para reco
lher tributos de.cofres federais"?'Rara ser
mos reconhecidos como unidade fede-

r ada teremos 4ue nos tran!-formar numa 
Iituania do Sul do Pa(s'? Acordem-seca
tarinenses. Onde estão nossa liderança:-.; 
nosso Clube:-, de Serviços; organismos re
presentativos de categoria~ profi!»sio
nais~ Imprensa~ Nossos vereadores~ nos· 
!:iOS Prefeito~; Assoc:iaçõc~ Micro-rcgio· 
nais; Nossos deputado~ e:-.taduais. No~
:-.os parlamentares federais? (muitos d(h 
quais votaram contra Santa Catarina ao 
darem o Sim às muitas da~ Medida:. Pro· 
visórias). A bem da verdade, diga-~c que 
nem todos votaram sim. Dois parlamen
tares que deveriam estar no parlamento 
quando também se decidia o~ dcstinm 
dp noss.o estado. aqui se encontravam 
para saber de suas "bases" qual seria 
a melhor data para a realização da Con
venç-ão de seu partido político. Bela 
preocupação. E os Senhore!:i que piei· 
teiam a cadeira de futuro Chefe do Exe
cutivo catarinense o que estão fazendo? 
Se não estiverem fazendo nada melhor 
seria se se candidatassem a Síndico de 
uma massa política falida. 

Será que todas e!:isas lideranças já se 
detiveram a analisar sob todm os aspec
tos os prejuízos que advirão a nosso esta
do? Economicamente já perceberam o 
tamanho do rombo para os cofres esta
duais e municipais com o encerramento 
de atividades de todas as empresas, dos 
mais variados porte!:i, que trabalham. 
empreítam e conséróem pa-r eis organis
mos que estão sendo extintos e que já 
os nominei? 

E o nosso Governador? O que tem 
feito para -estancar esta sangria que está 
a exaurir o estado que administra? O 
que tem feito? Por favor Excelência. vá 
a Brasília e mostre a fibra do catarincnse 
oestino. Bata forte na mesa de quem 
quer que seja e. impeça esse estado tle 
barbaridade. Proponho a compra da par
te do capital majoritário das empresas 
que o estado é participante. Impetre me
didas judiciais, movimente nossa reprc· 
sentaç-ão política, conclame a gente cata· 
rinense para ajudá-lo a ganhar esta luta. 
Tenho certeza de que o apoio não lhe 
faltará. Comecemos já a sem mais tardar 
em todos os quadrantes do nosso querido 
estado um baita movimento. Movimento 
esse que bem poderia ser chamado S.O. 
S. para Santa Catarina. 
Autor: 
Tertuliano Filho -nascido e criado ein 
Florianopólis. Carteira de Identidade n" 
1767 OAB-SC. 

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

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Não há mais oradores inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Congres
so Nacional está convocado para uma sessão 
conjunta hoje, às 19 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)- Nada mais havendo a tratar, vou 
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encerrar 3 presente sessão. design•mdo para 
a on.Hnáriu de amnnhã a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE LEI DO SENADO N· 35, 
DE 1990-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência. nos termo~ do 
ar!. 336. c. do Regimento Interno) 

Discussão, cm turno único, do Projetl'l de 
Lei do Senado n'' 35. de 1990 - Compk·· 
menear, de autoria do Senador M<Írcio Lace r· 
da, que dispõe sobre o adícioital ao Imposto 
de Renda. de que trata o inciso II do art 
155 da Constituíção. tendo 

PARECER PRELIMINAR, de Plenârio. 
da Comissào 

- de Assuntos Econômicos, solicitando au· 
diência da Coinissão cte ComtituiÇclo.-rU;tio;_,·a 
e Cidadania. 

2 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N" 23, DE 1986 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 376, e, do Regimento lnter~o) 

Votação. em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 23. de 1986 (n" 121/86, 
na Câmara dos Deputado!:>), que aprova o 
texto do acordo sobre sanidade animal em 
áreas de fronteira, celebrado entre o Gove r· 
no da República Ft:deratíva do Brasil e o 
Governo da República da Colômbia. a 16 
de julho de 1985, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, pmferido em 
Plenário, da Comissão 

....:. de Relações Exteriores e Defesa Nado~ 
nal. 

3 -
PROJF fO DE DECRETb 

L<ÕGISLA TI VO 
N" 9, DE 1988 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 376. e, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Prqjcto de 
Decreto Legislativo nu 9. de 1988 (n" 10/88, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
tçxto do acordo básico entre o Governo da 
República Federativa do Brasil c o Programa 
de Alimentos da .prganização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura -
FAO- referente à· ajuda do Programa Mun
dial de Alimentos, celebrado em Brasi1ia, a 
2 de fevereiro de 1987. tendo 

PARECER, sob n" 296, do 1989, e oral, 
das Comissões; 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, pe· 
la constitucionalidade;_ e 

-- de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, favoráveL 

4 

,PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N" 60, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia no5> termn~ 
do art. 376, e, do Regimento Interno) 

Votação, em rurno único. do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 60, de 1989 (n'' 60/89, 
na Câmam dos. __ Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica enrre o Governo da 
República Federativa do Brasil c o Governo 
da RepúbHca de Cuba, celebrado em Hava
na. em 18 d~ março de 1987, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em 
Plenário, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. 

5 

Votaç;t_o, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 6_3_, de 1989 (n'' 123/89, 
na Câmara dos Deputados), que ratifica o 
Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, 
e dlÍ outras providências. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 84. de 
1990, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

6 

Veto Total 

PROJEJ:ODELEI DO DF N" 31, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
Jo art. 10. § 4", in fine, da Resolução n" 
157/88) 

Votação, em turno único, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei do DF n'' 31. de 
1989, que dispõe sobre alien<~ção de imóveis 
residenciais do Distrito Federal c a utilização 
dos recursos dela oriundos. 

7 

Votação, em turno único, do Requerimen· 
to o" 91, de 1990, de autori!:l do Senador Car· 
los Patrocínio, solicitando, nos termos regi
mentã"iS, u-trariiífaÇKo conjunta dos Projetas 
de Lei do Senado n'~ 26, de 1988, e 57. de 
1989, dos Senadores Edison Lobão e Carlos 
Alberto, respectivamente, que normatizam 
as compra-. govetnamentais junto às indús
trias de pequeno porte. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF o" 75, de 1989, de iniciativa da 
Crunissão do Distrito Federal (apresentado 
por sugest.:to do De;-putado Geraldo Campos), 
que veda const{ução em Brasília, nos locais 
e nas condições que menciona, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" !lO, 
de i990, da Comissão 

- ao Distrito Federal. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n" 20, de 1990. de iniciativa do 

Governador do Distrito Federal. que intro
duz alterações na Lei n" 7. de 29 de dezembro 
de 1988, e dá out!as providências. tendo 

PARECER FAVORÁVEL. >ob n·· 109, 
de 1990, da Comissão 

- do Distrito Federal. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 91, de 1989 (n" 188/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que concede anistia às 
pessoas envolvjdas nos fatos que menciona, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n"' 85, de 
19<;!0, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

ll 

Votação, em turno único. do Projeto de 
Lei do DF n" 15, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que altera 
dispositivos da Lei n" 66, de 18 de dezembro 
de 19R9, e dá outras providencias. tendo 

PARECER, sob n"' I li, de 1990, da Co· 
missão 

- do Distrito Federal, favorável ao Projeto 
com Emendas que apresenta de n"1 1 a 4-DF 
e acolhendo as de n'6 6 e 7-DF, apresentadas 
pelo Senador Pompeu de Sousa no seu voto 
em separado. 

12 

Votação, em turno único, do Parecer n" 
78. de 1990, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, concluirido pelo indefe
rimento do Ofício s/n'', de 1988. do Supremo 
Tribunal Federal, solicitando a prévia licença 
a que alude o§ l'' do art. 53 da Coi).stituição 
Federal, para dar prosseguimento ou não ao 
Inquérito n" 385-9, indiciando o Senador O la
vo Pires._ 

13 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra· 
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

14 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
da Emenda à Constituição n~· 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6u 
dO art. 5o do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias. 

IS 

Votação. em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e OU· 

tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria
ção e definindo a competênc,i.ft do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 
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Votação, em primeiro turno. da Proposta 
de Emenda à Constituição n" L de 1990, de 
autoria do Senâdor Márcio Lacerda e outrm 
Senhores Senadore::., que acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

17 

Discussão, em turno único. do Projeto Je 
Lei da Câmara n" 52, de 1989 (n" 7.lHW:-ló, 
na Casa de origem). de iniciativa do Presi
dente da República, que autoriza a doaç_ão 
ao Centro dos Estudantes de Santos.. eom 
sede em Santos, Estado_ de São Paulo, dos 
direitos e obrigações-relativos ao imóvel que 
menciona tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n• 50. ue 
1990. da Comissão 

- de Educação 

IS 

Discussão. em turno único, do Parecer n" 
79, de 1990. da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, concluindo pelo arquiva
mento do Qf(cio n" S/3, de 1989, dü Supremo 
Tribunal Federal, solicitando licença prévia, 
a fim de que se possa instaurar processo con
tra o Senador Carlos Alberto De'Carli. nos 
termos da queixa-crime oferecida pela Depu· 
tada E\izabeth Azize. 

O SR. PRESIDENTE (LourembÚg Nunes 
Rocha) -Está encerrada a sessão. 

(Lel'anta-se a sessão às 18 horas c 5 
minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE· 
LO SR. JARBAS PASSARINHO NA 
SESSÃO, DE 11·5-90 E QUE, ENTRE· 
GUE A REVISÃO DO ORADOR. SE· 
RIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE. ~ . ~· ·~ 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. ontem~ o.Senado 
teve uma tarde muito festejada, com a pre
sença da Ministra da Econdmia, Fazenda e 
Planejamento. a Sr' Zélia Cardoso de Mel!o. 

Eu esperava, Sr. Presidente, que os deba· 
t~s fossem, não dirta veemente:., ma:. pelo 
menos mais concretos êm tennos de pergun
tas que pudessem provocar respostas que nos 
trouxessem uma clara idéia do que faz e do_ 
que pretende fazer o Governo. 

Aqui se falou muito sobre qual a garantia 
da devolução dos cruzados congelados pelo 
Plano Brasil Novo ou Plano Collor, e essa 
repetição se toroóu até um pouco cansativa, 
porque a única das garantias possíveis era, 
exatamente, a que a Lei proporciona, na me· 
dida em que, transformada a Medida Provi
sória em Projeto de Lei de Conversão, trans· 
formada em Lei, o que existe é a determi
nação de, ao cabo de 18 meses, começar a 
pagar, mês a mês, por doze meses, em quan· 
tias igtfais, o valor congelado em cruzado::.. 

Mas houve de minha parte uma expectativa 
fundamental, Sr. Presidente, Srs: Senadores, 

a respeito do prohlema da inflação zero, o 
que significa um termo muito popular, por
que a inflação zero significa inexistência de 
inflação ou, então, inflação negativa, que po· 
de existir. E a Sr Ministra, na hora em que 
respondeu à pergunta de um dos Srs. Senado~ 
res, fez um raciocínio que me levou a crer 
que, pela segunda vez, nós~ contribuinte::.. 
estamoS pagando o problema de quinze dias 
de expurgo. Afnda no governo do meu preza
do amigo Presidente José Sarney, o IBGE 
fez, durante um período, uma. modificação 
da pesquisa e da verific:lção da inflaçáo, que 
era sempre de primeiro ao fim do mês, e 
pass-ou de quinze para quinze do mês seguinte 
e os quinze dias iniciais não foram contados. 
Agora, a mesma coisa, pelo que informou 
a Ministra, porque ela disse que a inflação 
de vinte e tantos por cento, indicada pot ór· 
gãos diversos porque não há mais nenhum 
índice oficial, cada um faz o seu -essa infla
ção corresponderia ao mês de març-o e não 
ao mês de abril, porque ela, embora tomada 
até o mês de abril, corresponderia de primei· 
roa trinta de março. Quer dizer. de novo 
ficamos numa dúvida em relação aos quinze 
dias. S. Ex' foi muito concreta quando disse 
que não teria tempo e oportunidade para ex
plicar por que aquilo era uma tecnicalidade 
que seria muito importante, mas muito cansa
tiva talvez, e fiquei eu s~m a resposta. 

Hoje, Sr. Pre!.idente, V. Ex' verifica tam· 
bém que o IBGE está d:::tndo um índice de 
3,1% na inflação de abril, e o !GP, o índice 
com prévia do IGPM de maio, do Instituto 
Brasileiro de Economia, da Fundação Getú· 
lio Vargas, está dando tambóm uma diferença 
correspondente a 4,08%. 

A Sr" Ministra declarou que a cesta básica 
não foi tocada pela modificação de preços. 
Fiz uma dedararação, talvez deturpada ou 
mal interpretada por quem me ouviu, dizen
do que eu ia ao mercado e verificava que 
a inflação não era zero. 'Bom, embora hoje 

. eu tenha a.responsabilidade de gerir as despe
&as de minh:::t casa pessoalmente, cu não vou 
ao mercado. quem vai aindâ é minha filha. 
Eu percebo que, a cada semana, o que eu 
tenho que pagar é sempre mais, pelas mesmas 
coisas que nós compramos. Mas, o que eu 
pago diretarnente vem do hortífrutigranjeiro. 
o que, indiscutivelmente, tem aumento per
manente, Mas esse setor da economia não 
está sob controle confirmado pelo Governo. 

De maneira que __ cu acho que, realmente. 
a diferença ::;erá alguma coisa fora de zero. 
Ser menos,..como a Ministra colocou, é um 
dos dados que me parece também irreal, ser 
40o/c..taml:tém seria irreal. Ainda que nós ti
véssemos de pagar os 15 dias dessa inflação, 
para não ser computad:::t no processo que se 
faz de '!erificação, de qualquer modo. faz par
te de um processo que me parece nesse campo 
ir saindo razoavelmente -não diria bem, 
mas razoavelmente. Há dois indicadores que 
me preocupam e que não podem ficar debai
xo de fiscalização do Governo, porque mio 
respondem a decretos governamental:-., que 
são o preç·o do dólar ng black e a cotação 
de ouro. H :.i poucos dias, vimos que o black 

chegou a 80 -cruzeiros o dólar. e o ouro a 
800 cruzeiros o grama. Isso corresponde, exa· 
tamente,_ aos últimos dias do Governo Sar· 
ney. O dólar no black era, exatamente, 80 
cruzeiros e o ouro, 800 cruzeiros o grama. 
na.ocasião 800 cruzados novos. 

A Folha de S. Paulo publica hoje um edito· 
rial que fala em sinais preocupantes. Lerei 
uma parte, Sr. Presideilte, do editorial: 

.. SINAIS PREOCUPANTES 

Recebem-se com preocupação as rea
ções do governo ã taxa de inflação de 
3,29% apurada pela Fundaç-ão Instituto 
de Pesquisas (Fipe/USP) para o muni· 
cípio de São Paulo. 

É outro indicador. IBGE, DlEESE. FIPE· 
USP, o Instituto de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas, e assim por diante. 

"E traç-o comum nas declarações das 
autoridades económicas â tentativa de 
minimizar o significado do resultado. 
atribuindo-o apenas a fatores saz_onais. 
Por outro lado, configura"-se um descom
passo nftido entre diferentes integranteS 
da equipe governamentaL As reações. 
com efeito, variam desde o ex.cess.o de 
otimi~mo- considerando Um êxito com
pleto a taxa de 3,29% em face de uma 
meta de 10%. apenas agora tornada pú
blica- à desqualificação pura e simples 
do resúltado da pesquisa da Fipe." 

Por que a Folha de S. Paulo fala na questão 
sazonal? Porque estamos vendo também nas 
notícias de hoje que, provavelmente, haverá 
um expurgo determinado pelo Governo para 
o IBGE, para não considerar como parte do 
processo inflacionário o aumento do custo 
do vestuário. 

Por quê? Porque o vestuário para o inverno 
é mais caro que o 'vestuário para o verão. 

Então, em conseqüência disso, considera
se que não é um fato normal, mas apenas 
um qu,adro excepcional que não deve ser con·. 
siderado no cálculo da inflação. 

Estamos nós, portanto, Sr. Presidente, 
com esses sinats que me parecem preocupan
tes, mas ainda muito confiantes em que o 
Plano Ecorlómico dê resultado. 

Acho que a nossa confiança chega a ser 
desesperada. Porque se este Plano não der 
resultado depois de tudo que já se fez até 
agora, teremos, provavelmente, como conse
qüência, uma convulsão social. E já al_guns 
sinais aparecem com as reivindicações traba
lhistas em massa. Hoje, os jornais já falam 
que, provavelmente, vai haver uma greve ex
perimental no ABC, como parte de uma gre
ve geral contra o Plano_Ec()nÓfr!ÍCO. 

O Sr. Alexandre Costa - Permite-me V. 
Ex~. u,m aparte? 

1 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Ouço 
o nobre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex'·' faz uma 
análise perfeita, naturalmente baseada em 
dados. A verdade, Senador Jarbas Passari
nho, é que este plano ':'em gerando as maiores 
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incerteZas. NãO sei se V. Ex·• assistiu na teleVi
são a Mini..<;tra, que ontem esteve aqiú.-aiii·
mar que não é um bom negócio empregar 
os cruzeiros em dólar. porque o dólar iria 
cair. Mas o que se verifica é isso que V. Ex•, 
acaba de dizer: o dólar cresceu. Hoje mesmo, 
no black, ninguém adquire dólar por menos 
de 85, 90 cruzeíros. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não ou· 
vi. ontem, essa declaração da Ministra Zélia 
Cardoso de Mello. Ouvi. __ aqui. durante toda 
a interpelação e. aliás, também tive a mesma 
reação que depois foi cxpres~ada pelo Sena
dor Mário Covas. Eu preferiria que a Sr-• Mi
nistra tivesse chegado aqui fazendo uma bre
ve exposição sobre o tema correspondente 
à convocação, para que depois todos nó~ pu· 
déssemos ter chance de fazer r~rguntm; em 
reSultado da exposição. 

O Sr. Alexandre Costa- A mesma afirma
tiva foi feita com o ouro, e -ii_ OUro conti
nua crescendo. O ouro não caiu, como era 
previsto no plano. Logo, isso nos leva a crer, 
aos que são interessados, naturalmente. em 
que não fure mas que dê que certo o plano 
económico. que se as afirmativas foram bH· 
seadas num plano, e se elas, ab~olutamentc, 
não coincidem, então alguma coisa não está 
certo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Talvez 
seja a discussão sobre o chamado excesso de 
liquidez. Nesse ponto, a Ministra respondeu 
com muita precisão, guarido admitiu que hoje 
a liquidez está correspondente a l4t:'f do PIB. 

O Deputado Delfini Netto, no~so campa· 
nheiro de Partido e ex-Ministro, por tanto 
tempo, da Fazenda, do Planejamento, salien
ta que há uma lição de economia que nâo 
se deve pensar em liquidez apenas no mon· 
tante da moeda circulante. mas sim na veloci
dade com que ela circula; é um segundo dado 
importante, a velocidade zero inicial e depois 
a velocidade restante. · 

Então, o que se verifica rapidamente é que 
por exemplo, quem detém hoje salários, que 
correspondem a uma boa parte da formação 
de renda, recebe o salário e rapidamente ou 
vai para o consumo, ou vai para os chamados 
agentes financeiros, e isso res-ulta, outra vez, 
em dinheiro circulando no banco. Então, é 
uma corrente iniri.terrupta:-e-muito veloz, que 
caracteriza, provavelmente, uma pressão di
ferente daquela que os planejadores ... 

O Sr. Alexandre Costa- O que nos leva 
a crer que estão sendo feitas experimenta· 
ções, e pergunto até quando? 

OSR.JARBASPASSARINHO- A minha 
posição é-; como disse, de expectativa até an· 
siosa, porque pobre deste País, se depois de 
uma intervenção violenta, como nunca houve 
em toda a economia brasileira, não tiVermos 
um resultado positivo deste Plano. 

Tenho a impressão de que a resposta no 
todo da Ministra foi convincente, e creio que 
ela, durante as perguntas que mais proporcio
naram desenvolvimento do racioncínio, se 
saiu muito bem. Fica para -nós, entretant0, 

essa- coloêâção, quei dii:er. inrlaç~o zero é 
enganoso es.<oe raciocínio. 

Acho que o Governo mesmo teria condição 
de mostrar éxito muito grande, ao se despen· 
car de uma inflação de mais de 8W'i para 
uma inflação de um pouco mais de 3. f'-(. como 
está sendo dado pelo Departamento úa USP 
e pelo IBGE, que vai a pouco mais. chega 
a .. v:-; j:.í seria um êxito. A que~tão ~cri:.1 exata· 
mente c:.Jracterizar agora como conter o pro· 
cesso da liquidez... · 

O Sr. Alexandre Costa- Mas não desejo 
que a inflação seja zero. O que quero 
é que o próprio GovernO declare qUe a infla· 
ç-Jo não é zero, porque a promessa do Pre:.i· 
dente não foi colocar a inflaç-ão zero nos pri" 
meiros dias. A promessa foi colocar a inflaç<1o 
em IO~fr. em cem dias. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - E isso 
agora está revelado oficialmente. 

O Sr. Alexandre Costa- Entiio, essa afir· 
mativa de Sua Excelência me satisfaz. O que 
não se pode dizer é que a inflação está zero 
quando efetivamente não está. 

O Sr. Lourival Baptista - Permite V. Ex•. 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço 
V. Ex" com prazer. 

_O Sr. Lourival Baptista- Ilustre Senador 
Jarbas Passarinho, estou ouvindo o seu dis· 
cUrso co"in a maiàr atenção. V. Ex• tocou num 
assunto que me faz dar este aparte. Ontem 
ã noite, ao chegar ã casa. recebi um kkfo· 
nema, lá pelas 22 ou 23 hOras, de alguém 
que me falava justamente sobre esse assunto: 
custo de vida. A pessoa disse: "Senador, a 
MiniStra hoje foi ao Senado e, resolveu? Ao 
que respondi: "Não. ela fez uma palestra, 
todos a _o_uviram com atenção. S. Ex' mostrou 
ser uma mulher inteligente, capaz, altiva e. 
vamos ver.. E a pessoa me inquiriu: "V a· 
mos, ver, como?" Eu disse: "Estamos espc· 
rançosos de que isso se normalize". E ela 
então me disse o seguinte: "Senador, hoje 
fui comprar leite Molico que há duas semanas 
custava Cr$84,00 a caixa, passou agora para 
Cr$152,00. E medicamentos nas farmácias 
não se podem mais comprar, porque remar
cam na Jrente do freguês. O Governo precisa 
ver isso. Quer dizer, os órgãos competentes 
ligados ao Governo precisam fazer uma me· 
lhor fiscalização para evitar fatos como<reste, 
dizendo ainda, à pessoa, que confiava na ação 
do Governo através de providências que acre· 
ditava seriam tomadas, para evitar abu~os 
desta natureza. O que está havendo é um 
desrespeito às ordens do Governo e um pro· 
duto passar de 84 para 152 cruzeiros, um me· 
dicamento passar de 40 ou 60 cruzeiros para 
200 cruzeiros, ninguém agüenta. Porém, te
nho esperança que o Senhor Presidente da 
República e a Sr" Ministra da Economia te· 
nham a vontade de consertar o que achem 
errado, baixando o custo de vida e contro
lando as indústrias que querem ganhar cada 
vez mais. 

E ganhar mai:-> sabemo~ como é: a- coisa 
vem e muitas vezes o~ Governos não s:.Jbem. 
V. Ex" e eu, qUe fomos Governadore-s, sabe· 
mo:-> que muitas coisas acontecem sem que 
os dirigentes tomem conhecimento. Muito 
obrigado a V. Ex·.'. 

O SR. JARBAS PASSARII'HO- Adicio· 
no ao testemunho que V, EX"' recebeu Ues. .... a 
senhora o que ouvi ontem de uma pessoa 
que me pediu audiência no gabinete. Ela alu
ga o que chamam quitinett:: na Asa Norte 
e pagava por essir q-oitínete cinco mil cruzei· 
ros por mês. E recebeu a notific<lÇàt) de que 
o alguel passará para 19 mil. Esses dados 
todos podem ser até periféricos em relação 
ao centro do plano; mas é preci:-.o que tenha· 
mos a vi~ão da realidade. 

Por outro lado. fui Líder de Governo ... 

O Sr. Pompeu de Sousa- Permite V. Ex' 
um aparte, nobre Senador Jarba~ Passari· 
nho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- O Sena· 
dor Leite Chaves havia pedido antes. Vou 
concluir aqui meu pensamento, e c-m seguida, 
concederia os apartes. 

Fui Líder de Governo. Sr. Presidente. por 
exemplo, quando trouxe aqui o Ministro Má
rio Henrique Simonsen para debate, tive a 
idéia precisa de que como Líder n;}o d~.:veria 
ser um protetor. Ao contrário, deveria trazer 
o Ministro para que ele fosse sabatinado com 
a absoluta liberdade de todos. E. ainda, dizia 
a ele, que tinha sido meu auxiliar no Minis· 
tério-da Educação:·· -·ou você-respOnde 
e convence, ou você nos compromete a to
dos." Agora, o que não--cabe é o Líder de 
Governo protegê-lo em relação às perguntas 
dos Senadores." 

E. até houve um momento muito desagra
dável- não vou citar o nome da pessoa que 
hoje está no panorama nacional em posição 
elevada- em que o Ministro Simon:.en man· 
dou previamente o texto da sua exposiçiio 
e pretendeu exatamente fazer o que a Mini:-.· 
tra fez ontem, sem que a Ministra. ontem. 
tivesse mandado nenhuma exposição prévia 
para nós. Ele mandÕu o texto prévio na espe" 
rança de que todos lessem e então se pudes:-.c 
começar pelo debate. Como foi dito que mlo 
haviam lido, vários Senadores não haviam 
lido, o Ministro cómCçoU pela exposição. Fez 
uma exposição sumária, mas fez a exposição. 
E até foi agredido de uma maneira muito 
pouco parlamentar por um Senador disse que 
não declinaria o 'nome dada a sua posição 
hoje no panorama político nacional que 
agressivamente disse: " - Esse documento 
que V. Ex~ mandou -e segurou o texto escrí· 
to- esse documento só merece isso: jogar·se 
no lixo! E foi isso. V. Ex• assistiu isso, Sena· 
dor Lourival Baptista. Então, era o modo 
de como eu me situava como Uder de Gover" 
no. Acho que tanto ele quanto o Ministro 
Mário Andreazza, quando veio também :.1qui 
cOnvocado,_ teriam que ser sabatínados sem 
nenhum tipo de proteção. A proteção do Lí
der, a proteção dos governistas é apenas 
quando houver excesso. Quando houver ex
cesso, evidentem~nte, não se permhe que ha-_ 
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ja esse excesso. porque seria uma descortesia 
e _essa descortesia não tem cabimeJltO para 
um Parlamentar. 

O Sr. Leite Chaves- V. EX" concederia 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Ouvirei 
o nobre Senador Leíte Chaves que é, aqui, 
um dos nossos grandes esgrimistas da pala· 
vra, e que está hoje, certamente, pelo que 
tem feito. comprometido com a defesa, no 
todo do Governo, mas com algumas particu· 
!aridades talvez paranaenses. 

O Sr. Leite Chaves-..: Muito obrigado, mas 
V. Ex". corno esgrimista da palavra. contínua 
só nesta Casa. Ninguém. brilha mais do que 
V. Ex•, i~so há muito tempo. por mérito. pela 
experiência, pela qualificação. e o que me 
salva é apenas o fato de eu ter sido um advo· 
gado longamente vivido, porque se V. Ex' 
fosse também desse campo não me sobraria 
vez. Então, me contendo com o (ato de 
V. Ex~ ser jurista de Realengo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Espero 
que· V. Ex• não comece o dia fazendo um 
discurso irânico. 

O Sr. Leite Chayes- E sabe mais do que· 
muitos nesta Casa. Senador Jarbas Passari· 

. nho, eu também partilho da opinhlo de V. 
Ex• acerca da palestra de ontem. Uma Mini:-.· 
tra jovem veio pela primeira vez ao Senado, 
e acho que ela se houve assim muito bent. 
Mulher de pensamento cartesiano, matemá
tico, aparentemente fria ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Con-
cordo. 

O SR. LEITE CHAVES- Ela parece que 
convive bem com os números, não !)C emo
ciona. mesmo quando ontem um Senador 
procurou enquadrá-la em crime de responsa
bilidade, não sei se é enquadrável o fato ou 
se seria oportuna a obst:!rvação ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Isso foi Oito 
ontem mesmo? 

O Sr. Leite Chaves- Foi. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Só leio 
hoje, estranhei. · 

O Sr. Leite Chaves--.-.----;: pediu o enquadra·· 
mento. V. Ex• sabe ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO- No meu 
entender, não tem cabimento. 

O Sr. Leite Chaves - Quando foi lido 
aquele requerimento dç convocação, acha
mos que não havia razão, o Plano ainda esta· 
va em andamento, mas o Senador impôs. A 
Sr" Ministra, através do nobre Líder do Go
verno, disse que iria a Wasbirigton e S. EX" 
se predispunha a falar amplamente sobre: to
do o Plano, mas o Sr. Senador, al!.tor do re~ 
querimento, insistiu na sua api-ovação, e 
S. Ex~ veio para falar sobre: apenas uma faixa 
do assunto de sua responsabilidade, mas, 
mesmo assim, S. EX'- o extrapolou- respon
deu a todas as perguntas. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- C.eno. 

O Sr. Leite Chaves- O constrangimento 
qüc houve foi esse. S. EX" veio ontem mas 
S. EX" obteve do Presidente do Senado a pab
vra de que, às 17 horas S. Ex· estaria livre. 
porque S. Ex• tinha um compromisso de ex· 
trema importância. Emão, trata-se de uma 
Mini~tra jovem, qualificada. falando outra 
linguagem -veja que díferente dos velhos 
Ministros a que V. Ex·! se refere, compro· 
metidos com acusaçôes pessoais. Um dele~. 
inclusive, a quem V. Ex• se reft!re, saiu de 
um Minish!rio e foi ser Diretor do Citibank. 
quer dizer. Ministro comprometido com o. 
pessoal de São _Paulo. Quanto a esses, nin· 
guein diz nada. São jovens e esses joven!) 
impressionam como, tamb~m. o próprio Pre
sidente. Quero dizer a V. Ex' que essa minha 
admiração não é graciosa, eu não sou disso. 
Eu-ontem estive longamente com o Presl· 
dente da República, numa audiência que du
rou maís de 40 minutos. Conversamos sobre 
tudo mas me impressiona porque eu conheço 
os Ol~Cros. Eu conheço homens dentro c fora 
4_q_País. AJlás, existem três homéns que me 
agradam conversar, além de V. Ex': é o Sr. 
Henry Kissinger - quando vem aqui - o 
Sr. Delfim Netto e este Presidente. Sf::> ho· 
mens para quem não precisamos explicar tu
do para que entendam. c pode haver engano 
mas este Presidente da República -não me 
refiro apenas pela cultura mas pela capaci
dade de servir Sua Excelência está alguns 
pontos acima do próprio cargo que ocupa, 
tem uma visão mais abrangente. Há homens 
que, às vezes, são superiores aos cargos, co
mo têm aqueles que são por eles esmagados 
Sua Excelência tem uma visão muito clara. 
Sinto o Presidente muito tranqüilo. Noto ape
nas que o País, no que se refere à adminis
tração. não está conseguindo acompanhá-lo. 
Porém, Sr. Senador um homem que ganhou 
a eleição naqueles termos, com aqueln ex· 
pressiva margem de voto~. superando vinte 
e dois candidatos. convencendo a Nação. não 
mentiu em um ponro a respeito do que está 
fazendo. Mesmo com um pouca. de lentidão, 
Sua Excelência cumpre o que prometeu. En
tão, temos de ajudá-lo. Dizem que Sua Exce
léncla é um ditador, que está usando abusiva
mente_ de_ me.didas provisórias! Na verdade, 
o que·-se lhe reservou foram as medidas provi-· 
sórias. E agora dizem que o Presidente não 
pode usá-la'i em quantidade! Mas é a lei que 
o limita? O quadro é de urgência e relevância; 
não é um fato em si. Por isso, acho que o 
Senado tem que apoiar o Presidente, porque, 
se ~ou ver algum problema, não renho dúvida 
de que Sua Excelência o afasta do País. Quan· 
to à greve, não tenho dúvida. Se houver greve 
normal, não haverá problema, ma'i não ou
sem fazer greve política, porque o Presidente 
aplicará a lei. O que está havendo, ::~rquitc
tado, inclusive, por um general, hoje, que 
está indo para um Tribunal de Júri, é uma 
provocação pessoal. O Presidente não as res
pondeu. Sua Excelência chamou a observân
cia dos militares à hierarquia e à disciplina. 
E, neste País, tive uma experiência muitO 

longa: os militares são sensível!; .ao cumpri· 
mento da hierarquia c da di~ciplina. N.:1o k
nho dúvida de que não haverá orquestraçüo 
nesse sentido, mas fará apenas que os seus 
Ministros prestem explicaçóe..;,. 

O SR. JARDAS PASSARINHO -Nobre 
Senador Leite. Chaves, essa matéria não estu
va no nosso discurso! 

O Sr. Leite Chaves - Digo-o porque 
V. Ex' revelou um receio de que possa haver 
uma conturbação naciomil. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Percebo 
a ânsia de V. Ex·' falei que se o Phmo Er.:Qnó
mico. pelo qual torcemos em rclm.:ão ao êxito. 
vier a fracassar, não vejo alternativa senão 
a convulsão ~mcial. infelizmente. Por isso, to· 
dos n6s aqui estamos disposto:> a correspoil· 
der aos sacrifícios necessários para que o Pia· 
no dê certo. 

Agora, o que queremos é uma linguagem 
também transpt~rente. Eu conconlu com\'. 
Ex• e V. Ex• GOncordou comigo sobre a avalia
ç;:l.o que fiz sobre a presença da Ministra. On
tem mesmo tive a oportunidade de responder 
a um jornalista que dizia ter ouvido de algum 
Senadores que a Ministra h::~via sido grosseira 
conosco. Eu disse: eu não ouvi isso em ne~ 
nhum momento. Então, ele lembrou o mo
mento em que o Senador Humberto Lucena 
estava interpelando e ela respondeu- como 
disse a V. Ex•, foi a primeira vez que ela 
esteve aq_ui, não tem o trato do Parlamentar 
- que esperava voltar para o Ministério, 
mostrando a angústia dela em relação ao tem· 
po. queremos voltar para o Ministério, pnra 
o seu trabalho. Isto foi traduzido como se 
ela tivesse dito: "não tenho tempo a pcrd~r 
no Senado, tenho mais o que fazer." Eu não 
interpretei desse modo. E. agora. V. Ex" me 
dá a informação que eu não sabia. 

O Sr. Leite Chal'es- Ela veio na condição 
de voltar às 17 horas. I:;so foi ajustado com 
a Mesa. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Que me 
permita meu nobre Senador Nel...,on Carnei
ro, por quem tenho imenso apreço, fui uma 
temeridade dizer que às 17 horas e:.taria en
cerrado. Por quê? Quem poderia fazer isto? 
Cassar a palavra dos interpelantes? Não tinha 
cabimento! 

Em relaçfio ao início do aparte de V. Ex', 
eu gostaria de fazer um reparo, se V. Ex• 
me permite. Citei dois nomes: Mário An· 
dreazza e Mário Simonsen, e V. Ex' disse 
que eram homens cheios de acusações. 

Quanto à ida do Ministro Andreazza pára 
o Citicorp, Citibank, V, Ex• tem razão de 
estranhar. Agora, as acusações sobre a hono
rabilidade desses dois homens públicos não 
tiveram, jamais, qualquer comprovação. 

O Ministro Mário Andreazza, que foi objt:
to das maiores acusações difamantes. morreu 
em pobreza. E este Senado t!!.uÍ devendo ain
da uma sessão em homenagem à memór,ia 
desse homem. Tenho certeza de que, quando 
convocarmos essa sessão, encontraremos a 
maioria do Senado a nosso favor. 



2046 Quinta-feira. I 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoJI) Maio de 1990 

Eu pretendia. Sr. Presidente. fazer 
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex·' urn 

aparte. Senador Jarba~ Passarinho'? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- O nobre 
Sendor Pompeu de Sousa já pt.~diu o aparte. 
antes. 

O SR. PRESIDENTE (Nahor Júnior) -
A Presidência lembra ao nobre orador 4ue 
o seu tempo eMá esgotatlo, Acrescento+ ain· 
da, que temos uma vasta lista de oradure~ 
inscritos para suceder V. Ex'. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Enráo, 
Se Presidente. peço a V. Ex· que me ajude 
dizendo que cu não devo conceder mais a par· 
res. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Peço a V. EX" que não conceda mais apartes 
e conclun o seu pronunciamento. 

O Sr. Maurício Correa - Eu go!!.turia de 
fazer uma ponderaç<io, com nutorização do 
orador, :-.e fosse possível. V. Ex· fez refe
rência aqui ao Senador Jamil Haddud. Eu 
gostaria Je dar umn cxplicaçfio ::t esse res
peito. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- A refe
rência foi feita pelo Senador Leite Chaves 
e eu estranhei que o Senador Jamil Hadúad 
tivesse pedido o enquadramento; eu estra
nhei. 

O Sr. Mauricio Corrêa - Exatamentc. 
V. Ex• me permite? 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Poill 
não. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Concordo plena
mente com o que V. Ex· coloca, que todm 
nós desejamos o sucesso do Plano Econó
mico. A maneira pela qual o País estava sen
do conduzido, naquela orgia financeira era 
insuportável. De sorte que o bom bra:.ileiro, 
o que tem a cabeça no lugar, não importa 
de qual partido st:ja, entende que é preciso 
que haja um rumo para o nosso futuro. Vou 
poupar o tempo para não me alongar mais, 
mas eu gostaria de entrar cm algumas ques
tóe!:> de mérito. Darei apenas explicações com 
relação ao aspecto que levantou o Sen<~dor 
Leite Chaves. O Senador JamiL Haddud for· 
mulou um requerimento de informações~ p3· 
ra que a Sra. Ministra prctasse e~dr.vccimen
tos acerca do volume da~ operaç<les realiza
das. que têm sido objcto de critkas da im· 
prensa. 

E S. Ex• não pre~tou as. informações no 
prazo, mas houve uma tolerênda. O § 2" do 
art. 50 da Constiluiçào é taxativo ao deter
minar que os requerimentos de informaçõ.:~ 
são encaminhados pela Me~ do Senado ou 
da Câmara, no caso, por solicitaç:.:io de um 
parlamentar. E isso foi fdto. Acontec..: que 
a Minü;tra, nobre Senador Jarba::- Pussarínho. 
interpretou a Lei O" 4.555, que é aquela que 
regula o mercado de capitab, que criou o 
Banco Central~ enquanto que a Com.tltuição 
estabelece que a aprovação é da Mesa. a Me
sa é quem encaminha. sem pronunciamento 

do Plenário. A Lei n·• 4.555 determina que 
a audiência seja feita, de todo o Plenário, 
tanto do Senado quanto da Câmara. Então. 
houve uma interpretação errada da Ministra. 
Acredito que a questão pode ser até corri
gida, me~~~n~e a resposta rápida de!-.sa provi
lléncla. Mas, o Senador Jamil Haddad tem 
ab~oluta razão. porque o texto do § 2'' do 
art. 50 lia Constituição é taxativo. Paro por 
aqui, mas gostaria de alongar-me sobre as 
considerações de V. Ex'. Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presi
dente, apenas para fazer um adendo ao escla
recimento prctado pdo nobre Senador Mau· 
r(cio Corréa e a minha posição. 

Ouvi o nobre Senador Jamil HaddaJ, que 
sahe Jo meiJ apreçop-Cssoal por ele, e vi quan
do S. Ex' dbSe qUC a resposta chegou retar
dada. b~o é que eu havia entl."ndído. 

O Sr. Jamil Haddad -Aí é passivo. 

O SR.JARBAS PASSARINHO - Sim. 
Mas seria como resposta, ainda que .. 

O Sr. Jamil Haddad- Não. Chegou-me, 
no dia 8, uma informação da Minh.tra dizendo 
que a sua Assessoria Jurídica - do Banco 
Central- havia informado que. em razão 
do sigilo bancário, da lei que criou o Banco 
Central, o requerimento só poderia ter sido 
remetido após ser ouvido o Plenário do Sena
do. razão pela qual ela não prestaria as infor
mações, em razão des!ic parecer. O que exis
te, nobre Senador Jarbas Pas~arinho_, e hoje. 
e.-;tranhamente. os jornais dizem que o dire
tor Ja área financein~ está encaminhando a 
Polícia Federal o nome de pessoas que e<;tão 
fraudando, através de saques, transferências 
de cruzados para cruzeiros. Quer dizer, neste 
momento não havia o sigilo bancário. Agora, 
é claro, inclusive a lei que cria o Banco Cen· 
trai diz o ~eguinte: "no caso de sigilo, as infor
mações hão de ser prestadas e poderá se pedir 
o sigilo". Quer dizer, a lei diz que eles são 
obrigados a mandar as informações e solicitar 
o sigilo, caso seja necessário. De modo que. 
Sr. Presidente, quero concluir só dizendo o 
seguimc: eu acho que temos que valorizar 
o Po<.Ier Legislativo. O que acontece é que 
aceítnmos uma s·éric de medidas inconstitu
cionais nesta Casa porque era um fato ooncre· 
to, não haYia como poder recuar com aquele 
Plano Collor. Mas agora a Sra. Ministra se 
nega a prestar informações ao Senado sobre 
fatos públicos C notórios de vazamento de 
saques de grandes empresas ou de grandes 
pessoas -rrsicas. Quero deixar bem claro que 
não fiz nada mais nada menos do que cumprir 
literalmente o que manda o art. 50 .. § 2", e 
o art. 216 do Regimento Interno 'do Senado 
Federal. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Pre
siJente, tenhu a impressão de que quando 
V. Ex·1 me alertou sob.re o tempo, :ldvertiu. 
Essa colocaçãofeita pelo Senador Maurício 
Corréa poderia ser perfeitamente feita fora 
do meu discurso. até como uma explicação 
pessoal do Senador Jamil Haddad, dentro do 
Regimento, c teríamos lido a oportupidade 

de ouvi-lo também. Esclareceu para mim par
te da dúvida que eu tinha. 

Em relação ao problema do Plenürio. tal
vez ocorreu o mesmo quando eu fui lançado 
na vida pública como executivo federaL 
Quando cheguei ao Minbtério do Trabalho 
e Previdência Social, cm 1967, ~ervi-me mui
to de requerimento de informação e respondi 
a todos dentro do prazo de 30 dias, mas eles 
tinham que passar pelo Plenário e só iam 
ao Ministro depois de aprovado pelo Plená
rio. Se a Constituição mudou, compramos 
a Constituição. 

Agora, acho que, a partir daí, dizer que 
a tônica daria um outro discurso, que seria 
retom<tr a tônica do discurso do Senador José 
Paulo Biso\ e começar com este novo do Se
nador Jamil Haddad, que nós aqui não temos 
nenhuma possibilidade de erguer a cabeç<:~ 
porque não estamos, como Legislativo. fa
zendo a defesa do Legislativo. é um assunto 
a discutir. ---

0 meu problema hoje, de inicio da manhã, 
quando o Senador Pompeu de Sousa presidia 
a Casa, foi me dar a palavra par<:~ que pudés
semos ter a oportunidade de não encerrar 
a sessão às 9 horas e 10 minuto~. Agora, ao 
contrário, sou eu que estou castigando os Se
nadores que estão na fila para falar, e peço 
desculpas por isso, porque o meu objetivo 
era tríplice: falar um pouco sobre este assun
to; falar sobrt: a estrada de rodagem Cuiabú
Santarém, que é da maior signific1:1ção - es
tou aqui com o jornal, União do Norte, que 
me foi dado pelo Senador Louremberg Nunes 
Rocha, que aborda exatamente essa grande 
aspiração de Mato Grosso. que chamamo:-. 
Mato Grosso do Norte, uma grande produção 
de grãos, que tem que voltar para sair pelo 
Porto de Santos, quando o porto normal de 
exportação seria a cidade de Santarém. 

Quando o Major Mário Travasses escreveu 
um belo ensaio sobre_o problema continental 
sul-americano e esgotou. aliás, .o seu tu lento 
a partir desse livro, pois nada mais escrevc_u 
sobre o a~unto, ele mostrava a_grand(! dife
rença que há entre as duas bacias. a Bacia 
Amazónica e a Bacia do Prata. A Bacia Ama
zónica poderia succionar essa produçãt? e jo
gá-Ia já no Atlântico Norte, com condições, 
portanto, de transporte mais barato. Esse é 
o problema. 

A construção da estrada Cuiabá-Santarém, 
feita nos governos dos generais, não foi, em 
seguida. acompanhada da sua pavimentação. 
Então, l;loje é.uma angústia maior, porque 
existe estrada mas praticamente insuscetível 
de movimentação pelos caminhões para o 
transporte de carga. 

EntãO, voltarei a este assunto, Sr. Presi
dente, como também sobre um outro que 
certamente encontraria aqui uma resistência 
dos meus colegas nordestinos que são muito 
poderosos. No Parlamento, a bancada nor
destina é, indiscutivelmente, aguerrida, com
petente e muito unida. Enquanto nós, -
V. Ex•, nobre acreano, que hoje nos preside, 
Senador Nabor Júnior,- do Norte, não te
mos o mesmo tipo de combatividade. 
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Então. e o ca::.o de Tucuruí. Tucuruí c:.t:.í 
feita I :i. O lago de Tucuruí, a bacia de del:an· 
tação e~tá pronta, não seria necessário um 
litro m.<lis ,do rio Tocantin~ lá. Nós Uobw
ríamos a potência de Tucuruí de quatro pam 
oito milhões de quilowa~b.. E b!-.O não !>C fez 
porque não hloÍ verba para Tucuruí, porque 
se diz. ou se dizia <mtes c parece que se repete 
agora, que as verba::. existentes devem ir p:.tra 
Xingó apenas. Com o(to mílh6c~ de quilo
watts produzidos em Tucuruí o Nort(.' recebe
ria, como já recebeu de Tucuruí, parte da 
devolução da energia que o Nordeste não 
tem como usá~! a. O Norte estaria para o Nor
deste como o Paraguai e:-.tá para o Bra:-il no 
caso de Itaipu. Ent.üo. a economia seria enor
me. a partir do momento em que ~c instalasse 
um quilowatt por um preço bm.tante baixo. 
sem neceS!.idade de alagar, sem nccessid:ld~. 
de novo. de obras vultosas, para poder produ· 
zir o m~smo quilowatt. 

Vejo a aungústia do Senador Mauro Bene~ 
vides, mas estou proibido de dar apartes., pelo 
Presidente, Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Mauro Rene,•ides - Apenas para 
dizer a V. Ex·, que as conquistLlS do Nordeste 
não seriam efetivadas se os ParlamentLlre:. 
do Norte não as tivessem apoiado, decidh.Iu
mente, como o fizeram no gromde debate da 
Assembléia Nacional ConstitúiOte. 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Entõo, 
neste caso. peço a V. Ex• o direito de reei pro~ 
cidade: apóiem o Norte. 

O Sr. Mauro Bene,·ides - O que não vai 
faltar a V. Ex" nem a sua região, nunca. 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Era o 
que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas) 

ATAS DE COMISSÃO 
COMiSSÃO DlRETORA 

Ata da reunião extraodinária realizada 
às lShl5min do dfa 20 de fevereiro de 1990 

Às quinze horas c quinze minutos do dia 
vinte de fevereiro de um nil novecentos e 
noventa, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, Presidente, presentes os Senadores 
Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya,_e Na
bor Júnior, reúne--se a Comissão Direitora. 
Ausentes. por motivo justificado, o.s demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Pompeu de Sousa que, em seu pare
cer apresenta a redação- final do Projeto de 
Resolução n" 59, de 1989, que dá nova redu
ção ao art. 375 do Regimento lnterno do Se· 
nado FederaL Aprovado o parecer. e nilda 
mais havendo a tratar, o Senhor Pr!.!sidente 
dá por encenada a reunião, lavrando e-u, 
Leomar Diziz. Assistente ad hoc, a pre-sente 
Ata que, uma vez rubricada _pelo Senhor Pre
sidente, vai â publicãção. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de feve
reiro de 1990. - Senador Nelson Carn~iro, 
Presidente 

Ata da reunião extraordinária realizada 
às IShSOmin do dia 6 de março de 199() 

Às quinze horas c cinqüenw minuto;. Uo 
dia seis de março de um mil novecentos .: 
noventa, na Sala de- Reuniões cla Cmni:-.!>UO. 
sob a Presidência do Senador Nel:.on Car· 
neiro, Pres~dente, pn:::.ente~ o:. Senadores 
Pompeu de SouzJ. Iram Saraiva c Antônio 
Luiz Maya. reúne-se a Comis ... llll Diretora. 
Ausente~. por morivo jusrificadn, D!-1 demais 
~rilcinbfo:- Ja Comissão. Abt:rtos n:.trabalho:., 
o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senaaor Pompe-U -de Sõuza que. cm seu p3rc
c.er nprescnta a redaçãu final dü Pn)jc-to de 
Re.)Olução n·• 3. de 1':.19<), que autorilll () c{)• 

miss:lo Nacional de Ent:!fgia Nuclear -
CNEN. a contratar operaçáo dt: crédito ex
terno, com g;:~rantia da União, no vülllr de 
até FB 86.835.783.00 (oitenta e ~ei!-> milhüe~. 
oitocentos e cinco mil, setecentos e oitenta 
c-uê~ franco:. belgas). Aprovad(l o paracer, 
c nada mah havendo a tratar. o Senlwr Pre~i
dente dá por encerrada a rcuniún. lavrando 
eu, Leomar Diniz, Assitentt: ad hoc. a prc
sc::ntc Ata que, uma vez rubricada pelo St:
nhor Presidente, vai à publi..:ao:_.:àl). 

Sala de Reuniões da Comi!-.!-.ão, 6 Jc março 
de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presi
dente. 

Ata da reunião extraordinária realizada 
às 10h30min do dia 7 de março de 1990 
Às dez horas e trinta minutos do dia sete 

de março_de um mil novecentos e noventa, 
na__Sala de Reuniões da Comb:,;,io, sob a Pre
sidência do Senador Iran Saraiva, Presidente 
em Exercício, presentes os Senadore~ Antó
nio Luiz Maya, Pompeu de Souza e NabM 
Júnior, reúne-se a Comi~são Diretora. Au· 
sentes, por motivo justific<!do, os demais 
membros da Comissão. Abertos o:-; trabalhos, 
o Senhor Presidente cOncede a p<llayra ao 
Senador Antônio Luiz Maya que, cm seu pa· 
rccer apresenta a redação final do Pro,ieto 
de Lei da Câmara n" 81, de 1989 (n·- 3. 737189. 
na Casa de origem), que reorganiza o sistema 
de administração de receita~ federuis, e dá 

·outras providências. Aprovado o parecer. na
da mais havendo a t-ratar, o_Senhor Presi
dente dá por encerrada :J. reunião. lavrando 
eu. Leomar Diniz, Assistente ad boc, a pre
sente Ata que. uma vez rubricada pelo Se· 
nhor Pr~idente1 vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão. 7 de março 
de 1990. -Senador Iram Saraiva, PresidenLe 
em exercício. 

Ata da reunião extraordinária realizada 
às llb do dia 8 de março de 1990 

Às onze horas do dia oito de março de 
de um mil novecentos c novcnt<l, na Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senador Iran Saraiva, Presidente em exer
cício, presentes os Senadorc~ Pompeu de 
Souza. António LUiz -May-a c Nabor Júnior, 
reúne-se a Comissão Direitora. Ausentes, 
por mõtiiio justificado, os demais membroi. 
da Comissão. Abertos os trabalhos. o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador 
Pompeu de Souza ·que, em seu parecer apre- ~ 

senta a redação final da:. emerrda!> Uo s~nadu 
uo Proiett> t.le Lei da Câmara n" 2..f.O. tk.· l!.JK3 
(n" IYÚ75. na Casa de origem). que Jâ nova 
redaçáo ao parágrafo único do ürt. l Ja Lei 
n" 5.802, de II de ~etembro de 1972. que 
""dispôe sobre a inscriç-âo em prove! t.le lwbili· 
taçüo ~ livre docência", c determina outras 
providé~cias. Aprovado o pclrecer.--e nadu 
mais havendo a tratou. o Senhor Presidente 
dá pnr encerrada a reunião. luvrando eu, 
Leomar Diniz. Assi..,tente ad hOl'. ;I presente 
Ata que, uma vez rubricadu pelo Senhur Pre· 
sideme, vai à publicução. 

Sala de Reuniões da Comis.~.:io, ~ Je março 
<.k- 1Y90. -Senador Jran Sarah·a, Prcsü.kntc 
em exercício. 

Ata da reunião extraordinária realizada 
às llh20~in do dia 8 de março de 1990 

Às onze hora:. e vinte minutos do dia oito 
de março de um mil novccento~ c noventa, 
nél Sala de Reuniõe~ da Comb~ão, sob a Pr~.:
sidência do Senador Alexandre Costa, Prc:.i· 
dente em exercício. presentes os Senadore.:. 
Pompeu de Souza. António Luiz Maya e Na
bor Júnior, reúne-se a Comi~~ão Diretora. 
Ausentes. por inotivo .iustificaJo, o~ demais 
membro~ da Comis~ão. Abenv~ o~ trabalhos, 
o Senhor Pre:.idente concede a palavra ao 
Senador Pompeu de: Souza que, em ~t!u pttre
'cer apresenta a rcdação final Jo Projeto Jc 
Resolução n" 91, de .I98Y. lJ.UC suspcndt', de 
acordo com a decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Fedt!raL em acórdão de 5 de março 
dr.: 1986. a execução do pardgrafn únü.:o do 
art. 45 da Lei Orgánio.::a da iVbgistratura Na
cional (Lei Complementar n•· 35179), no:. ter
mos Jo que dispõe o art. 52, incbo X da 
Comtituiçâo. Aprovado o par~cer, e nada 
mab havendo a tratar,_ o Srnhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Leomar Diniz. Assistente ad hoc, a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Pre
sidente. vai à publica~·ão. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de março 
de 1Y90. -Senador Alexandre Cosht, Pr~:.i
dente em exercício. 

Ata da reunião extraordinária, realizada 
às 17h30min do dia 13 de março de- l990. 

À~ dezessete horas e trinta minuto~ do dia 
treze de março de um mil novecentos e no· 
venta, na Sala de Reuniões da Cumis:.<ío, sob 
a Presidência do Senador Nel~on C;.~rneiro. 
Presidente, presentes os Senador'<!S Pompeu 
de Sousa, Antônio Luiz Maya e Divaldo Su
ruagy, reúne-se a Comissão Diretora. Ausen
tes. por motivo justificado, os demah mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nador Pompeu de Sousa que, em seu~ pare· 
cere:, apresenta aS redações finais dos seguin
t~s projeto~: Projeto de Resolução n" 5, de 
1990, que autoriza o Governo do E~tado do 
Paraná a emitir c colocar no me reaJo, atrav.!s 
de ofertas públicas, 4.000.000.000 de Letras 
Financeiras_do Tesouro do Est<Jdo do Paraná 
(LFT - PR); Projeto de Resolução n·• 6. 
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de 19YO, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Paulo. Estado de São Paulo, a emitir 
e colocar no mercado Lct(as Financeiras do 
Tesouro do Município de São Paulo (LFTM 
- SP); Projeto de Resolução n" 9, de 1990, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, 
&tado do Rio Grande do Norte, a elevar. 
temporariamente. o limite de sua dívida con
solidada interna. no valor equivalente a 
935.882.67 Bônu!. do_ Tc5ouro Nacional -
BTN: Projeto de Resolução n" 10 de 1990, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitd
ria da Conquista. Estado da Bahia, .:.1. contra
tar operação de crédito no valor correspon
dente. em cruzados novos, a 6.411.381,82 Bô
nus do Tesouro Nacional- BTN, junto à 
Caixa Econômica Federal. Aprovados os pa· 
recercs, o Senhor Presidente concede a pala
vra ao Senador Antônio Luiz Maya que, em 
seus pareceres apresenta as redaçõe:. ünab 
Re~olução n"7. de 1990.-que autoriza aPre

feitura Municipal de Maceió, E~tado de Atu
goa~. a contratar operação de crédito, em 
cruzado~_novos, no valor correspondente a 
18.073.401.80 Bônus do Tesouro Nacional
BTN, junto à Caixa Eoonômica Federal; e 
Projeto,dc Resolução n'' 8, de 1990, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Açailândia, 
Estado do Maranhão, a elevar, temporaria
mente, o limite de ~ua dfvtda con!:>olidada in
terna no valor equivalente a 7.605.263,0D Bô
nus do Tesouro Nacional- BTN. Aprovado 
os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor PI-esidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente 
ad hoc_,_ a pre.<;ente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica
ção. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 13 de 
março de 1990.- Senador Nelsoil" Carrieiro, 
Pre~>idente. 

Ata da reunião extraordinária, realizada 
. às 16h5Smin do dia 20 de- março de 1990 

Às dczesseis horas e cinqüenta e cinco mi
nutos do dia vTnte de março de um mil nove
centos e noiventa, na Sala de Rcuáiões da 
Comissão, sob a Presidência do Senador Iram 
Saraiva. Presidente cm exercício, presentes 
os Senadores Antônio Luiz Maya, Pompeu 
de Sousa e Lavoisier Maia, reúne-se .a Comis· 
são Diretora. Ausentes, por motivo justifi· 
cada. os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidt!nte 
concede a palavra ao Senador Antônio Luiz 
Maya que, em seu parecer apresenta a rcda
ç:io do vencido para o turno suplementar do 
Substituto ao Projeto de Resolução n" 2. de 
1990, que introduz alterações no Título IV 
do Regimento Interno do Senado F~!deral. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encer· 
rada a reunião, lavrando cu, Leomar Diniz, 
Assistente ad hoc, a preseote Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão. em 20 de 
março de 1990. - Senador Iram Saraiva, 
Presidente. 

Ata da reunião extraordinária, realizada 
às 16h57min do dia 20 de março de 1990 

Às dezesseis horas e cingüenta e sete minu-
tos do dia vinte de março de um mil nove
centos e noventa, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senador Nel
son Carneiro. Presidente, presentes os Sena
dores Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya 
e Divaldo Suruagy, reúne-se a Com_issão Di· 
retora. Ausentes. por motivo justificado, os 
demais membro::. da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a p<t
lavra ao Senador Pompeu de Sousa que, em 
seu parecer apresenta a redação final do Pro
jeto de Lei do DF n'' 8, de 1 Y90, que autoriza 
o Poder Executivo a abril créditos adicionais 
até o limite de Cr$ 5.187.958.000.00 (cinco 
bilhões, cento e oitenta e sere milhões. nove
centos c cinqüenta e oito mil cruzeiros) e 
dá outra~ providências. A provado o parecer, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Leomar Diniz. Assistente ad hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 20 de 
março de l'J90.- Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Ata da reunião extraordinária, realizada 
às 17h3011lin do dia 20 de março de 1990 

Às dezes::.ete horas e trinta minutos do dia 
vinte de março de um mil novecentos e no
venta, na Sala de Reuniões da Comissão, sob 
a Presidência do Senador Nelson Carneiro, 
Presidente, presentes os Senadores Nabor Jú
nior, Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya, 
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes. por 
motivo justificado .. os demais membros da 
CorriíSsão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador Na
bar Júnior que, _em seu parecer apresenta 
a redação final do Projeto de Resoluçào n" 
13, de 1990, que autoriza o Governo da 
União, através do Ministt!rio da Saúde, a con
tratar operação de crédito externo no valor 
deUS$ 267,000,000.00 (duzentos e se~senta 
e sete milhões de dólares americanos), junto 
ao Banco Internacional de Reconstrução e 
De:::.envolvimento (Banco Mundial). Aprova
do o parecer, e"nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu· 
nião, lavrando eu. Leomar Diniz, Assistente 
ad hoc, a presenta Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai â publica
ção. 

Sala de Reuniões da Comissão. em 20 de 
março de 1990. - Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. · 

Ata dll_reunião extraordinária, realizada 
às 14h do dia 21 de màrço de 1990. 

Às quatorze_ horas do dia vinte e um de 
março de um mil novecentos e noventa. na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senador Nelson Carneiro, Presi· 
dente, presentes so Senadores Pompeu de 
Sousa, Antônio Luiz Maya e Divaldo Surua· 
gy. reM11e-se a Comissão Diretora. Ausentes, 
por motivo justificado, os demais meffibros 

da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Pr~sidentc concede ~ palavra ao Senador 
Pompeu de Sousa que, em seu parecer apre
senta a redação final do_ Projeto de Lei ~o 
DF o·• l, de 1990, que dispõe sobre i.l organi
Zação ·do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral e dá outras providências. Aprovado o 
parecer, e nada mais havendo a tratar, o Se~ 
nhor Pre~idente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad 
hoc. a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão. em 21 de 
março de 1990.- Senador Nelson Carneir(.l, 
Presidente. 

Ata da reunião extraordinária realizada 
às 12h40min do dia 22 de março de 1990 

Às doze horas e ciuarenta minutos do 'dia 
vinte e um de março de um mil nvecentos 
e noventa, na Sala de ReUniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Iran Saraiva, 
Presidente em exercício, presentes os Sena
dores Pompeu de Souza, Divaldo Suruagy 
e Nabor Júnior, reúne-se a Comiss-ão Direto
ria. Ausentes, por motivo justtficado, os de
mais membros da Comissão. Abertos os tra
balhos, o Senhor __ Pr_esidente concede a pala
vra ao Senador Pompeu de Souza que. em 
seu parecer apresenta a redação do vencido 
para o turno suplementar do Sub~titutivo ao 
Projeto de Lei do Senado n'' 376, de 1989, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, 
que dispõe sobre a criação da Fundação Fun
cebrae e dá outras providências. Aprovado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reu· 
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Ass.istente 
ad hoc , a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica
ção. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fiar~ 
ço de 1990. -Senador Iran Saraiva. Presi· 
dente em exercício. 

Ata da reunião extraordinária, realizada 
às llh30min do dia 23 de março de 1990 

Às onze horas_ e trinta minutos do dia vinte 
e três de março de um mil noventos e noven· 
ta, na Sala de Reuniõe_s da Comissão, sob 
a Presidência do Senador Nelson Carneiro, 
Presidente, presentes os Senadores Antônio 
Luiz Maya, Pompeu de Souza e Louremberg 
Nunes Rocha, reúne-se a Comissão Diretora. 
Ausentes, por motivos justificados, os demais 
membros da Comi:::.são. Abertos os trabalhos 
o Senhor Presidente concede _a palavra ao 
Sena_dor Antônio Luiz Maya que, cm seus 
pareceres apresenta as seguintes redações: . 
Redaçãa do vendido para o turno suplemen· 
tar do Substitutivo do Senado ao Projeto ôe 
Lei çla Câmara n" 3, de 1990- Complemen
tar (n" 149/89, na Casa de origem),.que esta
belece, de acordo com o art. 14, § 9'' da Cons
tituição. çasos de inelegibílídade, prazos de 
sua cessação e determina outras providên
cias; e redação final do Substitutivo do Sena
do ao Projero de_ Lei da Câmara n"3, de 1990 
-Complementar (o" 149/89, na -Casã de_ ori· 
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i' 
gem), que estabdcce_, de acordo com o art. 
14, § 9'- da Constituição. ca,Sos de ineleoibi
lidade, prazos de sua cessação e deter;ljnil 
outras providencias: Aprovados os pan~·ce· 
res, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião. Ia-. 
vrando eu, Leomar Diniz, As.sbtente ad hoc 
• a presente Ata que. uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente • vai à pubalicação. 

Sala de Reuniões da Comissão. 23 de mar
ço de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Pre
sidente, 

Ata da reunião extraordinária, realizada 
às 12hl5min do dia 23 de março de 1990 

Às doze horas "e quinze minutos do dia 
vinte e três de março de um mil novecentos 
e noventa, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, Presidente, presente:. 0) St!n<Idorcs 
A11tônio Luiz Maya, Pompc'u de Souza e Di· 
valdo Suruagy. reú11e-se a Comissão Dire
tora. Ausentes. por motivo justificado, os de
mais membro~ da Comissão. Abertos os tra
balhos. o Senhor Pre!>idente concede a pala
vra ao Senador Antônio Luiz Màya que, em 
seu parecer apresenta a redação final do Pro
jeto de Resolução n' 11. de 1990, que autoriza 
o Governado do Estado de Goiás a amitir 
e colocar no me~cado através de ofertas públi
cas. 4.000.000.000 Letras Financeiras do Te
souro do Estado de Goiás (LFT-GO). Apro
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu. Leomar Diniz. Assistente 
ad hoc , él presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente. vai à publica
ção. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de mar
ço de 19YO. -Senador Nelson Carneiro. Pre
sidente. 

Ata da reunião extraordinária realizada 
às t4h do dia 27 de março de 1990 

Às quatorze horas do dia vinte e sete de 
março de um mil noveccntO.\i c noventa. na 
Sala de Reuniões da Comis:.ão, sob a Presi
dência do Senador Nelson Carneiro. Presi
dente. presentes os Senadores Pompeu de 
Souza, Antônio Luiz Maya e Divaldo Surua
gy, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, 
por motivo jLL~tificado. os demais membros 
da Comissão. Abertos o~ trabalho::,. o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador 
Pompeu de Souza que, em seus pareceres 
apresenta as redações finais dos seguintes 
projetas: Projews de Resolução n·· 1, de 1990, 
que suspende, de acordo com a decisão profe
rida pelo Supremo Tribunal Federal, em 
acórdão de 19 de novembro de 19g7. a execu~ 
ção do art. 8" do Decreto n" 68.419. de 25 
de março de _1971, nos termos d<;> que dispõe 
o art. 52, inciso X da Constituiç<io; Projeto 
de Lei do Senado n·> 121, de 1989. de aucoria 
do Senador Antônio Luiz Maya, que protege 
temporariamente os inventos industriais. nos 
termos do art. 5'', XXIX da Constituição; Pro
jeto de Lei do DF n'' 97, de 1989, que cria, 
no Governo do Distrito Federal, um Grupo 

de Trabalho para redefinir as Rqiiõ~ AdrÜi· 
nisrrativas do Distrito Federal; e Projeto de 
Lei do DF n·• 94, de 1989. que dispõe sobre 
a criação da E-scola Técnica Regional do G<.l· 
ma (Região Administrativa II). Aprovados 
os pareceres. e nada mais havendo a tratar. 
o Senhor Presidente dâ por encerrada a reu· 
nião, lavrando ell. Leomar Diniz, Assbt~nte 
ad hoc, a presctne Ata, que. uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai ã publica
çtlo. 

Sala de Reuniões da Cvmis!.ciO, '27 de mar·. 
ço de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Pn:
sidente. 

Ata da reunião extraordinária, realizada 
às l4hl5min do dia 27 de.março de 1990 

Às guartoze horas e quinze minuto::. tio 
dia vinte_c sete de março de um mil nove-
centos e noventa, na Sali:l de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senador Nel
son Carneiro, Presidente, presentes os Sena· 
dores Nabor Júnior, Pompeu de Sousa e An
tônio LuiZ Maia, reúne-se a Comissão Dire
tora. Ausentes. por motivo justificado, os de
mais tnembro:. da Comissão. Abertos os tra
balhos, o Senhor Presidente concede a pala
vra ao Senador Nabor Júnior que , em seu 
parecer apresenta a redação finaJ do Projeto 
de Lei_ do DF n·• 12. de 1990. que dispõe 
sobre a reversão de servidor para o cargo 
de Professor da Carreir_? M.agistério Público 
do Distriw Federal, e dá outras providências. 
Aprovado o parecer, e nada mab havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião lavrando eu, Leomar Diniz. 
Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Prcsidl:.'nte, vai á 
publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de mar
ço de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Pre
sidente_. __ 

Ata da reunião extraordinária, realizada 
Às 14hl7min do dia 27 de março de 1990 

Às l4h17min do dia 27 de março de um 
mil novecentos e noventa, na Sala de Reu· 
niõcs da Comissão, sob a Presidência do Se· 
nadur Alexandre Costa, Presidente em exer
cício. presentes os Senadors António Luiz 
Maya. Pompeu de Sousa e Nabor Júnior, reú
ne-se a Comissão Diretora. Ausentes. por 
motívo justificado os demais membros da Co
missão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senador António 
Luiz Maya que. em seu parecer apresenta 
a redação final do Projeto de Lei do DF n" 
11, de 1990, que altera dispositivos das leis 
que menciona e dá outras providencias. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, levrando eu, Leomar Diniz,. 
Assistente ad hoc, a presente Ata que. uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente. vai à 
publicação. 

Sala de Reunióes da Comissão, 27 de mar
ço de 1990.- Senador Alexandre Costa, Pre
sidente, em ·exercício. 

Ata da reunião edraordinárU., realizada 
Ás l4h20min do dia 27 de março de 1990 

À~ quartoze horas de vinte minutm -tio día 
vinte e sete de março de um mil mwecentos 
e noventa, na Sala de Reunióes da Comis~ão. 
sob <l Presidência do Senador Alexandre Cos
ta. Presidente em exercício. pre~entcs os St.> 

nadares Antônio LUiz Maya. Pompeu de 
Sousa e Nabor Júníor, reúne-se a Combsão 
Diretora. Ausente, por motivo justificado. 

.os demais membros da Comis:.ão. Abertos 
os trabalhos. o Senhor Presidçnte concede 
a palalvra ao Senador Antônio, Luiz Maya 
que. em seu parecer apresenta a redaçáo final 
do Projeto de Resolução n" 12. de 1990, que 
autoriza o Governo do Estado de E::.tado de 
São Paulo emitir um toital d_e 4.500.000,00 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo- LFTP, em substituição de igual 
número de títulos emitidOs a título anteci· 
pação da receita. Aprovado o parecer. e nada 
ma~i havendo a tratar, o Senhor Pre!-!idente 
dá por encerrada a reunião. lavrando eu. 
Leomar Diniz, Assitente ad hoc. a presente 
Ata que. uma vez rubricada pelo Senhor Pre
sidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comis:.ão. 27 de mar· 
ço de 1990. -Senador Alexandre Costa, Pre· 
sidente. 

Ata da reunião extraordinária realizada 
âs llh20min do dia 28 de marçO de 1990 

Às onze horas e vinte minutos do dia vinte 
e oito de março de um mil novecentos e no
venta, na Sala de Reuniões da Comissão. sob 
a Presidência do Senador Iram Saraiva, Pre:.i
dente em exercício, preSentes os Senador!.!s 
Pompeu de Sousa, António Luiz Maya e Na-. 
bor Júnior. reúne-se a Comissão Diretora. 
Ausentes. por motivo justificado, o~ dem~is 
membros da Comissão. Abertos o::. trabalho~. 
o Senhor Presidente concede. a palavra ao 
Senador Pompeu de Sousa que, em seu pare
cer apresenta a redaçào fin<ll do Projeto de 
Lei do DF n" 7, de 1990. que dispõe sobre 
transposição de servidores para a Carreira 
que trata a Lei n'' 82. de 29 de dezembro 
de t989. Aprovado o paret::er, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, havendo eu, Leomar 
Diniz, A1!sistente ad boc, a presente Ata 
que. uma vez rubricada pelo Senhor Pre~i
dente. vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão. 28 de mar
ço de 1990. -Senador Iram Sariv~.Presiden
<e. 

Ata da reu!lião extraordinária, realizada 
às llh30min do dia 28 de março de 1990 

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte 
e oito de março de um mil novecentos e no
venta, na Sala de Reuniões da Comissão. sob 
a Presidência do Senadorfram Saraiva. Presi
dente em exercício, presentes os Senadore:s 
Pompeu de Sousa. António Luiz Maya c Na
bar Júnior, reúne-se a Comissão Diretora. 
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Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da ComiSsão. Abertm. o~ tfi.lbalho:-., 
o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Pompeu de Sousa que em seu pare· 
cer apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução o"4. de 11,190, que autoriza aPre· 
feitura Municipal de Muriaé. Estado de Mi-

nas Gerais, a elevar em Cr$ :u-:20.37 UlO (três 
milhões, oitocentos e vinte mil. trezentos e 
setenta c um cruzeiro) o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado o parecer, e 
nada mais havendo a tratar, o SenhlH Pn::si
dente dá por encerrada a reunião. lavrando 
eu. Leomar Diniz. Assistente ad hoc, apre· 

sente Ata. que, um~ _vez f1:ibricada pelO Se· 
nhor Presidente, vat a pubhcação. 

Sala de Reuniões das Comissões, 28 de 
março de 1990. - Senador Iram Saraiva, 
Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 55• SESSÁO, EM 17 DE 
MAIO DE 1990 

LI-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presi
dente da República 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha de nomes indicados para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência. 

- N" 118/90 (n" 417/90, na origem), re· 
ferente à escolha do Dr. Hermínio Men
des Cavaleiro para compor o Tribunal Su
perior do Trabalho, na vaga destinada a 
Suplente de Ministro Classista temporá
rio, representante dos empregadores. no 
triênio de 1990 a 1993. · 

- N" 11190 (o" 418/90, na origem), refe
rente à recondução do Dr. José Carlm 
da Fonseca para conlpor o Tribunal Supe
rior do Trabalha, na vaga destinada a Mi
nistro Classista temporário, representan
te dos empregadores, para o triênio de 
1990 a 1993, decorrente do término de 
sua investidura, em 18 de junho de 1990. 

- N~ 120/90 (no 419!90', na origem), re
ferente à recondução do Dr. Fernando 
Vilar para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, na vaga destinada a Ministro 
Classista temporário, representante dos 
trabalhadores, para o triénio de 1990 a 
1993. decorrente do término de sua inves
tidura. 

l.j.2- Mensagem do Governador do 
Distrito Federal 

- N" 67/90-DF (n"' 40/90-GAG, na ori
gem), submetendo à deliberação do Sena-

SUMÁRIO 

do Federal o Projeto de Lei do DF n'' 
30/90, que estabelece a competência, 
composição e classificação do Conselho 
de Cultura do Distrito Fedem I e dá outras 
providências. 

1.2.3 - Ofícios do Sr. 1" Secretário da 
Câmara dos Deputados 

- N" 27/90. comunicando a rejeição do 
Substituti-vo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n'' 37/89 (n" 2.974/89, naquela 
Casa). 

-Nus 29 e 30/90, comunicando a a pro-
vação das seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n" 75/82 (n" 
l. 6fl/89, naquela Casa); ~ Eme!lda do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
n' 24/89 (rr' 11\0186, naquela Casa). 

-N" 31190, comunicando a rejeição do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n" 76/88 (nn 844/88, naquela 
Casa). 

- N~~ 39 a 42/90, comunicando o arqui
vamento dos seguintes projetas: 

Projeto de Lei do Senado n" 53/83 (n'' 
6.349/85, naqUela Casa); Projeto de Lei 
do Senado n" 232/81 (n" 8.594/86, naquela 

- Ca5a), Projeto de Lei do Senado n" 279185 
(n'' 8.344/86, naquela Casa); e Projeto de 
Lei do Senado n" 270/85 (n"' 8.343/86, na
quela Casa}. 

Encaminhando à revisão do Senado au
tó-grafos dos si:i;uintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n" 10/90 
(nu 4.352189, na Casa de origem), que dis· 
póe sobre a pensão especial devida aos 
ex-combatentes da Segunda Guerra Mun
dial e a seus dependentes. 
. -Projeto de Decreto Legislativo n' 
2190 (n" 134/89. na Câmara dos Deputa· 

dos), que aprova o texto do Protocolo 
Complementar ao Acordo Geral de Coo
peração entre o Brasil e Moçambique, no 
Campo da Me~eorologia, assinado em 
Maputo, a 1" de junho de 1989. 

~ -Projeto de Decreto Legislativo n~ 
3/90 (n" 105189, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República dei Suri
name para a Prevenção. Controle e- Re
pressão da Produção. Tráfico e Consumo 
Hícitos de Entorpecentes e Sub~tâncias 
Psicotrópic~s. 

- P~Ojeto de Decreto -Legislativo nn 
4!90 (n" 42189,_na Câmara dos 'Deputa-
dos), que aprova o texto do Acordo para 
Cooperação Técnica c9m outros países da 
América Latina e d<J Africa entre o Brasil 
e a Orga!lização Internacional do Traba
lho - OIT, concluído em Genebra, 29 
de julho de 1987. 

-Projeto de Decreto Legislativo n" _ 
5190 (n" 146/86, na Cãmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Convênio de 
Defesa Fitossanitária entre o Governo d& 
República Federativa do Brasil e o Go
verno da Espcmha, concluído em Madrid, 
a 12 de abril de 1984. 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 
6190 (n" 107/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Convênío en· 
tre os Governos da República Argentina, 
da República do Chile, da República do 
Paraguai e da República Orientai do Uru
guai sobre a Constituição do Comitê Re
gional de Sanidade Vegetal- COSAVE, 
assinado em Montevidéu, a 9 de março 
de 1989. 

\ 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA S!LVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSE OE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dtretor Adjunto 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 
7/90 (n" 159/86, na Câmara dos Deputa
dm.), que autoriza a adesão do Brasil à 
Convenção sobre a Conservação das Fo
cas Antárticas, adotada em Londres, a 
1'' de junho de 1972. 

-Projeto de Decreto Legislativo n'' 
8190 (nu 75/89, na Câmara dm Deputa
dos), que aprova o texto da Alteração 
do Convênio Constitutivo do Banco-lnte
ramericano de Desenvolvimento- BID, 
adotado pela A~sembléia do~ Governa
dores, a 24 de dezembro de 1987, com 
voto favorável do Governador brasileiro, 
mediante Resolução AG-8/87. 

1.2.4- Parecer 

Referente à seguinte matéria: 
-Projeto de Lei do Senado n'' 193/89, 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providên· 
das. (Redação final.) 

1.2.5 - Comunicações da Presidência 

-Prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Lei do DF n" 30/90, de 
Lei da Câmara no 10/90 e de Decreto Le
gislativo n""~ 2 a 8(9-0, lidos anteriormente. 

1.2.6- Leitura de Projetos 

- Projeto de Lei do Senado n'' 49/9Ú, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
define o crime de abandono de gestante. 

-Projeto de Lei do Senado n'' 50/90, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que 
estabelece novas disposições penais e pro
cessuais. Penais para crimes de seqüestro 
e extorsão mediante seqüestro c dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 51190, 
de autoria do SenadOr Mauro Benevides, 
que altera dispositivos da Lei n" 7.976, 
de 27 de dezembro de 1989, e dá outras 
providências. 

1.2.7- Ofício do Presidente da Câma
ra dos Deputados 

- N-' 796/90, encaminhando Projeto de 
Decreto Legislativo do Congresso Nado~ 
nalt que aprova o texto da Convenção 

EXPEDIENTE 
CENT110 OIIÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁIIIO DO CONOIIEHO NACIONA~ 
Impresso sob a respons.b•hd•de da Mew elo Senado Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral .................................. - ......... _ ... _ •.. _ Cr$1.169-!' 

T1ragem: 2.200-exemplares. 

destinada a evitar a dupla tributação e 
previnir a evasão fiscal em matéria de Im
postos sobre a Renda, celebrada entre o 
Gover-no da Repú.blícâ Federatlvã doBra· 
sil e o Governo da República Socialista 
da Tchecoslováquia, em Brasi1ia, a 26 de 
agosto de 1986, bem como o Protocolo 
que a integra. 

1.2.8 - Comunicação da Presidência 

- Referente à promulgação do Projeto 
de Decreto Legislativo n·• 4/89, referido 
no expediente anteriormente lido. 

1.2.9- Comunicação da Liderança do 
PDC no Senado Federal 

De substituição de membro na Comis
são de Constituiçáo. Justiça e Cidadania. 

1.2.10- Discursos do Expediente 

SENADOR JOÃO MENEZES 
Aglutinação das empresas estaduais de te
lecomunicações. Defesa da localização da 
sede da Telenorte em Belém. PA. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA
N<i.rco_tráfico: aspe-ctos social, político e 
econóffiico. Realização do 1 ·• Congresso 
lnterparlamentar sobre o Nacrotnífico. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES - Solicitando da Mesa provi
dctncias administrativas referentes a epi
sódio que menciona. 

O SR:PRESIDENTE- Resposta ao 
S~. Jutaby Magalhães. 

1.2.11 .....:. Leitura de Projetos 

Projeto de Resolução n" 18/90, de auto
ria do Senador Marco Maciel, que modi
fica o § 7n do art. 65 do Regimento ln ter· 
no. 

Projeto de Lei do Senado n~ 52/90, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
toma obrigatório o ensino sobre drogas 
entorpecentes e psicotrópicas nas escolas 
públicas e privadas de 1" e zo graus. 

Projeto de Lei do Senado ,n" 53/90, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
es-tabelece que Coinissão Mista do Con
gresso Nacional poderá, nas condições 

que especifica, requisitar extra tos de con
tas bancárias e cópias das declarações de 
bens e de renda de pessoas_ indiciadas em 
processo por crime de tráfico de drogas. 

Projeto de Lei do Senado n" 54190, de 
autoria do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre a contagem de tempo 
de serviço para estabilidade. 

1.2.1~- Apreciação de matéria 

Recurso para o Plenário de decisão de 
questão de ordem formulada pelos Sena· 
dores Alexandre Costa e Cid Sabóia de 
Carvalho, relativamente à nomeação do 
Governador do Amapá, pelo Presidente 
Fernando Collor. Rejeitado, após usarem 
da palavra os Srs. José lgnádo Ferreira, 
Mauro Benevides, Humberto Lucena, 
Pompeu de Sousa e Cid Sabóia de Car
valho. 

1.2.13- Requerimentos 

- N" 110/90, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n" 36/90, que dispõe 

- sobre admissão e demissão de servidores 
públicos em período eleitoral e dá outras 
providéncias. 

·-No 111/90, de urgência para o Projeto 
de Lei do Distrito Federal n" 26/90, que 
dispõe sobre a percepção de complemen· 
tação pecuniária pelos servidores que 
menciona e dá outras providências. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n·· 35, de 
1990~Complementar, de autoria do Sena
dor Márcio Lacerda, que dispõe sobre o 
adicionaL a_o Imposto de Renda, de que 
trata o inciso II do art. 155 da Constituição 
Federal. Aprovado. O Requerimento n" 
106/90, de extinção da urgência. A maté
ria volta a sua tramitação normal. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 23, 
de 1986 (n" 121/86, na Càrriara dos Depu
tados), que aprova o texto do acordo so
bre sanidade animal em áreas de fron
teira, celebrado entre o Governo da Re
pública Federa ti v<~: do Brasil e o Governo 
da República da Colômbia, a 16 de julho 
de 1985. Aprovado. À promulgação. 
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Projeto de Decreto Legislativo n" 9, de 
1988 (n~ 10/88, na C:lmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do acordo bá5ico 
entre o Governo da República Federatíva 
do Brasil e o Programa de Alimentos da 
Organização das Nações Unidas para Ali
mentação e Agricultura- FAO- refe
rente à ajuda do Programa Mundial de 
Alimentos, celebrado em BrasJ1ia, a 2 de 
fevereiro de 1987. Aprovado. Â promul· 
gação. 

Projeto de Decreto Legislativo nu 60, 
de 1989 tn-"60/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto· do Acordo de 
Cooperação Científica, Técnica e Tecno
lógica entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o GOVernO -âã Repú
blica de Cuba, celebrado em Havana, em 
18 de março de 1987. Aprovado. À pro
mulgação. 

Projeto de De-creto Legislativo n~ 63, 
de 1989 (no 123!89, na Câmara do_s Depu
tados), que retifica -o Fundo Rotativo da 
Câmara dos Deputados, e dâ outras provi
dências. Aprovado. -À promulgaçao. 

Veto total aposto ao Projeto de Ld do 
DF n" 31/89, que -dispõe sobre a alienação 
de imóveis residenciais do Distrito Fede
ral e a utilização dos recursos dela oriun
dos. Votação adiada por falta de quorum, 
tendo usado da palavra o Senador Mau
rício Corrêa. 

Requerimento n~ 91. de 1990, de auto
ria do Senador Carlos Pacroc(nio, solici
tando, nos termos regimentais, a trami
tação conjunta dos Projetas de Lei do Se
nado n'5.26, de_l988, e _57, de 1989, dos 
Senadores Edison Lobão e Carlos Alber
to, respectivamente, que normatizam as 
compras governamentais junto às indús
trias de pequeno porte. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei do DF n·' 75, de 1989, 
de iniciativa da Comissão do Distrito Fe
deral (apresentado por sugestão do Depu
tado Geraldo Campos), que veda constru
çào em Brasilia, nos locais e nas condições 
que menciona. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Lei do DF n" 20, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que introduz altcraçôes na Lei 
n" 7, de 29 de dezembro de 1988, e dá 
outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 91, de 
1989 (n" 188187, na Cãsã. de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
concede anistia âs pessoas envolvida<;; nos 
fatos que menciona. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei do DF n" 1_5, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que altera dispositivos da Lei n'' 
66. de 18 de dezembro de 1989, e dá outras 
providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Parecer n" 78. de 1990, da Comissão 
de Constituição. Justiça e Cidadania. con
cluindo pelo indeferimento do Ofício s/n", 
de 1988, do Supremo Tribunal Federal, 
solicitando a prévia licença a que alude 
o§ 1\' do art. 53 da Cpostituição Federal, 
para dar prosseguimento ou não ao Inqué
rito n" 385-9, índiciando o Senador Olavo 
Pires. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Proposta da Emenda à Constituição n' 
3. de 1989, de autoria do Senador Marco· 
Maciel e outrO!> Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 
-a redação do inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição ., •. 
4. de 1989, de autoria do Senador Leo
poldo Peres e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta um_§ 69 ao art. 5" do Ato 
das Disposições Constitucionais TransitóM 
rias. Votação adiada por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res, que acrescenta artigO ao "teXto consti
tucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n" 52, de 
1989 (n" 7.8!9/86 na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a doação ao Centro dos Estu
dantes _de Santos, com s.e.de em Santos, 
Estado de São Paulo, dos direitos e obri
gações relativos ao imóvel que menciona. 
Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Parecer nu 79, de 1990, da Comissão 
_de Constituição, Justiça e Cidaçlania, con
cluindo'pelo arquivamento do Oficio n" 
S/3, de 1989, çlo Supremo Tribunal Fede
ral, solicitando licença prévia, a fim de 
que se possa instaurar processo contra o 
Senador Carlos Alberto De'Carli, nos ter-

mos da queixa-crime oferecida pela De
putada Elizabeth Arize. Discussão encer
rada; ficando a votação adiada por falta 
de quorum 

1.3.1 ~Comunicação da Presidência 

- Prejudicaliúaúe dos Requerimentos 
n'~ 110 e 111/90, lidos no Expediente da 
presente sessão, em virtude da inexistên
cia de quorum para votação. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MANSUETO DE LA
VOR- Deteriorização da economia na
cional. Efeítos do_ Plano Brasil Novo na
economia. 

SENADOR ODAC!R SOARES- Si· 
tuação da cacauicultura de Rondônia. 

SENADOR JUTAHY MA~GA
LHÃES - Criação pelo Grupo Sendas, 
do prêmio Sendas de Saúde, para pesqui· 
sadores brasileiros na área da Saúde. 

SENADOR RUY BACELAR - Ne
cessidade de uma política efiCiente de ha
bitação popular. 

SENADOR D1VALDO SURUAGY 
- Proteçáo do meio ambiente. 

1.3.3- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2 - ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

N'~ 50, 54 e 74/90 (Republicações). 

3- PORTARIAS DO J• SECRETÁ
RIO DO SENADO FEDERAL 

N• 10 e 11/90. 

4- PORTARIA DO DIRETOR DA 
SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA E SOCIAL 

N" 1/90. 

5- DIRETOR-GERAL DO SENADO 
FEDERAL 

Extra tos de Contratos n"5 21/90 e 22190. 

6- COMISSÃO DO DISTRITO FE· 
DERAL 

Edital de convocação, para reunião a 
realizar-se no-dia -22 de maio, terça-feira 
às 11 horas. 

7- ATAS DE COMISSÃO 

8- MESA IiiRETORA 

9- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

10- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 
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Ata da 55~ Sessão, em 17 de maio de 1990 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

AS 14HORAS E30MINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORE& 

Carlos De•Carli -Aureo Mello- Odacir 
Soares -Jarbas Passarinho- Moisés Abrão 
- Carlos Patrocínio - Antonio Luíz Maya 
-Alexandre Costa -Edison Lobão- João 
Lobo- Chagas Rodrigues- Afonso Sancho 
-Cid Sabóia de Carvalho- Carlos Alberto 
-Lavoisier Maia -Humberto Lucena-
Marco Maciei-Ney Maranhão- Mansueto 
de Lavor - Divaldo Suruãgy - Teotonio 
Vilela Filho- Francisco Rollemberg- J uta
hy Magalhães- Gerson·Camata -João Cal· 
mon - Jamil Haddad - Mário Covas -
Mauro Borges - lrapuan Costa Junior -
Pompe-u de Sousa- Maurício Corrê a-Me i· 
ra Filho- Louremberg Nunes Rocha- Ra· 
chid Saldanha Derzi - Affonso Camargo -
José Richa - Jorge Bornhausen - Dirceu 
carneiro -Alberto Hoffmano-José Paulo 
Bisol- José Fogaça. 

Q SI<. PI<ESJDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci· 
mento de 41 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. Primeiro Secretário procederá à lei· 
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a e!t
colha de nomes indicados para cargo cujo pro
vimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 118, DE 1990 
(N• 417/90, na origem) 

Excelentfssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

Nos termos do § r, in fine, do art. 11~ 
e do parágrafo único-no art. 117 da Consti·, 
tuiçao Federal, tenho a honra de submeter 
à aprovaçao de Vossa Excelências para com
por o Tribunal Superior do Tr:abalho, na vaga 
destinada a Suplente de Ministro Classista 
temporário, representante: do~s __ empregado
res, no triénio de 1990 a 1993, o nome· de 
Hennfnio Mendes CaValeiro. 

Os méritos do indicado, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho desse eleva
do cargo, constam do anexo "curriculum vi
tae". 

Brasflia, 16 de maio de 1990.- Fernando 
Collor. 

CURRICULUM VlTAE 

1 - Dados pessoais: 
Nome: Hermínio Mendes Cavaleiro. 
Data de nascimento: 25 de abril de 1926. 

_ Local de nascimento: Manaus·AM. 
Filiação: Joaquim Mendes Cavaleiro e Ma· 

tilde de Abreu Mendes Cavaleiro. _ 
Estado civil: casado com comunhão de 

bens. 
Esposa: Libcralina Mendes Cavaleiro. 
Filhos: _Marco Antônio Mende!> Cavaleiro 

-Hermínio Mendes Cavaleiro Filho- Ana 
Maria -Mendes Cavaleiro-Joaquim Mendes 
Cavaleiro. 

Residência: Ru.a Carlos Vasconcelos, 380 
--Aldeota- Cep. 60000- Fortaleza·CE; 
SQS 105 BL "F. Ap. 305- Cep. 70387-
Brasília-DF. 

Cateira de identidade: n" 34.861- SPSP/ 
CE; n~ _840 - OAB/CE - Inscriçao OAB 
no Ceará nn 884- em 2-5·60. 

CPF: 001.240.103-00 
C_ert. militar: isenção pela 25" Cir. de Re· 

crutamento n~ 34546, em 26 _da agosto de 
1946, pela 10• RM- Fortaleza-CE. 

2- Fonnação profissional: 
1942- CuisO ginasial no Colégio Dom 

Bosco (salesiano) de Manaus·AM. 
1950- Diploma de Técnico em Contabi

lidade. pela Escola Técnica de Comércio 
"Carlos de_ Carvalho''- Fortaleza-CE. 

1957- Diploma de Bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais - Faculdade de Direito 
-Universidade Federal do Ceará- Fortale· 
ra-CE. 

-Diversos cursos de aperfeiçoamento, 
tais como: DWI, Relações Humanas, Legis
lação Trabalhista, etc ... 

3 -. Atividades exercidas: 
-Secretário eleito do Sindicato das Em

presas de Transportes de Passageiros no Esta· 
do do Ceará.- Mandato: 1975/1978. 

-Secretário deito do centrO Industrial 
do Ceará- mandato: 1974/1977 

- Vogal representante dos empregadores 
na Junta de Conciliação de Quixadá-CE. Pe· 
nodo de 1974 a 1977. 
~ Presiden_te eleito da Confederação Na

cional dos Transportes Terrestres. - Man
dato: 198311986. 

-Conselheiro do Conselho Nacional do 
Sesi e Senai. ~ Perfodo: 1283/1987. 

- Pi-esi_den_te da Federação das Empresas 
de Transportes Rodoviários do Norte e Nor· 
deste - FETRONNOR - Recife·PE. -
Mandatos: 1977/80, !980786 e 1986/1989. 

-Inscrito na Ordem dos Advogados do 
Ceará, sob n" 884 de 2-5-60~ e licenciado para 
exercício de função na magistratura traba
lhista (TS1). 

-Nomeado, pelo excelentíssimo Sen~or 
Presidente da República, Ministro Class1sta 

CiO-Tribunal suPerior do Trabâlho, em-3-3-85 
-DOU- Seção 11, de 4 de março de 1985. 
~Mandato: 1985/1988. 

4 ...... Atividades atuais: 
.._ Vice·Presidente eleito da Federação-das 

Empresas de Tra-nsportes Rodo'l!iários do 
Norte e Nordeste,- Mandato: 1989/1992. 
_-~-·--Conselheiro do C.Ónseiho Regional do 
Sesi e Senai, desde 1970. · · - -- -- ·
.. -- S6cio-quotista da Empresa Viãçãó ca:.. 
naã Ltda. -João Pessoa-PB. 

- Diretor Presidente da OrganiZação Ca
valeiro SI A.- Comércio Indústria e Repre-
sentação, Fortaleza-CE. _ _ ____ -

- Diretor de Relações Públicas da Asso· 
ciação Nacional das Empresas de Transportes 
Urbanos- NTU. ~Mandato: 198711989. 

5 - Participações em conferências e con~ 
gress~: 

=-Membro da delegação brasileira da 70' 
Conferência· Internadonaf do Trabalho 
(OIT), em Genebra-Suiça, db 6 à 17 d~junho 
de 1984. 

--Membro Coferencista da "CónferêilcÜl 
sobre - La Circulacion em Ia Cfudad -Bel· 
lonia-Uália" sobre o tema "O Transporte Ur· 
bano no Brasil", publicada da revista Traos· 
po.rti, n9 10, pela Agenzia Mondi~le Delle 
Città Unite. ~ Bologna-Itália- outubro de 
1985. . . 

--Participação no "I Congresso Nacional 
d~s Empresas de Transportes Rodoy~ário_s de 
Passageiros". _,..._Recife/Olinda-PE, 28 à 31 
de outubro de 1984. 

-Participação no "I Encontro Sindical do 
Tcansporte Urbano" - Brasília, agostQ_ de 
1985. . . . 

-.,...Participação no "11 Encontro NaciOnal 
dos Transport~ de Passageiro~··. 

-Participação on "IV Encontro Nacional 
de Transportes de Passageiros" ......... Bra~ília_, 
de 28 a 30 de maio de 1989. - --

-Diversos congressos sobre lçgislação 
t:fS.balhlsta, patrocinados pelo Tribunal Supe· 
rior do Trabalho, e Tribunais Regionais do 
Trabalho. 

Brasflia-DF, 21 de julho de 1989. -: n;er
!p.lpio Mendes C3valeiro. 

(A Comissão de Constituiçdo, Justiça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM N• !19, de 1990 
(N' 418/90, na origem) 

Excelentíssimo-s Senhores Membros dÓ Se· 
riado Federal: · 

Nos termOs do § to! in fine, do_art. lll 
da Constituição Fe_deral, tenho a honra de 
submeter à aprovação de Vossas Excelêflcias 
a recondução de José Carlos da Fon~eca~ para 
cornpo~; o Tribunal Superior do Trabalho, na 
vaga destinada a ~i.ni~tro Classist~\ tempo
rário, i:-e.pres_entante dos empregadores, para 
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o triênio de 1990 a 1993, decorrente do térmi· 
no de sua investidura, em 18 de junho de 
1990. 

Os méritos do indicado, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho desse eleva
do cargo. constam do anexo "curriculum vi
tae". 

Brasília, 16 de maio de 1990 . ....:.-Fernando 
Collor. 

CURR/CULUM VITAE 

1. Dados pessoais 
1.1 Nome completo: José Carlos da Fon

seca 
1.2 Natunilídade: São José do Calçado

ES 
1.3 Data de nascimento: 21 de julho de 

1931 
1.4 Filiação:- Pai: Luiz Teixeira da Fõfi

seca Mãe: Carolina Nunes da Fonseca 
1.5 Estado civil: casado 
1.6 Profissão: Advogado, Jornalista e 

Empresário Rural 
1.7 Grau de escolaridade: S_uperior 
1.8 Cênjuge: Regina Maria da Costa 

Fõnseca 
1.9 Filhos: José_Carlos da Fonseca Jú

nior, Maria Cristina- da Costa Fonseca e Row 
drigo da Costa Fonseca 

1.10 Endereços: 
No Estado de origem: Ladeira Sagrado Co

ração de Maria, n6 70, Ed. Bertrand Russel, 
Ap. 204-Vitória-ES. Fone: (027) 227-5714. 

Em outros locais: A v. Rui Barbosa - São 
José do Caçlçado-ES.- Cep.: 29470- Fo· 
ne: 556-1228 -" SOS 316 Bl. "A" Ap. 303 
- BraS11iawDF- Fone: 245w4546. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
2. Escolaridade 
2.1 Bacharel em Ciências J urfdicas e So

ciais - UFES, T957; 
~ Cutso de Sociologia --UFES -Vi

tória-ES. 1960; 
2:-3 CUrso .de Direito Agráiio;.......;. PUC

Rio de Janeiro, 1963; 
2.4 Curso de Filosofia -Academia Brâ

silt:iira de Letras- Rio de Janeiro, 1962; 
2.5 Curso de Mercado de Capita-is -CE.

TEB- Brasília, 1971; 
2-.6 Curso de Desenvolvimento Comurii

tárió- Pádova- Itália, 1972. 
3. Atividades profissionais 
3, 1 Redator e Secretário de redaçâo- do.s 

jOrnais Folha do Povo e O Diário - VitÓ
riawES; 

.3.2 Direfor da revista Espírito Santo Ago
ra; 

3.3 Diretor da revista Campo Verde, da 
CNA' 

1.4' Diretor da revista Estudos Legislati
vos, editada pela Câmara dos Deputados; 

3.5 Chefe da Sucursal de O Jornal- Diá
rios Associados- VitóríawES; 

;3.6 Revisor-da Imprensa OficiaL ....... Vitó
riawES 

3.7 Redator da Rádio Espírito Sãiito; 
3.8 Advogado da Federação da Agricul· 

tura-·ES; 
3.9 Chefe do Serviço Jurídico do Serviço 

Social Rural - SSR- Rio de Janeiro; 

/ 

3.10 Procurador Autárquico, concursa· 
do, do INCRA - Rio de Janeiro. 

4. Cargos ou funções públicas ocupados 
4.1 Oficial de Gabinete do Governador 

do Estado. 1954: · · 
4.2 Chefe de Gabinete do Presidente do 

SSR- Rio; .. 
4.3 Secretário Je Estado para Assuntos 

do Gabinete CívH do Governo do Estado do 
Espírito Sanco, 1968-1970; 

4.4 Díretor da Federação de Agricultura 
do Estado do Esplrito Santo, cargo eletivo; 

4.5 Diretor-Sccretário da Confederação 
Nacional da Agricultura (5 mandatos de 3 
anos cada), cargo ele_tivo; 

4.6 Presidente da Campanha Nacional de 
Escolas da Comunidade (CNEC), cargo eleti
vo. 1966-1970; 

4.7 Assessor Especial do Ministro da 
Agricultura, 1975,; 

4.8 Representante da CNA junto à Con· 
ferência da FAO (Itália, 1975,), por ato do 
Sr. Presidente da República; 

4.9 Diretor do IBC, tendo exercido a Prc· 
sidência, ein -substituição aO titular, 
1975·1977; 

4.10 Diretor do Banco do Estado doEs
pírito Santo- Banestes, 1978; 

4.11 Na condição de Vice-Govemador, 
exerceu -as seguintes funções: 

- Coordenadoria da Comissão Estadual 
de Energia, 1979; 

-Supervisor da Junta Estadual de Política 
Salarial- Decreto n" 1.387/80; 

-Supervisor das Entidades Indiretas da 
A-dministração Stadual; 

4.12 Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho 

4.13 Membro do Conselho da Ordem do 
Mérito Judiciário do Trabalho. 

5. Mandatos exercidos (na área munici
pal, estadual ou federal) 

5.1 Membro do Conselho Nacional de 
Coopertivismo, 1960- nomeação do Presi
dente da República; 

i.2 Deputado Estadual, 1967-1971; 
5.3 Uder da Maioria e Líder do Governo, 

1967-68; 
5.4 Presidente da Comissão Especial de 

Adaptação Constitucional, 1967; 
5.5 Deputado Federal, 1971-1975; 

' 5.6 Presidente da Comissão Mista incum
bida de Estudo e Parecer sobre Mensagem 
n" 48, enviada pelo Sr. Presidente da Repú
bliCa ao Congresso Nacional e que trata da 
Legislação sobre Imposto Único sobre Mine
rais, 1971; 

5.7 Vice-Presidente da Comissão de Re
lações Exteriores:~-1972, cargo elet~vo~ 

5.8 Terceiro~Secretário da Câmara dos 
Deputados; 

5.9 Secretário da Ordem do Congresso 
Nacional; 

5.10 Membro da COmissão Especial para 
Elaboraç<i.o das Leis Complementares à 
Constituição por designação da Presidência 
Nacional da Arena, 1972; 

5.11 Membw dos Dlret6rios Regional e 
Nacional da Arena, 1972-1975; 

5.12 Delegado às Convenções Estadual 
e. Nacional do PDS 1982; 

5.13 Vice-Governador do Estado doEs
pírito Santo; 

S~14 GoVernador em Exercício do Estado 
por quatro meses 1979-1983; 

5.15 Deputado Federal, 1983-1987; 
5.16 Membro efetivo da Comissão de_Re

!ações Exteriores da Câmara dos Deputados; 
5.17 V ice~ Presidente da Comissão de Re

lações Extedores, cargo eletivo, segunda vez, 
1984: 

5.18 Membro-Suplente da Comissão de _ 
Justiça da Câmara dos Deputados; 

5.19 Vice-Líder do PDS. 1983; 
5.20 Membro do Diretório Nacional do 

PDS; 
5.21 Membro do Diretório Estadual _do 

PFL; 
5.22 fundador e primeiro dirigente do 

Grupo Parlamentar Brasil-Roménia. 

6. Missões no exterior 
6.1 Membro·da 1' Missão OfiCial do GO

verno do Brasil junto ao Governo de Agos
tinho Neto, d::_~. República Popular de Angola, 
tendo participado de debates _e negociações 
çom autoridades daquele País, como Diretor 
do lBC; 

6.2 Viagemà Alemanha a convite dores
pectivo Governo. integrando um grupo de 
parlamentares da Assembléia Legislativa do 
Espírito Santo, para visitar o Parlamento 
Alemão, 1967; 

6.3 Viagem ã Itália, a convite dos Padres 
Jesuítas do Espfrito Santo, para participar 
do Congresso Internacional de Escolas Co
munitárias da Cidade de Pádova, 1971; 

6.4 Delegado do Congresso Nacional à 
60" Conferência Interparlamentar realizada 
em Roma, 1972; 

6.5 Viagem ao Oriente; cOnvidado pelos 
Governos da Coréia, Formosa e Japão, para 
visitar os parlamentos daqueles países, 1973; 

6.6 Viagem à Itália represnentando a 
CNA, na Conferência da FAO (1975), por 
ato do Sr. Presidente da República; 

6.7 Viagem Oficial ao Chile, 1984; 
6.8 Viagem Oficial à China Continental, 

1984; 
6.9 Viagem Oficial à Iugoslávia, Romê-

nia e Hungria, 1985; 
6.10 Viage-m Oficial à Espanha, 1987; 
6.11 Viagens particulares ao interior de: 
- Portugal_e Espanha, 1988 
-Uruguai e Argentina, 1989 
-Estados Uriidos, Portugal e França, 

1989. 

7. Condecorações 
7.1' Ordem do Río Branco;-no ·grau de 

Grande Oficial, 1973; 
7.2 Ordem do Congresso NacíOrial, no 

grau de Grande Oficial; 
· 7.3 Ordem de Jerónimo Monteiro, no 
grau de Comendador (Governo do Espírito 
Santo), em 1978; 

7.4 Ordem do lpiranga, no grau de Gran
de Oficial, São Paulo, 1982; 

7.5 Medalha da Ordem do Mérito de Ta· 
mandaré (Marinha do Brasil); 
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7.6 Medalha Comemorativa do Sesqui
centenário da lndcpendt!ncia do Brasil, Câ· 
mara dos Deputados, 1972; 

7. 7 Medalha Comemorativa do $esqui
centenário da Independência do Brasil- Se
nado Federal, 1972; 

7.8 Medalha de Integração Nacional -
Embratel, 1973; 

7.9 Medalha Comemorativa do Sesqui
centcnário do Poder Legislativo no Brasit, 
1973; 

7.10 Ordem Ju Mérito Judiciário do Tra
balho, no grau de Grã-Cruz - Tríbunal Su-
perior do Trabalhu, 1987; -

7.11 Ordem do Mérito Judiciário Militar 
-Superior Tribunal Militar, 1989; 

7.12 Ordem do Mérito das Forças Arma
das, no grau de Comendador. 

8. Condecorações estrangeiras 
8.1 Medalha do Congresso Federal da 

República Socialista da Romênii:r., 1984; 
8.2 Medalha da República Federativa So

cialista da Jugoslávia, 1984; 
8.3 Medalha do Congresso Federal da 

Hungria, 1984. 
9. Títulos de cidadania 
Tftulos de Cidadão Honorário dos Muni

cípios de: Jerónimo Monteiro, Muniz Freire, 
Apiacá, Alegre, Guaçuf, Santa Tereza, Pan
cas, São Gabriel da Palha, Barra de São Fran
cisco, Iúna, Afonso Cláudio, Colatina, Bom 
Jesus do Norte, Maqui, Mimoso do Sul, Do
mingos Martins, Presidente Kennedy, Caria
cica, Itapemirim. Santa Leopoldina, Concei
ção da Barra, Vianna, Guarapari e Iconha. 

10. Trabalhos publicados 
Discursos, Observações de viagens, Arti

gos, Co:mentários,-Poesias e Estudo~ de So
ciologia publicados em jornais de Vitória, 
Rio de Janeiro e Brasília. 

(À Comissão de ConstituiÇão, Justiça 
e Gdadaniu.) 

MENSAGEM N~ "120; DE T990 
(N~ 419/90, na origem) 

Excelentíssimos senhores membros do Se
nado Federal: 

Nos termos do§ 1~·. in fine, do artigo 111 
da Constituição Federal, tenho a honra de 
submeter à aprovação de Vossas Excelências 
a recondução de Fernando Villar, para com
por o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
destinada a Ministro Classista temporário, re
presentante..dos.tmba!h.adoresf'para-Q-triénio 
de 1990 a 1993, decorrente do término de 
sua investidura. 

Os méritos do indicado, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho desse eleva~ 
do cargo, constam do anexo "curriculum vi
tae". 

Brasaia, 16 de maio de 1990.- Fernando 
Collor de Mello. 

CURRICULUM VITAE 
I - Identificação: 
Nome: Fernando Vilar 
Filiação: Israel Vilar e Eulália Vilar 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Taperoá - PB 

Nascimento: 30 de julho de 1948 
Estado Civil: Divorciado 
PrOfissão: AdlninistradOr de EmpreS-as 
Endereço atual: SQS 313 -Bloco "H" 

-Apt" 602 
Telefone: 245-1757 
Tftulo de Eleitor: 57574612-01 - TRE -

PB. Zona 27"- Seção 20· (vigéssima) 
Carteira âe Identidade: 180.787- !PT

PB 
CIC; 025.124.674-49 

- 2----Vida Escolar 

Exame de Admissão: Ginásio Comercial 
Professor Minervino Cavalcanti. Dezembro 
de 1963. Tapcroá- PB 

Curso Técnico em Contabilidade: Colégio 
Comercial Getúlio Vargas, de 1968 a 1970. 
João Pessoa - PB 

Curso de Habilitação: Para a Faculdade 
de Administração de Empresas da Univer~ 
sidade Autónoma, ano de 1974. João Pessoa 
- PB. Para a Faculdade de Direito, Curso 
de Ciências Jurídicas e Sociais da Univer~ 
sidade Autónoma. 

Curso Superior: Administração de Empre
sas- graduado concluído em dezembro de 
1977. Ciências Jurídicas e Sociais-graduado 
concluído em julho de 1987. 

3 ..... Atividades Extracurriculares 

1 -Funcionário do Banco do Estado da 
Paraíba S/ A, admitido em 31 de julho de 
1967, até a presente data. 
2- Vogal da2~ Junta de Conciliação e Jul

gamento de João Pessoa, desde 2 de maio 
de 1979, até 16-6-87. 
3- Suplente de Vogal da Junta de Recur

sos da Previdência Social- JRPS. 
4 -Assessor para a<>suntos sindicais junto 

ao·gabinete do Governador do Estado da Pa~ 
raiba- 1978 a 1979. 
5-Ministro Clas~ista Representante dos 

Empregados desde de 17 junho de 1987 até 
esta data. 

6-- Eleito Conselheiro Representante da 
Comunidade junto ao Conselho Curador da 
Universidaâe Federal da Parãlba, de abril de 
1980, a abril de 1982. 
7- Reeleito Presidente do Sindicato dos 

Empregados em Estabelecimentos Bancários 
da Para1ba - Triénio 1982(1985, perfodo 
compreendido entre 12 de novembro de 1982, 
até 16 de junho de 1987. 

8 -Presidente da Federação dos Empre
gado::i em-Estabelecimentos Battcári.os da Pâ
raJba até esta data. 

Brasília, 19 de abril de 1990.- Fernando 
Vilar. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

DO GOVERNADOR DO 
DISTRITO FEDERAL 

MENSAGEM N• 67, DE 1990-DF 
(N9 40/90-GAG, na origem) 

Brasflia, 17 de maio de 1990 

Excelentíssimo Senhor Presidente dQ Se
nado Federal, 

No uso da prerrogativa concedida pelo art. 
3", inciso UI, da Resolução n~ 157, de 1988, 
do Senado Federal, tenho a honra de encami
nhar a Vossa Excelência o anexo projeto de 
lei q uc estabelec~ a competência, composição 
e classificação do Conselho de Cultura do 
Distrito Federal. 

O referido Conselho já fazia parte da estru
tura administrativa da então Secretaria da 
Cultura do Distrito Federal, nos termos _dos 
artigos 2>' e 14 do Decr.eto n~ 9.789, de 
13-10-86, que aprovou o Regimento da Secre
taria da Cultura. O mencionado artigo 14, 
reportava-se ã criação do Conselho na forma 
da alínea -e do art. 2~ da Lei n~ 4.545, de 
10 de dezembro de 1964, _esclarecendo que 
suas competências, composição e funciona
mento seriam definidos _em ato próprio, o 
que até o momento não ocorreu. 

Com o advento . .da.Lei n" 49, de 25 de outu
bro de 1989, que "altera a estrutura da admi~ 
nistração do Distrito Federal, extingue ór~ 
gãos e dá outras providências'', o seu artigo 
s~ estabeleceu que_ ficariam mªntidas_ na ad
ministração do Distrito Federal, com as 
at':J-ai~ ~o_mpetências, composição e classifi· 
cação, nos órgãos mencionados, entre eles, 
conforme inciso VI, o Conselho de Cultura, 
vinculado à Secretaria de Cultura e Esporte.· 

Assim, necessário se faz, para viabilização 
do referido Conselho, sejam fixadas as res· 
pectivas competências, composição e classifi· 
cação, o cjtie constitui objeto de presente Pro
jeto de Lei. 

Como Vossas Excelências poderão verifi
car, o artigo 1" fixa a classificação do Conse
lho de Cultura, enquanto que o art. 2° estabe
lece as respectivas competências. 

A composição do Conselho é tratada no 
artigo 4o, fazendo parte do mesmo 11 (onze) 
conselheiros, sendo 2 (dois) natos: Secretário 
da Cultura e Esporte e Secretário de Educa
ção; 4 (quatro) efetivos e 2 (dois) suplentes 
a serem designados pelo Governador, por in~ 
dicação do Secretário de Cultura e Esporte 
e 5 (cinCO) "efetívos e 3 (três) suplentes tam~ 
bém designados pelos Governador em razão 
de eleição pela comunidade do Distrito Fe
deral. 

O mandato dos conselheiros designados se~ 
rá de 2 (dois) anos, não havendo remune~ 
ração pelo exercício do encargo, considerado 
de relevância para o serviço público. · 

O artigo 8~ dá competência ao Conselho 
Pleno do Conselho de Cultura para elaborar 
e votar seu regimento interno, obedecidos 
os termos e limites estabelecidos na lei ora 
proposta. 

Outrossim, tendo em vista que alguns atas 
previstos no artigo 14 da Lei_ n~ 49, de 25 
de outubro de 1989, ainda não foram expedi
dos, torna-se necessária a reabertura do pra
zo ali previsto, viabilizando-se a completa 
exeqüibilidade da referida lei.- Wanderlew 
Valim (ta Silva, Governador do Distrito Fe
deral. 
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PROJETO DE LEI DO DF 
N'' 30. DE 1990 

Estabelece :t competência, composição 
e classificação do Conselho de Cultura 
do Distrito Federal e dá outras providên· 
cias. 

O Senado Federal decreta: 
Art. l" O Conselho de Cultura do Dis

trito Federal, a que se refere o inciso VI do 
art. 8'-' da Lei n" 49, de 25 de outubro de 
1989, é um órgão colegiado de deliberação 
coletiva de 2" grau, vinculado à Secretaria 
de Cultura e Esporte, com função normativa 
e articuladora da ação de governo no âmbito 
do Sistema Cultural do Distrito Federal. 

Art. 2" Ao Conselho de Cultura do Dis· 
trito Federal compete basicamente: 

I -realizar assessoramento especial, sob 
a forma de participação colegiada e delibe
rativa à Secretaria de Cultura e Esporte do 
Distrito Federal em todas as questões que 
lhe forem submetidas pelo titular da Pasta: 
II- traçar as d;retn.zes executivas da Polí

tica Cultural do Distrito Federal que será foi
malizada pela Secretaria de Cultura e Esporte 
do Distrito Federal, mediante Plano Pluria
nual de Cultura do Distrito Federal que será 
submetido, em tempo hábil c instância final, 
ã aprovação do Governador do Distrito Fe
deral; 
III- opinar sobre Programas e Planos de 

Trabalho apresentados pelas instituições cul
turais do Distrito federal, considerando sin
tonia de suas propostas com o Plano Pluria
nual de Cultura a que se refere o item ante
rior; 
IV- aprovar planos de açâo e priorizar 

atividades que contribuam para a formação 
e o desenvolvimento pleno da cidadania; 

V - opinar sobre ·a recOrihecimento de ins
tituições, entes e agentes culturais no âmbito 
do Distrito Federal; 

VI- pronunciar-se e emitir pareceres so
bre assuntos de natureza cultural; 

VU- recomendar a concessão de auxmos, 
subvenções e financiamentos ãs instituições 
culturais, oficiais ou particulares. declaradas 
de utilidade_ pública; 

VIII- convocar, para eventual prestação 
de esclarecimentos, dirigentes e/ou outros 
quaisquer integrantes âo Sistema Cultural do 
Distrito Federal, inclusive aqueles pertencen
tes a órgãos públicos da cultura, em matéria 
da área de competência do Conselho; 

IX -manter intercâmbio com o Conselho 
Federal de Cultura, com os Conselhos de Cul
tura estaduais e com ó_rgãos colegiados do 
Disfrito Fedei-a!, associações ou outros ór
gãOs de natureza comunitária, ligados à.-; ati
vidades culturais; 

, X-manifestar-se sobre a conveniência, 
ou não, da inscrição de pessoas físicas e/ou 
jurídicas no Cadastro de Entes e Agentes 
Culturais 'tio Distrito Federal; 

XI- desenvolver mecanismos de ai'O!io e 
difusão da manifestação cultural,• pratica
mente da criação artística, em suas diversac; 
formas e representações, investindo na ex-

paosão e aperfeiçoamento, seja a título de 
experimenta~ão ou do próprio ensaio; 

XII- criar e desenvolver mecanismos ca
pazes de preservar e fortalecer a identidade 
cultural da Capital da República Federativa 
do Brasil, respeitado o pluralismo cultural 
que lhe assiste em face da identidade nacional 
e das rel~ções internacionais. 

Art. 3" Para cumprimento de suas atri
buições o Conselho de Cultura do Distrito 
Federal terá o seguinte funcionamento: 

I - Conselho Pleno; 
II-Câmaras: 
a) Câmara de Artes, Ciências, Letras, 

Criação. Expressão e Comunicação. 

b) Câmara de Estudos do Desenvolvimen
to Cultural e Comunitário; e 

c) Câmara de Património Cultural, Histó
rico, Artfstico, Natural, Paisagístico e Docu
mental. 

111 -Comissões: 
a) de caráter permanente; 
b) temporárias; e 
c) especiais. 
Art. 4" O Conselho Pleno será composto 

de 11 (onze) conselheiros designados pelo 
Governador do Distrito Federal, conforme 
a seguir: 
I- dois conselheiros natos: Secretários de 

Cultura e Esporte do Distrito Federal e Se
cretário de Educação do Distrito Federal; 
II- quatro conselheiros efetivos e dois so

plentes escolhidos pelo Governador do Dis
trito Federal, por indicação do Secretário de 
Cultura e Esporte do Distrito Federal; 
III- cinco conselheiros efetivos e três su

plentes eleitos pela comunidade do Distrito 
Federal. 

§ 1" A presidência do Conselho de Cultu
ra do Distrito Federal será exercida pelo Se
cretário de Cultura e Esporte. 

§ 2" O exercício do encargo de conselhei
ro do Conselho de Cultura do Distrito Fede
ral será considerado de relevância para o ser
viço público, não havendo retribuição pecu
niária pelo mesmo. 

Art. 5~ O Conselho deliberará por maio
ria de votos, cabendo ao Presidente, além 
do voto comum, o de desempate, sendo os 
votos no Conselho abertos e declarados. 

Art. 6" Os inandatõs dos conselheiros 
efetivos terão a duração de dois anos, sendo 
permitida a recondução do conselheiro uma 
única vez em mandatos consecutivos. 

Art. 7" O Mandato do conselheiro efe
tlvo será considerado extinto antes do térmi
no, nos seguintes casos: 

a) morte; 
b) renúnica; 
c) ausência injustifiC'd.da a 2 (duas) seçõcs 

consecutivas ou alternadas; 
d) destituição. 
§ U A apreciação de justificativa das au

sências mencionadas na alínea c será de com
petência -do Conselho Pleno. 

§ . 2" Somente em circunstâncias excep
cionais a Presidência do Conselho concederá, 
sem aprovação do plenário, licença solicitada 

por conselheiro efetivo, a qual não" poderá 
ultrapassar 60 (sessenta) dias, sob pena de 
perda do mandato. 

§ 3'' Finda ou interrompida a licença de 
que trata o parágrafo anterior, benl como 
cessados ou impedimentos, poderá o conse
lheiro reassumir d~ imediato e automatica
mente suas funções. 

§ 4" Ocorrerá recomendação à destitui
ção de conselheiro, por acatamento de mó· 
ções dirigidas ao Conselho Pleno e aprovadas 
por dois terços da composição integra\ do 
Conselho, assegurada a oportunidade de de
fesa. 

§ S' O Conselhdro efetivo, cuja destitui
ção haja sido proposta, não terá direito a 
votar sobre o assunto. devendo ser substi
tuído por conselheiro suplente. 

§ 6" As moções de destituições terão pre
ferência de apreciação e votação sobre as de
mais matérias em pauta. 

§ 7? A recomendação de distituição será 
encaminhada ao Governador do Distrito Fe
deral para homologação. 

Art. 8" O Conselho Pleno do Conselho 
de Cultura do Distrito Federal é competente 
para elaborar e votar seu regimento interno, 
obedecidos os termos e limites estabelecidos 
nesta lei. 

Art. 9" O Conselho Pleno poderá enviar 
sugestão ao Governador do Distrito Federal, 
propondo a alteração da forma de sua compo
sição, desde que mantido o número máximo 
de 11 (onze) conselheiros. 

Art. 10. O prazo previsto no art. 14 da 
Lei n" 49, de 25 de outubro de 1989, fica 
reaberto pelo período de 45 (quarenta e cin
co) dias, contados a partir da publicação desta 
lei. 

Art. 11. Revogam--se as disposições em 
contrário. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na ctata 
de sua publicação. 

(À ·Comissão do Distrito Fed.eral.) 

OFÍCIOS 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 27/90. de r6 áo corrente, comunicando 
a rejeição do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n" 37, de 1989 (n" 
2.974/R9. naquela Casa), de iniciativa do Pre
sidente da República, que dispüe sobre a or
ganização e o funcionamento do Conselho 
da República. (Projeto enviado à sanção em 
!6-5-90.) 
N~ 29/90, de 16 do corrente, comunicando 

a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n" 75, de 1982 (n" 1.611/89, naquela Casa), 
de autoria do Senador Lázaro Barbosa, que 
acrescenta parágrafo ao art. 552 da Lei nd 
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código 
de Processo Civil. (Projeto enviado à sanção 
em 16-5-90.) 
· W 30!90, de 16 do corrente, com-UniCando 
a aprovação da Emenda do Senado ao Proje
to de Decreto Legislativo n~ 24, de 1989 (n\' 
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160/86, naquela Casa), que aprova o texto 
da Convenção destinada a evitar a dupla_tri
butação e prevenir a eva<íão fisê"ãl em Mãtéria 
de Impostos sobre a Renda, celebrada r;mtre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Socialista da Tche
coslováquia, em Bras11ia. em 26 de agosto 
de 1986, bem como o Protocolo que a integra. 
(Projeto em·iado à promulgação em 16-5-90.) 

N~ 31/90, de 16 do corrente, comunicando 
a rejeição do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n" 76, de 1988 (n" 
844/88, naquela Casa), que altera dispositivo 
da Lei n" 6.265. de .19 de novembro de 1975, 
que dispõe sobre o ensino no Exercito. (Pro
jeto enviado â sanção em 16-5-90.) 

N" 39/90, d_e 16 do correntt::, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n'' 53, de 1983 (n" 6.349/85, naquela Casa), 
de autoria do Senador Jorge Kalume. que 
dispõe sobre a realização de palestras. nos 
cursos de I·· e 2" graus dos esta~~lecimentos 
de ensino do País, .s-obre perSonalidades que 
se destacaram no plano nacional ou estadual 
e dá outras providênciaS. - -
N~ 40/90, de 16 do corrente, comunicando 

o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n" 232, de 19tH (n .. 8.594/86, naquela C<Jsa), 
de autoria do Senador João Calmon, que au
toriza o Poder ExecutivO a instituir adicional 
sobre o preço ao consumidor de_ cigarros, cha
rutos e fumo para cachimbo, revertendo o 
produto dessa arrecadação para o ensino de 
primeiro e segundo graus. 
N~ 41/90, de 16 do corrente, comunicando 

o arquivamento dei ProjetO de Lei do Senado 
n" 279, de 1985 (n" ~.344/86, naquela Casa), 
de autoria do Senador Jorge Kalume, que 
autoriza o Poder Executivo a estender aos 
servidores públicos civis, aposentados por 
tempo de serviço e por invalidez simples, o 
reposicionamento de até doze referências, já 
deferido aos servidores em atividade. 

N~ 42/90, de 16 do corrente, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n" 270, de 1985 (n" 8.343186, naquela Casa), 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
estende aos integrantes da Categoria Funcio
nal de Agente de Defes.a Florestal, do Insti
tuto Brasileiro de Desenvolvimento Flores
tal, a gratific<lção instituída pelo Decreto-Lei 
n~ 1.714, de 21 de novembro de 1979, e dá 
outras providências. 

Do Sr. 1• Secretário da Câmara dos Deputa
dos, encaminhando à re'"·isão do Senado autó
grafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 10, DE 1990 

(N? 4.352/89, na Casa de origem) 

(De iniciativã -do Presidente da República) 

Dispõe sobre a pensão especial devida 
aos ex-combatentes da Segunda Guerra 
Mundial e a seus dependentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Esta lei regula a pensão especial 

devida a quem tenha participado de _opera
ções bélicas durante a Segunda Guerra Mun-

diãl, nos termos da Lei nu 5.315. de 12 de 
setembro de 1967, e aos re_spectivo:: depen
dentes (Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, arL 53, II e III). 

Art. 2" Para os efeitos desta lei, consi
dera-se~ 

I- pensão especial o benefício pecuniário 
pago mensalmente ao ex-combatente ou, em 
caso de falecimento, a seus dependentes; 

Jl- pensionista especial o ex~combatente 
ou dependentes, que perce_bam pt:: n!.cio espe
cial; 

I III- pensão .. tronco a pensão especial inte
gral; 

IV- cota-parte cada parcela resultante da 
participação da pensão-tronco entre depen
dentes; 
V- viúva a mulher com quem o ex~com

batentt! estava casado quando falecera, e que 
não voltou a casar-se; 

VI- ex-esposa a pessoa êle quem o ex
combatente tenha-se divorciado, desquitado 
ou separado por sentença transitada em jul
gado; 

VII- companheira quem tenha filho co
mum coin o ex-combatente ou com ele viva 
no mfnimo hás· (Cínco) anos, em união está
vel· 

Vur- conCessão originária a relativa ao 
ex-combatente; 

IX -reversão a concessão da pensão espe
cial aos dependentes do ex-combatente, por 
ocasião de seu óbito. 

ArL ~" ~ pemão especial corresponderá 
-à penSáo militar deixada por segundo-tenente 

d_as Força~ Annadas. 

Art. 4o A pensão é inacumulável c9m 
quaisquer rendiinentos percebidos dos cofres 
públicos, exceto os benefícios previdenciá
rios. 

§ 1" O ex·combatente, ou dependente le
galmente habilitado, que passar a receber im· 
portáncia dos cofres públicos perderá o direi
to à pensão especial pelo tempo em que per
manecer nessa situação. não podendo a sua 
cota-parte ser transferida a outros dependen-
tes.. _ _ - -

§ 2'·' Fíca assegurado ao lnteressade: que 
perceber-outros rendimentos pagos pelos co
fres públicos o direito de optar pela pensão 
ou por esses rendimenros. 

Ãrt. 5" -- Con.sideram-se dependentes do 
ex-combatente para fins desta lei: 

1-a viúva; 
II- a companheira; 
III- o filho e a filha de qualquer condição, 

solteiros. menores de 21 anos ou inválidos; 
IV- o pai e a mãe ~válidos; e 
V- o irÍnão e a irmã, solteiros, menores 

de 21 anos ou inválidos. 

Parágrafo único. Os dependentes de que 
tratam os incisos IV e V só terão direito à 
pensão se viviam sob a dependênci<). econó
mica do ex-combatente, por ocasião de seu 
óbito. · 

Art. 6" A pensão especial é devida ao ex
combatente e somente em caso de sua morte 
será re-vertida aos dependentes. 

Parágrafo único. Na reversão, a pensão 
~erá dividida entre o conjunto dos depen
dentes habilitáveis (art. 5a, I a V), em cotas· 
partes iguais. 

Art. 7" A condição de dependentes com
prova-se: 
I- por meio de certidões do registro civil; 
II- por declaração expressa do ex-com

batente, quando em vida; 
III- por qualquer meio de prova idóneo, 

inclusive mediante justificação administrati
va ou judicial. 

Art. 8" A pensão especial não será defe
rida: 
I- à ex-esposa que ·não tenha direito a 

alimentos; 
II- à viúva que voluntariamente abando

nou o lar conjugal há mais de 5 (cinco) anos 
ou que, mesmo por tempo inferior, abando
nou-o e a ele recusou-se a voltar, desde que 
esta situação tenha sido re_conhecida por sen
tença judicial transitada em julgado; 
III- à companheira, quando, antes da 

morte do ex-combatente, houver cessado a 
dependência, pela ruptura da relação cuncu
binária; 

IV__:. ao dependente que tenha sido conde
nado por crime doloso. do qual resulte amor
te do ex-combatente ou de outro dependente. 

Art. 9" Até o valor de que trata o arr. 
3" desta lei, a ex-esposa que estiver perce
bendo alimeatm. por força de decisão judicial 
terá direito a pensão especial no valor destes. 

§ 1" Havendo ex~so, este se destinará 
aos demais dependentes. 

§ 2'' A fahci-(lt~ dependentes habilitados 
não prejudicará o direito à pensão da ex·es
posa. 

§ 3" O direito à parcela da pensão espe
cial, nos termos deste artigo, perdurará en
quanto a ex-esposa não contrair novas núp
cias. 

Art. 10. A pensão especial pode ser re
querida a qualquer tempo. 

Art. 11. O benefício será pago mediante 
requerimento, devidamente instruído, em 
qualquer organização militar do ministério 
competente (art. 12), se na data do requeri
mento o ex-combatente, ou o depen.dente, 
preencher os requisitos desta lei. 

Art. 12. É da competência do Ministério 
Militar ao qual esteve vinculado o ex-com
batente durante a Segunda Guerra Mundial 
o processamento da pensão especial, desde 
a habilitação até o pagamento, inclusive nos 
casos de substituição a outra pensão ou rever
são. 

Art. 13. Estando o processo devidamen
te instruído,? autoridade designada pelo Mi· 
nistro competente autorizará o pagamento da 
pensão especial, em caráter temporário, até 
a apreciação da legalidade da concessão e 
registro pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 1'·' O pagamento da pensão especial se-_ 
rá efetuado em caráter definitivo, ãpós ore~ 
gistro pelo Tribunal de Contas da União. 

§ z~ As d_ívidas por exercícios anteriores 
são pagas pelo mínístérío a que estiver vincu
lado o pensionista. 
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Art. 14. A cota-parte da pensão dos de-
pendentes se extingue: 
I- pela morte do pensionista~ 
II- pelo casamento do pensionista; 
III- para o filho, filha, irmão e irmã, 

quando, não sendo inválidos, completam 21 
anos de idade; 

IV- para o pensionista inválído, pela ces· 
sação da invalidez. _ 

Parágrafo único. A ocorrência de qual
quer dos casos previstos neste artigo não acar
reta a transferência da cota-parte aos demais 
dependentes. 

An. 15. A pensã6 especial não está su
jeita a penhora, seqüestro ou arresto, exceto 
nos casos especiais previstos ou determinados 
emleL 

Parágrafo único. Somente após o registro 
em caráter definitivo, nos termos do § 1" do 
art. 13 desta lei, é que poderá haver consig
nação nos benefícios dos pensionistas: 

Art. 16. No que se refere ao pagamento 
da pensão, aplicar-se-ão as regras do Código 
Civil relativas à ausência, quando se verificar 
o desaparecimento de pensionista especial. 

Art. 17. Os pensionistas beneficiados 
pelo art. 30 da Lei n" 4.242, de 17 de julho 
de 1963, que não se enquadrarem entre os 
beneficiários da pensão especial de que trata 
esta lei, continuarão a receber os benefícios 
assegurados pelo citado artigo, até que se 
extingam pela perda do direito, sendo vedada 
sua transmissão, assim por reversão como por 
transferência. -

Art. 18. o~ créditos referentes ao paga· 
menta da pensão especial somente poderão 
ser feitos em agências bancárias-localizadas 
no País. 

Art. 19. Os Ministros de Estado da Ma· 
rinha, do Exército e da Aeronáutica, nas 
áreas de suas respectivas competências, ado
carão as medidas necessárias à execução desta 
lei. 

Art. 20. Mediante requerimento do inte
ressado, qualquer outra pensão já concedida 
ao ex-combatente ou dependente que preen· 
che os requisitos poderá ser substituída pela 
pensão especial de que trata esta lei, para 
todos os efeitos. 

Art. 21. É assegurado o direito _à pensão 
especial aos dependentes de ex-combatente 
falecido e não pensionista, observado o dis· 
posto no art. 11 desta lei. Neste caso, a habili
tação é considerada reversão. 

Art. 22. O valor do benefício da pensão 
especial será revisto, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificarem 
os vencimentos dos servidores militares, to
mando-se por base a pensão-tronco. 

Art. 23. As despesas decorrentes da 
aplicação desta lei correrão à conta das dota
ções consignadas no Orçamento Geral da 
União. 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data 
de sua. publicação. 

Art.· 25. Revogam-se o art. 30 da Lei n" 
4.242, de 17 de julho de !963, a Lei n" 6.592, 
de 17 de novembro de 1978, a Lei n" 7.424, 
de 17 de dezembro_de 1985, e demais dispo
sições em contrário. 

MENSAGEM N" 888, DE 1Y89 

EXcelentíssimo!) Senhores Membros do 
Congresso Nacional 

Nos termos do § 1" do artigo 64 da Consti
tulçãO Federa(, tenho a honra de submeter 
à elevada deliberação de Vos.sa<; Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro d~ Estado, Chefe do El>tado
Maior das Forças Armadas, o anexo projeto 
de lei que ··dispõe sobre a pensão especial 
aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mun
dial e a seus di.!pendentes". 

Brasília, 7 de dezembro de 1989. - José 
Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 
01I69!SC-5, DE 3 DE MAIO DE 1989, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTA· 
DO. CHEFE DO ESTADO-MAIOR 
DAS FORÇAS ARMADAS. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública 

L O artigo 53 do Ato das Disposições 
Transitórias da a tua! Constituição Federal as
segura ao ex-combatente da Segunda Guerra 
Mundial, bem como aos seus herdeiros, pen
são especial igual à deixada por um segundo
tenente das Forças Armadas. A concessão 
dessa pcn!'.áo especial substituirá, para todos 
os efeito:. legais, qualquer outra pensão já 
concedida ao ex-combatente. 

2. Atualmente, ao ex-combatente ou de
pendentes, são concedidas três espécies de 
pensões. espccüiís, a saber: 

a) a pensão do Decreto-Lei n'' 8.794, de 
23 de Janeiro de 1946, ao~ herdeiro!) dos ex
combatentes falecídos em comeqüência de 
ferimentos em zona de combate. correspon
dente a duas veze::,. o valor do soldo do posto 
imediato do ex-combatente falecido. Consi
dera posto imediato para o ::,.oldado, o de 
ter.ce.iro-s.argento; 

b) a pensão da Lei n" 4.242, de 17 de julho 
de _19_63 que, no seu artigo 30, assegura ao 
ex-combatente que participou de operações 
de guerra na Itália, ao se encontrar incapa· 
citado e sem condições de prover o seu pró
prio sustento, bem como aos seus herdeiros, 
uma pensão, cujo valor atual é de quatro 
terços do soldo de um segundo-sargento; e 

c) a pens<io da Lçi n" 6.592, de 17 de no
vembro de 1979, alterada pela Lei n" 7.424, 
de 17 de dezembro de 1985, ao ex-comba
tente do litoral, assim definidos pela Lei n" 
5.315, de 12 de setembro de 1967, ou seus 
herdeiros, no _valor de dois salários mínimos. 

3. O anexo projeto de lei, disciplina o 
ref~rido __ dispositivo constitucional e estabe
lece regras para a substituição das a tu ais pen
sões de ex-combatente pela pensão especial 
correspondente à_pensão militar deixada por 
um segundo-tenente das Forças Armadas. 

4. O presente projeto de lei que ora sub~ 
meto à alta apreciação de Vossa Excelência 
recebeu parecer f<ivoráv_el e unânime dos Mi· 
nistérios da Marinha, do Exército e da Aero
miutica. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro-

testo.s do meu maís profundo respeito.- Al
mirante-de·E:-quadra Valbe-rt Lisieu:r.: Medei
ros de Figueiredo, Ministro de Estado, Chefe 
do Estado-Màior da~ Forças Armadas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 4.242, DE 17 DE JULLHO DE 1963 

Fixa novos valores para os vencimentos 
dos servidores do Poder Executh'o, Civis 
e Militares; institui o empré~timo com• 
pnlsório; cria o Fundo Nacional de lntes· 
timentos e dá outras providências. 

Art. I·· o~ valores dos niveis de venci· 
mentos, das funções gratificadas c dos símbo
los dos cargos em comissão e efetivos, dos 
servidores civis do Poder Executivo e os valo
res dos padn1es de vencimento, dos servi
dores militnres. passam a ser os constantes 
do Anexo 1 e II de~ ta lei, mantidos os valores 
fixados pela Lei n" 4.069, de 11 de junho 
de 1962, par<t a~ progressões hurizonwis. 

Art. 1" Aos servidores civis inativos do 
Poder Executivo, pagos pelo Tesouro Nacio
nJl e pelo Instituto de Previdência e Assis
tência dos Servidor~~ do E.;;;tado (Ipase) fica 
concedido aumento nas bases percentuais 
adotad~ nas tabela::,. constante!) do Anexo 
I tlesta lei, calculado :;.obre a parcela dos pro
ventos relativos au::,. níveis de vencimento ou 
símbolo que lhe for correspondente. 

§ l" O disposto neste artigo se estende 
aos serventuários inatiVO!) da Justíça cujos 
proventos são pagos ou suplementados pelo 
Tesouro Nacional. 

§ 2" O pagamento dos novos. provemos 
será feito independentemente de prévia apos
tila nos respectivos títulos. 

Art. 3'' Aos pensionistas civis pagos pelo 
Tesouro Nacional é concedido um aume·nro 
de (70%) setenta por cento calculado sobre 
as respectivas pensõe~, sendo o pagamento 
feico independentemente de prévia apostila 
nos títulos. 

§ I" As pensões concedidas pelo Instituto 
de Previdencia e Assistência dos Servidores 
do Estado serão reajustadas automaticamen
te na hase de (70>:T) setenta por cento, na 
forma do Decreto n'' 51.060. de 26 de julho 
de 1961. 

§ 2" Os benefícios deste artigo serão e:l{
tensivos aos pensionistas dos servidores au
tárquicos. 

Art. 4" Ê concedido aumento aos servi· 
dores ocupantes de cargos ou funç-ões extin
tos, não incluídos no Sistema de Classificação 
de Cargos de que trata a Lei n" 3,780. de 
12 de julho de 1960, nas mesmas bases per
centuais estabelecidas por esta lei para o nível 
da atual tabda de vencimentos de cargos efe
tivos do funcionalismo civil, cujo valor seja 
igual ou esteja mais próximo ao dos respec
tivos vencimentOs. 

Parágrafo único. Os abonos percebidos 
pelos servidores a que se refere este artigo 
na forma do arL Y. § 2", da Lei n•' 3.826, 
de 23 de novembro de 1960, e do artigo 6' 
da Lei n·• 4.069, de 11 de junho de 1962, 
ficam incorporados aos respectivos venci· 
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mentos. inclusive para efeito de cálculo do 
aumento ora concedido. 

Art. 5n É concedido abono de (70%) se
tenta por cento aos servidores ocupantes de 
cargos e funçõe~ ainda não enquadrados no 
Sistema de Oassificação de Cargos, enquanto 
permanecerem nessa situação, exluLdo o pes-

soal a que se refere os artigos 6'' e 25, §§ 
2' e 3" 

- § 1" (Vetado). 

§ 2" O abono Je r..JUC trata e::.! e artigo será 
calculado sobre os respectivos vencimentos. 

já incorporado~ o~ abonos anteriores ... (Ve
tado). 

Art. 6'' Os vencimentos mensais dos ocu
pantes dos cargos abaixo indicados passam 
a ser os segui~tes: 

Professor Catedrático-···········------------~~---
01plomatas: 

Cr$ 
120.000,00 

Ministro de 1a Classe·······--·········---------
Ministro de 2" Clas_se .........•................ 
Primeiro Secretário·······-······-~----=------.::_ 

~ 130.000,00 
112 .:soo ,00 
ss;ooo,oo 
78,000,00 
71.000,00 

Se_gundo .Secretário ....... ~. --~. --~ ......... _._ .... . 
Tercei r o Secretário ................. - ~ ........ . 

Ministro de 1a Classe para Assuntos Econômicn~ -~-· 
Ministro de 2a Classe para Assuntos EcOnóffiicos .... 
COnsu 1 Priva t i vo .................•.............. -.. 
Delegado de Polícia--··········--~----·-·········· 

130.000,00 
112·: 500.00 
.85~-000,00 
95.000.00 

Art. 7·' O aumento de que trata esta Lei 
é extensivo, nas mesmas bases percentuais, 
no pessoal do Poder Executivo, inclusive da 
Polícia Militar e do Co_rpo de Bombeiros, 
transferido para o Estado da Guanabara, por 
força da Lei n" 3.752, de 14 de abril de 1960, 
respeitado o dispo!,tO no artigo 1" 

§ l' O disposto neste _artigo é aplicável 
ao pessoal inativo, aposentado posteriormen
te à transferência. na forma do art. 2u desta 
lei. 
... § 2" Aplicam-se às Corporações referi
das neste artigo a~ disposições do art. 59 da_ 
Lei n" 2.370, de 9 de dezembro de 1954, que 
regula a inatividade dos militares. 

§ 3~ Os oficiais ocupantes dos penúltimos 
e últimos postos (tenente-_coroncl ou coronel) 
das corporações mencionadas neste artigo 
que façam jus a uma ou mais promoções para 
a inatividadc, de acordo com a legislação pró
pria ou-especial, terão direito, apenas, aos 
proventos de 1 (um) ou 2 (dois) postos além 
do último (coronel). 

Art. 8" O aumento concedido por esta 
lei aplica-se, nas mesmas bases percentuais, 
ao pessoal ativo da _administração do antigo 
Território Federal do Acre, transferido para 
o atual Estado do Acre por força da Lei nú
mero 4.070, de 15 de junho de 1962, obser
vado o disposto no artigo 1" 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
é aplicável ao pessoal inativo, aposentado 
posteriormente à transferência, na for~a do 
art. 2" desta Lei. 

Art. 9" É concedido aumento, nas mes· 
mas bases percentuais, adotadas nas tabelas 
constantes do anexo I desta lei, observando 
o disposto no an .. l" •. ao pessoal em ati;idade; 
ou não, dos Terntónos e das Autarqutas Fe· 
derais, dos serviços portuários administrados 
pela União sob a forma autárquica, da Rede 
Ferroviária Federal S. A., e das ferrovias e 
outras entidades sob regime especial de_ admi· 
nistração pela União, deduzidos os aumentos 
ou abonos concedidos após 1'' de abril de 
1962, ressalvados, tão-somente, os efeitos da 
Lei n~ 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Parágrafo único. E concedido aumento 
de70% (setenta por cento) ao pessoas tempo-

rário e de obras sujeito ao regime de emprego 
previsto na Consolidação das Leis do Traba
lho, deduzidos o~ aumentos ou abonos conce
didos após 1" de abril de 1962, ressalvados, 
tão-somente os efeitos da Lei n~ 3.780, de 
12 de julho de 1960. 

Art. 10. Ao pessoas empregado em em
presas de navegação, marítima, fluvialllacus· 
trc, c portuária é concedido aumento, em 
suas soldadas-base ou vencimento, de 31o/c 
(trinta e· um por cento) sobre os valore~ fixa· 
dos no Decreto n" 51.668, de 17 de janeiro 
de 1963. 

Parágrafo único. As gratificações de fun· 
ção, de incumb~ncia e especiais, previstas. no 
Decreto n" 51.668, de 17 de janeiro de 1963, 
ficam mantidas nos valores pecuniários resul· 
tantes_da aplicação do referido decreto, revo
gado O c"ãráter percentual daquelas vanta~ 
gens. 

Art. 11. Ao~ servidores da Prefeitura do 
Distrito Federal, do Departamento Federal 
de Segurança Pública (DFSP), do Serviço de 
Assistência Médica _Domiciliar de Urgência 
(Samdu) e Serviço de Alimentação da Previ· 
dência Social (Saps) é concedido aumento 
nas memas bas_es percentuais adotadas nas 
Tabelas constantes do Anexo I desta Lei. 

Art. 12. Os mílítares que_ se encontram 
na i natiVidade e os pensionistas terão os seus 
proventos e pensões reajustados tomando-se 
por base os vencimentos fix_ados na 1)bela 
do Anexo II desta lei, independentemente 
de prévia apostila nos respectivos títulos. 

Art. 13. Fica suprimido o pagamento de 
etapa do desranchamento para subtenentes, 
subofi_ciaiS_e sã:rg-entos previsto no Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares, os 
quais passarão a ser arranchados nas mesmas 
condições dos oficiais. 
, Art, _ _l4. Ficam revogados o artigo 4", da 

Lei n" 3.783, de 30 de julho de 1960, o art. 
4'' da Lei n" 3.826, de 28 de novembro de 
1960 e o § z~ do artigo 2° da Lei tt' 4.069, 
de 11 de jiinho dd 9& 

Art. 15. Os vencimentos mensais dos 
Ministros de Estado são fixados em Cr$ 
380.000,00 (trezentos e oitenta míl cruzei· 

ros); os dos Chefes do Gabinete Civil e do 
Gabinete Milita[ da Presidência da Repúbli
ca, bem como os do Prefeito do Distrito Fede
ral em Cr$ 360 .. 000,00 (trezentos e sessenta 
mil cruzeiros), os do Chefe de Polícia do De~ 
partamento Federal de Segurança Pública em 
Cr$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil cru· 
zeiros), não se lhes aplicando o disposto na 
Lei n'' 4.019, de 20 de dezembro de 1961. 

§ 1" Observado o disposto na parte final 
deste artigo, são fixados os vencimentos men· 
sais: 

a) dos membros do Conselho Administra
tivo da Defesa Económica, de que trata a 
Lei número 4.137, de 10 de setembro de 1962, 
e do Conselho NacionaJ de Telecomunica
ções em Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüen
ta mil cruzeiros), sem qualquer acréscimo por 
comparecimento às sessões; 

b) dos Secretários Gerais da Prefeitura do 
Distrito Federal em Cr$ 250.000,00 (duzentos 
e cinq üenta mil cruzeiros); 

c) do Superintt!ndente da Superíntendên
cia NaciOnal do Abastecimento (Sunab), em 
Cr$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil cruzei
ros); 

d) (vetado). 
e) (vetado). _ 
§ 2~ b concedida, a título de represen

tação, ao Diretor Geral do Serviço de Assis
tência Médica Domicitiar de Urgência (Sam· 
du), a gratificação mensal de Cr$ 50.000,00 
(cinqüenta mil cruzeiros). 

Art. 16. O salário-familía, concedido ao 
servidor da União fica majorado para Cr$ 
4.000,00 (quatro mH cruzeiros) mensais, por 
kpendente. 

Parágrafo únl.co. Para efeito da percep
ção do salário-família é considerada depen
dente do servidor, civil ou militar, a mãe viú· 
va, sem qualquer rendimento, que viva as 
suas expensas. 

An. 17 _ Os pagamentos em moeda es
trangeira, (eito~ a _servidores militares e civis, 
da administração direta e indireta, em via
gem, missão, estudo ou exercício no interior, 
não sofrerão qualquer acréscimo em decor· 
rêncii:t da apliCação desta Lei. -
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~a.rágrafo único. As majorações que se 
venficarem nas parcelas rdativas a vencimcn
tose vantagens, bem como nosalárío-fa.mma, 
serão compensados, no mesmo montante, 
com a redução na parcela de representação 
ou reajustamento. 

Art. 18. Nenhum servidor público, civil 
ou militar, servidor de autarquia e serven
tuário da Justiça, na atividade ou não. poderá 
perceber no Pais. mensalmente, a título de 
vencimento ou n::muneração e vantagens pe
cuniárias fixas inclusive percentagem na arre· 
cadação de tributos, custas e emolumentos 
quantia superior a Cr$ 350.000,00 (trezentos 
e cinqüenta mil cruzeiros). 

§ lu O órgão do pessoal respectivo inclui
rá obrigatoriamente, no cheque ou folba de 
pagamento, entre os descontos a que está 
sujeito o funcionário, o excesso de retribui
ção verificado qUe reverterá, conforme a hi· 
pótese, ao Tesouw Nacional, ou aos cofres 
da entidade descentralizada como receita 
eventual. 

§ 2~ No cálculo do teto a que se refere 
este artigo, levaN;e-á em conta a importáncia 
bruta, total, percebida pelo servidor, nela in
c1uída as diária~ <.k que trata a Lei nn 4.019, 
de 1961, e as vantagens que, embora variando 
quanto ao valor pecuniário, são percebidas 
rnensalmente e. em caráter pernt<inente. bem 
como a soma resultante da acumulação de 
proventos ou pensões como a remuneração 
ôe qualquer atividade pública, de natureza 
eXecutiva ou legislativa, deduzindo-se, entre
tanto, as parcela~ correspondentes aos des
contos compulsórios para a Previdência So
cial. Montepio ou Pensão Militar a ajuda de 
custo e as diárias de alimentação e pousada. 

§ 3" O disposto neste artigo aplica-se aos 
servidores da Prefeitura do Distrito Federal, 
da: Companhia Urbanizadora da Nova Capi
tal do Brasil, do Departamento Federal de 
S.egurança Pública e do Sen•iço de Ass,i~tên· 
cia Médica Domiciliar de Urgência, bem co
mo aos servidores civis e militares transfe
ridos Para os Estados da Guanabara e do 
Acre (Leis 3.752, de 1960 e 4.070, de 1962) 
e aos aposentados posteriormente à transfe
rência. --

§ 4" A inobservância do disposto neste 
artigo, e no artigo 19, será considerada lesão 
nos cofres púbticos. acarretando ao funcio
nário beneficiaêlo e aos responsáveis pelo pa
gamento a pena de demissão, sem prejufzo 
tiÓ procedimento criminal cabível. · 

.A.rt. 19. Nenhum servidor público, civil 
ou militar, inclusive autárquico ou empre
gado em sociedade de economia mista em 
serviço, missão, estudo ou função de qual
queroutra natureza no exterior poderá perce
ber dos cofres públicos, a qualquer título, 
importância mensal superior a US$ 2500,00 
(dois mil e quinbentos dólares). 

§ lo Observado o teto ora estipulado, o 
Poder Exeutivo regulamentará a fixação da 
representação dos servidores no exterior à 
base das respectivas atribuições e responsa
bilidades e importância da missão. respeitada 
a hierarquia funcional estabelecida em lei. 

§ 2u As gratificações de representação do a) Oficiais- 20% (vinte por cento); 
Delegado do Tesouro Brasileiro no Exterior b) _Praças~ 30% (trinta por cento). 
e do Contador Seccional junto àquela repar- § 2'1 O Poder Executivo. dentro de 90 
tição serão fixada~ pelo Poder Executivo, fi- (noventa) dia~. regulamentará a matéria 
cando revogado o parágrafo único do artigo constante deste artigo, especificando as ativi-
4•' do Decreto-ld n" 8.542. de 2 de janeiro dades que impliquem em efetivo risco de vi-
de 1946. alterado pelo Decre-to-lei n" 96.837, da. 
de 30 de agosto de 1946. Art. 25. Ficam extintos os símbolos de 

§ 3" O te to estabelecido neste artigo não cargos isolados de provimento efetivo na ad-
se aplica aos Chefes de Missão Diplomática. ministração centralizada e autárquica, que se-

Art. 20: (Vetado). jam idênticos aos dos cargos de proVififénto 
Act. 21. As letra~ a, b e parágrafos 3'' em comissão con~tante~ da Tabela B do Ane· 

e 4" do art. 92. bem _como o art. 99 e seu xo I da presente lei, ressalvadas as situações 
§ 2"; da Lei n" 1.316, de 20 de janeiro de decorrentes da aplicação da Lei n·> 1.741, de 
1951. passam a ter a seguinte redação, man- 22 de novembro de 1952, e do arL 7"-da Lei 
tidas as demais disposições: n" 2.188, de 3 de março de 1954 e art. 22 

''Art. 92 daLeinúmero4.069,delldejunhode1962. 
a) os oficiab ·;~pi~~-~~~~-~-~fi~i~·(·g~·~;d~~·- § 1" Os servidores atingidos por. este arti

marinha, subtenentes, suboficiais~ sargentos go terão os seus vencimentos demonstrados 
em serviço nas organizações militares que te- em cruzeiros, sem nenhuma vinculação a pa~ 
nham rancho próprio, ou em serviço em qual- drões, símbolos ou níveis de vencimentos. 
quer organização quando de prontidão, em § 2~ Os cargos de Tesoureiro-auxiliares 
campanha, manobra, exercícios. permanén- da administração direta e indireta, inclusive 
cia obrigatória e continuada durante a jor- os atualmente ocupados passam a ter os ven-
nt!da; cimentos .mensais de Cr$ 120.000,00, Cr$ 

b) as demab pra~a~. 115.000,00 e Cr$110.000,00 correspondentes 
---- - às Tesourarias de 1", 2"e3°Categorias respec-

... §' ·3;:·· Q'; ·~fi~i~i~:. ~~b-t~~~~;~~:· ;~b~fi-~i~i~ tivamehte. 
e sargentos com direito a alimentação serão § 3~· O disposto neste artigo e no seu § 
obrigatoriamente arranchados nas suas orga- 2" se aplica de igual modo aos cargos de Con-
ni~açóes quando estas tenham rancho pró· ferente, Conferente de Valores e outros asse-
pno. melhados, bem como aos seus atuais ocupan-

§- 4" As praças, com exceção das citadas tes, desde que ora retribuídos com padrões 
na letra a deste artigo podem desarranchar, de vencimentos correspondentes aos de car-
na forma estabelecida pelos regulamentos a gos em comlssão. 
que estiverem ~uJ'eita!>. § 4~· Ficam mantidas as disposições da 

Art, 99. a etapa será paga ãs praças, Lei n" 4.061, de 8 de maio de 1962 ressalvado 
constantes da letra g do art. 20do Decreto· lei o disposto neste artigo. _ 
n" 9.693. de 2 de setembro de 1946 quando Art. 26. É concedido aumento sobre os 
estiverem desarranchadas na forma dos regu- vencimentos àtuais aos servidores das Secre-
lamentos militares. tariasdo Tribunal de Justiça do Distrito Fede-

§ 1" ral, dos Tribunais Eleitorais e do Trabalho, 
§ zu -Ú~·~~i,-~-~;~~~-.·~~b~fici-~~-~·;~~~~~: nas mesmas bases das tabelas do anexo I. 

tos farão juz a orna etapa suplementar quan- Parágrafo único, Não farão jus ao au-
do prontos no exercício de suas funções, ma- mento ora concedido os servidores das Secre-
triculados em escolas ou cursos em tránsjto, tarias dos Tribunais Federais, do Tribunal 
no gozo de férias. dispensas de serviço e licen- de Contas da União, dos Tribunais Eleitorais 
ças para tratamento de saúde próprio ou de e do Trabalho e do Tribunal de Justiça do 
pessoas da família, bem como enquanto antigo Distrito Federal que se encontre111 
aguardam reforma por motivo de invalidez". equiparados, para efeito de vencimentos e 

Art. 22. As vantagens do art. 34 da Lei vantagens por força da lei ou de decisão judi-
n" 4.069, de 11 de junho de 1962 são exten- ciária, ao pessoal da Secretaria do Supremo 
sivas nos militares que servem nas guarnições Tribunal Federal ou dos Órgãos do Poder 
de Níoaque, Bela Vista e Amambaí, no Esta- Legislativo. 
do do Mato Grosso. _ Art. 27. A gratifiCação eleitOral devida 

. . aos membros e Procuradores dos Tribunais 
. Art . .P- Aphca:se aos ~sp1rantes a Ofi- Eleitorais, bem como aos jufzes e escrivães 

cral e Guardas-Marmha o d1sposto na letra eleitorais, passa a ser a seguinte: 
a do art. 30 da Lei n~ 4.069, de 11 de junho'"'• 1 a) jufzes do Tribunal Superior Eleitoral e 
de 1962. Procurador-Geral e jufzes e Procuradores dos 

Art. 24. Fica instituída, para ... (veta- ,,Tribunaís Regionais, respectivamente, Cr$ 
do) ... Corpo de Bombeiros do Estado da 3..500,00 (três_~] e qui[!hentos cruzeiros) e 
Guanabara e da CaPital da Repúbliea, a gratí- Cr$ 3.00Q,Oü" (três mil cruzeiros), por sessão 
ficação de risco de vida destinada a compen- a que comparecerem: 
sar os riscos decorrentes de serviços efetua- b) juízes e escrivães eleitorais, Cr$ 
dos com perigo de vida. 10.000,00 (dez mil cruzeiros) e Cr$ 6.000,00 

§ 1? A gratificação a que -se refere este (sds mTI cruzeiros) mensais, respectivamen-
artigo será calculada com base nos vencimen· te. 
tos dos postos e:fetivos obedecida a seguinte Art. 28. A gratificação ritensal concedi-
percentagem: da: pela Lei n" 4.071-A, de 22 de junho de 
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1962, aos. Oficiais do Rcgist.t:o CiVil das Pes
soas Naturai_s fiCa elevada para Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros), · _ -~-

Art. 29. É arbitrada em 1/3 (um terço) 
do valor do vencimento a indenízação, a que 
se refere o artigo 11, item "2, da Convenção 
Ioternacional do Trabalho n" 81, aprovada 
pelo Decreto Legi~Iativo n·• 24, de 29 de maio 
de_l956, e promulgada pelo Decreto n~ 
41.721\ de 25 di.! junho de 1957, cujo paga
mento será [eítO mensalmente. na forma de 
gratificação de representação. 

Parágrafo único. Os servidores abrangi
dos pelo presente artigo não terão direito a 
diáiia prevista no artigo 118, inciso II, da 
Lei n'' 1.711, de 28 de outubro de 1952. -

Art. 30. É concedtda aos ex-combaten
tes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, 
da F AB e da Marinha, que participaram ati
vamente das operações de guerra e se encon
tram incapacitados, sem poder prover os pró
prios meios de subsistência e não percebem 
qualquer importância dos cofres públicos, 
bem como a seus herdeiros, pensão igual à 
estipulada no art. 26 da Lei n'·' 3.765, de 4 
de maio de 1960. 

Parágrafo único. Na cOncessão da pen
são, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 
31 da mesma Lei n" 3.765, de 1960. 

Art. 31. Nenhum funcionário da admi-. 
nistração direta e indireta do Poder Execu-
tivo poderá perceber vencimento inferior do 
maior salário mínimo Vigélte do país e ne
nhum servidor temporário ou de obras perce
berá retribuição inferíOf ão- Salário mínimo 
da região em que estiver lotado. 

Art. 32. O Poder ExeCutivo no Prazo de 
60 dias.·, a contar ôa publicação desta lei, reve
rá os quantitativos das gratificações pela par
ticipaç~o em ór--gãos de deliberação coletiva 
da administração direta e. de.scentr_ali:zada, 
observados o princípio de hierarquia, a analo
gia ou equivalência de funções, a iinportân
cia, o vulto e a complexidade das respectivas 
atribuições e responsabilidade. 

Art. 33. (Vetado). . 
Art. 34. O disposto na Lei n" 3.780, de 

12 julho de 1960, aplica-se às professoras 
mantidas pela divisão de Caça e Pesca do 
Ministério-da Agricultura, nas Colônia de 
Pescadores. . · 

ArL 35. A nellhum servidor da União, 
das Autarquias e da Prefeitura do Distrito 
Federal, será paga remuneração, vencimento 
ou salário mínlmo inferior do sa_lá:rio previsto 
em hii para a profissão correspondente ao 
cargo que exerce desde que cumpra o horário 
regulamentar previsto para a função de que 
se acha legalmente investido. 

Parágrafo único. Na hipótese de serosa
lário mínimo profissional superior ao nível 
de retribuição, a diferença será paga em folha 
à parte juntamente com o vencimento, remti.
neraçãtf ou salário. 

Art. 36. Será computado para efeito de 
pagamento de gratificação de nível univer
sitário, o tempo de duração de curso de espe
cialização realizado em virtude de exigência 
legal por servidores que já fazem jus a essa 

gratificação no~ termos do disposto no art. 
74 da Lei n" 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Art. 37, O tempo de serviço prestado ao 
Departamento do Correios e Telegráfos pe;. 
los vendedores de selos e encariegados de 
Postos dos Correios amparados pelas Leis n .. 
3.780, de 12 de julho de 1960 e 4.069, de 
11 de julho de 1962, será cpntado para todos 
os efeitos. 

Art. 38. Aplica-se ao pessoal civil do Po· 
der Execu_tivo, lotado nos órgão-s transferidos 
para Estado da Guanabara, por força da Lei 
n" 3. 752, de 14 de abril de 1960, as vantagens 
previstas no artigo 18, e seus parágrafos, da 
Lei n" 4.069, de 11 de junho de 1962. 

Art. 39. Fícam elevado_s para 1-C e 3-Cl 
respectivamente-, os símbolos dos cargos em 
comissãô, de Governador e de Secretário Ge
ral dos Territórios Federais do Quadro de 
Pessoal do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. · 

Art. 40. Os_ empregados da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil ad
mitidos até 31 de março d_e 1963, passam â 
condição de servidor público e serão incluídos 
por decreto do Poder Executivo, nos órgãos 
da administração direta e indireta e na Prefei· 
tUfá do DiStrito Federal, vedadas novas ad· 
missões, salvo autorização do Presidente da 
República em exposição fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 19 Os empregados aproveitados na 
conformidade deste artigo e, na qualidade 
de servidores cedidos pela União, pela Autar
quias e pela Prefeitura do Distrito Federal, 
poderão prestar serviços: 
f- Aos órgãos que integram diretamente 

a organização da COmpanhia U rbanizadora 
da Nova Capital do Brasil, 
II-As Fundações, Companhias Subsidiá

rias, Sociedades de Abastecimento e a outras 
instituições jurfdiocinadas ou vinculadas à 
Prefeitura do Distrito Federal retribuídos por 
conta destas; 
III-As sociedades, companhias. funda

ÇÕ!!S, empresas ou entidades em que se ve
nham a transformar no todo ou em parte os 
órgãos integrantes da organização da Compa
nhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
retribu[dos por conta destas, em qualquer ca
so. 

§ io Enquanto não forem apro.vados os 
quadros defínítivos, os empregados mencio
nados neste artigo, desde que aproveitados 
no Serviço Civil do Poder Executivo integra
rão __a parte especial do Quadro de Pessoal 
do Ministério, Autarquia ou órgão subordi
nado à Presidência da República em que fo
re_m aproveitados. 

§ 3~ Os empregados de que trata este ar
tigo contíõ.uarão a ser pagos pela Companhia -
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, até 
que sejam definitivamente incorporados nos 
órgãos-públicos em que vierem a ser apro
veitados. 

§ -4" Ate-ndidas as peculiaridades de atri
buições e_retribuições, o aproveitamento dar
se-á paia -CargOs ou funções constantes do 
Sistema de Administração de Pessoal que vi-

gorar no Serviço Civil do Poder Exec1,1tiv9 
nas Autarquias e na Prefeitura do_ Dis_trito 
Federal. -

§ s~ -Se o salário efCfiV:iinente percebido 
pero empregado da Corilp3.nhia Urbanizi:tdo~ 
ra da Nova Capital do Brasil fOr siipeiior 
ao do cargo ou função em _que vier a ser 
aproveitado, sei"-lhe-á ass'e&Uradã. a iespec
tiva diferença de v'eileirilento' ó'U salário, a 
qual será absorvida por aumentOs gerais, pro
moções, adição de novas diferenças e outras 
vantavens decorrentes da Lei n'-' 4.019, de 
20 de dezembro de 1961, e de legislação pos
terior. 

§ 6" Para os fins do parágrafo anterior, 
serão considerados os salários efetivamente 
percebidos peios referidos empregados, 
acrescidos de vantagens financeiras de qual
quer natureza_, de modo que o aumento não 
lhes acarrete maiores benefícios do que _os 
concedidos por esta lei dos servidores fede-
rais, excluída~ desse montante as parcelas 
correspondentes a salário-família, gratifica
ções de nível universitário e de risco de vida 
ou saúde. . 

§ 7° Os empregados aproveitados de 
acordo com o disposto neste artigo farão jus 
ao aumento de vencimentos ora concedido, 
cujo pagamento correrá por conta do crédito 
especíal previsro nesta lei. 

§ sv O aproveitamento só _a_lcançará os 
empregados admitidos até 31 Q.e marçQ de : 
1963, cujos respectivos empregos se-achem 
abrangidos pela reclassificação aprovada pela 
Portaria n" 729, de 1962, do Presidente da 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil, ressalvadas as alterações posterio
res, quanto às retificaçôes e_ aos empregos 
a enquadrar. 

§ 9" As ressalvas do parágrafo anterior · 
in fine só alcançam as situações_ abrangidas 
pela citada Portaria que, na data da vjgéncia 
desta lei, ainda se constituam em casos. pen
dentes de solução. 

§ 10. O tempo de serviço efetivamente 
prestado à Companhia Urbanizadora da No
va Capital do Brasil, será computado, para 
todos os efeitos, em favor dos empregados 
amparados por esta lei. 

Are 4L (Vetado). . 
Art. 42. Os empregados da Fundação 

Brasil-Central •. admitidos até 31 de março de 
1963, passam a condição de servidor público, 
continuando a prestar serviços naquele ór
gão, nas funções até_ aqui exercidas, até que 
outras lhes sejam atribuídas.na Reforma Ad
ministrativa em estudos. 

Art. 43. Os empregados das Fundações 
instituídas pela Prefeitura do Distrito Fede
ral...(vetado) ... passam à condição de servi
dores municipais. 

Art. 44. O servidor público civil_ou mili
tar, de autarquia ou sociedade de economia 
mista, que for desquitado e não responda pe
lo sustento da. ex-esposa, poderá descontar 
importância igual na 'declaração do imposto 
de renda, se houver incluído en_t(e_seus bene
ficiáriOs, il<i forma dó 'art.- 5" da Lei nP 4.069, 
de 11 de junho de 1962, pessoa que viva sob 
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sua exclusiva dependência económica, no mí
nímo há cinco anos. 

Art. 45. (Vetado). · 
"Art. 29. (Vetado)." 
Art~ 46. 'É assegurado ao pessoal da PoH· 

cia Militar, da Polida Civil, do Cons_elho Pe
nitenciário 'e dÕ_ Corpo de Bombeiros, trans
ferfdos Para o E~rado da Guanabara, de acor· 
do com o dísposto na Lei n'' 3.752, de i4 
de abril de 1960. o direito de r~querer sua 
volta ao serviço da União. 

§ 1" O pedido será apresentado ao minis· 
tro da Justiça e Negócios Interiore::;, dentro 
do prazo, improrrogável, de 90 (noventa) 
dias a COJ~.tar da publicação desta lei, e será 
instruído com a fé de oficio do requerente. 

§ 2" -O deferimento· do pedido ficará con· 
dicionado à ex_istência da vaga. 

§ 3" O servidor que estiver sendo submc~ 
tído a sindicâm:ia, processo administrativo. 
inquérito policial-militar ou civil, ou a pro
cesso penal não gozará do direito concedido 
neste artigo. 

Art. 47. (Vetado). 
§ 1'' (Vetado). 
§ 2" (Vetado). 
§ 3'' (Vetado). 
§ 4" (Vetado). 

Art. 4&. Ê proibido a nomeação interi
namente em sub:;tltuição, no impedimento 
de 'ocupante de cargo isolado de provimento 
efetivo,, .(vetado). 

Art. 49. (Vetado). 
Art. SO. O disposto no parágrafo único 

do art. 23_ da Lei n" 4.069, de 11 de junho 
de 1962, aplica-~c:: aos funcionários interinos 
nomeados até a data da referida Lei. e aos 
Cápefões Militares de todos os credos religio
sos, que servem nas Forças Armadas, nomea
dos de ac-ordo .com o Decreto-lei n" 9.505, 
de 23 de julho de 1946. 

§ lu Não contando ainda os servidores a 
que se refere este artigo cinco anos de serviço 
público, permanecerão nos cargos att'! que 
se complete esse prazo a fim de serem. defini· 
tiyamente enquadrado::.. 

§ z·.o A norma desse artigo aplica-se. por 
igual, aos funcionários da União e das Autar· 
quias com mais de dez anos de serviço pUbli
co, admitidos até a data da presente Lei . 

§ 3" São igualmente aplicáveis aos fun
cionários de qu~ trata este artigo os disposi
tivos da Lei n" 4.054, de 2 de abril de 1962, 
referentes a promoções. 

§ 4~· o capelão, quando privado do exer· 
cícío_ de sua atividade religiosa pela autori· 
dade eclesiástica competente, perderá as ga
rantias asseguradcc; neste artigo. 

Art. 51. O Poder Executivo enviará ao 
Congresso Nacional os quadros definitivos do 
funcionalismo. de que trata o ar_tigo 87 da 
Lei n" 3.780, de 12 de julho de 1960, dentro 
do prazo de 1 (um) ano, a contar da vigência 
desta Lei. 

Art. 52. (Vetado). 
Art." 53. O TmtitUt6 Biisileiro de Geo

grafia e Estatística realizará censo periódico 
dos servidores públicos da União, das Autar
quias e entidades paraestatais. 

Parágrafo único, Publicado o resultado do 
renso. com os elementos precisos de identifi
cação, tempo de serviço, cargo ou função do 
servidor. vencimentos e vantagens,- Oú pro
ventos per~ebidos, o :;ervidor que acumular 
cargos. funções ou proventos com violação 
dos preceitos legais terá o prazo de trinta 
dias para manifestar opção por üm deles sob 
pena de instauração de processo administra~ 
til/o pelo Decreto Administrativo do Serviço 
Público. 

Art. 54. O Departame"nto Administrati
vo do Serviço Público mediante convênio 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística fará. no prazo de 90 dias, o levanta
mento dos servidores ocupantes de cargos e 
funções ainda não enquadrados no Sistema 
de Classificação de Cargos. 

Art. _55._ Para acorrer às despesas decor· 
rentes dos artigos anteriores, fica o Poder 
EXecutivo autorizado a abrir o crédito espe
cial de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões 
de cruzeiros). 

Art. 56.- Fica incluída entre as atribui· 
ções do ConSelho Fe-deral de Engenharia e 
Arquitetura prevista no artigo nn 22 do Decre~ 
to n" 23.569 de 11 de dezembro de 1933, a 
de -fixar e alterar as anuidades, emolumentos 
e taxas dos profissionais das firmas, que lhes 
és fejani J urísdicionadas. · 

S 1~ O valor das penalidades de multa pe· 
cuniária, cstãbelecidis no decreto n" 23.569 
de 11 de dezembro de 1933 e nos Decre
tos-leis nus 3.995, Ue 31 de dezembro de 1941 
e _8.620. de 10 de janeiro de 1946 e Lei no 
3.097, de 31 de janeiro de 1957, fica automati
camente reajustado na mesma base percen
tual em que ocorrer elevação do salário mini· 
mo vigente no Distrito Federal, arredondan
do-se para 100% o reajustamento sempre que 
a percentagem de referência for superior a 
50%, 

§ 2u O .disposto no § 1" se aplica desde 
logo, e a paffír-da vigência desta lei, com 
relação ao Ultimo aumento de salário mínimo 
já verificado. 
- -Art. 57. É assegurado aos servidores ci

vis e milítares em licença para tratamento 
de sua própria satíde, e aos militares também 
quando baixado~ a hospital, a continuidade 
dos pagamentos de todas as gratificações que 
os mesmos vinham percebendo antes da li
cença ou da hospitalização. 

Art. 58. O Poder Executivo, dentro de 
cento e vinte dias, .a contar da publicação 
desta Lei, enviará mensagens ao Congresso 
Nacional, acompanhadas de projetas de: lei, 
dando nova cla~ificação aos cargos técnicos 
do serviço _pUblico da União e atualizando 
o Código de Ven~imentos e Vantagens d_os 
Militares (Lei n" 1.316, de 20 de janeiro de 
1951). 

Art. 59. Dentro de 180 dias, a contar da 
publicação desta Lei, o Poder Executivo en,. 
viaiá ao CongressO Nacional mensagem 
acompanhada d~ projeto de lei organizando 
os se:rviços administrativos da Prefeitura. do 
Distrito Federai e estabelecendo o plano de 
classificação dos cargos e funções de seus ser
vidores. 

Art. 60. As séries de classe de Guarda· 
Fios terão direito a acesso à classe de Inspetor 
de Linhas Telegráficas, nos termos da Lei 
n" 3.780. de 12 de junho de 1960. 

Art. 61. Os trabalhadores aprendizes e 
auxiliares de artífice dos Estabelecimentos 
Industriais da União, diplomados por Escolas 
Técnico-Profissionais ou portadores de. certi· 
ficado de habilitação profissional fornecido 

_por autoridade competente, serão apro~ei
tados na classe inicial da série de classes cor
respondentes à sua atividade profissional, do 
Serviço de Artífice. 

Art. 62. TÕdos os candidatos aprovados 
em _concursos, fá hõriiotogados ou em fase 
de homologação. nos termos da Le! nt ~.711, 
de 28 de outubro de 1952. serão nomeados 
para as vagas existentes na série de classes 
ou classes singulares respectivas, fiCandO 
prorrogada a validade, dos concursos, pOr 
mais de 2 {dois) anos, a contar da data da 
publicação desta lei. 

Art. 63. (vetado). 
Art. 64. Além dos previstos na_Lei no 

3.780, de U de junho de -1960, será readap· 
ta do o funcionário que, até a data da presente 
lei~ tenha completado 2 (dois) anos ininter
ruptas ou 5 (cinco) anos, com interrupção, 
do exercício do cargo ou função de atribui· 
ções diversas das pertinentes à classe, que, 
na data de 12 de junho de 1960. já se encon~ 
trasse nessa situação. 

Art. 65. (Vetado). 
Art. 66. O disposto nos artigos 49 e 52-

da Lei n" 3.780, de 12 de julho de 1960, apli
ca-se aos técnil!~Y.:~ dos serviços de saúde, in
clusive aos que exerçam funções gratifiCadas 
ou de chefia, ficando assegurados os direitos 
dos que optaram pelo Regime de Tempo In
tegral, na forma do .que estabelece o Decreto 
nQ 49.974-A1 de ~1 de janeiro de 1%1, que 
regulamentou a Lei n~ 2.312, de 3 de setem
bro del954. 

Art. 67. Consideram-se ''salário-base'', 
para os efeitos do art. 4" da Lei nUmero 3.373, 
de 12 de março de 1958, além do vencimento 
ou remuneração, "as gratificações deadicional 
por tempo de serviço e pelo exercício de fun· 
ção. , 

Art. 68._ E o Poder Executivo autorizado 
a abrir ao Ministério da Fazenda, crédito es
pecial de Cr$ 210.000.000,00 (duzentos e dez 
bilhões de cruzeiros), que será automatica
mente registrado no Tribunal de Contas e 
distriQuido ao Tesouro Nacional, para aten
der aos encargos resultantes da execução des
ta Lei. 

§ 1~ Os órgáos do Poder Executivo ficam 
obrigados a classificar, a eScriturar os gastos 
que correrem à conta dêste crédito eSpeCial, 
segundo as normas aplicáveis aos créditos su· 
pi ementares constantes do art. 98 do Regula
mento Geral de Contabilidade Pública da 
União. 

§ 2~ No corrente exercício. o pagamento 
da gratificaçáo complementar de_salário~mí
nimo previsto no parágrafo único do art. 65 . 
da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960 • 

..__.._;. 
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da gratifícação de representação a que faz 
jus o pessqal abrangido pelas Leis n"" 3.414, 
4.019 e 4.069, respectivamente de 20 de junho 
de 1958, zo- de dezembro de 1961 e lf de 
junho de 1962, da suplementação de diárias 
pelo exercício em Brasma, a cargo do Gl"llpo 
de Trabalho de Brasma e -do abono de perma· 
nêncía na atividade de que tratam o art. 18 
e parágrafos da mencionada Lei n" 4.069, de 
1962, bem como dos encargos decorrentes 
da aplicação das Leis n'~ 3. 772, de 13 de junho 
de 1960.3.780. de 12 de julho de 1960.3.967. 
de 5 de outubro de 1961 e 4.069, de 11 de 
junho de 1962, ainda não satisfeito por insufi~ 
ciência de créditO!> adicionais_ anteriores po
derá ser atendido, a conta des_te crédito espe· 
cial, desde que não tenham sido previstas do
tações próprias nas tabelas explicativas do 
Orçaniento em vigor ou não sejam as mesmáS 
suficientes. 

§ 3~' O Ciédito especial autorizado nesta 
lei atenderá, também, aos encargos decor
rentes da aplicação da citada Lei n" 4.069, 
de 1962, cujo pagamertto; -no exercício'-de 
1962, não tenha sido realizado por insuficiên
cia do crédito _cuja abertura foi autorizada 
pelo art. 68 desse diploma legal, e não possam 
ser liquidados, no presente exercício, em vir
tude de falta ou deficiência de dotação orça
mentária pr-ópria. 

§ 4" O Tesouro Nacional ainda por conta 
deste crédito especial, entregará à Adminis
tração do Porto do Rio de Janeiro, os recur
sos necessários para cobrirem as diferenças 
salariais havidas pelos seus servidores, refe
rentes ao período de tu de julho de 1960, 
data da vigência dos efeitos financeiros da 
Lei n~ 3.780, de 12 do mesmo mês, e ano, 
a 23 de outubro dc::c 1962, data do Decreto 
n'·' 51.570, que alterou o sistema de classifi· 
cação de cargos daquela autarquia. 

Art. 69. As autarquias e sociedades de 
economia, mista subsidiadas pelo Tesouro 
Nacional que, a partir de 1" de janeiro de 
1963, tenham tido sua receita acrescida, em 
virtude da revisão dos níveis de salário-mí
nimo feita no Decreto n" 51.613, de 3 de de
zembro de 1962, ou de aumentos salariais 
concedidos a seus contribuintes, da fixação 
dos novos níveis de vencimentos de que trata 
esta lei, da eliminação de subsídios cambiais, 
de revisões tarifárias ou qualquer outro moti
vo, ficam obrigadas a vincular esse_ aumento 
de receita ao atendimento dos encargos ·de
correntes da aplicação _da presente lei aos seus 
próprios servidores, ativos e inatiVos. --

§ 1~ Somente no caso do aumento dare
ceita ser insuficiente para cobrir os gastos 
resultantes desta lei, poderão essas entidades 
solicitãr- recurSO à coO.fa. do referido crédito 
especial. · 

§ 2~' OS pedidos de verba, de conformi
dade com o parágrafo anterior, limitar-se-ão 
à diferença entre os recursos adiciOnais de 
que trata este artigo e o custo total do aumen
to de vencimentos ora concedido, devendo 
a insuficiência ser devidamente comprovada, 
em cada caso. 

§ 3~' As autarquias financiadas pela vin
culação de parcelas da Receita- da União fi-

cam autorizadas a ocorrer às despesas do pre
sente aumento de vencimentos além dos limi
teS _acaso_ fixados, para gastos de pessoal e 
administração, nas leis que as criaram. 
---Art. 70. O aumento e o abono conce
didOs por estalei,-bem como as medida~ de
terminadas pelos artigos 6", 14, 15 s 16. 17, 
IR, 19 • 22. 23. 25 s, 27, 28. 29 , 34. 3 e 
45, vigorarão a partir de l'' de junho de 1963. 

Art. 71. O Poder Executivo discriminará 
mediante decreto. dentro das dotações pre· 
vistas ria programação financeira do Tesouro 
Nacional para o corrente ano, dotações no 
montante total de Cr$ 70.000.000.00 (setenta 
bilhões de cruzeiros), que deixarão de ser 
utilizados para possibilitar a aplicação de 
igual importância da receita federal no aten
dimento de parte das despesas decorrentes 
da exeCUção da prest::rite lei. 

Art. 72. É instituído, nos exercícios de 
1963 a 1965, um empréstimo compulsório, 
que será arrecadado com base nos rendimen
tos sujeitos à incidência do iii!posto de renda 
lia fonte, e em todos os rendimentos da pes· 
so<f física •... (Vetado). 

§ 1" O empréstimo se tá lançado e arreca
dado pela Divisão tio Imposto de Renda, nas 
condições que venham a ser estabelecidas em 
Regulamento baixado pelo Ministro da Fa-

- zenda e aprovado por decreto do Presidente 
da República. Sendo feita mediante descon
to, nas fontes pagadoras, nos termos do refe
rido regulamento, a arrecadação correspon
dente nos rendimentos sujeitos à incidência 
do imposto de renda na fonte, e aos do traba
lho. 

§ 2" Os rendimentos sujeitOs à incidência 
do imposto de renda na fonte, que servirão 
de base à arrecadação do empréstimo com
pulsório e respectivas taxas para determina
ção da importância do empréstimo, calcula
das SQbrc o montante dos rendimentos pagos 
ou creditados, são os seguintes: 

a) rendimentos pagos ou creditados a resi
dentes ou domiciliados no estrangeiro (art. 
97 do Regulamento do Imposto de Renda): 
10% (dez por cento); 

b) div1dendo e outros mteresses de ações 
ao portador c J~ partes beneftciárías (art 
96,3"-. do R.!. R.), sempre que os seus benefi
ciários optarem pela não identificação:·15% 
(quinze por cento); 

c) deságio na colocação de letras de câm
bio, letras do tesouro e outros títulos de cré
dito (artigos 9", 4'·', do R. I. R.) e pagamentos" 
que não satisfaçam às condições do art. 37, 
§ 41' do Regulamento do Imposto de Renda: 
-~·(Vetado) ... 10% (dez por cento). 

d) Lucro apurado por pessoas físicas ria 
venda de propriedades imobiliárias (arts. 9~ 
e seguintes) prêmios de loterias e concursos 
(art. 96. 4" e 59) amortização antecipada e 
lucros atribuídos a títulos de capitalização 
(art. 96, 1~) fUI-os de·ae·bêntures e outras obri
gações ao portador (artigo 96,6~) e multas 
por rescisão de contrato (art. 98, 3" IV): 10%; 

§ 39 No caso de redimentos cla~sificáveis 
na cteclaração de rendiméntos de- Pessoa físí
ca, o montante do empréstimo será calculado 

de acordo com a tabela constante do Anexo 
I!!. 

§ 4'.' Nos exercícios de 1964 e 1965, ocor
rendo variação no salário mínimo em vigor, 
a tabela do parágrafo anterior será ajustada 
na mesma proporção di a[teração do salário 
mínimo. 

§ 5" A arrecadação nos casos previstos 
no § 2", deste. artigo, será feita em relação 
aos rendimetnos pagos ou creditados no pra
zo de 3 (três) anos, a contar da data da publi
cação desta lei. 

§ 6" O empréstimo compulsório será ar
recadado à conta do Fundo Nacional de In
vestimentos. mediante a entrega, ao contri
buinte de uma cautela provisória, pela Divi
são do Imposto de Renda, no ato do recebi· 
menta, sendo representados pelos Títulos re
feridos no artigo desta lei. com a garantia 
de juros mínimo~ e prazo de resgate estabe
lecido no art. 73. 

Art. 73. O empréstimo compulsório será 
representado por Títulos de Investimento, 
emitidos em séries anuais, em diferentes valo
res, e cada série será resgatada, metade no 
terceiro e metade no quarto ano de sua emis
são, mediante sorteio, pelo seu capital, acres
cido dos juros acumulados de 6% a.a, poden· 
do os seus titulares, a qualquer tempo. optar 
pela conversão dos mesmos em Cotas de Par
ticipação no Fundo Nacional de Investimen
tos Industriais, com direito a participação no 
lucro líquido anual do Fundo. 

§ 1" Os Títulos de Investimentos serão 
nominativos e intransferíveis, salvo Pil.rtici
pação no Fundo Nacional de Investimentos 
Industriais, com direito a participação. 

§ 2u Os Títulos de Investimentos e asCo
tas de Participação não serão aceitas em cau
ção perante a própria União, nem poderão 
ser utilizados para depósito bancário compul
sório à ordem da Sumoc. 

Art. 74. É criado o Fundo Nacional de 
Investimentos, a fim de assegurar o nível dos 
investimentos federais previstos no plano de 
desenvolvimento em execução e aumentá-los 
nos anos de 1964 e 1966, e como meio de 
incentivo à poupança popular e de sua canali· 
zação mediante participação em empresas 
controladas pela União Federal, para aplica
ções destinadas ao fortalecimento da econo
mia rural e industrial do país, na proporção 
de 35% (trinta e cindo por cento) e 65% 
(sessenta e cinco por cento) respectivamente. 

§ 1'·' Além dos recursoS previstos nesta 
lei, integrarão o Fundo Nacional de Investi-
mentos:._ __ -

a) como capital do Tesoufo Nacional, as 
ações da União em sociedades anónimas por 
ela controladas, diretamente 911 através de 
suas agências e-que tiverem condições de ren
tabilidade, assegurada, em qualquer hipóte~ 
se, a propriedade pelo Tesouro Nacional de, 
no mínimo, 51 o/o (cinqüenta e um por cento) 
das ações com direito a voto; 

b) o produto da subscrição voluntária de 
Cotas de Participação no Fundo. __ _ 

§ z~ A aplicação de quaisquer emprés
timos recebidos pelo Fundo será feita sob 
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a forma de subscrição de capital das empresas 
controladas pela União e cm condições de 
rentabilidade, pa~::.ando as açócs correspon
dentes a essa subscrição à carteira do Fundo 
destinada a essas operações. 

§ 3~ Na aplicação do Fundo será obser
vado também o disposto no art. 34 da Lei 
n~ 2.973, de 26 de novembro de 1956. 

§ 4'·' A administração do Fundo e dares
pectiva carteira de títulos caberá ao Banco 
Nacional do Desenvolvimento Económico e 
o orçamento de aplicação dos recursos do 
Fundo será aprovado pelo Ministro da Fa
zenda. 

§ 5o Ficam revogadas as atuais vincula
ções de rendimentos das ações do Tesouro 
referidas neste artigo, ressalvada a dcstinaçáo 
â Fundação Universidade de Brasi1ia. das 
rendas das ações da Companhia Siderúrgica 
Nacional que não excedam a 7% (sete por 
cento) ao ano, do valor nominal das ações. 

Art. 75. As sociedildes de economia mis
ta cujas ações integram a carteira de Fundo 
Nacional de Investimentos deverão corrigir 
anualmente o seu ativo imobilizado segundo 
os índiees fixados pelo Conselho Nacional de 
Econo.ll'lia, com o conseqüente ajustamento 
de seu capital sociaL 

Art. 76. As participações do Fundo Na
cional de Investimentos em sociedades de 
economia mista, bem como os rendimentos 
atribuídos, a qualquer t(tulo, às ações de sua 
Jropriedade, terão o mesmo tratamento fh>-

cal das participações e dos rendimentos do 
Tesouro Nacional. 

Parágrafo único. Os rendimentos das Co
tas de Participação no Fundo ficarão sujeitos 
ao imposto retido na fon-te, à taxa de 10% 
sem qualquer outro pagamento por seu titu
lar. 

Art. 77. O deságio em relação ao valor 
nominal de emissão, ou ao valor de aquisição, 
concedido na venda ou colocação no merca
do_, por pessoa jurídica, de debêntures ou 
obrigações ao portador, letras de cámbío ou 
outros títulos de créditos, a que de refere 
o art. 8'', a, da Lei n"4.154. de28 de novembro 
de 1962, fica sujeito, tão- somente, ao 
imposto da fonte ... (Vetado) ... e ao emprés
timo compulsório instituído nesta lei. 

Parágrafo único, Considera-se deságio, 
para efeito de aplicação do art. go, a, da Lei 
no 4.154, de 28 de novembro de 1962, a dife
rença para menos, entre o valor nominal do 
título e o preço de venda, e, no caso de reven. 
da, entre o valor nominal da aquisição e o 
da alienação. 

Art. .78___ É vedada às pessoas jurídicas a 
prática habitual de colocação ou negociação, 
junto ao público, de letras de câmbio ou notas 
promiss-órias, que não tenham a coobrigação 
de instituições financeiras autorízadas a fun
cionar no País. 

§ 1" A infração do disposto neste artigo 
sujeitará oswobrigados e tomadores a multa, 

AN~XOI 

SERVIDORES CIVIS 

igual ao valor do título, independente-mente 
de outras sanções legais. 

§ 2~ Competirá à Superintedência da 
Moeda e do Crédlto definir, atravês de ato 
normativo, ·a caracterização da prática habi· 
tua! de negociação ou colcoação, junto ao 
público, dos títulos referidos neste artigo. 

§ 3~ Competirá, ainda, à superintendên
cia da Moeda e do Crédito regulamentar as 
condições de prazo e garantia de que se deve
rão revestir os títulos aceitos ou a emitidos 
pelas "instituições financeiras" autorizadas a 
aceitá-los ou emiti-los, para que possam ser 
colocados ou negociados junto ai;> púhlico, 
bem como fixar as comissões ou taxas com 
que elas operam. --

Art. 79. O Conselho Nacional de Econo
mia passará a fixar, anualmente, os coefi
cientes a que se refere o art. 57 da Leí n" 
3.470, de 28 de novembro de 1958,_ ... (Ve~ 
tado). 

Parãgrafo único, A primeira revisãO doS 
coeficientes a que se refere o presente artigo 
será realizada no prazo de trinta (30) dias 
da data da publicação desta lei. 

Art. 80. (Vetado). 
§ !" (Vetado). 
§ 2" (Vetado). 
§ 3" (Vetado). 

Art. 81. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as .disposições 
em contrário. 

A) vencimentos das cargos efetivos 

Níveis 

Referência-base 

(Valores 
m';nsa1s) 

Referência 
horiiontal 
(Valor-es 
mensa,.i $) 

18 
17 
16 
15 

LEI N" 5.315. DE 12 DE 
SETEMBRO DE !967 

Regulamenta. o art. 178 da Constitui. 
ção do Bra:o;il, que dispõe sobre os ex-com
batentes ds Segunda Guerra Mundial. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional de~ 

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. l'·' Considera-se ex-combatente, pa

ra efeito da aplicação do artigo 178 da Consti
tuição do Brasil, todo aquele que tenha parti
cipad<;~ efetívamente de SJperações bélicas, na 
Segunda Guerra Mundial, como integrante 
da Força do Exército, da Força Expedicio
nária Brasileira1 da Força Aérea Brasileira, 

Cr$ 
85.000,ÓO 
78.000,00 
71 -000,00 
65.000,00 

da Marinha de Guerra e da Marinha Mercan~ 
te, e que, no caso de militar, haja sido licen
ciado do serviço ativo e com ÍS5o retornado 
à vida civil definitivamente. 

§ 1~· A prova da participação efetiva em 
operações bélicas' será fornecida ao interes
sado pelos Ministérios Militares. 

§ z~ Além da fornecida pelos Ministérios 
Militares, constituem, também, dados de in
formação para fazer prova de ter tomado par
te efetiva em operações bélicas: 

a) no Exército: 
I -o diploma da Medalha de Campanha 

ou. o certificado de ter serviço no Teatro de 
Operações da há!ia, para o componente da 
Força Expedicionária Brasileira; 

Cr$ 
2.030,00 
1.820,00 
1.610.00 
1.400,00 

II - o certificado de que tenha participado 
efetivamente em missões de vigilância e segu
rança do litoral, como integrante da guar· 
nição de ilhas oceànicas ou de unidades que 
se deslocaram de suas seC!es para o cumpri· 
mento daquelas missões; 

b) na Aeronáutica: 
I- o diploma da Medalha de Campanha 

da Itália, para o seu portador, ou o diploma 
da Cruz de Aviação, para os tripulantes de 
aeronavesengajad<;>s em missões de patrulha; 

c) na Marinha de Guerra e Marinha Mer
cante: 

I -o diploma de uma das Medalhas Na
vais do Mérito de Guerra, para o seu porta-
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dor~ desde que tenha sido tripulante de navio 
de guerra ou mercante, atacados por inimigos 
ou destruídos por acidente, ou que tenha par
ticipado de comboio de transporte de tropas 
ou de aba!-!tecimentos, ou de missões de pa
trulha; 

II- o diploma da Medalha de Campanha 
da Força Expedicionária Brasileira; 

III- o certificado de que tenha partici
pado efetivamente em missões de vigilância 
e segurança como integrante da guarnição 
de ilhas occãnicas; 

IV- o certificado de ter participado das 
operações especificadas nos itens I c II, atroe a 
c,§ 29, do presente artigo; 

d) certidão fornecida pelo respectivo Mi
nistério Militar ao ex-combatente integrante 
de tropa transportada em navios escoltados 
por navios de guerra. 

§ 3~· A prova de ter servido_ em zona de 
guerra não autoriza o gozo das vantagens pre
vistas nesta lei, ressalvado o preceituado no 
art. 177, § 1"', da Constituição do _Brasil de 
1967, e o disposto no § 2J do art. 1" desta 
lei. 

Art. 2" é estável o ex-combatente servi
dor público civil da Uni_ão, dos Estados e 
dos Municípios. 

Art. 3~ O Presidente da República apro
veitará, mediante nomeação, nos cargos pú
blicos vagos, iniciais de carreira ou isolados, 
independentemente de concurso, os ex-com
batentes que o requererem, mediante apre
sentação de diploma registrado no Ministério 
da Educação e Cultura de curso que os qual_i
fiquem para o exercício do cargo, ou me
diante prova de capacidade para os demais, 
segundo critérios a serem fixados em regula
mento. 

§ 1" Os que não quiserem submeter-se 
à prova, ou nela forem inabilitados, serão 
aproveitados em classe de menor padrão de 
vencimentos, não destinada a ac_esso. 

§ 2" O requerimento de que trata este 
artigo será dirigido aos Ministérios Militares 
a que estiver vinculado o ex-combatente. 

§ 3" O Ministério Militar, a que tiver per
tencido o ex-combatente, encaminhará ore
querimento ao Departamento Administrati
vo do Pessoal Civil, depois de conveniente
mente informado pelos órgãos competentes 
quanto ao atendimento dos requisitos previs
tos no art. 1 ~· desta lei. 

Art. 4" Nenhuma nomeação será feita se 
houver ex-combatente que tenha requerido 
o seu aproveitamento no serviço público e 
esteja em condições de exercer o cargo inicial 
de carreira para cujo provimento foi reali
zado concurso. 

Parágrafo único. Aberto o concurso e du
rante o prazo--estabeleCido para- a inscrição 
dos candidatos, os ex-combatentes deverão 
requerer o seu aproveitamento para efeito 
do disposto neste artigo. 
'Art. .5" O ex-combatente que, no ato da 
posse, vier a ser jtdgado definitivamente inca
paz para o serviço público será encaminhado 
ao MinistériO Militar a que estiver vinculado, 
a fim de que se processe sua reforma, nos 

termos da ·Lei n'·' 2579, de _23 de agosto de 
!955. 

Parágrafo único. O ex-combatente já 
considerado incapaz para o exercício da fun
ção pública, em laudo passado por autoridade 
competente da administração pública, pode
rá, para efeito de seu aproveitamento, reque
rer, imediato e diretamente, reinspeção mé
dica, no Ministério Militar a que estiver vin
culado, para a concessão da reforma referida· 
neste artigo. 

Art. 6" Exclui-se, do aproveitamento o 
ex-combatente que tenha em sua folha de_ 
antecedentes o registro de condenação penal 
por mais de dois anos; ou mais de uma conde
nação e pena menor -pOr qualquer crime do
loso. 

_Art. 7~ Somente será aposentado com 25 
(vinte e cinco) anos de serviço público o servi
dor público civil que o requerer, satisfeitos 
os r~quisitos do art._1\' desta lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se igualmente ao contribuinte da previ
dência social. 
_ Art. -89 Ao ex-combatente, funcionário 

ci_vil, fica assegurado o direito à promoção 
após o interstício legal, e se houver vaga. 

Parci_grafo único. Nas promoções subse
qüentes, o ex-combatente terá preferência, 
em ígUaldade de condições de merecimento 
ou antigüidade. 

Art. 9" O ex-combatente, sem vínculo 
empregatfcio com o serviço público, carente 
de recursos, que contraiu ou vier contrair mo
léstia incurável, infecto·contagíosa, ou não, 
poderá requerer, para firiS do art. s~ desta 
lei, sua internação nas organizações hospita
lares, civis, ou militares, do Governo Fede-
ral. . 
-Parágrafo únicot A organização militar 

mais próxima da esidência do requerente 
providenciará sua nternação, fornecendo a 

_ passagem para o local onde ela for possível. 
- --Arl. ro. O ex:combatente já aproveita
do e os que vierem a sê-to não terão direito 
a novos aproveitamentos. 

Art. 11. O disposto nesta lei se aplica aos 
órgãos da administração direta e das autar
quias. 

Art. 12. O Poder Executivo regulamen
tará a execução da presente lei dentro do 
prazo de 60 (sessenta) çlias. 

Art. 13. Esta lei entra-em vi&or na-data 
de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

LEI N" 6.592, DE 17 DE 
NOVEMBRO DE 1978 

Concede- amparo aos ex-combatentes 
julgados incapazes definitivamente para 
o serviço militar. 

O Presidente da _República faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1·' Ao ex-combatente, assim consi
derado pela Lei n? 3.315, de 12 de setembro 
de 1967, julgado, ou que venha a ser julgado, 

incapacitado definitivamente, por Junta Mili
tar de Saúde, e necessitado, será concedida, 
mediante decreto do -Poder ExecutíVo, pen
são especial equivalente ao valor de duas ve
zes o maior salário mínimo vigente no país, 
desde que não faça jus a outras __ vantagens 
pecuniárias previstas na legislação que ampa
ra ex~combatentes. 

§ 1'' Considera-se necessitado, para os 
fins desta Lei, o ex-combatente cuja situação 
económica comprometa o atendimento às ne
cessidades mínimas de sustento próprio e de 
famnia. -

§ 2" A condição a que se refere o pará
grafO anteríor será constatada mediante sin
dicância a cargo do Ministério Militar a que 
estiver vinculado o ex-combatente. 

Art. 2" A pensão especiâl de que trata 
esta Lei é intransferível e inacumulável com 
quaisquer rendimentos recebidos dos cofres 
públicos, inclusive pensão previdenciária, 
ressalvado o direito de opção. 

Art. Y Qualquer Organização Militar 
que tomar conhecimento da existência de ex
combaten_tes nas condições estabelecidas no 
artigo lu, providenciará seja ele submetido 
à inspeção de saúde e à sindicância_a que 
se refere o§ 2" do referido artigo 1ft. 

Parágrafo único. As providências referi· 
_das neste _artigo poderão ser requeridas pelo 
próprio ex-combatente. 

Art. 4" As despesas decorrerites da apli
cação da presente Lei serão atendidas à conta 
da dotação orçamentária de Encargos Previ~ 

·· denciários da União - recursos sob a super
visão do Ministério da Fazenda, destinados 
ao pagamento de pensionistas. 

Art. 5? O Poder Executivo regulamenta
rá esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de_ sua publicação. 

Art. 6'·' Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as di-;posições 
em contrário. 

LEI N' 7.424, DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre a pensão especial de que 
trata a Lei n~ 6.592, de 17 de novembro 
de 1978. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 1'·' A pensão especial de que trata 
a Lei n~ 6.592, de 17 de novembro de 1978, 
é inacumulável com quaisquer rendimentos 
recebidos dos cofres públicos, exceto os bene
ficias previdenciários, ressalvado o direito de 
opção. 

Art. 2" Em cas_o _de falecimento de ex
combatente amparado pela Lei n~ 6.592, de 
17 de novembro de 1978, a pensão especial 
será transferida na seguinte ordem: 

I -à viúva; 
II- aos filhos menore.<; de qualquer condi

ção ou_ interditos ou inválidos. 

§ lo O processamento e a transferência 
da pensãO especial serão efetuados de confor· 
midade com as disposições da Lei n" 3.765~ _ 
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de 4 de maio de 1960. que db.põc sobre as 
pensões militarr.::.. 

§ 2~ O:. beneficiários previstos nos inci
sos I e II deste artigo devem comprovar, para 
fazerem jus à pensão especial, que viviam 
sob a dependénda t:conômica e sob o mesmo 
teta do ex-combatente c que não recebem 
remuneração. 

Art. 3" Aplica-se o dbposto no artigo an· 
terior, a partir da data de entrada em vigor 
desta lei, aos beneficiários do ex-combaknte 
falecido que já se encontrava percebendo a 
pensão especial referida no art. 1" da Lei n'' 
6.592, de 17 de novembro de 1978. 

Art. 4'' As despesas decorrentes da exe
cução desta lei correrão à conta de Encargos 
Previdenciárias da União- Recursos sob a 
Supervisão do Minü.tério da Fazenda. 

Arr. 5" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6'' Ficam revogados o art. 2" da Lei 
nu 6.592. de 17 de novembro de 1978, e de
ma·:s disposições em contrário. 

LEI N" 5.698, DE 31 DE 
AGOSTO DE 197I 

Dispõe sobre as prestações deYidas a 
excombatente.s, segurados da Previdên· 
cia Social e dá outras proYidênclas. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional de· 

creta e eu sanciono a seguinte tei: 
Art. l" O ex-combatente segurado da 

Previdência Social e seus dependentes terão 
direito às prestações previdenciárias, conce
didas, mantidas e reajustadãs de conformi· 
dade com o regime geral da legh;lação orgf· 
nica da Previdência Saciai, salvo quando: 
I- ao tempo de serviço para aquisição 

do direito à aposentadoria por tempo de ser· 
viço ou ao abono Je pennanênda em serviço, 
que será .de 25 (vinte e cinco) anoS; 

H -J.:1. renda mensal do auxílio-doença e da 
aposentadoria de qualquer espécie, que :;erá 
igual a 100% (cem por cento) do salário de 
benefício, definido e delimitado na legislação 
comum da Previ<.Jênciã Socíal. --

Parágrafo único: Será computado como 
tempo de serviço, para os efeitos desta lei, 
o período de serviço míJitar prestado durante 
a guerra de 1939 a 1945. 

Art. 2° Considera-se ex-combatente, pa: 
ra os efeito~ desta lei, o definido como tal 
na Lei no 5.315_, de 12 de setembro de 1967, 
bem como o integrante da Marinha Mercante 
Nacional que entre 22 de março de 1941 e 
8 de maio de 1945, tenha participado de pelo 
menos duas viagens em zona de ataques sub· 
marinas. 

Parágrafo único. Consideram~se, ainda, 
ex-combatentes, para os efeitos desta lei, os 
pilotos civis que, no período referido neste 
artigo, tenham comprovadamente participa· 
do, por solicítaçã6 de autoridade -militar, de 
patrulhamento, busca, vigilância, localização 
de navios torpedeados e as.~istência aos-náu~ 
fragas. 

Art. 3o O ex-combatente já aposentado 
de acordo com o regime comum da legislação 

orgànlcã da Previdência Social terá direito 
à revisão do dlculo J.a renda mensal de seu 
benefício, para que ela seja ajustada ao valOr 
estabelecido no item II do art. l", com efeitos 
firiii.nceiros a cOntar da data do pedindo de 
revisão. 

Parágrafo único. Poderá igualmente serre· 
visto a pedido, nas condiç6es deste artigo, 
o valor da aposentadoria que tiver servido 
de blli>e para o çákulo de pensão concedida 
a dependentes de ex-combatentes. 

Art. 4" O valor do benefício em manu
tGnção de:_ex·combat~nte ou de seus depen
dentes, que atualmente seja superior a 10 
(dez) vezes o maior salário mínimo mensal 
vigente no País, não ~ofrerá redução em de
corrência desta lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos do dis-
posto neste artigo, incorporam-se ao bene
fício da Previdência Social as vantagens con
cedidas com fundamento na Lei n" 1. 756, de 
5 de dezembro de 1952. 

Art. su Os futuros reajustamentos dobe
nefício do segurado ex-combatente não inci
dirão sobre a parcela excedente de 10 (dez) 
vezes o valor do maior salário mínimo mensal 
vigente d_o_ País. 

Art. 6~ Fica ressalvado o direito ao ex
combatente que, na data em que entrar em 
vigor esta lei, já tiver preenchido os requisitos 
na legislação ora revogada para a concessão 
da aposentadoria por tempo de serviço nas 
coridiçõe~ então vigentes~ observado, porém, 
nos futuros reajustamentos, o disposto no art. 
;•. 

P,arágrafo único. N~s mesmas condições 
deste artigo, fica ressalvado o direito à pensão 
dos dependentes de ex-combatente. 

Art. 7" Ressalvada a hipótese do art. 6", 
no caso de o ex~combatente vir contribuindo, 
de acordo com a legislação ora revogada, so· 
bre salário superior a 10 (dez) vezes o maior 
salário mínimo vigente no País. não será com~ 
putada, para qualquer efeito, a parcela da 
contribuição que corresponda ao excedente 
daquele limite, a qual será restituída, a pe· 
dido. 

Art. s~ Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as Leis n"s 
1.756, de 5 de dezembro de 1952 e 4.297, 
de 23 de dezembro de 1963, e demais dispo
sições em contrário. 

LEI N" 1.782, DE 24 DE 
DEZEMBRO DE 1952 

Dispõe sobre promoção ao posto de 
2~-tenente dos subtenentes, suboficiais e 
sargentos do Exército e da Aeronáutica 
na Itália, como integrantes da Força Ex·. 
pedicionária Brasileira, e possuíam, até 
o término da guerra, o Curso de Coman
dante de Pelotão, Seção ou equh·alente, 
ou o Curso de Especialista da Aeronáu· 
ti c a. 

O Presidente da República: 
Faço saber qUe o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1" Os subtenentes, suboficiais e sar

gentos do Exército e da Aeronáutica (1" Gru-

pode Caça) que tomaram parte nas opera
ções de guerra n,u Itália, como integrantes 
da Força Expedicionária Brasileira, e que 
possuíam até 8 de maio de 1945 - término· 
da guerra- o Curso de Comandante de Pelo
tão, Seção ou equivalente, .ou o Curso de 
Especialista da Aeronáutica. serão automati· 
camente promovido~ ao posto de 2"-tenente. 

§ 1" Os beneficiados pela presente lei se· 
rão inclu(dos no Quadro Auciliar de Oficiais 
(QUO) Vetado. 

§ 2'' Caso não haja vaga no quadro, serão 
nele incluído:;, imediatamente. como agrega· 
dos, aguardando vagas. 

§ 3" O suboficiais c sargent~s da Aero
náutica (1" Grupo de Caça). ao serem pro mo· 
vidos ao posto de 2~~tenente, ficarão agiega
dos ao quadro de suas respectivas especia
lidades. 

Art. 2° Nenhum vencimento ou vanta· 
gem terão a título de atrasados os benefi
ciados pela presente lei. 

Art. 3" ·Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publica~ão, revogadas as disposições 
em contrário. 

CONSTITUlÇAO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

........................... ··········~~;~.~~-----~·· 

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

. ~ .......................... _. 
Art. 53. Ao ex-combatente que tenha 

efetivamcnte participado de operações béli~ 
cas durante a Segunda Guerra Mundial, nos 
termos da Lei n" 5.315. de 12 de setembro 
de 1967, serão assegurados os seguinteS-direi· 
tos: 
I- aproveitamento no serviço público, 

sem a exigência de concurso, com estabili
dade; 

II -pensão especial correspondente à dei
xada por segundo-tenente das Forças Arma· 
das, que poderá ser requerida a qualquer 
tempo, sendo inacumulável com quaisquer 
rendimentos recebidos dos cofres públicos, 
exceto os benefícios previdenciários, ressai· 
vado o direito de opção; 
III- cm caso de morte, pensão à viúva 

ou companheira ou dependente. de forma 
~oporcional, de valor igual à do in_ciso ante· 
nor; 
IV- assistência médica, hospitalar e _edu

c-acional gratuita, extensiva aos dependentes; 
·V- aposentadoria com proventos inte· 

grais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo, 
em qualquer regime jurídico~ 

VI- prioridade na aquisição da casa pró~ 
pria, para os 4.ue não a possuam ou para 
suas viúvas ou companheiras. 

Parágrafo único. A concessão da pensão 
especial do inciso II substituiu, para todos 
os efeitos legais, qualquer outra pensão já 
concedida ao ex-combatente. 
00 ........................................... ~·-·······;M 
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LEI n" 4.297, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 1963 

Dispõe sobre a aposentador-ia e pensões 
de Institutos ou Caixas de Aposentadoria 
e Pensões para Ex-Combatentes e seus 
dependentes 

Art. 1" Será concedida, após 25 anos de 
serviço, a aposentadoria sob a forma de renda 
men~I vítallda. igual à média dó salário inte· 
gral realmente percebido, durante os 12 me, 
ses anteriores à rc::,pectiva concessão, ao se
gurado ex-combatente. de qualquer Instituto 
de AposentaUoria e Pensões ou Caixa de 
Aposentadoria c Pensões, com qualqJ.:.er ida
de, que tenha servido, como convocado ou 
não, no teatro de operações da Itália- no 
período de 1944-45- ou que tenha integrado 
a Força Aérea Brasileira ou a Marinha de 
Guerra ou a Marinha Mercante e tendo nes~ 
tas últimas participado de comboios e patru· 
lhamento. 

§ 1" Os segurados, ex-combatentes, que 
desejarem beneficiar-se Ues:.a aposentadoria, 
deverão requerC-la. para contributrem até o 
limite do salário que perceberem e que ve· 
nham a perceber. Essa aposentadoria só po
derá ser concedida após decorridos 36 meses 
de contribuições sobre o salário integral. 

§ 2~ Será computado, como tempo de 
serviço integral, para efeito de aposentado· 
ria, o período em que o segurado esteve con
vocado para o serviço militar durante o con
flito mundial de 1939-1945. 

Art. 2" O ex-combatente.-ap()Sentado de 
Instituto de Aposentadoria e Pensões ou Cai
xa de Aposentadoria e Pensões. terá seus pro
ventos reajustados ao salário integral, na base 
dos salários atuais e futuros, de idêntico car
go, classe, função ou categoria da atividade 
a que pertencia ou na impossibilidade dessa 
atualiz<~ção, n<~ base dos aumentos que seu 
salário integral teria, se permanecesse em ati· 
vidade, cm conseqüência de todos os dissídios 
cole ti vos ou acordos entre empregados e e~_
pregadores posteriores â sua aposentadoria. 
Tal reajuste também se dará todas as vêzcs 
que ocorrerem aumentos salariais, conse
qüentes a dissídios coletivos ou a acordos en
tre empregado!) e empregadores, que pode
riam beneficiar ao segurado se em atividade. 

Art. 3" Se falecer o exMcombatente segu
rado de Instituto de Aposentadoria e Pensões 
ou Caixa de Aposentadoria c Pensões, apo· 
sentado ou não, será concedida, ao conjunto 
de seus dependentes. pensão mensal, rever
sível, de valor total igual a 70% (setenta por 
cento) do salârio integral realmente perce
bido pelo segurado e na seguinte ordem de 
preferência: 

a) metade à viúva. e a outra metade, re: 
partidamente, aos filhos de qualquer con~l
ção, se varões - enquanto me~ores nao 
emancipados, interditados ou inválidos -se 
mulheres, enquanto solteiras, incluindo-se o 
filho pó!-.tumo; 

b) não deixando viúva, terão direito à 
pensão integral os filhos mencionados na le
tra "'a" deste artigo; 

:-t) se não houver filhos caberá a pensão 
integral à viúva; 

d) à companheira, desde que com o segu
rado tenha convivido maritalmente por prazo 
não inferior a 5 unos _e até a data de seu 
óbito; 

e) se não deixa viúva, companheira. m~m 
filho, caberá a pensão à mãe viúva, solteira, 
ou desquitada, que estivesse sob a depen-
dência económica do segurado; . 

f) se nas condi~ões da letra anterior dei
xar pai, ou pai e mãe que vivessem às suas 
expensas, estando aquelo inválido ou vale,tu· 
dinádo. a pensão lhe será concedida. ou a 
ambos, repartidamente; 

g) aos irmãos, desde que estivessem sob 
a dependência económica do contribuinte e, 
se varões. enquanto menores não emancida
dos, interditos ou totalmente inválidos e, se 
mulheres quando solteiras. viúvas ou de~qui
tadas; 

h) em qualquer época às filhas viúvas. ca· 
sadas ou desquitadas, reconhecidamente pri~ 
vadas de recursos para sua manutenção, se
rão equiparadas aos fi I h os ou fi] h as indicados 
na letra "a" deste artigo e com eles concor
rente à pensão; 

i) o desquite somente prejudicará o direi
to â pensão quando a sentença for condena
tória ao cônjuge beneficiário. 

Art. 4" -Enquanto existir um dos depen· 
_ dentes menciOnados no art. 3", o valor total 

da pensão será igual a 70% (setenta -por ~n· 
to) do salário integral realmente perceb1do 
pelo segurado e a reversão dessa pensão entre 
os dependentes se fará nos seguintes casos: 

a) da viúva, em partes iguais, para os fi
lhos do contribuinte mesrilo de diversos ma· 
trimónios, por morte ou qualquer outro mo· 
tivo que a faça perder a respectiva quota; 

b) de um filho para outro, ou outros já 
pensionistas, por morte, por emancipação do 
varão., ou por casamento de qualquer destes; 

c) sendo um só filhO 01..1" restando apenas 
um, a reversão :se dará para a viúva do contri· 
buínte; 

d) entre os pais do contribuinte por morte 
de um deles. 

Parágrafo único. Das pensões, sujeitas à 
reversão, será descontada_mensalmente uma 
taxa de 7% sobre o seu valor, 

ArL 5" -o valor total das pensões será 
reajustado a 70% do salário integral que per
ceberia o SCguiado, na base dos salários 
atuais e futuros. da mesma forma que o dis· 
po~to no art. 2". 

Art. 6° Os dependentes de ex·combaten,
tes, já falecidos. que poderiam ser benefi
ciados pelo art. 1" desta lei, passarão a rece· 
ber suas pensões de acordo coro os arts. 4" 
e s~ desta lei. 

Art. r Revogam~se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 2, DE 1990 

(N• 134/89, na Câmarã dos DeputadoS) 

Aprova o texto do Protocolo ComPle
mentar ao Acordo Geral de Cooperação 
e:ntre o Brasil e Moçambique, no Campo 
da Meteorologia, assinado em Maputo, 
em 1" de junho de 1989. 

O CongressO Nacion3.1 decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o Protocolo Com· 

plementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Brasil e Moçambique, no Campo da 
Meteorologia, assinado em Maputo, em 1" 
de junho de 198-9, 

Art. 2" Fícam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que pos
sam resultar em revisão do referido Proto
colo. 

Art, 3" Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação, 

MENSAGEM N" 456, DE I989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Em conformidade com o disposto no art. 
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex· 
posição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Protocolo Complementar ao Acordo Geral 
de Cooperação entre o Brasil e Moçambique 
no Campo da Meteorologia, assinado em Ma
puto, a l" de junho de 1989. 

BrasOia, 30 de agosto de 1989. -José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" ABC/DAli 
. DAF-11/235/PAINLOO-Cll, DE 3 DE 

AGOSTO DE I989, DO SR. MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTE
RIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
José Sarney 
Presidente da República, 

Senhor Pr~idente, 
Tenho a honra de submeter à elevada con· 

sideração de Vossa Excelência o texto do Pro· 
tocolo Cómplement.ir do Acordo Geral de 
Cooperação entre o Brasil e Moçambique no 
campo de Meteorologia, assinado em Mapu
to, em 1" de junho de 1989, por ocasião da 
realização da II Comissão Mista Brasil~Mo-
çambique. _ 

2. O referido Protocolo objetiva favorecer 
a intensificação do uso da mete-rologia, como 
contribuição para o desenvolvimento econôM 
mico-social daquele país. A cooperação con
templada no instrumento poderá desenvol
ver-se nos diferentes domínios da meterolo· 
gia, com particular ênfase para os problemas 
específicos do hemisferio sul. 

3. Para a execução dos programas e proje
tas de cooperação científica, técnica e tecno~ 
lógica no âmbito do Protocolo em apreço~ 
a autoridade executora brasileira será o Mi
nistério da Agricultura, através do Instituto 
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Nacional de Meteorologia- Inemct, e a au· 
toridade executora moçambicana será o Mi
nistério dos Tran~portes e Comunicações, 
através do Serviço de Meteorologia de Mo
çambique - SMM. 

4._ Como Vossa Excelência poderá bem ve
rificar. a celebmção desse instrumento reve
la-se de importància. para a ampliação das 
atividades de cooperação do Governo bra~i
leiro em Moçambique, pats prioritário para 
a nossa política externa com a África. 

5. Diante do que precede, permito-me ma
nifestar a Vos:.a Excelência a conveniência 
de que Q presente Protocolo !leja implemen
tado, para o 4ue ~erá necessária autorização 
prévia do Congresso Nacional, conforme os 
termos do art. 49, inciso I, da Coru.tituição 
Federal. 

6. Nessas conUi~õc3, tenho a honra de ele
var projeto de Mensagem Presidencial, para 
que Vossa Excelência. 3C assim houver por 
bem, encaminhe o texto do protocolo anexo 
à aprovação do Poder Legislativo. 

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

PROTOCOLO COMPLEMENTAR AO 
ACORDO GERAL DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR 

DE MOÇAMBIQUE NO CAMPO 
DA METEOROLOGIA 

O Governo da República federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular de 
Moçambique (doravante denominados "Par
tes Contratantes''); 

De conformiUade com os princípios enun
ciados no Acordo Geral de CooperaÇ'J.o. fir
mado em Brasília, em 15 de setembro de 
1981; 

Considerando o interesse de ambos os pai· 
ses em estreitarem ainda mais os laços de 
amizade e coopera~·ão que marcam o seu rela
cionamento; 

Desejosos de contríbuírem para a intensi
ficação do uso da Meteorologia. com o obje
tivo de promover o desenvolvimento econó
mico-social de ambas as nações, e _ 

Tendo em mentt: que a Meteorologia é um 
elo importante para a união dos povos, pela 
sua indivisibílidade e internacionalidade, 

Acordam o seguinte; 

Artigo I 

As Partes Contratantes concordam em es
tab~lecer um mecanismo de _cooperação no 
campo da Meteorologia. 

Artigo JI 

A Parte Contratante brasileira designa o 
Ministério da Agricultura, através do Insti~ 
tuto Naciorf'al de Meteorologia - Inemet, 
como autoridade responsável pela execuç<j.o 
do presente ajuste, e a Parte Contrataate mo
çambicana designa, com a mesma finalidade, 
o Ministério dos Transportes e Comunica~ 

ções, através_do_S_e.r_viço.de Meteorologia de 
Moçambique- SMM. 

_ Artigo III 

A cooperação mencionada no art.l do pre
sente proto<.·olo tk-senvolver-se-á nas áreas 
de estudos. investigações, planejamento or· 
ganização e operação nos diferentes domínios 
d~ Meteorologia, com particular ênfase para 
os problemas específicos do Hemisfério Sul. 

Artigo IV 

1. Para a implementação do que consta 
no art. III. a cooperação poderá revestir as 
seguintes formas: 

a) intercâmbfo de investigações, meteoro
logistas, professores e outros técnicos; 

b) realização de cursos. simpósios e semi
nários técrifco~; 

e) intercâmbio de documentação e de in
formações técnico-científicas; 

d) dqação de equipamentos e instrumen
tos para aplicação em Meteorologia; 

e) apoio aos programas de desenvolvimen
to e modernização da Meteorologia; 

O transferência de tecnologia espacial para 
aplicações em Meteorologia, Oceanografia e 
Sensoriamente Remoto. · 

2. Esta relação poderá ser ampliada oure
duzida a critério das Partes Contratantes, me
diante correspondência por via diplomática. 

· Artígo V 

1. As partes Contratantes concordam em 
estabelecer Programas de Cooperação que 
definirão os projetes e as atividades especí
fiCas a serem realizadas nas áreas meneio· 
nadas no art. IV. 

2. Tais programas serão levados a cabo por 
intermédio das autoridadeS responsáveis de
finidas. no art. II. ou por outras entidades 
governamentais dos_ dois países. 

3 .. Estes programas deverão conter um 
Plano de Operaç6es especificando, para cada 
projeto, a área da cooperação desejada e os 
termos de referência das atividades a serem 
desenvolvidas, bem como os recursos huma
nos, técnicos e financeiros necessários ã sua 
implementação. 

4. Os termos de referência acima meneio~ 
nados deverão idicar o número de partici
pantes, duração e·objetivos de cada missão 
técnica programada. 

5. Partes Contratantes definirão a forma 
pela qual as entidades responsáveis indicadas 
no art. 11 avatiarão e reverão, anualmente, 
a execução do presente Protocolo, como base 
em relatórios periódicos que venham a elabo
rar e que reflitam os resultados alcançados 
com o desenVolvimento dos projetas especí
ficos; ou com base em relatórios que venham 
a ser elaborados por outras entidades gover
namentais dos dois países, conforme mencio
nado na alínea 2 deste artigo. 

Artigo VI 

Com referência aos piócedímentos perti
nentes á elaboração e à execução de projetas 
e atividades, serão adotadas, de comum acor-

do, as normas e práticas vigentes em ambos 
os palses e internacionalmente reconhecidas. 

Artigo VII 

As Partes Cont,ratantes comprometem-se 
a não divulgar a terceiros, sem mútuo consen· 
tirnento, a documentação técnica cedida em 
decorrência do presente protocolo. 

Artigo VIII 

As Partes manterão um fluxo de informa· 
ções sobre os planos existentes e/ou previstos 
para modernização e ampliação das respec
tivas instituições de meterologia. dentro dos 
objetivos deste protocolo. 

Artigo IX 

1. As Partes Contratantes se notificarão 
do cumprimento dos requisitos legais neces
sários à aprovação do presente protocolo, 
que entrará em vigor na data da segunda noti
ficação. Terá um<~ duração de três anos e 
será protroga~o autom<_lt_icamente por iguais 
períodos, a menos que uma das Partes Con
tratantes manifeste, por nota diplomática e 
com antecedência de!. 2 -meses, sua decisão 
de suspendê-lo, pelo prazo que for neces
sário, ou dá-lo por terminado. 

2. O presente protocolo poderá ser alte
rado por troca çle notas diplomáticas, me
diante entendimentos entre as Partes Contra
tantes, entrando a alteração em vigor nfrl data 
de recebimento. da nota de resposla. 

3. O término do presente Protocolo não 
afetará o desenvolvimento dos projetes que 
se encontrarem em execução, a m~nos q'ue 
as Partes Contratantes acordem de outro mo~ 
do. 

Feito em Maputo, ao 1" dia do mês de ju· 
nho de 1989, em dois exemplares originais, 
na língua portuguesa·, sendo_ ambos textos 
igualmente autC:nticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Carlos Luiz Coutinho Perez, Embai
xador. E pelo Governo da República Popular 
de Moçambique: Jacinto Soares Veloso, Mi· 
nistro da Cooperação. 

(A Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 3, DE 1990 

(N" 105/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Suriname 
para a Preve-nção, Controle- e Repressão 
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da Produção, Tráfico e Consumo Ilícitos 
de Entorpecentes e Substâncias Psicotró
picas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica aprOvado o texto do·Acordo 

entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo tia Republica do Suriname 
para a Prevenção. Controle e Repressão da 
Produção, Tráfico e_Consumo Ilícitos de En
torpecentes e Substâncias Psicotrópicas. assi
nado em Paramariho, em 3 de março de 1989. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro
vação do Congresso Nacional quaisquer atos 
de que possa resultar revisão do Acordo, bem 
como aqueles que se destinem a estabdcccr 
ajustes complementares ao mesmo. 

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

M~NSAGEM N" 216, DE !989 

Excel~ntfssimos Senhores Membros do 
Congress? Nacional 

Em conformidade com o disposto no art. 
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o Texto do 
Acordo entre os Governos da República Fe
derativa do Brasil e a República do Suriname 
para a Prevenção, Controle e Repressão da 
Produção, Tráfico e Consumo Ilícito de En
torpecentes e Substâncias Psicotrópicas, assi
nado em Paramaribo, a 3 de março de 1989 .. 

Brasília, 23 de maio de 1989 .. -JoséSar
ney. 

EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N" DE Ai 
DNUiDAM li/DAIII29/SAPS 
LOOF07, DE 5 de MAIO DE !989, 
DO SENHOR MJNISTRODE-ESTA· 
DO DAS RELAÇÕES EXTERIO· 
RES. 

A Sua ExcelénCía-OSE:Uhor 
José Sarney, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Como é do conhecimento de Vossa Exce

lência, durante a visitã oficial ao Suriname, 
foi assinado com o Presidente Ramsewak 
Shankar, no dia 3 de março último, Acordo 
para a Prevenção, Tráfico e ConSumo Ilícitos 
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas 
que, a exemplo de outros acordos celebrados 
com países vizinhos, estabelece as diretrizes 
necessárias à intensificação da cooperação bi~ 
lateral, em matéria de reconhecida impor
tância no plano das relações internacionais. 

2. O Acordo com o Suriname -o primei
ro assinado pelo Brasil depois da adoção em 
Viena, em dezembro de 1988, da Convenção 
das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas 
prevê inter alia a adoção de medidas de com
bate a todos os tipos de_ delitos relacionados 
aos diversos aspectos da problemática das 
drogas, bem como a definição de meios que 
facilitem e agilizem a troca de informações 
entre as autoridades competentes de ambos 
os países. Convém assinalar, nesse contexto, . 

qUe Õ Acordo com o Suriname já inclui os 
princípios básicos que inspiraram a Conven
ção de Viena dt: 1988. 

3. Nessas condições, tenho a honra de 
s-ubmeter a Vossa Excelência cópias autên
ticas do texto do Acordo Brasil-Suriname pa
ra a Prevenção, Controle e Represão da Pro-

. dução, Tráfico c Consumo Ilícitos de Entor
pecentes e Substâncias Psicotrópicas, bem co· 
mo projeto de _Mensagem ao Congresso Na
clona(, para fin~ de aprovação, nos termos 
da Constituição. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do_meu mais profundo respeito.- Ro
berto de Abreu Sodré. 

ACORDO ENTE O GOVERNO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA 

DO BRASIL 
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO 
SURINAME PARA A PREVENÇÃO, 

CONTROLE E REPRESSÃO DA 
PRODUÇÃO. 

TRAFICO E CONSUMO ILfCITOS DE 
ENTORPECENTESE SUBST ÃNCIAS 

PSICOTRÓPICAS 

O Governo da República Federativia do 
Brasil e o Governo da República do Surinane 
(doravante denominados "Partes Contratan
tes"). 

Conscientes de que o cultivo, a produção, 
a extração, a fabricação, a transformação e 
o comércio ilícito de entorpecentes, substân· 
cias psicotrópicas e substâncias freqüente
mente utilizadas na sua fabricação ilícita, bem 
como a organização, a facilitação e o financia· 
menta de atividade ilícitas relacionadas com 
tais produtos solapam suas economias e põem 
em perigo a saú<.le ftsica de seus povos, em 
d.~t_rim_e_nto do seu desenvolvimento sócio·e· 
conômico, e atentam, em alguns casos. contra 

· a .segurança dos dois Estados; 
Reconhecendo a importância da Conven

ção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito 
do Entorpecentes e de Substâncias Psicotró
picas (doravante denominada "Convenção 
de Viena de 1988"), que ambos os paíse~ 
assinaram, em Viena, em 20 de d~~embro 
de 198§, a qual incorporo conceitos visando 
a tratar de modo mais efetivo ou vários aspec
tos do problema de drogas; 

Convencidos da necessidade de ambos QS 
países adotarem medidas complementares 
para combater_ todos os tipos de delitos rela
cionados com o cultivo. a produção, o consu
mo"- e·o-trãfícO ilícitos de entorpecente e de 
substâncias psicotrópicas; 

Considerando a conveniência de estabele
cer-se uma fiscalização rigorosa sobre a pro
dução. distribuição e comercializçaão das ma
térias primas e substàildas freqüentemente 
utilizadas na fabricação de entorpecentes e 
de substâncias pSíCOtrópicas; 

Interessados em estabelecer meios que fa
cilitem a comunicação Qireta entre as autori
dades competentes de ambos os Estados, 
bem como a troca permanente de informa
ções a respeito de todas as atividades relacio-

nadas com a produção. tráfico e consumo 
ilícito de entorpecente e de substâncias psico
trípicas, e 

Levando em coru.ideração seus dispositivos 
constituclonais,legals e administrativos, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

As partes Contratantes concordam em 
coordenar os esforços da<; respectivas autori
dades competentes no sentido de evitar o cul
tivo, a produção e o consumo ilícito de entor
pecente e substâncias psicotrópicas e as subs· 
tâncias freqüentementc utilizadas para sua fa
bricaçãá-ilícita, reprimir o tráfico ilícito dos 
mesmos e estabelecer e operar um sistema 
para sua fiscálização. ---

Artigo II 

As Partes Contratantes adotarão medidas 
no sentido de desencorajar a veiculação pú· 
blica de mensagens que estimulem ou indu
zam ao consumo de entorpecentes e de subs
tâncias psicotrópicas. 

Artigo III 

As Partes Contratantes estabelecerão me· 
canismos que possibilitem a suas respectivas 
agências intercabiar informações concernen
tes à fiscalização c <.letecção de embarcações, 
aeronaves ou outros meios de transporte sus
peitos de estarem transportando ilicitamente 
entorpecentes e substâncias psicotrópicas ou 
substânciãs freqüentemente utilizadas na sua 
fabricaç-Jo ilícita. 

Artigo IV 

As Partes Contratantes comprometem-se 
a apreender e a confiscar, de acordo com 
suas respectivas legislações internas,quais· 
quer aeronaves, embarcações ou outros 
meios de transporte empregados no tráfico, 
nª- distribuição, no armazenamento ou no 
transporte ilícitos de entorpecentes e de subs
tâncias psicotrópicas ou -de substâncias fre
qüentemente utilizadas na fabricaç<l.o" itícita 
bem como de qualquer equipamento ou ma
terial utilizado para essas finalidades. 

Artigo V 

As Partes Contratantes adotarão medidas 
administrativas para; 

a) impedir a organização, a administração 
e o finariciamento do cultivo, da produçãO, 
da fabricação e do tráfico ilícitos de entorpe
centes e substâncias psicotrópicas. 

b) de conformidade com suas respectivas 
legislações internas, estabelecer um sistema 
voltado para facilitar a indentificação, o reco· 
nhecimento. o embargo ou a apreensão e o 
confisco dos lucros, tal como definidos pela 
Convenção de Viena de 1988. 

Artigo VI 

As Partes Contratantes proporcinarão, pa
ra fiscais aduaneiros responsáveis pela re
pressão ao tráfíco ilícito, treinamento perma
nente em matéria de investigação e confisco 
de entorpecente e de substâncias psicotró
picas, bem como de substâncias utilizadas em 
sua fabricação ilícíta. 
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Artigo VII 

As Partes Contratantes deverão empc· 
nhar-se com o objetivo de prestar apoio ml.Í· 
tua nas áreas da prevenção à dependência 
de drogas e_ do tratamento e reabilitação de 
farmacodepedentes. 

Artigo VIII 

As Partes Contratante!> trocarão informa
ções sobre: 

a) situação e tt::ndência internas do uso in
devido e do tráfico ilícito de entorpecente5 
e substâncias psicotrópicas; 

b) normas ·internas que regulam a organi
zação dos serviços de prevenção à dependên
cia de drogas c de tratamento e reabilitação 
de farmacodependentes; 

c) dados relativos à identificação individual 
dos traficantes e de seus associados, e aos 
métodos de ação_ por eles utilizados; 

d) toda autorização para importação ou ex
portação de matérias-primas que possam ser 
utilizadas para a produção de entorpecentes, 
inclusive substância<;; freqüentemente usadas 
na fabricação de entorpecentes e substâncias 
psicotrópicas; o volume dessas opefações; as 
fontes de suprimento interno e externo; as 
tendências e projeções do uso ilícito de tais 
produtos, de maneira a facilitar a identifi
cação de eventuais encomendas para fins ilíci
tos; 

e) fiscalização e vigilância da distribuição 
e do receituário médico de entorpecentes e 
de substâncias psicotrópicas, e 

f) descobertas científicas no campo de fa
macodependência. 

Artigo IX 

Com vistas à consecução dos objetivos do 
presente Acordo, as Partes Contratantes, por 
meio de representantes dos dois Governos, 
reunir-se-ão, por solidfãção de uma das Par
tes, para: 

a) examinar quaisquer questões relativas 
à execução do presente Acordo, e 

b) submeter a seus respectivos Governos 
recomendações consideradas pertinentes pa
ra a implementação do presente Acordo. 

Artigo X 

As Partes Contratantes concordam cm 
a dotar todas as medidas necessárias para ga
rantír o cumprimento do presente Acordo, 
inclusive os procedimentos relativos a cartas
rogatórias, encaminhadas às respectivas au
toridades judiciais, sobre procedimento::; re
sultantes da execução do presente Acordo. 
O previsto neste Artigo não afetará os direi· 
tos das Partes Contratantes de solicitar o en
vio, pelos canais diplomático~. de documen
tos legais relevantes. 

Artigo XI 

O presente Acordo poderá ser modificado 
por mútuo consentimento entre as Partes 
Contratantes, em consonância com as respec· 
tivas disposições cOnstitucionais. 

Artigo XII 

Cada Parte Contratante notificará a outra 
sobre a conclusão da<;; formalidades reque
ridas por suas leis internas para a aprovação 
deste Acordo, o qual entrará em vigor na 
data de recebimento da segunda dessas notifi· 
caç"6es. 

O presente Acordo terá vigência de dois 
anos, e será automaticamente prorrogado por 
períodos iguais, a menos que uma das Partes 
Contratantes, por via diplomática, comuni
que sua intenção de dá-lo por terminado. O 
término se efetuará noventa dias após o -rece
bimento de tal notificação. 

Feito em Paramaribo, aos 3 dias do mês 
de março d_e 1989, em dois exemplares origi
nais nas línguas porguesas, holandesa e ingle· 
sa, sendo todo~ os textos igualmente autên
ticos. Em caso de divergéncia de interpre
tação, o texto em inglês prevalecerá. -:-pelo 
Governo da República Federativa do Brasil: 
- Paulo Tarso Fle1:ha de Lima. - pelo Go
verno da República do Suriname: - Edwin 
Sedoc. 

(À Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.) 

PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 4, DE 1990 

(N• 42/89, na Câmara dos Deputados.) 

Aprova o texto do Acordo para Coope
ração Técnica com outros países da Amé
rica Latina e da África entre o Brasil 
e a Organização Internacional do Traba~ 
lho - OIT, concluído em Genebra, em 
29 de julho de 1987. 

O Congresso Naêlonal decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo 

sobre Cooperação Técnica com outros países 
da América Latina e da África entre o BrasH 
_e a Organização internacional do Trabalho 
~ OIT, concluído em Genebra, em 29 de 
julho de 1987. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro
vação do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possa resultar revisão do Acordo, bem 
como aqueles que se destinem a estabelecer 
Ajustes Complementares ao mesmo. 

Art. 2~ O __ disposto no Acordo mencio
nado no art. 1" deste decreto legislativo não 
se aplica à República da África do Sul, en· 
quanto ali perdurar o regime do apartheid; 
considerado _crime contra a humanidade. 

Art. -3, Este decreto legislativo entra em 
vigor na dªta de sua publicação. 

MEN·SAGEM N" 306, DE 1988 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

De conformidade com o disposto no art. 
44, inciso 'J, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompnhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo sobre Cooperação Técnica com ou
tios Países da América Latina e da África 

e11tre o Brasil e a OIT, concluído em Gene· 
bra, em 29 de julho de 1987. 

Brasx1ia, 16 de agosto de 1988. -José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE' MOTIVOS ABC/DAli 
DIE/205/ETEM OIT LOO, DE !"DE JU
LHO DE 1988 

A Sua Excelência o Senhor José Sarney 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à alta conside· 
ração de Vossa Excelência o texto do Acordo 
entre o GoverriO brasileiro e a Organização 
Internacional do Trabaho (OIT) para a coo· 
peração técnica com outros países da Amé· 
rica Latina e países da Árica, firmado em 
Genebra, a 29 de julho de 1987, por mim 
e pelo Diretor-Geral daquela Organizçaão. 

2. O referido Acordo, provê quadro jurídi
co-institucional adequado e visa a promover 
ações conjuntas dãs Partes Contratantes em 
áreas pertinentes a assuntos trabalhistas e so
ciais, quando solicitações neste sentido lhes 
forem formuladas por países das regiões aci~ 
ma referidas. O presente protocolo consti
tui-se, por conseguinte, em instrumento efi
ciente para o desenvolvimento e fortaleci
mento da política brasileira de cooperação 
técnica com países etn desenvolvimento. 

3. A colaboração acordada entre as Partes 
Contratantes, consoante às características e 
peculiaridades dos programas e projetas de
mandados, poderá ocorrer seja no território 
do país ou países interessados, seja em terri
tório bra~ileiros, seja nas instalações da OIT 
em outros países e poderá incidir, entre ou
tras, nas seguintes modalidades: envio de pe
ritOS brasileiros parã atuar na execuÇão de 
programas e projetas; preparação, participa~ 
ção e execução conjunta de s_eminários, sim· 
pósios e outros eventos de caráter nacional 
ou regional; promoção e execução conjuntas 
de cursos de formação e especialização em 
setores do trabalhismo e assuntos sodais. 

4. Para coordenar a execução ·deste Acor
do, institui-se um Grupo Misto de Trabalho, 
a ser integrado por- representantes do Go~ 
vemo brasileiro e da OIT, o qual se poderá 
reunir sempre que, a juízo das Partes Contra
tantes houver necessidad<.:.. 

5. Permito-me encarece! a Vossa Excelên
cia a conveniêncla de o Governo brasileiro 
ratificar o presente Acordo para o que será 
necessária a prévia a11torizaç, 'iodo Congresso 
Nacional, conforme os termos do art. 44, inci
so I, da Constituição FederaL 

6. Nessas condições, tenho a honra de sub
meter Projeto de Mensagem Presidencial, pa
ra que Vossa Excelência, se assim houver 
por bem, encaminhe o texto do Acordo anexo 
à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito.- Ro
berto de Abreu Sodré. 
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL 
E A ORAGANIZAÇÃO 

INTERNACTONAL 
DO TRABALHO PARA COOPERAÇÃO 

TÉCNICCA COM OUTROS PAÍSES 
DA AMÉRICA LATINA E 

PAÍSES DA ÁFRICA 

O governo da República Federativa do 
Brasil e a Organizçaão Internacional do Tra
balho, (dqui por diante designados ~·Partes 
Contratantes"). -

Desejosos de implementar conjuntamente 
programas e projetas de cooperação técnica, 
em áreas pertinentes a assuntos trabalhistas 
e sociais, ·solicitados--por· outros países da 
América Latina e países da África, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

1. Por iniciativa e solicitação de qualquer 
das Partes Contratiuites, poderão elas vir a 
colaborar na implementação de programas 
e projetas de c_ooperação técnica, em áreas 
relativas a assuntos trabalhistas e sociais dele 
decorrentes, que venham a ser solicitados a 
qualquer das Partes por países latino-ame
ricanos e/ou africanos. 

2. Essa colaboração, consoante as caracte
risticas_e peculiaridades dos programas e pro
jetas demandados, poderá ocorrer, quer no 
território do país ou países interessados, quer 
em território brasileiro, quer nas instalações 
da 'Organização Internacional do Trabalho 
em outros países. 

Artigo II 

O Governo da República Federativa do 
Brasil designa, como órgãos competentes pa
ra, de sua parte, coordenar e executar os pro· 
gramas e projetas decorrentes da aplicação 
deste Acordo, respectivamente, o Ministério 
das Relações Exteriores e o Ministério do 
Trabalho. 

Artigo III 

A colaboração acordada entre as Partes 
Contratantes poderá incidir nas seguintes 
modalidades principais_: 

a) envio de peritos brasileiros para atuar 
na execução de programas e projetas compe
tentes aprovados pelas Partes Contratnates 
e pelo Governo do país ou países parceiros; 

b) indicação de peritos brasileiros para in
tegrar missões técnicas específicas ou plurí
disCiplinares; 

c) preparação, participação e execução 
conjunta de semináiiOS, símpóslos -e olltrõs 
eventos de caráter nacional, sub-regional ou 
regional; 

d) promoção e execução conjuntas de cur
sos de formação e especialização para direto
res, administradores, técnicos ou funcioná
rios de entidades responsáveis pela formação 
profissiOnal, segurança no trabalho, política 
de emprego, normas trabalhistas, movimen
tos migratórios e outros setores especializa
dos do trabalhismo e assuntos sociais. 

Artigo IV 

O financiarriento dos programas e projetas 
que \'ierem a ser subordinados a este Acordo 
poderão correr às expensas das seguintes fon
tes: 

a) recursos materiais e humanos: 
-- 1. da Organização Internacional do Tra

balho; 
:L dt: instituições brasileiras, participantes 

de projetas específicos; 
3. de instituições de país ou dos países par

ceiros. 
b) recursos "financeiros: 
L fundos orçamentários ou extraorçarnen

tários da Organizçaão Internacional do Tra
balho; 

2.- fundos do Governo ou entidades brasi
leiras; 
3~-fundos dos Governos ou das entidades 

dos países parceiros da cooperação das Partes 
Contratãntes; 

4. doações especiais de terceiros, países ou 
Organismos Internacionais. 

Artigo V 

1. ustes Complementares ao presente 
Acordo determinarão os procedimentos ine
rentes à implementação de cada programa 
ou projeto específico. 

2. Os Ajustes Complementares conterão, 
além da descrição precisa dos objetivos a se
rem alcançados no programa ou projeto ajus
tado, indícaçõ~~ idãti'\-'~ ~_atividades a se
rem desenvolvidas, ao número de peritos, à 
du.i'ação e aos compromissos, inclusive finan
ceiros, das Partes Contratantes. 

Artigo VI 

1. O Governo da República Federativa do 
Brasil pré-selecionará os peritos, previstos 
nas alíneas a e b do Artigo III deste Acordo, 
bem como aprovará, com base no curriculum 
vitae dos técnicos e funcionários do país ou 
dos palses parceiros, indicados para partici
par em atividades a serem executadas em ter
ritório brasileiro. 

2. __ E~ta disposição não deve se aplicar a 
participantes, selecionado_~ pelo Conselho de 
Administração da OIT, dos se tores de empre
gadores e trabalhadores, em seminários, sim
pósios e reuniões sirriilares a serem eventual
mente realizadas no BrasiL 

3. Igualmente, os curriculum vitae dos 
técnicos brasileiros serão encaminhados, por 
via diplomática, à Organizaç<lo Internacional 
do Trabalho que submeterá~ documentação 
recebida à consideração das autoridades go
vemarilentais competentes do país ou países 
parceiros, 

Artigo VII 

No quadro dos Acordos Básicos de Coope
ração Técnica assinados pelos Governos be
neficiários, a Organização Internacional do 
Trabalho esforçar-se-á para obter, para os 
peritos brasileiros, os mesmos privilégios, 
imunidades e facilidades concedidas ao pes
soal de categoria equiv-alente designado pela 

Organização Internacional do Trabalho para 
projetas em território do mesmo país. 

Artigo VIII 

Ao finalizar cada programa, as Partes Con
tratantes emitirão" relatório fínal, no qual se 
fará constar avaliação por objetivo das ações 
desenvolvidas. 

Artigo IX 
A não ser que nos Ajustes Compkmen

tares se_ estabeleçam reservas, as Partes Con
tratantes poderão dar a conhecer a terc~ira_s 
partes as aexperiências e resultados dos pro
gramas realizados. 

Artigo X 

Para coordenar a implementação deste 
Acordo, as Partes Contriitântes institUem Uin 
Grupo Misto de Trabalho a se constituir por 
representantes do Governo brasileiro e da 
Organização Internacional do trabalho, que 
poderá se reunir sempre que a juízo das Par
tes Contratantes, houver necessidade. O lu
gar e época Ser~o definidos, em cada caso~ 
pelos canais diplomáticos. 

A esse Grupo Misto de Trabalho caberá 
avaliar os programas e projetas em execução 
e orientar as iniciativas a serem implemen
tadas no seguimento da execução deste Acor
do 

Artigo XI 

L O presente Acordo entrará em vigor 
na data da troca de notifiCações entre as duas 
Partes. Terá validade por período de 5 (cinco) 
anos e será revogado por recondução tácita 
por novos períodos concecutivos de cinco 
anos, a menos que uma das Partes Contra
tantes notifique a outra, por via diplomática 
e com antecedência mínima de 6 (seis) meses, 
de sua decisão de denunciá-lo. 

2. A denúncia ou expiração deste Acordo 
não afetará a conclusão das atividades ou pro
gramas em execução, salvo se_ as Partes Con
tratantes convierem diversamente. 

Feito em Genebra, aos 29 dias do mês de 
julho de 1987, em dois originais, nas línguas 
portuguesa e francesa, sendo ambOs os textos 
igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré. 

Pela Organização Internacional do Traba
lho: Francis Blanchard. 

À Comissão de- Relações Exteriores_ e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 5, DE 1990 

(N? 146/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio de Defesa 
Fitossanitária entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo 
da Espanha, concluído em Madri, em 12 
de abril de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar~. to Fica aprovado o texto do convê

nio de Defesa Fitossanitária entre o Governo 
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da República Federativa do Brasil e o Go
verno da Espanha. concluído em Madri, em 
12 de abril de 1984. 

Parágrafo único. ficam ~uft!itos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possa re~ultar revisão do Acordo, bem 
como aqueles que se de~tinem a estabelc;cer 
Ajustes Complementares ao mesmo. 

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

MENSAGEM N" 175, DE 1~84 
Excelentíssimos Senhores Membro~ do 

Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto o artigo 

44, inciso I. da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências. acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Rdações Exteriores, o texto do 
Convênio de Defesa FitO!i sanitária entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Espanha. concluído em Ma
dri, a 12 de abril de 1984. 

Bra~ília, 5 de junho de 1984. -João Fi
gueired~. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DE-I/DAli 
DPC/DCTE/130/662.1 (B46) (F4) DE 4 
DE JULHO DE !9R4. DO M!NlSTÉ
RIO DAS RELAÇÓES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vossa Excelc!-ncia o anexo Convênio 
de Defesa Fitossanitária, conclu[do com o Go
verno da Espanha a 12 de abril último, por 
ocasião da visita de Vossa Excelência a Ma· 
dr i. 

2 . .O _documento em apreço cria um con
junto de normas e de controles sobre aspectos 
da sanidade vegetal, no âmbito do intercám· 
bio comercial de vegetais .e seus produtos, 
a fim de preservar os territórios dos países 
signatários de enfermidades e pragas nas 
plantações e salvaguardar suas reservas agro
florestais e produtos _destinados ao consumo 
de seus habitantes. 

3. Assim sendo, o Convênio dispõe sobre 
a concessão de garantias para os produtos 
vegetaíS de importação e exportação; deter
mina, para tanto, a fixação de requisitos téc
nicos a partir do:, estudos elaborados pelas 
autoridades sanitárias de cada país e cria ca· 
nais de troca de informação técnica entre os 
dois países. 

4. O Convénio prevê a celebração de 
Ajustes Complementares para especificar as 
normas e os requisitos técnicos mencionados, 
e obriga os signatários a manterem-se mutua
mente informados:;obre o surgimento e disse
minação dos focos de agentes prejudiciais a 
suas reservas vegetais, em conformidade com 
o estipulado nos Ajustes Complementares. 

5. Por meio do -Convênio Fitossanitário, 
fica estabelecido um relacionamento estreito 
entre o Brasil e a Espanha em cooperação 
sobre t~cnicas e ·controle sanitarios com a pu-

blicação de Boktlrv> Fitos:;anitários mensais, 
destinados a comllllicar entre as Partes as ir
regularidades previstas pelas Autoridades 
normativas. 

6. em vista do exposto, e considerando o 
presente interesse em estimular o comércio 
bilateral de produtos vegetais, julgo que o 
Convênio Fitossanitário Brasil-Espanha me
rece ser submetido cl aprovaç-ão do Congresso 
Nacional nos termos do art. 44, inciso I, da 
ConstituiçãO -Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Sr. Presidente, os protes
tos do meu mais profundo respeito. -Sarai
va Guerreiro. 

CONVÊNIO DE DEFESA 

FEJTOSSANITÃRIA 

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA ESPANHA 

O G_oV_erno-da República Federativa do 
Brasil. 

O Governo da Espanha. 
A fim de facilitar as relações técnicas sobre 

diferentes aspectos da sanidade vegetal e o 
intercâmbio comercial de vegetais e seus pro
dutos, bem como de preservar seus respec
tivos territórios de eventuais enfermidades 
e pragas-nifS plantações. 

Decidiram estabelecer o presente Convê
nio: 

Artigo I 

As autoridade~ centrais competentes em 
matéria de sanidade vegetal de ambos os pai· 
ses celebrarão os Ajustes Complementares 
nos quais serão fixados as condições para a 
realização de programas de cooperação técni
ca e-nnnatéria de sanidade agroflorestal bem 
como para a importação-exportação de vege
tais e seus produtos -do território de uma das 
Partes Contratantes para o da outra. 

Artigo II 

Ambos os governos se comprometem a: 
a) estabelecer programas concretos de 

cooperação técnica em matéria de combate 
integrado, com especial ênfase no combate 
biológico e nos cultivos agrícolas e florestais 
de interesse comum. Nesse sentido, será de
dicada especial atenção ao estabelecimento 
de Redes Nacionais de Informação Fitossa· 

· nitária baseadas nos Postos de Alerta; 
b) outorgar as garantias e preencher os re

quisitos fitossanitários estabelecidos pelas au
toridades centrais de sanidade vegetal de ca
da pa{s para a importação de vegetais e deri
vados de acordo _com as condições que se 
estabeleçam nos Ajustes Complementares a 
serem celebrados. 

Artigo III 

Os Serviços Fitossanitários centrais de am
bos os paíSes trocarão, periodicamente, Bole
tins Fitossanitários, nos quais será indicada 
a situação dos agentes prejudiciais aos vege
tais sujeitos a quarentena nos respectivos pai
ses e, especificamente, os relacionados na lis-

ta A·l da Orgnização Européia e Mediter, 
rànea para a Proteçãn de Plantas, 

Da mesma forma, comprometem-se a in· 
formar imediatamente o surgimento even
tual, no pa(s. de qualquer foco de agentes 
prejudiciais mencionados nos Ajustes Com
plementares, no que diz respeito aos vegetais 
e seus derivados, especificando-se sua locali· 
zação geográfica. difusão e. medidas adoradas 
para sua erradicação ou controle, inclusive 

aquelas referentes ã exportação. 

Artigo IV 

As autoridades centrais competentes em 
matéria de sanidade vegetal de ambos os pai
ses se comprometem a outorgar as garan_tia:; 
necessárias para assegurar que os produtos 
de origem veg_e_tal a serem exportados não 
contenham resíduos de pesticidas ou quais
quer outras substâncias nocivas ã saúde hu
mana, de acordo com os limites de tolerância 
estabelecidos nos Ajustes Complementares. 

Artigo V 

As Partes Contratantes se comprometem 
a facilitar: 

a) a cooperação entre os laboratórios de 
Serviços Fitossanitário:, e Postos de Alerta 
em ambos os países; 

b) o intercãmbio de especialista em sani
dade vegetal, a fim de trocar informações 
sobre as condiçõe:. sanitárias dos vegetais e 
seus derivados, bem como sobre as reaJiza· 
ções científicas e fé.:nicas em matéria de-sani
dade vegetal; 

c) a informação relativa ao combate inte
grado, aviso e alerta. 

Artigo VI 

Autoridades centrais em matéria de sani
dade vegetal de ambo:; os países se enten
derão diretamente no que diz respeito ã exe
cução do present~ _Convênio e ?O estudo das 
eve.ntuais modificações dos Ajustes Comple· 
mentares. 

Artigo VII 

Para facilitar a aplicação do presente Con
vênio, bem como o estudo de qualquer modi· 
ficação de seu texto, será criada uma Comis
são Mista, constituída por representantes de 
cada uma das Partes Contratantes. 

A Co_mis.são__reunir-se·á anualmente, de 
maneira alternada, no território de cada uma 
das Partes Contratantes. Suas funções serão: 

a) estudar o desenvolvimento da aplicação 
do presente Convênio e propor aos respec
tivos Governos as medidas a serem tomadas 
oom vistas à execução mais eficaz de suas 
disposições; 

b) submeter ã aprovação dos respectivos 
Governos as propm.tas relativas às modifi
cações do presente Convênio; 

c) buscar soluções para as questões litigio
sas relacionadas com a aplicação e a interpre
tação do Convénio; 

d) submeter aos respectivos Governos 
propostas de cooperação sobre temas relacio
nados com o presente Convênio, resultantes 
de critérios emanados de Organismos Inter-
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nacionais reconhecidos como competentes 
pelos Governos de ambos os países. 

Artigo VIII 

As obrigações financeiras contraídas pelo 
governo da Espanha em decorrência do pre
sente Convênio sérão cumpridas pelos Minis
térios e Organismos eXeCutores do mesmo, 
mediante aplicação dos créditos estabeleci
dos nos orçamentos ordinários de cada uma 
das entidades, sem necessidade de recorrer 
à solicitação de créditos extraordinários e su
plementação de créditos. 

Artigo IX 

O presente Convênio entra em vigor trinta 
dias após a data em que ambas as Partes noti
fiquem 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 tacitamente por período suces
sivos de 5 anos, a não ser que uma das Partes 
Contratantes o denuncie por e:;;crito com uma 
antecedência minima d_e 6 meses da data do 
imediato vencimento. 

A denúncia do presente ConvêniO não afe· 
tará os programas e projetas em execução 
acordados durante seu período de vigência, 
a menos que ambas as Partes convenham em 
contrário. 

Feito em Madri. aos 12 dias do mês de 
abril de 1984, em dois exemplares originais, 
nos idiomas português e espanhol, sendo am· 
bos os textos igualmente autênticos. 

Pelo governo da República Federativa do 
Brasil: Ramiro Saraiva Goerreiro. 

Pelo Govenio da Espanha: Fernando Mo· 
rán López. 

(À Comissão de Relações Exteriores_ 
e Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 6, DE 1990 

(N~107/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o Texto do Convênio ent~e os 
Governos da República Federativa do 
Brasil, da República Argentina, da Repô· 
blica do Chile, da República do Paraguai 
e da República Oriental do Uruguai sobre 
a Constituição do Comitê Regional de Sa
nidade vegetal - Cosa,·e, assinado em 
Montevidéu, em 9 de março de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lu Fica aprovado o Texto do Convê· 

nio entre os Governos da República Federa· 
tiva do Brasil, da República Argentina, da 
República do Chile, da República do Para· 
guai e da República Odental do Uruguai so
bre a Constituição do Comité Regional de 
Sanidade vegetal - Cosave, assinado em 
Montevidéu, em 9 de março de 1989. 

Parágrafo úniço. Ficam sujeitos à apro· 
vação do Congresso Nacional quaisquer-atos 
de que possa resultar revisão do Corlvênio, 
bem como aqueles que se destinem a estabe
lecer ajustes complementares ao mesmo. 

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

MENSAGEM N" 215. DE 1989 

Ex.ceJCniíSSimos ·Senhores Membros do 
Congresso Nacional 

Em conformidade com o disposto no art. 
49, inciso I âa Cqpstitutição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada .consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o Texto do 
Convênio entre os Governos da República 
Federativa do Brasil, da Repúblic<l: Argen· 
tina .. da_ RepUblica do Chile, Pa RepUblica 
do Paraguai e da República Oriental do Uru· 
guai sobre a Comtituição do Comitê. Regio
nal de Sanidade Vegetal (Cosave), assinado 
em Montevidéu, a 9 de março de 1989. _ 

B-rasília, 23- de maio de 1989. -José Sar
·ney.-
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPBISA!I 

128/EAGR ZOS. DE 3 DE MAIO DE 
1989, DO SENHOR MINISTRO DE ES
TADO DAS RELAÇ0ES EXTERIO· 
RES. 

A Sua Excelência o Senhor 
José Sarney, 
Presidente da Repúblic Senhor Presidente: 

Tenho a honra de· submeter à alta conside
ração de Vossa Excelência o texto do Convê
nio entre os Governos da República Argen· 
tina, ãa-República -Federativa do Brasil. da 
RepUblica do Chile, da República do Para· 
guai e da República Oriental do Uruguai so
bre a Constituição do Comitê Regional de 
Sanidade vegetal )CoSave):- assinado em 
Montevideu, em 9 d emarço de 1989. 

2. _O convênio bus.~ dotar os seus mem
bros de um mecanismo regional fitossanitário 
que atenda às necessidades de coordenação 
é cooperação internacional, em matéria rele
vante para os esforços de Íntegração regional. 
O crescimento da produção e intercâmbio 
agícolas na região, associado ao melhoramen· 
to da infra-estrutura viária e de transportes, 
aumerita os riscos de .díssemin8ção de pragas 
e, conseqüeentemente, a necessidade de 
aperfeiçoar os sistemas quarentenários. 

3. Os países membros do Cosave decidi
ram estruturá-lo com a criação d eum Conse
lho de Ministros da Agricultura ou seus equi· 
valentes, que se encarregará de fixar as poltti· 
cas, estratégias e prioridades. de organismos 
e de um Comitê Diretivo. Este último será 
compo!>to pelos Diretores de Sanidade vege· 
tal dos países membros, aos quais caberá defi
nir os programas, projetas e atividades de 
coordenação, com base na problemática fi· 
tossanitá~ia de interesse comum, e segundo 
as prioridades acordadas pelo Conselho de 
Ministtos,_ 

4. Nessas condições, tenho a honra de sub
meter projeto de Mensagem Presidencial, pa· 
ra que Vossa Excelência, se assim houver 
por be~. se digne encaminhar o texto do 
CoilVênio itnexo à aprovação do Poder Legis· 
lativo. 

.Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelêncía~ Sénõoi'-Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Ro
be['to de Ab['eu Sodré. 

Convêniv entre os governos da República 
Argentina, da Repúblka Federativa doBra
sil, da RepúbliC<t do Chile, da República do 
Paraguai e da República Oriental do Uruguai 
sobre a Constituição do comitê Regional de 
Sanidade vegetal, Co!:>avc. . . _ ·-

Os Governos da República Argentína-.-da 
República federativa do Brasil, da República 
do Chile, da República do Paraguai e daRe· 
pública Oriental do Uruguai, a seguir deno
minados "Países Membros''. 

Con~ideranJu, 
-que as políticas de fortalecimento das 

economias setoriaü. e de integração regional 
através do crescimento-da produção, do inter
câmbio de produtu~ agrícolas e do melhora· 
mento da infra·e~trutura viária e de trans.
porte, causam incremento nos riscos de disse
minação de pragas, aumentando, conseqüen· 
temente, a necessidade de aperfeiçoar os sis· 
temas quarentenários; 

-que os Países Membro~ não dispõem de 
um mecanismo regional fitossanitário que 
atenda às necessidades da coordenação e coo
peraçáo ínter·nacional, nessa matéria; 

-que a regiâo geográfica compreendida 
pelos Países Membros. a seguir denominada 
··região do Cosave'",é a única a nível mundial 
que não diSpõe de uma organização regtonal 
fito~sanitária que representa seus interesses 
perante a comunidade internacional; 

-que os Paíse!:> Membros contam com 
uma experiência contútua de cooperação, en· 
tre si e com orga-nismos internacionais, em 
matéria de assistência técnica, interCâtilbio 
e apoio fitossanitário; 

-que as características intrínsecas de uma 
problemática quarentenária regional, de 
acordo com a experiéncia mundial, determí
nam como fundamental e indispensável que 
a prevenção e o controle dos problemas fitos· 
sanitários prioritários de realizem de maneira 
coordenada entre os países de uma mesma 
região; e 

-que a Convenção Internacional. Pro· 
teção Fitossanitária adotada pela O~niza~ 
ção para a Alimentação e a Agricultura, -
FAO, Roma- 1951 -,em seu art. VIII, 
estabelece o compromisso das Partes Contra· 
tantes de constituir organizações regionais de 
cooperação, coordenação e intercâmbio de 
informações e experiências em matéria de 
proteção agrícola. 

Acordam: 

CAPÍTULO I 
Constituição e Objetivos 

Artigo 1 

Os PaTses M~mbros constituem o Comitê 
Regional de Sanidade Vegetal (Cosave), com 
o objetivo principal de coordenar e incre
mentar a cap_~ddade regional de prevenir, 
dimínUir e _eViqu os impactos e riscos dos 
problemas que afetam a produção e comer
cialização dos produtos agrícolas e florestais 
da região, levando em conta a situação fitos· 
sanitária alcançada, o desenvolvimento eco
nómico sustentado, a saúde humana e a pro· 
teção do Meio Ambiente. 
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Artigo 2 

O Cosave terá como -objetivos: 
a) fortalecer a integraçao regional fitossa

nitária, e 
b) desenvolver ações integradas tendentes 

a resolver os problemas fitossanitários de in
teresse comum para os Países Membros. 

Artigo 3 

A fim de alcançar seus objetivos, o Cosave, 
terá as seguintes atribuições; 

a) diagnosticar a problemática atual e po
tencial que afeta os ?aíses Membros: 

b) promover a adoção de mecanismos de 
avaliação de impacto e de risco·s fitossani
tários que justifiquem os InVestimentos para 
o desenvolvimento de ações coordenadas no 
âmbito dos Países Membros; 

c) promover o fortalecimento institucional 
dos Servidores de Sanidade Vegetal dos Paí
ses Membros; 

d) promover o fortalecimento dos sistemas 
de quarentena vegetal e de emergéncia fito"s
sanitária dos Países Membros e da região do 
Cosave~ 

e) pleitear ações coordenadas com tercei
ros pafses e organismos internacionais, que 
coduzam à eliminação de _entraves fitossani
táriOs, sem justificativa técD.ica, que dificul
tem o comércio internacional de produtos 
agrícolas; 

f) coordenar um sistema de informação, 
diagnóstico e alarme fitossanitário entre os 
Patses Membros; 

g) promover o intercâmbio, transferência 
e desenvolvimento de_ tecnologias tendentes 
a resolver a problemática fitossanitária dare· 
gião do Cosave; , _ 

h) incentivar os setores beneficiário de ati· 
vidade fitossanitária a terem maior partici
pação nos programa<; de sanidade vegetal_; 

i) promover o incremento da capadCiade 
técnica dos recursos humanos dedicados â 
proteção vegetal, nos Países Membros; 

j) servir de instrumento da difusão das ati
vídades fitossnaitárias de interesse para os 
objetivos e as funções do Cosave; 

k~ coordenar a elaboração e avaliação de 
proJetos e programas relativos aos principais 
problemas fitossanitários da região do_ Co· 
save; 

I) promover e orientar o apoio técnico e 
financeiro, sem contrapartida do Cosave, pa· 
ra o desenvolvimento de projetas e progra· 
mas fitossanitários, na região do Cosave; 

m) servir de foro de consulta e análise das 
atividades regionais que agências e organis
mos ínternacionais executem no âmbito do 
Cosave; 

n) participar como membro do Grupo ln· 
teramericano de Coordenação em Sanidade 
Vegetal e como organismo regional de prote· 
ção fitossaaitária, juilto ã Converiçãõ Inter
nacional de Proteção Fitossanitária,- FAO, 
Roma -1~51; 

o) representar, junto à comunidade fites· 
sanitária internacional, os interesses da re
gião do CoSave, em matéfia de sanidade ve
,getal; e 

p) estabelecer convênios de cooperação 
t.écnica e financeira com organismos especia
hzados. 

CAPÍTULO II 

Natureza 

Artigo 4 

O Cosave é um organismo regional de 
coordenação e consulta em matéria de sani

-dade vegetal com a necessária capacidade pa
ra o cumprimento de suas atribuições especí
ficas, constituído com base no estabelecido 
no art. VIII da Convenção Internacional de 
Proteção Fitossanitária, FAO, Romã., 1951, 
cujo texto revisado foi incorporado na Reso
lução 14-79, de 18 de novembro de 1979, ado
tada durante o XX período de Sessões da 
Organização. 

CAPÍTULO III 

Composição 

Artigo 5 

São membros fundadores do Cosave os 
Govo;:rnos da Rep~blica Argentina, da Repú
blica Federativa do Brasil, da República do 
Chile, da República do Paraguai e da Repú
blica Oriental do Uruguai, através des seus 
respectivos Ministérios da Agricultura ou 
seus equivalentes. 

CAPÍTULO IV 

Da organização 

Artigo 6 

Estrutura 

O Cosave terá a seguinte estrutura: 
a) Conselho de Ministros; 
b} Comitê Diretivo; 
c) Secretaria de Coordenação. 

~rtigo ~ 

Conselho de Ministros 

a) Composição: _compõe-se dos Ministros 
da Agricultura ou seus equivalentes dos Go
vernos dos Países Membros; 

b) Presidência: a Presidência do Conselho 
de Ministros -estará a Cargo do_ Ministro da 
Agricultura ou seu equivalente do País Mem
bro que sediar o Cosave; 

c) Atribuições: _enquanto 9rgão superior 
do Co_save compete ao Conse"lho de Minis
tros: 
--fixar aS Políflcas, estiãtégi<is e priorida~ 

des do Cosave; 
-aprovar os programas e projetas, bem 

como as atividades conjunturais; 
--aprovar os informes periódicos e zelar 

pelo fortalecimento do Cosave; 
-aprovar o esfabelecimeõto de conVêníos 

internacionais de cooperação; e 
-aprovar os Regulamentos do Cosave 

que s.erão preparados pelo Comitê Diretivo. 
d) Reuniõ~s: o Conselho reunir-se-á uma 

vez cada doiS anos, pelo menos. 

Artigo 8 

Comitê Diretivo 

a) Composição: será composto pelos DireM 
tores Nacionais de Sanidade Vegetal dos Paí
ses Membros; 

b) Atribuições; compete ao Comitê Dire
tivo as seguintes atribuições: 

-definir os programas, projetas e ativi
dades de cooperação, com base na proble
mática fitossanitária de interesse comum, 
qualificada com prioritária pelo Cosave; 

-supervisionar e avaliar, com periodici
dade determinada pelo reg_ulamento, o de~ 
senvolvimento de tais programas, projetes e 
atívidade de coordenação; 

-informar o Conselho de Ministros sobre 
o desenvolvimento e os resultados das ativi
dades do Cosave; e 

-orientar a alocação dos recursos obtidos 
pelo Cosave,_ do que, aliás, prestará contas 
ao Conselho de_ Ministros, na forma determi~ 
nada pelo Regulamento. 

c) Presidência: o Comitê diretivo terá um 
Presidente, cujo mandato terá a duração de 
dois anos. A Presidência será exercida em 
rodízio pelos Diretores Nacionais de Sani
dade Vegetal dos Países Membros de acordo 
com a ordem estabelecida pelo Regulamento 
do Comitê Diretivo. O Presidente terá as se
guintes funções e atribuições: 

-representar o Cosave junto às Organi~ 
zações e Agências nacionais e internacionaiS; 

-organizar e coordenar as ações técnicas 
e administrativas aprovadas pelo Comité Di
retive; 

-cumprir e dar continuidade às decisões 
do Comitê DiretiVo; e 

-zelar pelo desenvolvimento das atividaM 
des programadas e pelo fortalecimento do 
Cos.ave; 

d} Reuniões: o Comité Diretivo reunir.se~ 
á pelo menos uma vez ao ano, 

Artigo 9 

Secretaria de Coordenação 

O Cosave disporá. de uma Secretaria de 
Coordenação cujas funções são as seguintes: 
-a tu ar como instãnda de coordenação 

adminJstrativa do Cosave_,_ a fim de dar conti
m.iidade às decisões do Canse lho de Ministros 
e do Comitê Diretlvo; 

-exercer a fmlçâo- de secretaria das reu= 
niões do Conselho de Ministros e do Comitê 
Diretivo; e 

-informar o Comitê Diretivo sobre sua 
gestão anual. 

A Secretaria de Coordenaçao estará sob 
a responsabilidade de um Secretário de Coor
denação, cuja forma de -designação e cujas 
funções serão estabelecidas no Regulamento 
correspondente. 

CAPÍTULO V 

Disposições Gerais 

Artigo 10 

Os Serviços Nacionais de_Sanidade Vegetal 
de cada País Membro, enquanto órgãos de 
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ligação permanente do Cosave, atu.arão a ní
vel nacional a fim de alcançar os objetivos 
do Convênio. 

Artigo II 

A Presidência do Conselho de Ministros 
e a Presidência do Comitê Diretivo corres
ponderão ao País Membro que seja sede _do 
Cosave, em forma de rodízio, a cada dois 
anos, segundo a ordem determinada pelos 
respectivos Regulamentos. 

A Secretaria de Coordenação estará radi
cada no País Membro sede do Casave. 

Artigo 12 

Os idiomas oficiais do Cosave serão o espa
nhol e o português. 

Artigo 13 

Procurar-se-á resolver todo tipo de contro
vérsia que possa surgir quanto à aplicação 
e interpretação do presente Convênio Por 
meio de negociações direta<; entre os Países 
Membro envolvidos. 

Artigo 14 

Quando for de interesse â_consecução _dos 
objetivos do Cosave, poderão ser convidados 
como observadores a reuniões do Conselho 
de MiniStros ou do Comitê Diretivo, com a 
anuência de todos os Países Membros, repre
sentantes de entidades governamentais, não
governamentais ou internacionais. 

CAPÍTULO VI 

Disposições F1nais 

Artigo 15 

O presente Convênio está suJeito_ à ratifica
ção dos GovernoS da República Argentina, 
da_ República Federativa do Brasil, da Repú
blica do Chile, da República do Paraguai e 
da República Oriental do Uruguai, de acordo 
com seus respectivos procedimentos constitu
cionais. 

Artigo 16 

O presente Convênio entrará em vigor 
quando três dos países signatários tiverem 
depositado seus instrumentos de ratificação. 
O Governo" depositário comunicará aos go· 
vernos dos demais Países Membros a data 
do depósito dos instrumentos de ratificação. 

Artigo 17 

O presente Convênio terá vigência indefi
nida, podendo ser denunciado por qualquer 
dos Países Membros, mediante notificação 
ao governo depositário, o qual informará aos 
demais, mediante notíficação, as comunica
çQes de denúncia que receba. Transcorrido 
um ano do recebimento da comunicação pelo 
Governo depo:;itário, o Convênio deixará de 
aplicar-se ao país denunciante, sem prejuízo 
do cumprimento das obrigações que estive
rem pendentes em conseqüência da aplicação 
do Convênio. 

Artigo 18 

Os Países Membros poderão acrescentar 
emendas ou cláusulas adicionais ao presente 

Convênio, que deVerão ser fOrmalizadas atra
vés de protocolos que entrarão em vigor uma. 
vez ratificadas por dois terços dos Países 
Membros e depositados os respectivos instru
mentos. 

Artigo 19 

O presente Convênio estará aberto à ade
são dos Estados-que a solicitem e que comPar
tilhem dos objetivos do Cosave. Tal solici; 
tação deverá ser aprovada por decisão unâ
nime: do Conselho de Ministros. 

-Artigo 20 

O presente Convênio entrará em vigor, pa
ra o-país aderente, na data em que faça depó
sito de seu respectivo instrumento de adesão. 

Artigo 21 

O Convênio será registrado pelo Governo 
Depositário na Secretaria das Nações Uni
das, de conformidade com o disposto no art. 
102 da Carta da referida organização. 

Artigo VII 

Disposições ~r~nsitórias 

Artigo_2Z: 

O Dii·efor Nacional de Defesa Vegetal do 
primeiro pafs que efetuar o depósito do ins
trumento de ratificação convocará a primeira 
reunião do Comitê Deliberativo, num prazo 
não superior a 90 (noventa) dias contados 
da entrada em vigor do presente Convênio, 
com a finalidade de elaborar os projetas de 
Regulamento do Conselho de Ministros, do 
Comitê Diretivo e da Secretaria de Coorde
!1ação. 

Artigo Z3 

O Ministro da Agricultura do País Membro 
que primeiro efetuar o depósito do instru
mento de ratificação convocará a piimeira 
reU.niaõ do Conselho de Ministros, a reali
zar-se num prazo não superior a 12 (doze) 
meses, contados da data de recebimento dos 
projetas de Regulamento citados no artigo 
22. 

Artigo 24 

O Governo da República Oriental do Uru
guai ~erá o depositário do presente Convênio 
e dos instrumentos de ratificação e adesão, 
devendo enviar cópia devidamente autenti
cada aos Goveinos dos demais países signa-

-tários_. 
Feito na cidade de MontevidéU aos 9 dias 

do mês de março de 1989, em dois originaís 
nos idiomas espanhol e português, sendo am
bos os textos autênticos. 

rA Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 7, DE 1990 

(N9 159/86, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza a adesão do Br~sil à Conven
ção sobre a Conservação das Focas An· 
tárticas, adotada em Londres, em (? de 
junho de 1972. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 1·· Fica o Poder Executivo autori· 

zado Cl aderir à CQ_lJVt::n~·ão sobre a Conser
vação dos Focas Antárticas, adotada cm Lon· 
dres, em 1" de junho de 1972. 

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

MENSAGEM N· 5I4. DE IYH6 

Excelentí:.simos Senhorc~ Membro~ do 
Congrc5so Nacional: ,. _ 

Em conformidade com o disposto no artigo 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de sub!llt;:h:r à elevada consideração 
de Vossas Excelências. acompanhando de 
Exposição de Motivos Jo Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto 
da Convenção sobre a Con~rvação das Focas 
Antárticas, adotada em Londres. em l'' de 
junho de 1972. 

BrasJ1ia, 4 de setembro de 1986. - José 
Sar·n~Y· 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" DMAE/ 
CAEISRC/219/MAT-LOOP, DE 1' DE 
SETEMBRO DE I986. DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS RELA
ÇÓES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José_ Sarney, 
PresideD-te da República. 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de levar à consideração de 

Vossa Excelên~:ia, para fins de submissão ao 
Poder Legislativo, ao anexo, texto da Con· 
venÇã6sobre a Con:.ervação das Focas Antár
ticas, adotada em Londres. em 1" de junho 
de 1972. A conveúÇão e-ntrOu em vigor em 
11 de m<irço de I 978, após o depósito do 
sétimo instrumento de ratificação. No mo
mento, são Partes daquele instrumemo inter
nacional os doze países signatários do Trata· 
do da Antártica (África do Sul, Argentina, 
Autrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos da 
América, França. Japão. Nova Zelândia, No
ruega, Reino Unido e União Soviética) e a 
Polônia, único país a aderir. em 1980. 

2. As foCa~ antárticas constituem um ele
mento essencíal do ecossistema da região aus~ 
trai. Dividem-se ~m seis especics: a foca ca· 
ranguejeira, _1,1 foca leopardo, a foca de Wed
dell. a foca de Ross, a foca elefante e a foca 
de pêlo Austral. As quatro primeiras estão , 
distribuídas ao redor de todo o contine_nte 
antártico e seiO normalm,ente econtradas no 
gelo flutuante. Não foram objeto de explo
raçãõ significativa pelo homem. As focas de 
pêlo e elefante r..::oncentram~se cm colônias 
nas ilhas sub-antárticas e tiveram suas popu· 
la_ções dizimadas por quase dois séculos_ de 
exploração desenfreada. 

3. A caça comercial das focas, antárticas 
floresceu nas últimas duas décadas do século 
XVIII, tendo iniciado logo após a descoberta 
das grandes colônias nas ilhas subCJntárticas 
de Geórgias do Sul e Órcadas do Sul. Até 
1822, qu_ando essa atividadc antigiu o ápice, 
estima-se que foram mortas cerca de 2.2 mi~ 
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lhões de focas de pêlo, extremamente valori~ 
zado no mercado europeu. A foca elefante, 
de grande interesse para a indústria de óleo, 
também sofreu o~ detivos da exploração in
tensa. Estudos cientificas demonstram, hoje, 
que a redução Unbtica das populações dessas 
espécies, além de ameaça-las de extinção. te:· 
ve conseqüências importantes para o siste-ma 
ecológico da região antártica. A partir de 
meados do século XIX as atividades de caça 
entraram em lento declinio, atingindo niveis 
baixos na virada do século e extinguindo-se 
oas últimas décadas. 

4. Apesar do virtual desaparecimento da 
caça comer.cial, permanecia o interesse de 
certos países em continuar essa atividade ou 
retomá~la no futuro. No entanto, começava 
a formar~se a consciência da importância do 
gerenciainerito eficaz dOs recursoS ViVos-da
região antártica. E~tudos científicos demons~ 
traram que a fragilidade do ecossistema da 
região não comportaria a exploração de seus 
recursos sem uma politica de uso racional. 
A extrema interdependéncia de seus campo· 
nentes poderia levar o uso indiscriminado a 
ter efeitos globais de difícil avaliação. 

5. Foi-assim que, erri 1966, na IV Reunião 
Consultiva do Tratado da Antártida, tiveram 
início as negociações para uma Convenção 
sobre a Conservação das Focas Aotárticas. 
A partir de 1970, os entendimentos passaram 
a desenvolver-se fora do âmbito. do Tratado, 
embora deles participassem os seus doze sig
natários. De 3 a 11 de fevereiro de 1972, 
em Londres, realizou-se a Conferência sobre 
a Conservaçáo da~ Focas Antárticas, na qual 
concluiu-se o texto, adotado em l'' de junho 
do mesmo ano. 

6. A Convenção sobre a Conservação das 
Focas Antárticas constitui um dos primeiros 
regulamentos específicos para a conservação 
de um recurso vivo na área de aplicação 
do Tratado da Antártida, ou seja, ao sul do 
paralelo 60 Sul. A Convenção tambén1 ino
vou ao constituir o primeiro esforço conjunto 
das Partes Con~ultivas para a conclusãO de 
um regime de conservação independente da" 
quele Tratado, Serviu, assim, de precedente 
para a conclusão de outro acordo de conser
V<\ção, de natureza, muito mais abrangente, 
a Convenção sobre a Conservação do!> Recur· 
sos Vivos Marinho~ Antárticos, adotada em 
Camberra, em 1980., Juntamente com essa 
Convenção posterior, o Tratado da Antár· 
tida e demais decisões tomadas ao seu abrigo, 
a Convenção sobre a Conservação das Focas 
Antárticas integra o chamado "Sistema do 
Tratado da Antártida", ao qual o Brasil vem 
se integmndo desde 1975. 

7. A Convenção ~obre a ConsúvaÇ8.o das 
Focas Antárticas estabelece um mecanismo 
de reuniões das Partes Contrantes, de inter
câmbio de informações, de inspeção e de rea· 
lização de programa~ científicm. conjuntos. 
As decisões são tomadas com base em orien
tação científica fvrnecida pelo Comitê Cíen· 
tífico sobre Pesquisa Antártica (SCAR). Não 
são criados órgãOs permanentes e inexistem 
e'ncargos financeiros sobre as Partes da Con
venção. Os mecanismos estabelecidos pela 

Conven'ção sedam acionados pelo recrudes
cimento das ativiUaJt:::. di! caça comercial, o 
que e(ctivamente não ocorreu até o momen
to. O anexo a Convenção traz um detalha· 
menta das medidas especificas a serem toma
das pelas Panes Contratantes. Estabelecem
se límites de caputura de três espécies de fo· 
casa leOpardo, a carangucjeira e a de Wed" 
deli. Pr01be-se a morte ou captura de focas 
elefantes e de pc!o, bem como quaisquer ati
vidades de caça entre l" de março c 31 de 
agosto de cada ano. São criadas seis zonas 
ao redor do continente antártico, alternada· 
mente abertas e fechadas â capurra e três 
reservas nas quais fica proibida a caça. Por 
fim estahelece~se a natureza das informações 
a serem intercambiadas entre as Partes Con
tratantes. 

8. A ccmvenção sobre a Conservação das 
Focm. Antártic~ <.:onstitui garantia, na forma 
de um instrumento de valor jurídico obriga
tório internacional, de proteção de uma espé
cie outrora ameaçada.-Oe extinção em decor· 
rência da atividade predatória do homem. 
Caso o interesse comercial se reacenda no 

1.futuro. o que não parece provável, essas ativi
dadcs se dcsenvulverão dentro de limite<; e 
padrões compativeis com a manutenção das 
espécies em questão. O Brasil compartilha 
dos objetivos de conservação e proteçáo do 
meio ambiente consagrados no Tratado da 
Antártida e nos instrumentos corre latos, ten· 
do já expressado e~a posição junto à::. demais 
Partes daquele Tratado c a comunidade inter
nacional. A adesão à Cnvenção sobre a Con
servação das Foca~ Antárticas seria. assim, 
urna decorrência natural da nossa posição. 
além de constituir o p<t5SO final no processo 
de plena integração do país ao sistema do 
Tratado. Tendo em vista que a Convenção 
regula atividade~ Je cunho comercial ele não 
terá implicações para o Progrnma Antártico 
Brasileiro. 

9. A Comissão Nacional para Assuntos 
AntárticQs, tendo examinado a Convenção 
é de parecer que a ela deve o Brasil aderir. 
Nessas condições, submeto a Vo~a Excdên· 
cia o anexo projeto de Mensagem ao Con· 
gresso Nacional para que seja dada a neces
sária autorização para o depósito dos instru· 
mentos de adesão, conforme o dispo~to no 
Artigo 44, inciso I, da Constituição Federal. 

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

CONVENÇÃO PARA A CONSEVAÇAO 
DAS FOCAS ANT ÁRTICAS 

As Partes Contratantes, 
Recordando as Medidas Acordadas para 

a Conservação da- Fauna, e Flora Antárticas 
adotadas no âmbito do Tmtado da Antártida, 
assinado em Wa!'lhington. em l" de dezembro 
de 1959; 
~eConhccendo a preocupação geral quanto 

à vulnerabilidade das focas antárticas ao 
aproveitamento comercial e a conseqüente 
necessidade de medidas de conservação efica· 
zes; 

Reconhecendo que os estoques de focas 
ancártica~ con~tituem um importante recurso 
vivo do meio ambiente marinho que requer 
um acordo internacional para a sua efetiva 
conservação; 

Reconchect:ndo 4.ue esse recurso não deve 
ser esgotado pelo aproveitamento exces::.ivo 
e que portanto tuJa atividade de caputura 
deve ser regulada' de maneira a não exceder 
o:. nívei:. ótimo:. Jc produção sustentáveis; 

Reconhecendo que. de m<:~neira a aprimo
rar o conhecimento científico e, ussim. ef~
tuar o aproveitamento em ba:.~ racional, to· 
dos os esforço~ devem ser empreendidos para 
estimular pesquisa biológica e em outros cam· 
pos com relação a população de focas antár· 
ticas e para obter informação oriunda de tal 
pesquisa e da!-> e:.tatísticas dt. operações de 
captura no futuro. de modo que regulamen· 
tos adicionais adequados possam ser formu
lados· 
Te~do em vi::.ta que o Comitê Científico 

sobre Pesquisa Antártica do Conselho Inter
nacional de Uniõe~ Científicas (SCAR) está 
disposto a levar a cabo as tarefas que lhe 
forem solicitada:. na presente Convenção; 

Desejosas de promover e atingir os obje· 
tivos de proteção, estudo científico e uso ra
cional das focas antárticas e de manter um 
equilibrio satisfatório no sistema ecológico, 

Concordam no seguinte: 

ARTIGO I 
Ambito de Aplicação 

1. A presente Cunvenção ~e aplica aos ma· 
res ao sul da latitude de 60' sul, com relação 
aos quais as Partes Contratantes afirmam os 
dispostivos do Artigo IV do Tratado da An
tártida. 

2 A presente Convenção poderá aplicar· 
se a qualquer ou ao cojunto das espécies abai· 
xo: 

Elefante marinho austral- Mirounga Leo-
nina 

Foca leopardo _--Hydrurga Leptonyx 
Foca de Weddell- Leptonychotes weddelli 
Foca caranguejeira - Lobodon · carcino-

phagus 
Foca de Ross- Ommatophoca rossi 
Foca de pelagem austral- Arcotocephalus 

sp 
3. O Anexo à presente Convenção cons· 

titui parte integrante da mesma. 

ARTIGO 2 

Aplicação 

1.- As Partes Co'ltratantes concordam em 
que as espécies de focas relacionadas no Arti
go 1 não poderão ser mortas ou capturadas 
na área de aplicação da presente Con\tt!nção 
por seus nacionais ou por embarcações -de 
suas respectivas bandeiras a não ser de acordo 
com o dispositivo da presente Com·enção. 

ARTIGO 3 
Medidas Anexadas 

1. A presente convenção inclui um Anexo 
que especifica a.s medidas aqui adotadas pelãs 
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Panes Contratantt!'::.. As Partes contratantes 
poderão periodicamente no futuro adotar ou
tras medidas com re!.peito à conservação, ao 
estudo científico c ao uso racional e humani
tário dolo recursos oriundos das focas, pres
creyendo. inter alia: 

(a) caputra permissível: 
(b) espécies protegidas e não-protegidas; 
(c) época de captura permitida e de caputra 

proibida; 
(d) áreas aberta:. e fechadas a caputra, in

cluindo a designação de reservas. 
(e) designação de áreas especiais nas quais 

não poderá haver pertuba<;ão de focas; 
(f) limites relativos a sexo, tamanho ou 

idade para cada espécie;??g) restrições refe
rentes às horas do dia e duração, limitação 
da intensidade e métodos de captura; 

(h) tipos e especificações dos equipamen~ 
tos, aparelho~ e instrumentos que poderão 
ser utilizados; 

(i) resultados da captura e outros registros 
estatísticos e biológicos; 

(j) procedimentos para faciHtar o exame 
e avaliação das informações científicas; 

(k) outras medidas rcgulatórias incluindo 
um sistema eficaz de inspeção. 

2. As medidas adotadas de acordo _c.:om 
o parágrafo 1" do presente Artigo serão ba· 
seados na melhor fundamentação técnica e 
científica disponível. 

3. O Anexo poderá ser periodicamente 
emendado de acordo com os procedimentos 
estabelecidos no Artigo 9. 

ARTIG04 
Licenças Especiais 

1. Não obstante os dispositivos da presen· 
te Convenção, qualquer parte Contratante 
poderá emitir licenç<ls para abater ou captu~ 
rar focas, em quantidade." limitadas e de coo~ 
formidade com os objetivos e os princípios 
da presente Convenção, para os seguintes 
prppósitos: 

(a) para prover alimentação indispensável 
para homem ou ~.:ãt::s.; 

(b) para fins de pesquisá cientifica; ou 
(c) para prover espécimes para museus e 

instituições cülturais ou educacionais. 
2. Cada Parte Contratante deverá, tão lo· 

go quanto possível, informar àsdemaís Partes 
Contratantes e o SCAR do propósito e do 
conteúdo de todas as licenças emitidas de 
acordo com o parágrafo l··do presente Artigo 
e subseqúentemente do número de focas aba· 
tidas ou capturadas de acordo com as referi
das licenças. 

ARTIGO 5 

Intercâmbio de Informações e 
Orientação Científica 

1. Cada Parte Contratante deVerá prestar 
às demais Partes Contratante~ e ao SCAR 
as informaçõe-s 'CispCdficadas no AõexO,.den· 
tro do prazo ali indicado. 

2. Cada Parte Contratante deverá igual
mente prestar às demais Partes Contratantes 
e ao SCAR, antes de 31 de outubro de cada 
ano, as informações sobre quaisquer provi· 
dências tomadas de acordo com o Artigo 2: 

da presente Convenção no período de l'' de 
julho a 30 de julho precedente. 

3. As Partes Contratante!. que não tive· 
rem informações a prestar nos termos dos 
dois parágrafos precedentes deverão indicá~ 
lo formalmentt:: antes de 31 de outubro de 
cada ano. 

4. Pede-se ao SCAR: 
(a) avaliar as informações recebidas em 

conformidade com o presente Artigo: estimu· 
lar o intercâmbio de dados científicos e de 
informações entre as Partes Contratantes: re~ 
comendar dados csratlsticos e biológicos a 
serem coletado:. por expediçôes de captura 
na área de aplicação da presente Convenção; 
sugerir emendas ao Anexo; e 

{b) anunciar, com base em dados estatís
ticos biológicos e Jt.! outra natureza dispon(· 
veis, quando a captura de qualquer espécie 
de foca na área de aplicação da Convenção 
estiver tendo um efeito nocivo significativo 
sobre os estoques totais de tais espédes ou 
--sobre o sistema _ecológico em qualquer local 
específico. 

5. Pede-se ao SCAR que, ao considerar 
que os limites de captura permissíveis para 
qualquer espécie serão ultrapassados cm 
qualquer temporada de captura, notifique o 
Depositário, que notificará as Partes Contra~ 
tantcs; e, nesst:: caso, faça uma estimativa da 
data em que os limites permissíveis de captura 
serão alcançados. Cada Parte Contratante 
deverá então tomar medidas apropriadas pa· 
ra evitar que pessoas de sua racionalidade 
e embarcações de sua bandeira abatam ou 
capturem focas de espécie em questão após 
a data estimada até que as Partes Contra~ 
tantes decidam Je outra maneira. 

6. OSCAR poderá, se-necessário buscar 
assistência técnica da Organização das Na
ções Unidas para Alimentação e Agricultura 
para fazer suas avaliações, 

7. Não obstante os dispositivos do pará· 
grafo 1'' do Artigo 1, as Parte.s Contratantes 
deverão, de acordo com sua legislação inter· 
na, notificar uma às outras e ao SCAR, para 
consideração, de estatísticas relativas às focas 
antárticas i_ndicadas no parágrafo 2" do Artigo 
1. que tenham sido abatidas ou capturadas 
por pessoa.s de suas nacionalidades e por em
barcações de suas respectivas bandeiras na 
área de gelo marinho flutuante ao norte do 
Paralelo de 60"_de latitude sul. 

ARTIGO 6 

Consultas entre as Partes Contratantes 

1. Em qualquer momento apôs o início 
da captura comercial, uma Parte Contratante 
podel"'á propor, através do Depositário, que 
urná reunião das Partes Contratantes seja 
convocada com vistas a: 

a) estabelecer, por maioria de dois terços 
das Partes Contratantes, incluindo os votos 
afirlliatívos de toJos os Estados signatários 
desta_ Convenção presentes à reunião, um sis~ 
tema efetivo de controle, incluindo inspeção, 
sobre a aplicação dos dispositivos da presente 
Convenção; 

b) criar uma comissão para desempenhar 
a...- funções de acord_o cOm a pres<:nte Conven· 

ção que as Partes Contratantes considerem 
necessárias; ou 

c) considerar outras propostas, incluindo: 

(I) a prestação Jr.: assessoria científica inde
pendente; 

II) a criação, por maioria de dois terços, 
de _um comitê consultivo científico ao r..JUal 
poderão caber algumas ou todas as funções 
solicitadas ao SCAR de acordo com a pre
sente Convenção, se a caça comercial de focas 
atingir proporções significadva; -

(III) a realização de programas científicos 
com a participação deis ?arteS_Contrãtantes; 
e 

(IV) a provisão de medidas reguladoras 
adicionais inclusive moratórias. 

2. Se um terço das Partes Contratantes 
indicar seu acorJo o Depositário deverá con· 
vocar tal reunião, o mais cedo possível. 

3. Realizar-se-á uma reunião, a pedido 
de qualquer Parte Contratante, se o_ SCAR 
informar que a captura de qualquer espécie 
de foca antártica na área _de aplicação da pre~ 
sente Convenção está tendo um efeito nocivo 
significativo sobre o estoque total ou sobre 
o sistema ecológico em qualquer local espe· 
CI1ico: 

ARTIGO 7 

A vali.ação do tõndonãmento 

As Partes Contratante_s deverão reunir-se 
dentro de cinco anos após a entrada em vigor 
desta Convenção e pelo menos a cada cinco 
anos subseqüentemente para avaliar o funcio· 
namento da Convenção. 

ARTIGO·s 

Emendas à Convenção 

I. A presente Convenção poderá ser 
emendada a qualquer momento. O texto de 
qualquer emenda proposta por uma Parte 
Contratante deverá ser encaminhada ao De
positário, que dt::verá 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 vigor quando 
o Depositário tiver recebido,de todas as Par~ 
tes Contratantes, instrumentos de sua ratifi
caçã~ ou adesão. 

ARTIGO 9 

Emendas ao Anexo 

1. Qualquer Parte Contratante poderá 
propor emendas ao Anexo à presente Con· 
venção. O texto de tal emenda proposta deve
rá ser encaminhado ao Depositário, que os 
transmitirá às Part_es. Contratant~s. _ 

2. Cada emenda proposta entrará em vi
gor com relação as todas as Partes Contra
tantes seis meses após a data indicada na noti
ficação do Depositário ãs Partes Contratan
tes, se dentro de 120 dias a contar da data 
da notificação nenhuma modificação tiver si-
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do recebida e dois terços das Partes Contra
tarites tiverem notifieado o Depositário, por 
escrito. de sua aprovação. 

3. Se uma objeção for recebida de qual
quer Parte Contratante dentro de 120 dias 
a contar da data da notificação, o assunto 
será considerado pelas Partes Contratantc:s 
em sua próxima reunião. Se não for alcançada 
unanimidade sobre o a.ssunto na reunião, as 
Partes Contrataule!lo deverão notificar o De
positário dentro de 120 dias a contar da data 
do encerramento da reunião, de sua aprova
ção ou rejeição da emenda original ou de 
qualquer nova emenda proposta pela reu
nião. Se, ao final desse período, dois terços 
das Partes Contratantes tiverem aprovado tal 
emenda, a emenda entrará em vigor seis me
ses após. a data Jc encerramento da reunião 
para as Partes Contratante~ que, ati então, 
tiverem notificado ::.ua aprovação. 

4. Qualquer Parte Contratante qul.! tenha 
objetado a uma emenda proposta poderá em 
quaque.- momento retirar essa objeÇão e a 
emenda propo!-.ta entrará em vigor com rela
ção a essa Parte Contratante imediatamente 
se a emenda já e.~tivcr em vigor ou no mo
mento em que entrar em vigor nos termos 
do presente artigo. 

5. O Depositário deverá notificar cada 
Parte Contratante de ca.da aprovação ou ob
jeção. de cada retirada de ohjeção c da entra
da em vigor de qualquer emenda, imediata
mente após seu recebimento. 

6. Qualquer G.tado que se tornar parte 
da presente Convenção apôs a entrada em 
vigor de uma emenda ao Anexo será obrigado 
pelo Anexo como emendado. Qualquer Esta
do que se tornar parte da presente Convenção 
no período em que uma emenda pmposta 
estiver pendente poJerá aprovar ou objet::~r 
a emenda dentro dos limite.!> de tempo apliccí
veis a outras Partes Contratantes. 

ARTIGO !O 

Assinatura 

A presente Convenção será aberta a assina
tura em Londre:., de 1" de junho a 31 de 
dezembro de 1972, pelos Estados_ participan
tes da Conferência sobre a Conservação das 
Focas Antárticas realizada em Londres, de 
3 a II de fevereiro de 1972, 

ARTIGO II 

Ratificação 

A pre.o;ente Convenção está sujeita a ratifi
cação ou adesão. lmtrumentos de ratificação 
ou adesão deverão ser depositados junto ao 
Governo do Reino Unido da Orá-Bretanha 
e da Irlanda do Norte. que fica designado 
Depositário. 

ARTIGO 12 

Adesão 

A presente Convenção será aberta a ade
são por qualquer Estado que poderá ser con
vidado a aderir a esta Convenção com o con
sentimento das Partes Contratantes. 

ARTIGO 13 

Entrada em vigor 

l. A presente Convenção entrará em vi
gor no trigésimo dia após a data de depósito 
do sétimo instrumento de ratificação ou ade
são. 

2. A partir de então, a presente Conven
ção entrará cm vigor para cada E::.tado que 
ratificar. aceitar ou aderir, no trigésimo dia 
após o depósito r0r esse Estado Je seu instru
mento de mtificação. aceitação ou adesão. 

ARTIGO 14 

Denúncia 

Qualquer Parte Contratante poderá de
nunciar a presente Convenção em 30 de ju
nho de qualquer ano mediante notificação, 
em 1" de janeiro do mesmo ano ou ante:.~ 
ao Depósitário, u yual, ao receber tal notifi
C<lÇão, deverá comunicá-la imediatamente às 
demais Partes Contratantes. Qualquer outra 
Parte Contratante poderá. da mesma manei
ra, dentro de um mês após o recebimento 
de uma cópia de tal comunicação do Deposi
tário, notificar a ::.ua retirada, de forma que 
a Convenção deixará de estar em vigor cm 
30 de junho do mesmo ano. para a Parte 
Contratante que fizer tal comunicação. 

ARTIGO 15 

NOtmcãçóes do Depositário 

O Depositário Jeverá comunicar a todos 
os Estados signatários c adercntt!s o seguinte: 

a) assínaturas à presente Convenção, de~ 
pósitos de instrumentos de ratificação, aceita
ção ou adesão c comunicações de denúncia; 

b) a data de entrada em vigor da presente 
Convenção e de quaisquer emendas a ela ou 
ao seu Anexo. 

ARTIGO 16 

Cópias Certificadas e Registro 

1. A presente Convenção, cujos textos 
em espanhol, francês, inglês e russo são igual
menu; idêntico::., ::.erá depositada nos arqui
vos do Governo do Reino Unido da Grã-Bre
tanha e Irlanda do Norte, que enviará cópias 
devidamente certificadas dos mesmos a todos 
os Estados slgnitário:::. e aderentes. 

2. - A presente COnvenção será registrada 
pelo Depositário de conformidade com o arti
go 102 da Carta das Nações Unidas. 

Em fé do que, os abaix.o assinados, estanto 
devidamente autorizados, assinaram a pre
sente Convenção. 

Feita em Londres, no primeiro dia de ju
nho do ano de mil novecentos e setenta e 
dois. 

ANEXO 

1. Captura Permitida 

As Partes Contratantes deverão, em qual
quer ano, que será contado de 1'' de julho 
inclusive, restringir o número total de focas 
de cada espécie abatidas ou capturadéls aos 
números especificados abaixo. Esses núme-

t 

ros estão :mjeitos a revisão à luz de avaliações 
ck:ntíficas: 

a) rio- cascY da foca caranguejeira - Lobo
don carcinophagu:::., 175.000; 

b) no caso da foca leopardo Hydrurga Iep
tonyx, 12.000; 

c) no caso da foca de Weddell Lepitomy
chotes weddelll; 5.000. 

2. Espécies Protegidas 

a) Fica proíbiUo ::~bater ou capturar a foca 
de Ross Ommatophoca rossi, o elefante mari
nho au:.tral Mirounga Leonina ou a foca de 
pelagem austral do gênero Arctocephalus. 

b) De maneira a protegera estoque adulto 
reprodutivo durante o perfodo de maior con
centração e vulnerabilidade. fica proibido 
abater ou capturar qualquer foca de Weddell 
Leptonychotes \\<eddelli com um ano de idade 
ou mais entre 1" de setembro e 31 de janeiro 
inclusive. 

3. Períodos abertos e fechados à caça 

O período enrrc l" de março e 31 de agosto 
inclusive será um Período Fechado, durante 
o qual o ab::~te o'u ~aptura de caças são proibi
do~. O período de 1" de setembro até o último 
dia de fevereiro constituirá o Período de caça. 

4. Zonas de caça 

Cada uma da::. .tunas de caça relacionadas 
neste parágrafo :.erá fechada em seqüência 
numénca a todw. a::. operações de caça para 
as espécies de foca relacionadas no parágrafo 
1" do pre5cnte Anex.o durante o período de 
1" de setembro ao último dia de fevereiro 
inclusive. Esses fechamentos terão in(cio com 
a mesma zona que estiver fechada, de acordo 
com o parágra(o 2 do Anexo B do Anexo 
I do Relatório da Quinta Reunião Consultiva 
do Tratado da Antártica, no momento da 
enlrada em vigor da pre:~ente Convenção. Ao 
término de cada periodo de fechamento, a 
zona em questão será reaberta: 

Zona 1 -entre 60" e 12ú-' longitude_ Oeste 
Zona 2 - entre 0' e 60' longitude Oeste, 

juntarriente com a parte do mar de Weddell 
a Oeste de 60" longitude Oeste 

Zõna 3 -entre O' e 76' longitude Leste 
Zona 4- entre 70' e 130' longitude Leste 
Zona 5 -entre 130' longitude Leste e 170' 

longitude Oeste 
Zona 6-entre-120' e 170' longitude Oeste 

5. Reservas de focas 

É proibido aba-ter ou capturar focas nas 
seguintes reservas, que são áreas de_ repro
dução de focas ou sítios de pesquisa científica 
de longo prazo: 

a) A área em tomo das Ilhas Órcadas do 
Sul eiltre 60"20' c 60"56'latitude Sul e 44'25' 
longitude Oeste. 

b) A área do sudoeste do Mar de Ross 
ao Sul de 76° de latitude 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 Ha
llett a 72" 19' de latitude Sul e 170' 18' de longi
tt,!s,le Leste a ponta Helm, a 72' 11' de latitude 
Sul e 17'00' de longitude Leste. 
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6. Intercâmbio de Informações 

a) As Partes Contratantes deverão forne~ 
cer, antes de 31 de outubro de cada ano a 
outras Partes Cuutratantes -e ao SCAR um 
sumário de informações estatísticas sobre to· 
das as focas abatidas ou capturadas por pes· 
soas de sua nacionalidade e embarcações de 
suas respectivas bandeiras na área da Con· 

· venção. a respeito do período precedente de 
1" de julho a 30 dl:l junho. Essas informações 
deverão incluir, por zonõ:~s e por meses: 

(i) A tonet.lgt:m bruta e líquida, força de 
ração, número de integrantes da tripulação 
e número de dia~ de operação das embar
cações da bandeira da Parte Contratante; 

(ii) O número de indivíduos adultos e filho
tes de cada espécie capturados. 

Quando solicitado especialmente. essas in
formações serão providenCiadas com rclaçào 
a cada embarcação, juntamente com a sua 
posição diária ao meio-dia em cada dia de 
operação e número de capturas daquele dia. 

b) Quando uma indústria tiver sido inicia
da, relatórios sobre o números de focas de 
cada espécie abatiJas ou capturadas em cada 
zona deverão ser enviados ao SCAR na forma 
e com a periodidJaJe (não menos do que 
uma semana) solicitados por aquele organis
mo. 

c) As Partes Contratantes deverão prestar 
ao SCAR informações biológicas em parti
cular sobre: 

(i) sexo 
(ii) condições reprodutivas 
(iii) idade. 
O SCAR poderá solicitar inforrrlações ou 

material adicionados c_om a aprovação das 
Partes Contratantes. 

7. Métodos de caça de focas 

a) Pede-se ao SCAR- prestar informações 
sobre métodos Je caça de focas e fazer reco
mendações com o objetivo de assegurar que 
o abate ou captura _de focas seja rápido, indo
lor e eficiente. As-Partes Contratantes, con
forme apropriado, deverão adotar regras pa
ra pessoas de _sua nacionalidade, e em bar· 
cações de suas respectivas bandeiras envol
vidos no abate e captura de focas, levando 
em devida consideração as opinião do SCAR. 

b) A luz dos dados científicos e técnicos 
disponíveis, as Partes Contratantes, concor
dam em tomar medidas apropriadas para as
segurar que pes:.oas de sua nacionalidade e 
embarcações de suas respectivas bandeiras 
não abatem ou capturem focas na água, exce
to em quantidades limitadas para fins de pcs· 
quisa científica em conformidade com os ob
jetivos e princípios da presente Convenção. 
Tal pesquisa incluirá estudos sobre a eficácia 
de método:; de caça de focas sob o aspecto 
do gerenciamento e da utilização humanitária 
e racional dos recursos oriundos das focas 
antárticas para fins de conservação. O em~ 
preendimento e os resultados de qualquer 
desses programas de pesquisa científica serão 
comunicados ao SCAR e ao Depositário que 
os transmitirá às Partes Contratantes_ 

(A Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 8, DE 1990 

(N~ 75/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o Texto da Alteração do Con
vênio Consütutivo do Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento - BID, ado
tado pela Assembléia dos Governadores, 
em 24 de dezembro de 1987, com voto 
favorável do Governador brasileiro, me
diante Res~h.1ção AG-8!87. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica aprovada a Resolução 

AG~S/87, de 24 de dezembro de 1987, ado
tada pela Assembléia dos Governadores, 
com voto favorável do Governador brasileiro 
do Banco Interamericano de Desenvolvimen
to- BID, que introduziu alterações no Con
vênio Constitutivo do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento- BID. 

Art. ·2" Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicaç~o. 

MENSAGEM N" 356, DE 19R9 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 49, inciso I, da Cons
tituição Federal, tenho a honra de submeter 
à elevada consideração de Vossas Excelên
cias, acompanhada de Exposição de Motivos 
dos Senhores Ministros de Estado das Rela
ções-oExteriores e da Fazenda, a alteração 
do Convénio Constitutivo do Banco Intera
mericano de Desenvolvimento- BID. 
_ Bras(lia, 20 de julho de 1989. -José Sar

ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 123, DE 
3 DE JULHO DE 1989, DOS SENHO
RES MINISTROS DE ESTADO DAS 
RELAÇÓES EXTERIORES E DA FA
ZENDA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública: 

O _Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento (BID), criado através de Convénio 
Constitutivo concluído em Washington, em 
18 de abril de 1959, aprovado pelo Congresso 
Nacional, conforme Decreto Legislativo nn 
l!f,""-dé" 17 de dezembro de 1959, publicado 
no Diário Oficial de 9 seguinte, e promulgado 
pelo Decreto n~ 73.131, de 19 de novembro 
de 1973, publicado no Diário Oficial de 14 
seguinte (cópias anexas), contava, inicial
mente, com recursos aportados por seus fun
dadores, denominados "Capital Ordinário". 

2. Posteriormente, com a adesão de paí~ 
ses não-regionais, foi criada uma segunda ca
tegoria de capital, denominada "Capital ln
ter-Regional", __ 

3. Não obstante a origem específica das 
duas categorias de recursos de capital, perma
neceu aberta a possibilidade de que, no futu
ro, fosse realizada a fus~o dessas duas partes, 
de modo a facilitar a utilização dos recursos 
rela_ti_vos a ambos os capitais. 

4, Nesse sentido, a diretoria Executiva 
daquele Banco autorizou, em 1983, o início 
de estudos no sentido de viabHizar a fusão 
dos Capitais Ordinários e Inter-regional, sen-

do em conseqüência, elaborados os docu· 
mentos pertinentes. Da parte brasileira, o as
sunto foi examinado pelo nosso representan
te na Diretoria Executiva do B!D e pelo Ban
co Central do Brasil. 

5. Em.iunho de 1985, conforme recomen~ 
dação da Comissão da Assembléia de Gover· 
nadares do Banco Interamericano, o Projeto 
de Resolução sobre a fusão dos capitais foi 
submetido à consideração da Assemblt!ia dos 
Governadores- órgão máximo da Entidade 
-, que o aprovou em 24 de dezembro de 
1987, inclusive com o voto favorável do Go
vernador brasileiro, mediante Resolução 
AG-8-187. . 

6. Assim sendo e considerando que a No
tificação aprovada pela Assembléia de Go
vernadores implica em alteração de vários 
dispositivos do Convênio Constitutivo do 
BID, o qual reveste a forma de tratado inter
nacional, revela -se necessária a competente 
homologação legislativa, conforme preceitua 
a Constituição Federal em seus artigos 49, 
inciso I, e 84~ inciso VIU. 

Nessas condições, temos a honra de propor 
a Vossa Excelência o encaminhamento ao 
Congresso Nacional do anexo Convénio 
Constitutivo, que incorpora as alterações 
constantes da Resolução AG-8/87 ("Fusão 
dos Recursos de Capital Inter-Regional e de 
Capital Ordinário"), aprovada pela Assem
bléia de Governadores do BID, em 24-12-87 
(cópia anexa), para a devida ratificação. 

Aproveitamos a oportunidade para reno
var a Vossa Excelência os protestos do nosso 
mais profundo respeito. -Roberto Costa de 
Abreu Sodré, Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores - Mailson Ferreira da Nó
brega, Ministro de Estado da Fazenda. 

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO 

RESOLUÇÃO AG-8187 

Fusão dos Recursos Inter-Regionais e 
Ordinários de Capital 

A Assembléia de Governadores, 
Considúando que o Convénio Constitu

tivo do Banco estabelece que o Convénio po~ 
derá ser modificado para dispor sobre a fusão 
do capital inter-regio-nal e do capital ordiná~ 
rio, no momento em que o Banco houver 
satisfeito seus comprorilissos resultantes de 
todos os empréstimos debitáveis ao capital 
ordinário pendentes de amortização em 31 
de dezembro de 19i4; 

Considerando que se prevé, como resul
tado do programa de resgate antecipado dos 
empréstimos debitáveis ao capital ordinário 
pendentes de amortização em 31 de dezem
bro de 1974, aprovado pela Diretoria Execu
tiva do Banco em 3 de agosto de 1983, que 
os compromissos resultantes de toda essa dí
vida terão sido satisfeitos antes de 31 de de
zembro de 1986; 

Considerando que a Assembléia de Gover
nadores concluiu pela conveniência de proce
der à fusão dos dois capitais no prazo mais 
(mediato possível; e 
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Considerando que o art. XII do Convênio 
Constitutivo do Banco estabelece o processo 
de emenda ao Convênio, resolve: 

SEÇÃO I 

Fusão 

Os recursos inter-regionais de capital serão 
incorporados por fusão aos recursos ordiná
rios de capital do Banco na data de vigência 
da presente Resolução. 

SEÇÃO 2 

Emendas ao Convênio 

O Convénio Constitutivo do Banco será 
assim emendado: 

1. O art. II, Seção IA, terá a seguinte 
redação: 

"Seção lA. Categorias de Recursos 
Os recursos do Banco serão constituí

dos do capital ordinário, previsto neste 
artigo, e dos recursos do Fundo para 
Operações Especiais (doravante deno
minado Fundo), estabelecido no art. 
IV." 

2. O art. II, Seção 2 será assim emen
dado: 

(1) A Seção 2(e) terá a seguinte redação: 

"(e) Sem prejufzo do_ disposto nos 
parágrafos (c) e (d) desta seção e obser
vadas as disposições do art. VIU, Seção 
4(b), o capital ordinário autorizado po
derá ser aumentado quando a Assem
bléia de Governadores o considere con
veniente e na forma que decida a maioria 
de três quartos do total de votos de países 
membros, que represente a maioria de 
três quartos do número total de Gover
nadores e inclua a maioria de dois terços 
dos Governadores do::. patses membros 
regionais_" --

(2) A Seção 2(f) será suprimida. 
3. O art. II, Scção 3(a) e (b), terá a se

guinte redação: 

"(a) Todos os países membros subs
creverão ações de capital ordinário do 
Banco._O número de ações a serem subs
critas pelos membros. fundadores será o 
estipulado no Anexo A deste Convênio, 
que determina a obrigação de cada mem
bro em relação ao capital realizado e ao 
capital exigível. O Banco determinará 
o número de açõ_es a serem subscritas 
pelos demais membros. 

(b) Nos casos de aumento do capital 
ordinário a que se refere a Seção 2, pará
grafos (c) e (e) deste artigo, todos os 
países membros terão o direito, condi
cionado aos_ termos estabelecidos pelo 
Banco, a uma quota do aumento de 
ações equivalente à proporção que suas 
ações, até então subscritas, mantenham 
com o tapital total do Banco. Entretan
to, nenhum país membro es.tará obriga
do a subscrever tais aumentos de capi
tal." 

4. O art. II, Seção 3(f), ·será suprimído. 

5. O art. II, Seção 4(a) (ii), terá a seguin
te redação: 

"(ii) O montante correspondente às 
ações de capital ordinário exigível só fi
cará sujeito a chamada quando forneces
sário para atender às obrigações do Ban
co, que se originem segundo o art. Ill, 
Seção 4(ii) e (iii), contanto que as referi
das obrigações correspondam a emprés
timos de fundos obtidos para formar par
te dos recursos ordinários de capital do 
Banco, ou a garantias debitáveis a esses 
recursos. Verificando-se a chamada de 
capital, o pagamento poderá ser feito, 
a critério do país membro, em ouro, em 
dólares dos Estados Unidos da América, 
em moeda totalmente conversível do 
país membro, ou na moeda necessária 
ao cumprimento das obrigações do Ban
co que tenham motivado a chamada de 
capital. 

As chamadas de capital exigível serão 
proporcionalmente uniformes para to
das as açóes." 

6. O ~rt. liA será tot~l~ente suprimido. 
7, O art. fi, Seção 2(a) e (b), terá a se

guinte red~_ção: 

"(a) As operações do Banco se divi
dirão em operações ordinárias e opera
ções especiais. 

(b) Serão operações ordinárias as fi
nanciadas com os recursos ordinários de 
capital do Banco, especificados no art. 
II, Seção 5, e corresponderão, exclusiva
mente, àqueles empréstimos que o Ban
co conceda ou garanta, ou nos quais o 
Banco tenha participado, e que só sejam 
reembolsáveis na mesma moeda ou moe
das em que os empréstimos tenham sido 
concedidos. Essas operações estarão su
jeitas às condições_e termos que o Banco 
considere convenientes, de acordo com 
as disposições deste Convênio." 

8. O art. III, Seção 3, terá a seguinte re
dação: 

"Seção 3. Princípio básico de separa
ção 

(a) Os recursos ordinários de capital 
especificados no art. II, Seção 5, e os 
recursos do Fundo, conforme definidos 
no art. JV, Seção 3(h), dever-se-ão sem
pre manter, utilizar, comprometer, in
vestir ou, de qualquer outro modo, deles 

-Se deverá dispor, de forma completa
mente independente uns dos outros. 

(b) Os recursos ordinários de capital 
não poderão ser, em nenhuma circuns· 
tância, gravados ou empregados para co
brir perdas ou cumprir obrigações resul
tantes de operações para as quais se te
nham utilizado ou comprometido, ini
cialmente, recursos do Fundo. 

(c) Os extratos de conta do Banco 
indicarão, ~eparadamente, as operações 
financiadas com os- recursos ordinários 
de capital e as operações especiais, e o 

L 

Banco estabelecerá as demais normas 
administrativas necessárias para assegu
rar a separação efetíva dos dois tipos de 
operações. 

(d) As dc~pcsa~ diretamente relacio· 
nadas com as operações ordinárias serão 
debitadas ao~ recursos ordinários de ca
pital. As despesa.<; diretamente relacio
nadas com as operações especiais serão 
debitadas aos recursos do Fundo. As ou· 
t ras despesas serão escrituradas na for ma 
-que o Banco determinar''. 

9. O art. lll, Seção 4, será assim emen· 
dado: 

(1) Na Seção 4(ii), será acrescentada ao 
final a palavra e. 

(2) A Seç_ão 4 (iii) e (i v) será suprimida. 
(3) A Seção 4( v) será reclassificada como 

Seção 4(iii), e dela será suprimida a frase 
". os recursos inter-regionais de capital.·· 

10. O art. III, Seção 5, será asSim emen-
dado: 

(I) A Seção 5(b) e a Seçiio 5(d) serão su
primidas. 

(2) A Seção 5(~.:) será reclassificada como 
Seção S(b). 

11. O art. IV, Seção 3(h)(ii), terá a seguin
te redação: 

"(ii) todos os fundo:- provenientes de 
empréstimos obtidos pelo Banco aos 
quais não se apllf.JUC o compromisso esti
pulado no Art. JI, Seção 4(a)(ii), por 
serem especifi('amenre debitá•,..eis aos re· 
cursos do Fundo··. 

12. O art. V, Seção l(a). (b) e (c), terá 
a seguinte redação: 

"(a) A moeda de qualquer país mem
bro ql!e o banco tenha em seu poder, 
como parte de seus recursos ordinários 
de capital ou dos recursos de Fundo, 
qualquer que seja a maneira em que a 
tenha adquirido, poderá ser empregada 
pelo banco ou por quem a receba do 
banco. sem restrições de parte do país 
membro, para efetuar pagamentos de 
bens e serviços produzidos no território 
do mencionado país. 

(b) Os países membros não poderão 
manter ou impor medidas de nenhuma 
classe que restrinjam o emprego dos 
seguintes recursos pelo Banco, ou por 
quem os receba do banco para efetuar 
pagamentos em qualquer país: 

(i) o ouro e os dólares que o Banco 
receba em pagamento de 50 por cento 
da subscrição de cada país membrü pelas 
ações de capital ordinário do Banco e 
de 50 por cento de sua quota de contri
buição ao Fundo, de acordo com o dis
posto no Artigo II e no Artigo IV. res· 
pectivamente; 

(ii) as moedas dos países membros 
compradas pelo Banco com os recursos 
mencionados no inciso anterior; 
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(üi) a> mooda> obtid"' por meio de 
empréstimo, de .:tcordo com o dispo~w 
no Artigo VII. Seção l(i), para Serem 
incorporadas aos recursos de capital do 
bàm:o; 

(iv) o ouro e os dólares que o banco 
receba em reembolso do principal. e cm 
pagamento dos juros e outros encargos 
de cmpré,.,tinw~ coácedidos com o ouro 
e os dólares referido~ no inciso (i) de_ste 
parágrafo; a:-. moedas qu_c receba em 
reembolso do principal. c em pagamento 
dos juros I! outros encargos de emprés· 
timos concedidos com as moedas a que 
se referem os incisos (ii) c (iii) deste pa" 
rágrafo; e as moedas que receba em pa
gamento de comissões c direitos sobre 
as garantias concedidas; c 

(v) a'i moedas, _que não sejam as do 
raís membro, e que o mesmo receba do 
banco, em virtude do art. VII, Seção 
4 (d), e do Artigo IV. Seção 10, pela 
t.listribuição Ja renda líquida. 

(c) A moeda de qualquer país mem
bro em pmler r..lo Banco, incluída em seus 
recur:.os ordinários de capital ou nos re

cursos do Fundo. e não mencion::1da no 
parágrafo (b) desta scção, pode ser tam
bém utilizada pelo Banco ou por quem 
a receba do Banco para fazer pagamen
tos em qual<.Juer país, sem restrição de 
nenhuma espécie, a menos que o país 
membro notifique ao Banco desejar que 
sua moeda. no todo ou_em parte, seja 
utilizada apenas pam os fin~ indicados 
no parágrafo (a) anterior." 

13. O art. V. Seção l(d), será emendado 
mediante a supressão das palavras "ou inter
regionais". 

14. O art. V, Scção 1(e), será emendado 
mediante a supressão da frase , "em seus 
recursos inter-rcgionais de capital". 

15. O art. V. Scçã_o 3_, será emendado me
diante a supressão da frase", !'Cja em seus 
recursos inter-regionais de capital," na Seção 
3(a) e (b). 

16. O art. V. Seção 4, será emendado me
diante a supressão da frase "ao capital intcr
regional", na última sentença. 

17. O art. VI. Seção 3(b). será emendado 
mediante a supre~~ão da frase··, dos recursos 
inter-regionais de capital". 

18. O art. VII, Scção l(i), será emendado 
mediante a supres:;.ão da frase "ou a seus re
cursos inter-regionais de capital", na segunda 
sentença. 

19. O art. VII, Seção 3, sêrá assim emen
dado: 

(1) Na Seção 3(a), será suprimida a frase 
"ou com seus recursos inter-regionais de capi
tal". 

(2) Na Seção 3(b ). a referência ao .. Artigo 
III, Seção 4(H) e (v)" será substituída por 
"Artigo III, Seção 4(ii)-e (íii)".-

(3) A Seção J(d), (e) e (f) será suprimida. 
20. O art. VII. Seção 4._será a-;sim emen

dado: 
(I) Na Seção 4(a) será sUPrimida a fra::.e 

"e dos recursos inter-regionais de capital". 

(2) Na Seção 4(b). será suprimida a fra~e 
"Ou dos recursos inter-regionais de capital". 

(3) Na Seção 4(c) será suprimida a frase 
",_e a dos recursos inter-regionais de capital 
:ém prop~1J?io ao número de ações de capital 
Joter-regiOoal de (.;ar..la pafs membro", e as 
quatro últimas palavras "nas proporções aci
ma meneiõnada::. .. , ::.t'!nio substituídas por .. na 
_proporção <"teima mencionada". 

21. O ãrt. VIII, Seção 2(b)(ii). terá a se
guinte re~ão: 

"(ii) auml;'ntar ou diminuir o capital 
ordinário autorizado do Banco. e as con· 
triOuiçóeS"I!o Fundo:·· 

22. O art. VIU. Scção 2(bJ (viii), (ix) e 
(X). terá a seguinte redação: 

"(viii) aprovar, à vista do relatório
dos auditores. o bal;mço geral c a de
monstraçãu r..le lucros ,e perdas da insti
tuição; 

(ix) determinar as reservas e a distri· 
bulção _dos lucros líquidos dos recursos 
ordinário::. Ue: (.;apitai e do Fundo; 

(x) contratar os serviços de auditores 
externos para verificar e ate~tat' a exad
dão do balanço geral c da demonstraçâo 
de lucros e perdas da instituição;" 

23~ O art. VIII, Seção 4 (a), ~~rá emen
dado mediante a supressão da frase "e do 
capital inier-regional" e das palavras "ou do 
capital inter·regional autorizado". 

24. O_art. VITI, Seção 4 {b), será emen· 
dado mediante a supressão da frase "ou do 
capital inter·regional". 

25. O art. VIII, Seção 6 (a) terá a seguinte 
redação: 

"(a) O Banco publicará um relatório 
-anual, que conterá um extra to de contas 
revisto por auditores. Deverá também 
tra·n-smitii"; -trimestralmente, aos países 
membros um resumo de sua situação fi
nanceira e uma demonstração de lucros 
e perdas, que indique o resultado de suas 
operações ordinárias." 

26. O art. IX, Seção 3 (d) (ii) e (lü), será 
emendado_ mediante a supressão daS frases", 
ou no art. IIA, Seção 3 (c)" e ''ou o art. 
liA, Seção 3(c), "na última sentença de cada 
inciso. 

27. O ãrt. -x, Seção 3(b), prímeira senten
ça, terá a seguinte redação: 

"TOdos os .credores diretos serão. pa~ 
gos com o attvo do banco~ e, se neces

-sário, com os fundos que se obtenham 
pela cobrança da parte devida do capital 
realizado e pela chamada do capital exi
gível." 

2&. _o __ at:LXILserá emendado mediante 
a supressão do parágrafo (a) (ii) e a reclassi
ficação do parágrafo (a) (í) como parágrafo 
(a). 
o-2!L O art. X!I, parágrafo (b) (iii), será 

emendado mediante a supressão da frase "no 
art. liA, Seção 2(e),'\ 

SEÇÃ03 
Emendas às Normas Gerais 

A Seção 7 (a) das Normas Geiais sobre 
Admissão de Países Extra-Regionais cõmo 
Membros do Banco fica emendada pela su_
pressão do seu parágrafo (ii), permanecendo-

-inalter~do o parágrafo que o precede, exceto 
pela eliminação designação ''(i)" no início 
e da palavra "e" ao fim do mesmo. 

SEÇÃ04 
Conversão de Ações 

Cada açâo do capital inter~regional autori
zado, ín_c_lusive cada ação já-subscrita, será 
convertida, por força da fusão, sem qualquer 
ação de parte _de qualquer membro que a 
tenha subscrito, em uma ação do capital ordi
nário autorizado resultante da fusão. 

SEÇÃO 5 
Capital Sucessor 

1. Todas as obrigações pendentes do Ban
co até esta data assumidas e especificadas 
~mo pagáveis com recursos do capital ordi
nário ou inter-regional 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 capítal e aos recursos interMre
gionais de çapital serão pagáveis aos recursos 
ordinái'íoS de capital resultantes da fusão e 
incorporados como parte dos mesmos. 

2. Salvo quando requerido por razõ"es de 
contexto, todas as referências ao capital inter
regional em documentos do Banco, inclusive 
regulamentos, contratos e conv:énios, serão 
referências aos recursos Ordinários de capital 
resultantes da fusão. 

SEÇÃ06 
Vigência 

A presente Resolução e todas as suas dis
posições, incluídas as emendas ao Convênio 
e às Normas Gerais acima mencionadas, en
trarão em vigor na data em que tenha sido 
transmitida aos membros a comunicação ofi
cial a que se refere o art. Xll(c) do Convênio 
Constitutivo do Banco, certificando: 

(a)- que a presente resolução, contendo as 
emendas ao Convénio e às Normas Gerais, 
foi adotada pelas indispensáveis maiorias es
pecificadas no art. II, Seção 1(b) e no art. 
XII (a) (i) do Convênio, e na Seção 7 (a) 
(i) das Normas Gerais; e - --

(b) que o Banco cumpriu os seus compro
missos com relãção a todas as captãçóes de 
recursos por conta do capital ordinário pen
dentes em 31 de dezembro de: 1974. 

-{AprOvada em 2~ de dezembro de 1987) 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE 1959 

Art. 1? É aprovado o Convênio Consti
tutivo do Banco lnteramericano de Desen
volvimento, concluído em Washington, a 8 
de abril de 1959. 

Art. 29 Este decreto Legísfativo entrará 
em vigor. na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 18 2083 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1959. 
-Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

CONVJ!N/0 CONSTITUTIVO 
DO BANCO 

!NTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO 

Os países, em cujO nome este Convênio 
é assinado, acordam criar o Banco Interame~ 
ricano de Desenvolvimento, que se regerá 
pelas seguintes disposições: 

ARTIGO I 
Objetivos e Funções 

SEÇÃDI 
Objetivo 

O Banco terá por objetivo contribuír para 
acelerar o processo de desenvolvimento eco
nómico, individual e coletivo dos países mem
bros. 

SEÇÁ02 
Funções 

(a) Para atingir seu objetivo, o Banco exer
cerá as seguintes funções: 

(i) promover a inversão de capitais públicos 
e privados, para fins de desenvolvimento; 

(ü) utilizar seu próprio capital, os fundos 
que obtenha nos mercados financeiros e os 
demais recursos de que disponha, para finan~ 
ciar o desenvolvimento dos pafses membros, 
dando prioridade àqueles empréstimos e ope~ 
rações de garantia que contribuam mais efi
cazmente para o crescimento económico dos 
mesmos; 

(iii) ~timular os investimentos privados 
em prOJetas; empresas e atividades que con
tribuam para o desenvolvimento económico, 
e complementar as inversões privadas, quan
do_ não houver capitais particulares disponí
vel~ em termos e condições razoáveis; 

(1v) cooperar com os países membros na 
orientação da sua política de desenvolvimen
to, para uma melhor utilização de seus recur
sosa de forma compatível com os objetivos 
de uma maior complementação de suas eco
nomias e da promoção do crescimento orde
nado de seu comércio exterior; e 

(v) prestar assistência técnica para o pre
paro, financiamento e execução de planos e 
projetas de desenvolvimento, inclusive o es
tudo de prioridade e a formulação de pro
postas sobre projetos específicos. 

(b) No desempenho de suas funções, o 
Banco cooperará, tanto quanto possível, com 
?_s setores privados que forneçam capital para 
mvestimentos e com isntituições nacionais ou 
internacionais. · 

ARTIGO II 
Países Membros e Capital do Banco 

SEÇÁO I 
Países Membros 

(a) Serão membros fundadores do Banco 
os membros da Organização dos Estados 
Americanos que, até a data estipulada no 
art. XV, seção 1 (a), aceitem participar do 
mesmo. 

(b )" Os demais membros -da Organização 
dos Estados Americanos poderão tornar-se 
membros do Banco nas datas e nos termos 
que o Banco determinar. 

SEÇÃO 2 
Capital Autorizado 

(a) O capital autorizado do Banco, induí· 
dos os recursos in_iciais do Fundo para Op~ra
ções Especiai~ - q!Je neste Convênio tam
bém se denomina Fundo-, estabtdecido no 
artigo IV. será de US$ !.000.000.000 (um 
bilhão de dólares), em termos de moeda dos 
Estados Unidos da América, do peso e título 
em vigor em 1" de janeiro de 1959. Dessa 
soma, $ 850.000.000 (oitecentos e cinqüenta 
milhões de dólares) constituirão o capital au
torizado do Banco, dividido em 85.000 (oi
tenta e cinco mil) ações, com um valor par 
deUS$ 10.000 (dez mil dólares) cada uma, 
as quais estarão à disposição dos países mem
bros panne-rem subscritas, de conformidade 
com a seção 3 deste artigo. 

(b) O capital autorizado~se dividirá em 
a_ções de capital realizado e ações de capi.al 
exigível. O equivalente a US$ 400.000.000 
(quatrocentos milhões de dólares) Correspon
derá ao capital realizado e o equivalente a 
US$ 450.000.000 (quatrocentos e cinqüenta 
milhões de dólares) corresponderá ao capital 
exigível para os fins especificados na seção 
4 (a) (ii), deste artigo. 

-(c) O capital indicado no parágrafo (a) des
ta seção será aumentado deUS$ 500.000.000 
(quinhentos milhões de dólares), em termos 
de moeda do!:i Estados Unidos da América, 
de peso e título vigentes em 1" de janeiro 
de 1959, Jogo que: 

(i) haja transcorrido o prazo para o paga
mento de todas as subscrições, fixado de acor
do com o disposto na seção 4 deste artigo; 
e. 

(ii) o aumento indicado de US$ 
500.000.000 {quinhentos milhões de dólares) 
seja aprovado por maioria de três quartos 
do total de votos dos _países membros, em 
reunião ordinária ou extraordinária da As
sembléia de Governadores celebrada o mais 
breve possível após o prazo referido no inciso 
(i) deste parágrafo. 

(d) O aumento de capital previsto no pará
grafo anterior será feito sob a forma de capital 
exigível. 

(e) Sem prejuízo do disposto nos parágra
fos (c) e (d) desta seção, o capital autorizado 
poderá ser aumentado quando a Assembléia 
de Governadores o considere conveniente e 
na forma que_ decida a maioria de dois t_e~;:ç_Qs_ 
do nUmero total de Governadores os quais 
representem, pelo menos, três quartos do to
tal d_e votos dos países membros. 

SEÇÁO 3 
Subscrição de Ações 

(a) Todos os países membros subscreverão 
ações de capital do Ba-nco. O número- de 
ações a serem subscritas pelos membros fun
cj~dores será o estipulado no Anexo A, que 
determina a obrigação de cada membro em 

relação ao capital realizado e ao capital exigí
vel. O Banco determinará o número de ações 
a serem subscritas pelos demais países mem
bros. 

(b) Nos casos de aumento de capital a que 
s-e refere a Seção 2~ parágrafos (c) e (e) deste 
artigo, todos os países membros terão o direi
to, _çondicionado aos termos estabelecidos 
pelo Banco, a uma quota do ·ãuffiento de 
ações equivalente à proporção que suas 
ações, até eritão sub~critas, mantenham com 
o Capital total do Banco. Entretanto, nenhum 
país membro estará obrigado a subscrever 
tais aumentos de capitaL 

(c) As ações subscritas iniclalmente pelm 
membros fundadores serão emitidas ao par. 
As demais ações também serão emitidas ao 
par, a não ser que o Banco, por circunstâncias 
especiais, decida emiti-las em outras condi~ 
gões. 

(d) A responsabilidade dos países mem
bros com respeito às ações se limitará à parte 
não paga do seu preço de emissão. 

(e) As ações do Banco não ·poderão ser 
dadas em garantia, não poderão ser gravada::. 
de forma alguma e só serão transferíveis ao 
Banco. 

SEÇÃO 4 
Pagamento das Subscrições 

(a) O pagamento das subscrições de açõeit 
de capital do Banco. estabelecidas no Anexo 
A, será efetuado da seguínte maneirà: 

(i) O pagamento do montante sub::.crito 
por um membro em ações de capital do Banco 
será efetuado em três parcelas, das quais a 
primeira será de 20 por cento e a segunda 
e terceira serão de 40 por cento do mencio
nado montante. Cada país efetuará o pagaw 
mento da primeira parcela na data em que 
assinar este Convênio e depositar o instru
mento de aceitação ou de ratificação, de acor
do com o artigo XV, seção 1, ou-posterior
mente, mas nunca após 30 de setembro de 
1960. Os pagamentos relativos âs duas parce
las subseqüentes serão efetuados nas datas 
determinadas pelo Banco, mas nunca antes 
de 30 de setembro de 1961 e 30 de setembro 
de 1962, respectivamente. 

Os pagamentos serão efetuados 50 por cen
-to em ouro ou em dólares, ou em ambos, 
e 50 por cento na moeda do país membro; 
e 

(ii) o montante correspondente às ações 
de capital exigível só ficará sujeitO a chamada 
quando for necessá.·io para atender às obriga
ções do Banco, que se originem segundo o 
artigo III, seçãO 4 (ii) e (íii), contanto que 
as referidas obrigações correspondam a em
préstimos de fundos obtidos para formar par
te dos recursos ordinários de capital do Ban
co, ou a garantias debitáveis a esses recursos. 
Verificando-se a chamada de capital, o paga:: 
menta poderá ser feito, a critério do pa(s 
membro, em ouro, em dólares dos Estados 
Unidos da Arrlérica ou na moeda necessária 
ao cumprimento da~ obrigações do Banco 
que tenham motivado a chamada de capital. 



2084 Sexta-feira 18 OlÁ RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1990 

As chamadas de capital exigível serão pro
po-rcionalmcnce uniformes para wdas as 
ações. 

(b) Os pagamentos de um país membro 
em sua própria moeda, conforme o disposto 
no parágrafo (a) (i) desta seção serão-efetua
dos no montante que, na opinião do Banco, 
seja equivalente - em termos de dólar dos 
Estados Unidos da América, de peso e título 
vigentes em 1~ de janeiro de 1959- ao m(ln· 
tante integral da parcela da subscrição corres
pondente. O montante do pagamento inicial 
será aquele que os países membros conside
rem adequado, e estará sujeito ·aos ajustes 
- a serem efetuados dentro de 60 dias a 
contar da data de vencimento do pagamento 
- que o Banco determine necessários para 
constituir, nos termos acima mencionados, 
o equivalente do montante integral em dóla
res. 

(c) A menos que a Assembléia de Gover
nadores dbponha em contrário, por maioria 
de três quartos do total de votos dos países 
membros, a obrigação relativa ao pagamento 
da segunda e terceira quotas das subscrições 
da capital realizado estará condicionada ao 
pagamento, pelos países membros, de pelo 
menos 90 por cento do total de suas obriga
ções vencidas, com relação: 

(i) à primeira e à segunda quotas, respecti
vamente, das subscrições do capital realiza
do; e 
... (ii) ao pagamerito liüCial e a todas as cha
madas anteriores correspondentes às quotas 
subscritas do Fundo. 

SEÇK0-5 
Recursos Ordinários de 

Capital do Banco 

Fica entendido que, neste Convênio, o ter
mo "Recursos Ordinários de Capital do Ban
co" corresponderá aos seguintes recursos:, 
, (i) o capital autorizado, que se divide .em 
ações de capital realizado e ações de capital 
exigível. de acordo com o disposto na~ seções 
2 e 3 deste artigo; 

(ii) todos os -fundos provenientes de em
préstimos obtidos pelo Bane<?. na forma d? 
disposto no artigo VII. scção 1 (i), e aos quats 
se aplique o compromisso previsto na seção 
4 (a) (ii) deste artigo; 

(iii) todos os fundos recebidos em reem
bolso de empréstimos concedidos pelo Banco 
com os recursos indicados nos incisos (i) e 
(íi) desta seção; e 

(iv) toda receita derivada de empréstimos 
concedidos pelo Banco com os fundo.-. acim.a 
indicados, ou derivada de garantias às qua1s 
se aplique o compromisso indicado na seção 
4 (ii) deste artigo. -

ARTIGO iii 
Operações 
SEÇÁO 1 

Utilização dos Recursos 

Os recursos e serviços do Banco serão utili
zados unicamente para desempenhar as fun
ções e atingir o objetivo indicad~ ~o artigo 
I deste Convénio. 

.. . ~SEÇAO 2 . 
Operações Ordinárias e Especiais 

--(a) As operações do Banco se dividirão 
em operações ordinárias e operações espe
ciais. 

(b) Serão operações ordinárias as finan, 
ciadas com os recursos ordinários de capital 
do Banco, especificados no artigo II. Seçãc 
5, e corresponderão, exclusivamente, àqueles 
empréstimos que o Banco conceda ou garan, 
ta, ou nos quais o Banco tenha partidpa<;ào, 
e que só sejam reembolsáveis na mesma moe
da ou moedas em que os empréstimos tenham 
sido concedidos. Essas operações estarão ~u
jeitas ãs condições e termos que o Banco ~en
sidere convenientes, de acordo com a<, dispo
sições _deste Convênio. 

(c) Serão operações especiais as financia
das _c_om os recursos do Fundo, de acordo 
com o disposto no artigo IV. 

8EÇÁ03 
Princípio Básico de Separação 

(a) Os recursos ordinários de capital do 
Banco especificados no artigo II, seçào 5, 
dever-se-ão semPre manter, utilizar, compro
meter, investir ou. de qualquer outro modo, 
deies __ se deverá dispor) Q_e fprma completa
mente independente dos recursos do Fundo, 
especificados rio artigo IV, Seção 3, (h). 

Os extratos de conta do Banco indicarão, 
separadamente, as operações ordinárias do 
Banco e as operações do Fundo, e o Banco 
estabelecerá as demais normas administra
tivas necessárias para assegurar a separação 
efetiva dos dois tipos de operações. 

Os recursos ordinários de capital do Banco 
não poderão ser, em nenhuma circunstância, 
gravados ou empregados para cobrir perdas 
ou cumprir obrigações resultantes de opera
ções para as quais se tenham utilizado ou 
comprometido, iníCialmente, recursos do 
Fundo. 

(b) As despesas diretamente relacionadas 
com as-open1ções ordinárias serão debitadas 
aos re_Ctirsos- ordinários de capital do Banco. 
As despesas diretamente relacionadas com 
a_s operações especiais serão debitadas aos 
recursos do Fuodo,_As outras despesas serão 
escrituradas na forma que o Banco determi
nar. 

SEÇÁO 4 
Formas de Concessão de Empréstimos 

Diretos ou Garantias 

O Banco poderá, nas condições estipuladas 
neste artigo, conceder ou garantir emprés
ti_Jll<;IS-ª _Q!glquer país membro, a qualquer 
de suas subdivisões potíticas ou órgãos gover
namentais e a qualquer empresa no território 
do país membro, em uma das seguintes for
mas: 

(i) concedendo empréstimos diretos ou 
deles participando com fundos correspondeu~ 
tesa seu capital realizado, livre de encar~os, 
e, salvo o disposto na seção__l~ deste artigo, 
com suas reservas e com seus lucros acumu
rados não distribuídos; ou com os recursos 
de capital do Fundo, livres de encargO_; __ 

(ii) concedendo empré<:timos diretos ou 
deles participan~o. com f~l}dos obtidos ~os 
mercados de capital, adqumdos por empres~ 
ti mos ou de qualquer outra forma, para serem 
incorporados aos recursos ordinários Lit: capi
tal do Banco ou aos recursos do Fundo; e 

(iii) garantindo, total ou parcialmente, 
empréstimos concedidos, salvo casos espe
ciais, por inversionistas privados. 

SEÇÁ05 
Limitação das Operações Ordinárias 

(a) O montante total não liquidados de 
empréstimos e garantias concedidos pdo 
Banco, em suas operaçoes ordinárias, nunca 
poderá exceder o montante total do ~t~pital 
subscrito do Banco, livre de encargos, mais 
as rendas líquidas não distribuídas e as reser
vas livres de encargos, intluídos nos recursos 
ordinários de capital do Banco, especificatlos 
no artigo II. seção 5, exceto aquelas receitm 
destinadas à reserva especial estabelecida de 
acordo com a seção 13 deste artigo e outras 
receitas destinadas, por decisão da AS!:iem
bléia de Governadores, a reservas não utilizá
veis para empréstimos e garantias. 

(b) No caso de empréstimos concedidos 
com fundos ob6dos de empréstimo pelo Ban
co, a que se aplique o compromisso previsto 
no artigo II, seção 4, (a) (ii), o capital total 
devido ao Banco, em uma moeda determi
nada, nunca excederá o saldo de capital dos 
.empréstimos em vigor obtidos pelo Banco 
e que este deva pagar na mesma moeda. 

SEÇA06 
Financiamento dos Empréstimos Diretos 

Ao conceder o Banco-empréstimos diretos 
ou ao participar dos mesmos, o financiamen
to poderá ser proporcionado para os fins e 
nas formas abaixo indicados: 

(a) O Banco poderá fornecer ao mutuário 
as moedas de outros países membros- dife
renteS da moeda do país membro em cujo 
território se executará o projeto - neces
sárias para cobrir a parte do custo do projeto 
que deva ser pago em moeda estrangeira. 

(b) O Banco poderá farnecer financia
mento para atender a despesas que se relacio
nem com· o objetivo do empréstimo e que 
sejam efetuadas no território do país membro 
em que" se vai realizar o projeto. Apenas em 
caso~ especiais principalmente quando o pro
jeto provoque, indiretamente, no referido 
pafs um aumento da procura de moedas es
trangeiras, o financiamento que conceder o 
Banco para cobrir gastos locais poderá ser 
·fornecido em ouro ou moeda diferente da 
moeda do referido país; nestes casos, o mon
tante do financiamento não excederá uma 
parcela razoável dos referidos gastos locais 
que efetue o mutuário. 

SEÇÁ07 
Normas e Condições 

para Conceder 
ou Garantir Empréstimos 

(ã)O Banco Poderá conceder ou garantir 
empréstimos de acordo com as seguintes nor
mas e condições: 
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(i) o solicitante deve submeter ao Barico 
uma proposta pormenorizada e os funcioná
rios da instituição, após examinar o mérito 
da mesma, deverão apresentar por escrito um 
relatório no qual recomenda a proposta. Em 
circunstâncias especiais, a Diretoria Execu
tiva, por maioria do total de votos dos países 
membros, poderá exigir, na falta do mendo
nado relatório, que uma propm;ta lh!! seja 
submetida para sua decisão; 

(ii) ao examinar um pedidO de empréstimo 
ou garantia, o Banco tomará cm consideração 
a capacidade do mutuário para obter o em
préstimo de fontes privadas de financiamen
to, em condições que, na opinião do Banco, 
sejam razoáveis para o mutuário, tenUu em 
conta todos os fatores pertinentes; 

(iii) ao conceder ou -gara-ntir um emprés
timo, o Banco terá devidamente em conta 
se o mutuário e seu fiador, se o houver. esta· 
rão em condições de cumprir com as obriga
ções que lhes impõem o empréstimo; 

(iv) o Banco verificará se a taxa de juros, 
os dt:mais encargos e o plano de amortização 
são adequados ao projeto em questão; 

(v) ·ao garantir um empréstimo concedido 
por outros inversionistas, o Banco receberá 
compensação adequada pelo risco em que in
corra; e 

(vi) os empréstimos que o Banco conceda 
ou garanta serão destinados. principalmente, 
para o financiamento de projetas cspedfko~. 
inclusive aqueles que façam parte de um pro
grama nacional ou regiona[ di! de-senvolvi
mento. Contudo. o Banco poderá conceder 
ou garantir empréstimos globai!> a instituições 
de desenvolvimento ou a entidades seme
lhantes dos países membros, com o fim de 
que as mesmas faci!item o financiamento de 
projetes específicos de desenvolvimento cu
jas necessidades de financiamento não sejam, 
na opinião do Banco, suficientemente gran
des para justificar sua supervisão direta por 
parte deste. 

b) O B.anco não concederá financiamento 
a uma empresa situada no território de um 
país membro, quando este fizer objeção ao 
financiamento. 

SEÇÀO 8 __ 
Condições Optativas para Conceder 

ou Garantir Empréstimos 

a) Nos casos de concessão de empréstimos· 
ou garantias a entidades não governamentais, 
o Banco poderá, quando o considere conve· 
niente, exigir que o país membro em cujo 
território o projeto s_eja realizado, ou uma 

,instituição pública, ou entidade semelhante 
do mesmo país, aceitável para o Banco, ga
ranta o reembolso do empréstimo e o paga
mento dos juros e de outros encargos. 

b) O Banco p·oderá impor outras condi
ções que considere convenientes, com respei· 
to aos empréstimos ou garantias que conceda, 
tomando em consideração o interesse dos paí· 

·ses membros diretamente relacionados com 
a proposta de empréstimo ou garantia, assim 
como o interesse dos membros em geral. 

SEÇÀ09 
Utilização dos Empréstimos Concedidos 

ou Garantidos pelo Banco 

a) Salvo o disposto no artigo V. seção 1, 
o Banco não imporá condição alguma. nem 
no sentÍdo de que o produto de um emprés
timo se gaste no território de pals dt:tcnni· 
nado, nem no sentido de que tal produto não 
se gaste nos territórios de qualquer país mem
bro ou países membros. 

b) O Banco tomará as medidas nece~::.árias 
para assegurar que o produto de qualque-r 
empréstimo que conceda ou garanta, ou em 
que tenha participação. se destine;: unicamen
te aos fins pãra os quais o empréstimo tenha 
sido concedido, dando devida atenção às con· 
siderações de economia e eficiência. 

SEÇÀO !O 
Disposições sobre Reembolso dos 

Emprésthnos Diretos 

Nos contratos de empréstimos diretos fei
tos pelo Banco de acordo com a Seção- 4 (i) 
ou (ii) deste artigo se estabelecerão: 

a) todos os termos e_ç_qndições de cada 
empréstimo, inclusive, entre outros, Ó") rde· 
rentes aos pagamentos das amortizações, ju
ros e outros encargos, e os referente~ a venci· 
mentos e datas de pagamento; e 

b) a moeda ou moedas em que serão feitos 
os pagamentos ao Banco. 

SEÇÃO 11 
Ganmtias 

a) Ao garantir um empréstimo, o Banco 
cobrará uma taxa, por ele estabelecida, como 
comissão de garantia, pagável periodicamen
te, e calculada à base do saldo do emprés· 
timo. 

b) Nos contratos de garantia celebrados 
pelo Banco. será estipulado que o mesmo 
poderá terminar sua responsabilidade com· 
respeito aos juros -no caso de inadimple
mento por parte do mutuário e do fiador, 
se o houver- sempre que o banco ofereça 
comprar os títulos ou outras obrigações ga
rantidas_, ao par e acrescidas dos juros venci· 
dos até a data fixada na oferta. 

c) Ao conceder garantias, o banco terá o 
poder de fixar quaisquer outros termos e con· 
dições. 

SEÇÀO 12 
Comissão Especial 

O Banco cobrará uma comissão especial 
sobre todos os empréstimos, participações ou 
garantias que efetue_com, ou em que compro-
meta, os seus recursos ordinários de capital. 

.A comissão especial, pagável periodicamen
te, será calculada à base do saldo de cada 
empréstimo, partiéipação ou garantia, e na 
porcentagem de um por cento ao ano, a não 
ser que o BancQ, por maioria de dois terços 
do total de votos dos países membros, decida 
reduzir essa taxa. 

SEÇÀO i3 
Reserva Especial 

O montante das comissões que o banco 
receba de acordo cOm a seção 12 deste artigo 
se destinará a constituir uma reserva especial, 
da qual o Banco poderá dispor para cumprir 
com seus compromissos, de acordo com o 
disposto no artigo VII, seção 3 (b) (i). A 
reserva especial será mantida na forma líqui
da, permitida por este Convênio, que a Dire
toria Executiva determinar. 

ARTIGO IV 
Fundo para Operações Especiais 

SEÇÀO I 
Estabeledmento, Objetivo e Funções 

Fica criado um Fundo para Operações Espe
ciais, do qual se concederão empréstimos em 
termos e condições que permitam atender a 
circunstâncias especiais que se apresentem 
em determinados países ou que se relacionem 
com determinados projetes. O Fundo, cuja 
admini_straçáo estará a cargo do Banco, terá 
o objetivo e·as funções indicadas no artigo 
I deste Convênio. 

SEÇÃ02 
DispOsições Aplicáveis 

O Fundo se regerá pelas disposições do pre
sente artigo e pelas demais normas deste Con
vênio, exceto as que contrariem o estipulado 
neste artigo e as que se refiram expressa e 
exclusivamente às operaçóes ordinárias do 
banco. 

SEÇÃ03 
Recursos 

a) Os patses membros fundadores do Ban
co contribuirão para os os recursos do Fundo 
de acordo com o disposto nesta seção. 

b) Os membros da Organização dol> EJ.ta
dos Americanos que ingressarem no Banco 
após data fixada no artigo XV, seção 1 (a), 
contribuirão para o Fundo com a quota e 
nos termos que o Banco determinar. 

c) O Fundo será constituído com os çecur
sos iniciais de US$ 150.000.000 (cento e cin· 
qüenta milhões de dólares), em termos de 
moeda dos Estados Unidos da América de 
peso e título em vigor a 1" de janeiro de 1959, 
para os quais os países membros fundadores 
do banco contribuirão de acordo com as quo
tas indicadas no Anexo B. 

d) O pagamento das quotas deverá ser efe
tuado do seguinte modo: 

(i) 50% de cada quota deverão ser pagos 
pelos países membros em qualquer momento 
~ partir da data em que, de acordo com o 
artigo XV, seç_ão 1, se assine este Convênio 
e se deposite o instrumento de aceitação ou 
ratificação, em seu nome, mas não em data 
posterior a 30 de setembro de 1960; 

(íi) os 50% restantes deverão ser pagos, 
em qualquer momento, depois de transcor
rido um ano da data em que o Banco inicie 
suas operações, nas quantidades e nas épocas 
que a DiretOria Executiva do Banco deter
minar. Entretanto, o pagamento do motante 
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total de todas as quotas deverá ser requerido 
e efetuado, o mais ~ardar. na data fixada pnra 
a integralização da terceira quota dm. ~ub~r.:ri
ções de capital realizado do Banco; e 

(iii) os pagamentos mencionado~ nesta ~e
ção serão exigidos de cada membro na pro
porção de suas quotas e se efetuarão mçtade 
em ouro ou em dólares dos Estados U o idos 
da América, ou em ambos, e metade na moe
da do país contribuinte. 

e) Os pagamentos de um pats membru em 
sua própria moeda. conforme o disposto no 
parágrafo anterior, serão efetuados no mon
tante que, na opinião do Banco. séja equiva
lente - em termos de ddlarc~ dos E~tados 
Unidos da América, de peso e título vigentes 
em 1~ de janeiro de 1959 - ao montame 
integral da parcela da quota correspondente. 
O montante do pagamento inicial será aquele 
que os países membros considerem adequado 
e estará sujeito aos ajustes- a serem efetua
dos dentro de 60 dias a contar da data de 
vencimento do pagamento - que o Banco 
determine necessários para constituir, nos 
termos acima mencionados, o equivalente do 
valor integral em dólares. 

f) A menos que a Assembléia de Governa· 
dores dispon"ha em contrário por maioria de 
três quartos do rotai de votos dos países mem
bros, a obrigação para os membros de pagar 
qualquer quantia exigida pelo Banco. por 
conta da parte não paga das quotas de subs· 
crição para o Fundo. estará condicionada ao 
pagamento de pelo menos 90 por cento das 
obrigações totais dos países_ membros ~.:om 
relação: _ 

(i) ao pagamento inicial e a todos os de
mais pagamentos anter-iores relativos às quo
tas de subscrição ao Fundo que tiverem sido 
exigidos; e 

(ii) a qualquer prestação devida por conta 
das subscriçõeS do_ capital realizado do Ban-
co. -

g) Os recursos do Fundo serão aumenta· 
dos mediante contribuições adicionai:-. dos 
países membros, quando a Assembléia de 
Governadores o considere conveniente, por 
decisão da maioria de três quartos do total 
de votos dos países membros. As disposi~ões 
do artigo II, seção 3, (b), serão aplicadas 
aos referidos aumentos, em termos das pro· 
porções entre a quota vigente de cada país 
e o total dos recursos com que os países mem
bros tenham contribuíndo para o Fundo, 

h) Fica entendido que, neste Convênio, o 
termo "recursos do Fundo" corresponderá 
aos recursos seguintes: 

(i) contribuições efetuadas pelos patses 
membros de acordo com os parágrafo:::. (c) 
e (g) desta seção; 

(ii) todos os fundos provenientes de em
préstimos obtidos pelo Banco aos quais não 
se aplique o compromisso estipulado no arti
go II, seção 4 (a) (ii), por serem especifica· 
mente debitáveis aos recursos do Fundo; 

(iii) todas as quantias recebidas em paga
mento de empréstimos concedido:-, com os_ 
recursos anteriormente indicados; 

(iv) toda receita prove-niente de operações 
que utilizem ou comprometam quaisquer dos 
recursos acima mencionados; e 

(v) quaisquer outros recursos à disposição 
do Fundo. 

SEÇÃQ4 
Operações 

(a) Serão operações do Fundo as finan
ciadas com seus próprios recursos, segundo 
são definidos na seção 3 (h) deste artigo. 

(b) Os empréstimos concedidos com re· 
cursos do Fundo poderão ser reembolsados, 
total ou parcialmente, na moeda do país 
membro em cujo território se realize o proje
to financiã.do . ...;._ parte do empréstimo que 
não seja reembolsável na moeda do país 
membro deverá ser paga na moeda ou moe
da~ em _que foi concedido o empréstimo. 

-SEÇÃO 5 
Limitação de Responsabilidade 

Nas operações do Fundo. a responsabili
dade financeira do Banco fica limitada aos 
recursos e às reservas do Fundo, e a responsa
bilidade dos países membros, à parte não sal
dada do su~s respectivas quotas, quando se 
torp.e exigfvel. 

SEÇÃ06 
Restrições quanto à 

Disposição das Quotas 

Os direitos dos países membros do Banco 
resultantes de suas contribuições ao Fundo 
não poderão ser transferidos nem gravados, 
se os países membros não terão direito ao 
reembolso de ditas contribuições, salvo nos 
casos de perda de sua qualidade de membro 
ou de terminação das operações do Fundo. 

SEÇÃ07 
Compromissos Resultantes de 

Empréstimos Obtidos pelo Fundo 

Os pagamentos para cumprir com qualquer 
compromiso relativo a empréstimos obtidos 
para serem incluídos nos recursos do Fundo 
seráo debitados~ 

(i) primeiro, a qualquer reserva estabele
cida para este fim; e 

(ii) depois, a quaisquer outras quantias 
disponíveis nos recursos do Fundo. 

SEÇÃOS 
Administração 

(a) O Banco, limitado pelo disposto neste 
Convênio, gozãrá de amplas faculdades para 
administrar o Fundo. 

(b) Um Vice-Presidente do Banco ficará 
encarregado do Fundo. Este Vice-Presidente 
participará das reuniões da Diretoria Execu
tiva do Banco, sem direito a voto, sempre 
que nelas sejam traiadOs assuntos relaciona
dos com o Fundo. 

(c) O Banco utilizará, nas operações do 
Fundo, sempre que possível. o pessoal, os 
técnicos, as insti:tlaçóes, os escritórios, mrma
teriais e os sef'IÍÇOS que utilizar em suas ope-
rações ordinárias, . 

(d) O Banco publicará um relatório anual, 
em separado, indicando as operações finan
ceiras do Fundo _e os lucros e perdas que 
das mesmas resultarem. Na reunião anual da 
Assembléia de Governadores, haverá, pelo 

menos, uma sessão dedicada à consideração 
do referido relatório. Outrossim, o Banco en
viará trimestralmente aos membros um resu
mo das operações do Fundo. 

. SEÇÃü9 
Votação 

(a) Nas decisões relativas às operações do 
Fundo, cada país membro do Banco terá na 
Assembléia de Governadores o número de 
votos que lhe cabe de acordo com o disposto 
no artigo VIII. se-ção 4 (a) e (b), e cada Dire
tor terá Diretoria Executiva o número devo
tos que lhe cabe de acordo com o artigo VIII, 
seção 4 (a) e (c). 

(b) Todas as decisões do Banco relativas 
às operações do Fundo serão tomadas por 
maioria d~ dois_ te_r_ços do total de votos dos 
países membros. salvo o disposto expressa
mente em contrário neste artigo. 

SEÇÃO 10 
Distribuição da Renda Líquida 

A Assembléia de Governadores do Banco 
determinará a parte das rendas do Fundo que 
será distribuída aos membros. depois de se
rem"feitas- deduções para as reservas. A ren
da líquida será distribuída. em proporção às 
quotas dos países membros. 

SEÇÃO 11 
Retirada de Contribuições 

(a) Enquanto for membro do Banco, ne
nhum país poderá retirar sua contribuição ao 
Fundo e terminar suas relações com o mes
mo. 

(b) As disposições do artigo IX. seção 3, 
reféienteS a ajus~es de contas com os_ países 
que deixem de ser membros do Banco. serão 
aplicadas também ao Fundo. 

SEÇÃO 12 
Suspensão e Término 

As disposições do artigo X são também 
aplicáveis ao Fundo. substituindo-se os ter
mos relativos ao Banco. a seus recursos ardi_. 
nários de capital e a seus credores respec
tivos, pelos termos relativos ao Fundo. a seus 
recursos e a seus-respectivos credores. 

ARTIGO V 
Moedas 

SEÇÃO 1 
Emprego de Moedas 

(a) A moeda de qualquer país membro 
que o Banco tenha em seu poder, como parte 
dos seus recursos ordinários de capital ou dos 
recursos do Fundo, qualquer qué seja a ma
neira em que tenha adquirido. poderá ser 
empregada pelo Banco ou por quem a receba 
do Banco ou por quem a receba do Banco, 
sem restrições de parte do país membro, para 
efetuar pagamentos de bens e serviços produ
zidos no território do mencionado país. 

(b) Os países membros não poderão man
ter ou impor medidas de nenhuma classe que 
restrinjam o emprego dos seguintes recursos 
:- pelo Banco. ou por quem os receba do 
Banco -para efetuar pagamentos em qual
quer país: 
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(i) o ouro e os dólares que o Banco receba 
em pagamento de 50 por cento da subscrição 
de cada país membro pelas açóes de capital 
do Banco e de 50 por cento de sua quota 
de contribuição ao Fundo, de acordo com 
o disposto no artigo II e no artigo IV, respec
tivamente; 

(ü) as moedas dos países membros com
pradas pelo Banco com o ouro e os dólares 
mencionados no inciso anterior; 

(iii) as moedas obtidas por meio de em
préstimo, de acordo com o disposto no artigo 
VII, seção 1 (i), para serem incorporadas aos 
recursos ordinários de capital do Banco; 

(iv) oouro_e os dólares que o Banco receba 
em reembolso do principal, e em pagamento 
dos juros e outros encargos, de empréstimos 
concedidos com o ouro e os dólares referidos 
no inciso (i) deste parágrafo; as moedas que 
receba em reembolso do principal, e em paga
mento dos juros e outros encargos de emprés
timos concedidos com as moedas a que se 
referem os incisos (ii) e (üi) deste parágrafo; 
e as moedas que receba em pagamento de 
comissões e direitos sobre as garantias conce
didas; e 

(v) as moedas, que não sejam as do país 
membro, e que o mesmo receba do Banco, 
em virtude do artigo VII, seção 4 (c), e do 
artigo IV, seção 10, pela distribuição da renda 
líquida. 

(c) A moeda de qualquer país membro em 
poder do Banco, incluída em seus recurso 
ordinários de capital, 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 país, sem restrição 
de nenhuma espécie, a menos que o p-aís 
membro notifique ao BanCo desejar que sua 
moeda, no todo ou em parte, seja utilizada 
apenas para os fins indicados no parágrafo 
(a) anterior. 

( d) Os países membros não poderão impor 
medida alguma que restrinja a faculdade do 
Banco de possuir e empregar - seja para 
pagaihentos de amortização, seja para paga
mentos antecipados de suas próprias obriga
ções, seja para readquirir -em parte ou total
mente essas obrigações - as moedas que re
ceba em reembolso de empréstimos diretos 
concedidos com fundos obtidos em emprés
timo pelo Banco e que formem parte dos 
recursos ordinários de capital do Banco. 

(e) O ouro e aS moedas em Poder do Ban
co, incluídos em seus recursos ordinários de 
capital ou nos recursos do Fundo, não pode
rão ser utilizados pelo mesmo na compra de 
outras moedas, a menos que autorizado por 
uma maioria de dois terços do to,tal de votos 

~dos países membros. 

SEÇA02 
Avaliação. das Moedas 

Sempre 'Jue seja necessário, de acordo com 
o disposto neste Convênio, avaliar algüma 
moeda em termos de outra moeda, ou em 
termos de ouro, essa avaliação será feita pelo 
Banco após consulta com o Fundo Monetário 
Internacional. 

SEÇÃ03~ 
Manutenção do Valor das 

Moedas em Poder do Banco 

(a) Sempre que, no Fundo Monetário In
ternacional, seja reduzido o valor par da moe
da de um país membro, ou sempre que o 
valor cambial da moeda do pafs membro so
fra, na opinião do Banco, uma depreciação 
cónslderável, o país membro pagará ao Ban
co, num prazo razoável, uma quantia adicio
nal de sua própria moeda, suficiente para 
maitter o valor do volume total da mesma 
em poder do Banco- seja em seus recursos 
oidinári9s de capital, seja nos recursos do 
Fundo - excluída a procedente de emprés
timos obtidos pelo Banco. O padrão de valor 
para este fim será o do dólar dos Estados 
UnidOS-da América de peso e título vigentes 
em 1~ de janeiro de 1959. 

{b) Semp~- que, no Fundo Monetário In
ternacional, se aumente o valor par da moeda 
de tirif pãfs membro, ou sempre que o -Valor 
carg.bial da moeda do país membro sofra, na 
opiniãO do Banco, um aumento considerável, 
o Banco restituirá ao país membro, num 
prazotazoável;-uma quantia mi moeda desse 
membro igual ao aumento no valor do volu
me total da mesma em poder do Banco -
seja em seus recursos ordinários de capital, 
seja no:necorso do Fundo -excluída a pro
cedente de empréstfmos obtidos pelo Banco. 
O padrão de valor para este fim será o mesmo 
indicado no parágrafo anterior. 

(C) o-1ranoo poderá deixar de aplicar o 
disposto neste seção, quando o Fundo Mone
tário Internacional alterar em igual propor
ção o valor pardas moedas de todos os países 
membros do Banco. 

SEÇÃ04 
Formas de Conservar Moedas 

Sempre que não tenha necessidade de de
terminada moeda para as suas operações, o 
Banco aceitará, de qualquer membro, notas 
promissórias oU valores semelhantes- emiti
dos pelo governo no país membro ou pelo 
depositário designado por esse membro -
por conta de qualquer parcela da porcenta
gem de 5_0 por cento da subscrição do capital 
autorizado pelo Banco e de 50 por cento da 
subscrição dos recursos do Fundo, que, de 
acordo com o disposto no artigo II e artigo 
IV, respectivamente, são pagáveis em moeda 
nacional. Tais notas promissórias ou valores 
não serão negociáveis, não vencerão juros 
e serão pagáveis ao Banco em seu valor par, 
quanto este- exigir. -

ARTIGO VI 
Assistência Técnica 

SEÇAOC __ _ 
Prestação de Assistência e 
Assessoramento Técnicos 

A pedido de um governo ou de governos 
membros, ou de empresas-privadas q-üe-pos
sam receber empréstimos da instituição, o 
Banco poderá prestar assistência e assessora
menta técnicos, em seu campo de ação, espe
cialmente para: 

_, 

(i) o prepaiã, o financiamento e a execu
ção de planos e projetos de desenvolvimento. 
inclusive o estudo de prioridades e a formu
lação de propostas de empréstimos à base 
de projetas específicos de desenvolvimento 
nacional ou regional; e _ 

(ii) a foi-mação e o aperfeiçoamento, me
diante seminários e outras formas de treina
mento, de pessoal especializado para o prepa
ro_e_ execução de planos e projetas de desen~ 
volvimento. 

SEÇÃ02 
Acordos Relativos à 
Assistência Técnica 

A fim de atingii os objetivos deste artigo, 
o Banco poderá Célebrar acordos sobre assis· 
tência técniCa com outras instituições nacio
nais ou internacionais, tanto púbHcas quanto 
privadas. 

SEÇÃ03 
Despesas 

(a) O Banco-poderá acordar, com os paí
ses membros ou com as empresas que rece
bam assistência técnica, o reembolso das des
pesas-efetuadas nas condições que considere 
apropriadas. 

(b) Os gastos com â assistência técnica que 
não sejam pagos pelos beneficiáríoS serão co
bertos com as receitas líquidas do Banco ou 
com as do Fundo, Contudo, durante os três 
primeiros anos de operações, o Banco poderá 
utilizar, para cobrir esses gastos, até um total 
de três por cento dos recursos iniciais do Fun
do. 

ARTIGO VII 
Atribuições Diversas e 
Distribuição de Lucros 

SEÇÃO I 
Atn"buições Diversas 

Além do que se Ibe faculta em outras partes 
deste Convênio, o Banco poderá: 

(i) obter empréstimos e, para esse fim, 
oferecer as garantias que julgue convenien
tes; contudo, antes de realizar a venda de 
su-as obrigações no mercado· de capitais de 
um pafs, o Banco deverá obter a aprovação 
do mesmo e a do país membros em cuja moe
da se emitam as referidas obrigações. Outros
sim, nos casos em que o Banco solicite em
préstimos de fundos a serem acréscidos a seus 
recursos ordinários de capital, deverá obter 
a aprovação dos países acima mencionados 
para que o produto do empréstimo possa set 
trocado, sem restrição, na moeda de qualquer 
outro país; 

(ii) comprar e vender valores por ele emiti
dos, garantidos, ou nos quais haja investido, 
sempre que para tanto tenha obtido a aprova
ção do país em cujo território se processe 
a compra ou a venda dos ditos valores; 

(iii) ~m a aprovação da maioria de dois' 
terços do total de votos dos países membros, 
investir os fundos, não necessár-ios a -suas-ope• 
rações, nas obrigações que julgue convenien
tes· 

(Ív) garantir valores que tenha em cartei
ra, com o fim de facilitar sua venda; e 
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(v) exercer, de acordo com -o disposto nes
te Cc:m:vênio, qualquer outra ãtribuiçâo que 
seja necessária ou conveniente para atingi[ 
seu objetivo e cumprir suas funções. 

SEÇÃOZ 
Aviso que deverá Constar dos Valores 

No anverso de todo valor emitido ou garan
tido pelo Banco constará uma declaração visí
vel de que não constitui obrigações de gover
no algum, a menos que os seja, caso em que 
o dirá expressamente. 

SEÇÃ03 
Formas de Cumprir com os 

Compromissos do- Banco 
em Casos de Mora 

(a) O Banco, em taso qt:ie õto:rra ou sê 
preveja a mora no reembolso dos emprés
timos que conceda ou garanta com seus recur
sos ordinários de capital, tomará as medidas 
que considere convenientes para modificar 
as condições do empréstimos, exceto aquelas 
referentes à moeda em que o pagamento se 
deva efetuar. 

(b) Os pagamentos a serem feitos pelo 
Banco, para cumprir com os compromissos 
resultantes de empréstimos obtidos ou de ga
rantias concedidas, a que se refere o art. III, 
seção 4 (ii) e (iii), e qUe devam ser debitados 
aos recursos ordinários de capit~l do Banco, 
serão debatidos: 

(i) primeiro, à reserva especial prevista no 
art. III, seção 13; e 

(ii) depois, até a qUáni:ia necessária e a 
critério do Banco, às outras reservas, aos lu
cros aCQmulados e aos fundos corresponden
tes do capital realizado. 

(c) Quando for necessário efetuar paga
mento contratuais de amortizações de juros 
ou de outros encargos referentes a emprés
timos obtidos pelo Banco, ou cumprir com 
compromissos semelhantes referentes a ga
rantias pelo mesmo concedidas e que devam 
ser debitados aos recursos ordínários de capi
tal do Banco; este poderá requerer dos países 
membros o pagamento de uma quantia ade
quada de suas subscrições de capital exigível, 
de conformidade com o art. II, seção 4, (a) 
(ii). Outrossim, se o Banco entender que a 
situação de ~ora tende a prolongar-se, pode
rá exigir o pagamento de uma parte adicional 
das mencionadas subscrições, que não exce
da, em um ano, um por cento da subscrição 
total dos países membros, para os seguintes 
fins: 

(i) resgatar, antes de seu vencimento, a 
totalidade ou parte do sald_o do principal do 
empréstimo garantido pelo Banco, ou cum
prir de outro modo seu compromisso com 
respeito a tal empréstimo: e -

(ii) readquirir a totalidade ou párte das 
obrigações pendentes emitidas pelo Banco ou 
cumprir de outro modo seus compromissos 
com relação a essas obrigações. 

SEÇÃ04 
Distribuição da renda Líquida 

(a) A Assembléia de Governadores pode
rá determinar, periodicamente, a parte da 

. j 

renda líquida do último exercfcio e dos lucros 
acumuladós;-a ser distribuída. S_ó se _cfetuará 
essa distribuição quando as reservas tenham 
atingido um nível que a Assembléia de Go~ 
vemadores considere adequado. 

(b) A distribuição referida no parágrafo 
anteriOr será feita em proporção ao número 
de açóes de cada membro. ' 

(c) Os pagamentos serão efetuados na for~ 
ma e na moeda, ou moedas, que a Assembléia 
de Governadores determinar. Se os paga
mentos foren1 feitos a um país men1bro em 
moedas diferentes da sua, a transferência des
sas moedas e sua utilização por parte desse 
país não poderão ser objeto de restrições por 
parte de nenhum outro país membro. 

-ARTIGO VIII 
Organização ~ Administração 

SEÇÃO 1 
Estrutura do Banco 

O Banco terá uma Assembléia de Gover
nadores, uma Diretoria .bxecutiva, um Presi
dente, um Vice-Presidente Executivo, um Vi
ce-Presidente encarregado do Fundo e os de
mais funcionários e empregados que se consi
derem necessários. 

SEÇÃOZ 
Assembléia de Governadores 

(a) A Assembléia de Governadores estará 
investida de todos os poderes do Banco. Cada 
pa{s membro nomeará um Governador e um 
Suplente, que servirão por períodos de cinco 
anos, podendo ser dispc;:nsados antes de tal 
prazo ou reinvestidos em suas funções pelo 
país membro que os nomeou. Os Suplentes 
não terão direito a voto, salvo nos impedi
mentos dos respectivos Governadores:- A As~ 
sembléia elegerá um dos Governadores para 
o cargo de Presidente. o qual exercerá suas 
funções até a sessão ordinária seguinte da 
Assembléia. 

(b) A Assembléia de Governadores pode
rá delegar à Diretoria Executiva todas suas 
atribuições, com exceção das seguintes: 

(i) admitir novos membros e determinar 
as condições de sua admissão; 

(ü) aumentar ou diminuir o capital autori
zado do Banco e as contribuições do Fundo; 

(iii.) eleger o Presidente do Banco e fixar 
sua remuneração; 

(iv) suspender um membro, nos termos do 
disposto no art. IX, seção 2; 

(v) fixar a remuneração dos Diretores 
Executivos; 

(vi) tomar conhecimento das interpreta
ções dadas a este Convênio pela Diretoria 
Executiva e decidir sobre as mesmas em grau 
de.apelação; 
- (vü) autorizar a celebração de acordos ge
rais de cooperação com outras organizações 
internacionais; 

(vili) aproyar, à vista do relatório dos audi· 
tores, o balanço geral e a demonstração de 
lucros e perdas da instituição; 

(ix) determinar as reservas e a distibuição 
dos lucros líquidos_ dei Banco e do Fundo; 

(x) contratar os serviços de audi_tores exter
nos para verificar e atestar a exaiidão do ba-

lanço geral e da demonstração de lucros e 
perdas da instituição; 

(xi) emendar o presente Convênio; e 
(xiii) decidir sobre o término das opera

ções do Banco e sobre a distribuição de seu 
ativo. -

(c) A Assembléia de Governadores conser
vará sua plena autoridade sobre todos os as
suntos que, de acordo com o pará_grafo (b) 
anterior, delegue à Diretoria Executiva. 

(d) A Assembléia de Governadores se reu
nirá, como norma geral, uma vez por ano. 
Poderá também reunir-se quando assim o de
cida, ou quando seja convocada pela Dire
toria Executiva. A Diretoria Executiva deve
rá convocar a Assembléia de GoVelriidófeS -
sempre que o solicitem cinco membros do 
Banco ou aquele número de membros que 
represente a quarta parte da totalidades dos 
votos dos países membros. 

(e) O quoruni para as reuniões da Assem
bléia de Governadores será constituído pela 
maioria absoluta do número total dos Gover
nadores, que representem, pelo menos, dois 
terços do total de votos dos países membros. 

(f) A Assembléia de Governadores poderá 
estabelecer um process-o mediante o qual a 
Diretoria Executiva, quando o julgar conve
niente possa SUbmeter um determinado as
sunto à votação dos Governadores, sem can~ 
vocar urna reunião da Assembléia. 

(g) A Assembléia de Governadores assim 
como a Diretoria Executiva, na medida em 
que esteja autorizada para ·tanto, poderão 
adotar as normas e os regulamentos neces
sários ao bani andame-nto dos negócios do 
Banco. 

(h) Os governadores e seus Suplentes de
sempenharão seus cargos sem remuneração 
do banco, embora este possa indenizá-los dos 
gastos razoáveis em que incorram em compa
recer às reuniões da Assembléia. 

SEÇÃ03 
Diretoria Executiva 

(a) A Diretoria Executiva será responsá
vel pelo andamento das operações do Banco 
e, para tanto, poderá exerc_er todas a~ atribui
ções que lhe tenham sido delegadas peta As
sembléia de Governadores. 

(b) Haverá sete Diretores Executivos, que 
não _poderão ser Governadores, e dos_.quais: 

(i) uni será nomeado pelo membro que pos
sua o maior número de ações do Banco; e 

(ii) os oUtros Seis -serão eleitos, de confor
midade com o disposto no Anexo C deste 
Convênío, pelos Governadores dos demais 
países membros. 

Os Diretores Executivos serão nomeados 
ou eleitos por período de três anos e poderão 
ser reeleitos ou nomeados para períodos su
cessivos. Os Diretores executivos deverão ser 
pessoas de reconhecida capacidade e de am
pla exJ}erência em assuntos económicos e fi
nanceiros. 

(c) Cada diretor executivo nomeará um Su
plente, o·qual, na ausência do titular, terá 
plenos poderes para agir em seu nome. Os 
Diretores e os Suplentes serão cidadãos dos 
países rp.embros. Entre os diretores eleitos 
e os Suplentes não poderá constar mais de 
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um cidadão do mesmo país. Os SupleiueS 
poderão participar das reuniões; contudo, só 
terão direito a voto quando substituam os 
Diretores titulares. 

d) Os Diretores conservarãO seu cargo ité 
que nomeados ou eleitos seus sucesssores. 
Quando se vagar o cargo de um Diretor eleiM 
to, mais de 180 dias antes do término do seu 
mandato, os Governadores que o elegeram 
deverão eleger outro Dinii<:)r-para o resto 
do período. Para essa-eleição, será requerida 
a maioria -absoluta dos votos emitidos .. En
quanto o cargo estiver vago, o Suplente que 
o assumir exercerá todas as atribuições de 
Diretor tit.ular, excetO a óe- design""âr"Suplen
te. 

(e) A Diretoria Executiva funcionará em 
sessão contínua na sede do Banco e se reunirá 
com a freqüência que-os negõcios do Banco 
o exigirem. · 

(f) O quorum para as reuniões_ da piretoria 
Executiva será a maioria absoluta do número 
total de Diretores que representem, pelo me
nos, dois terços do torai de votos dos países 
membros. 

(g) Qualquer membro do banco poderá 
enviar um representante para assbtir a qual
quer reunião da Dirctoria Executiva, quando 
nela se trate de assunto que interesse partku
larmente. Essa faculdade será regulamentada 
pela Assembléia de Governadores. 

(h) A Diretoria Executiva poderá c_onsti
tuir as comissões que julgar convenient~s. 
Não será necessário que todos os membro!> 
de tais comissões_ sejam Governadores, Dire· 
tores ou Suplentes. 

(i) A Dii'etoria Executiva determinará a 
organização básica do banco, inclusive o nú
mero e as responsabilidades gerais do~ princi
pais cargos'administracivos e profissionais, e 
aprovará o orçamento administrativo da insti
tuição. 

SEÇÃ04 
Votações 

(a) Cada país membco terá 135 votus,mais 
um voto por ação do capital do banco que 
possua aquele país. 

(b) Nas votações na Assembléia tlc Gov_l!'r
nadores, cada Governador poderá emitir o 
número de votos que corresponda ao país 
membro por ele representado. Salvo quantlo 
se disponha expressamente em contrário ne_s
te Convénio. todOs os assuntos que a A~em
bléia de Governadores considere serão deci
didos pela maioria do total de votos dos países 
membros. 

(c) Nas votações da Diretoria Executiva: 
(i) o Díl:etõr nomeado terá o direito de 

emitir o número de votos que corrcsponUa 
ao país membro que o tenha nomeado: 

(ii) cada Diretor eleito terá o direito de 
emitir o nómero de votos com que foi eleito. 
e os emitirá em bloco; e 

(iii) salvo quando se disponha expressa· 
mente em contrário neste Convênio, -tuUus 
os assuntos que a Diretoria Executiva com;i
dere serão decididos pela maioria do total 
le votos dos países membros. 

SEÇÃ05 
Presidente, Vice~Presidente 

El!:ecutivo e Pessoal 

(a) A Assembléia de Governadores, por 
maioria- absoluta do- total de Governadore~ 
que represente, pelo menos, a maioria do 

. total de votos dos países membros. degerá 
_o Presidente do banco, o qual, enquanto em 

---exercício, mí.o poderá ser nem Governador. 
nem Diretor Executivo, nem Suplente de um 
ou outro cargo. 

Sob a supervisão da 15iretoria Executiva, 
o !7tesidente do banco conduzirá os negócios 
or~inários da instituição e chefiará o pessoal. 
Pre'sktirá,- também, as reuniões da Diretoria 
Executiva, sem direito a voto, cxceto nos ca
sos de empate, quando terá a obrigação de 
emitir o voto de desempate. 

O Presidente do banco será o represen
tante legal da instituição. 

O Presidente do banco terá um mandato 
de cinco anos e poderá ser reeleito para perío
dos sucessivos. Será exonerado de seu cargo 
quando assim o decida a Assembléia de- Go
vernadores por maioria do total de votos dos 
pafses membros. 

(b) O Vice~Presidente Executivo será no
meado pela Diretoria ExCCutiva, mediante 
proposta do Presidente do banco. Sob a su
pervisão da Dirctoria e do Presidente do ban
cõ; o Vke~Ptesídeilte: Executivo exercerá, na 

- admiilist_ração_ dt) banco, a autoridade e as 
funções que a Diretoria Executiva detenni
nar. Na ausência e nos impedimentos do Pre
sidente do banco, o Vice-Presidentc Execu
tivo exercerá a autoridade e as funções do 
Presidente. . 

O Viee-Presidegt~ Executivo participará 
das reuniões dã r>iidoria :Executiva, sem di
reito a voto, ei~io quando, no exercício das 
funçõe~ de Presidente do banco, tenha .de 
decidir casos de em.Q?te_, cqnfonne o disposto 
no parágrafo (a) desta seção. __ 

(_c)_ Além do V ice-Presidente a que se refe
re o artigo IV, se:ção 8, (b), a Diretoria Exe
cutiva p-ode, por proposta do Presidente do 
banco, nomear outros Vice-Presidentes, que 
exercerão· a· aütoridadc e as funções que a 
Diretoria Executiva determinar. 

(d) O Presidente, os funciopái-ios e os em· 
pregados do banco, no desempenho tle sua~ 
funções, dependerão exclusivamente do ban
co enão.Icconheceráo nenhuma outra autori· 

- ôade. Os países membros deverão respeitar 
o caráter internacional dessa obrigação. 

(e) O banco levará principalmente em 
consideraç~o, a9 sel~cion_ar seu pessoal e ao 
detcrmin~r as,_condições de serviço, a necessi
dade de assegurar o mais alto grau de eficiên
cia, competência e integridade nesses servi
ços. Ta_m_b_ém se dará devida consideração 
à importância de cqntratar~se o pessoal de 
forma a C;tue haja a mais ampla representação 
geográfica possível. 

(f) O banco, seus fuftclonários e emprc· 
gados ~~S' poderão intervir nos assuntos polí
ticos de nenhum pafs membro, e a índole 
política de uin país ou países membros não 
poderá influir em suas dccísões. Essas deci-

• 

sões se inspirarão unicamente em conside
rações económicas, e estas deverão ser avalia
das de forma imparcial. com o fim de que 
o banco possa atingir seu objetivo e cumprir 
as funções a que se refere o artigo I. 

SEÇÃO 6 
Publicação de Relatórios e 

Fornecimento de Informações 

(a) O banco publicará um relatório anual, 
que conterá um extrato de contas. revisto 
por auditore~. Deverá também transmitir, tri
mestralmente, aos países membros um resu· 
mo de sua situação fin-anceira e uma demun~
tração de lucros e perdas que indique o resul
tado de suas operações ordinárias. 

(b) O banco poderá publicar, outrossim. 
qualquer outro relatório que considere con
veniente para atingir seu objetivo c exercer 
suas funções~ 

ARTIGO IX 
Retirada e Suspensão de Países Membros 

SEÇÃO I 
Direito de Retirada 

Qualquer país membro potlení retirar-se 
do banco mediante notificação por escrito, 
entregue na sede principal da instituição, e 
na qual manifeste sua intenção. A retirada 
se efetivará na data prevista na notificação, 
mas, em hipótese alguma, antes de seis meses 
a contar da entrega da notificaçãO ao banco. 
Contudo, antes que a retirada se efetive, o 
país membro poderá desistir de sua intenção. 
contanto que notifique o banco, pór escrito. 

Mesmo depois de sua retirada, continuará 
o país membro responsável por todas as obri
gações diretas e eventuais que tenha para com 
o banco na data de entrega da notificação, 
inclusive por aquelas mencionadas na seção 
3 deste artigo. Contudo, efetivando:se a reti
rada, ficará isento de qualquer responsabi· 
!idade para com as obrigações resultantes de 
operações efetuadas pelo banco depois da da~ 
ta em que este .tenha recebido a notificação. 

SEÇÃO 2 
Suspensão de um País Membro 

O país membro que faltar ao cumprimento 
de alguma de suas obrigações para com o 
banco poderá ser suspen!'.o quando o decida 
a Assembléia de Governadores, por maioria 
de dois terços do número total dos Governa~ 
dores, que representem, pelo menos, três 
quartos do total de votos dos países membros. 

O país susperiso deixará automaticamente 
de ser membro do banco um ano após a data 
da suspensão, a menos que, pela mesma 
maioria de votos, tlecida terminá-la a Assem· 
bléia de GovernadOres. 

Enquanto suspenso, o pflís membro não 
poderá exercer nenhum dos direitos que lhe 
confere o presente Convênio, exceto o de 
retirar-se. mas corúínuará sujeito ao cumpri· 
mento de todas as suas obrigações. 

SEÇÃO 3 
Liquidação de Contas 

{a) Desde o momento em que um país dei· 
xe de ser membro. não mais participará dos 
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lucros e perdas da instituição e não terá res
ponsabilidade para com os emerCstinw:-. c ga· 
rantias po~tcriormcnte contratados pelo ban· 
co; contudo. continuará responsável por suas 
dívidas para com o banco, :rssirn como pN 
suas obrigações eventuais para com o me::.mo, 
enquanro esteja pendente qualquer parte do~ 
empréstimos ou garantias contratado::. pela 
instituição, cm data anterior àquela em que 
deixe de ser membro. 

(b) Ao deixar um país de sef-membro. o 
banco tomará as necessárias providência~ pa
ra readquirir as açãcs desse pafs, como parte 
do ajuste de conta:. com o mesmo, de a~un.Jo 
com o disposto nesta seção; entretanto, no 
tocante ao presente Convênio, o referido país 
não terá _outros direitos a não ser a~uc;les 
previsto~ nesta seção e no artigo XIII.- sição 
2. 

(c) O banco e o país que deixe de ser mem
bro poderão entrar em acordo no tocante à 
reaquisição das açóes deste, nas conUiL;õc.:s 
que julguem conveniente, de acordo com as 
circunstâncias; sem que sejam aplicadas, ne~
te caso, as disposições do parágrafo seguinte. 
Tal acordo poderá estipula!', t.::ntre outros as· 
suntos, a liquidação defin1Tíva- de todas as 
obrigações do referido país para co~ o ban~.:o. 

(d) Cas.o não se chegue ao acordo referido 
no parágrafo <mterior, dentro dos sei!. meses 
subsel(üentes à datu em que o país deixe de 
ser membro. ou dentro de outro prazo que 
ambos tenham acordada. o preço de reaqui
sição das referidas ações será aferido por seu 
valor contábil, de acordo com os livros do 
banco, na data em que o pais tenha_dcixaJo 
de pertencer à instituição. Neste caso, a rea
quisição se fará nas seguintt:s conc.liÇül!~~ 

(í) só será efetuado o p::~gamcnto do preço 
das ações depois que o país que Jeixe de 
ser membro tenha entregado os títulos corres
pondentes. O pagamento pode-rá !iCr feito, 
em parcelas. nos prazos e nas moedas dispo
níveis que o banco determinar. tendo em con
ta sua situação financeira; 

(ii) das quantias deviJas pelo banco, ao 
país que deixe de ~er membro, t:m decor
rência da reaquisição de suas açõcs, o banco 
deverá reter uma parcela adequada enquanto 
o país ou qualquer _de suas subJivísõe~ polí· 
ticas ou órgãos governamentais tenham para 
com a instituição obrígações resultantes de 
operações de empréstimos ou -de garar:itia. 
A importância retida poderá ser aplicada, a 
critério do banco, I! a liquidação de quaisquer 
dessas obrigações, à medida que ocorram 
seus vencimentos. Não se poderá, contudo, 
reter .importância alguma por conta Je res
ponsabilidade que venha a ter o país por cha
madas futuras de suas subscrições de acordo 
com o disposto no artigo II, seção 4, (a), 
(ii); e 

(iii) se o banco vier asÕfrer perdas líquidas 
em qualquer operação de empréstimo ou de 
participação em empréstimos, ou em conse
qüência de qualquer operação de garantia, 
que estejam pcndeõtc~ na data em que o país 
deixe de ser membro, e se tais perdas excede
rem as reservas existentes nessa data para 
cobrir tais perdas, o país ficará obrigado a 

reembolsar o banco- quando lhe seja reque
rido- da quantia a que teria ficado reduzido 
o preço-de reaquisição de suas ações, se esses 
prejufzos houvessem sido considerados ao ~e 
determinar o valor contábil das mesmas de 
acordo com os livros do banco, Além disso, 
o país que tenha deixado de ser membro do 
banco continuará obrigado a atender a qual· 
quer chamada de capital a que _se_ refere o 
artigo II, seção 4, (a), (ii), até o montante 
que teria sido obrigado a cobrir se a redução 
do capital se houvesse verificado, _e ~e a ~.:ha· 
mada._se_ houvesse realizado na ocasião em 
que se determinou o preço para a reaquisição 
dt;! suas ações. 

(e) Nenhuma importância será paga ao 
país, por conta de suas ações. de acordo colll 
esta seção, antes que haja decorrido o prazo 
de seis meses, contado a partir da data em 
que o mesmo tenha deixado de ser membro 
da instituição. Se dentro desse perlodo o ban· 
co terminar suas operações, os direitos do 
re(erido país serão regulados pelo disposto 
nõ artigo IX, e opa(s continuará sendo consi
derado membro do banco para os efeitos do 
cítado artigo. embora não tenha direito a vo
to. 

ARTIGO X 
SuSpensão e Término das Operações 

SEÇÃô 1 
Suspensão de Operações 

Quando surgirem circunstâncias graves, a 
Diretoria Executiva poderá suspender as 
operações relativas a novos empréstimos e 
garantias até que a Assembléia de Governa
dores tenha a oportunidade de examinar a 
sítuação e de romar as medidas pertinentes. 

SEÇÃ02 
Término de Operações 

O banco poderá terminar suas operações 
por decisão da Assembléia de Governadores, 
tomada por maioria de dois terços do número 
total de Governadores que representem, por 
sua vez, pelo menos três quartos do total de 
votos dos paí.~es membros. Ao acordar-se o 
término das operações, o banco cessará ime
diatamente todas as suas atívidades, exceto 
as que tenham nor objetivo conservar, pre
servar e realiza!' seus ativos e liquidar suas 
obrjga&8es-

SEÇÃ03 
Responsabilidade dos Países Membros 

e Pagamento de Dívidas 

(a) A responsabilidade dos países mem
bro~. decorrentes das subscrições de capital 
e da depreciação de suas moedas, continuará 
em vigor até que se liquidem todas as obriga
ções do banco, inclusive as obrigaçõe~ even-
tuais. -

(b) Todos os credores diretos serão pagos 
com o ativo do banco e, se necessário, com 
os fundos que se obtenham pela cobrança 
da parte devida do capital realizado e pela 
chamada do capital exigível. Antes de efetuar 
qualquer pagamento aos credores diretos, a 
Diretoria Executiva deverá tomar as medidas 
que julgue necessárias para assegurar uma 

distribuição proporclonãl entre os- cfedofe~ 
de obrigações diretas e os de obrigações even
tuais. 

SEÇÃO 4 
Distribuição do Ativo 

(a) Não se fará nenhuma distribuição do 
ativo entre os países membros por cont<~ Jc:. 
suas ações antes que tenham sido liquidadas 
todas as obrigaçõe para com os cre<.lurt:~ ou 
antes que se tenha providenciado nesse senti· 
do. Será necessário, outro_ssim, que a Assem
bléia de Governadores. que represente pelo 
menos três quartos do total de votos düs pai· 
ses membro!;, decida ef~tuar a distdbuiç<io. 

(b) Qualquer distribuição do ativo entre 
os países membros se fará em proporção ao 
número de ações de_ cada um, nos prazos e 
condições que o banco eonsidere justo!'. e 
eqüitativos. As partes que toquem aos diver
sos países não terão de ser uniformes no que 
diz respeito ao tipo dos haveres. Nenhum 
país membro te_r? direito a receber sua parte 
na referida distribuição de ativos, enquanto 
não houver liquidado todas as suas obriga· 
ções para com o banco. 

(c) O país membro que receba parte do 
ativo distribuído de acordo com este artigo 
gozará, em relação à mesma, dos direitos que 
correspondiam ao banco antes de efetuar-se 
a distribuição. 

ARTIGO XI 
Situação Jurídica, Imunidades, 

Isenções e Privilégios 
SEÇÃO 1 

Finalidade do Artigo 

Para habilitar o banco a atingir seu objetivo 
e a cumprir as funções que lhe são confiadas, 
scr-lhe-ão concedidas, no território de cada 
um dos países membros, a situação jurídica, 
as imunidades, as isenções e os privilégios 
estabelecidos neste artigo. 

SEÇÃ0-2 
Situação Jurídica 

O banco terá personalidade Jurídica e, es
pecificamente. plena capacid"ade para: 

(i) celebrar contatos; 
(ii) adqUirir e alterar bens móveis e imó

veis; e 
(iii) instaurar processos juricials e adminis

trativos. 

SEÇÃO 3 
Processos Judiciais 

As ações judiciais contra o Banco só pode
rão ser instauradas perante um tribunal de 
jurisdição competente nos territórios dos paí
ses membros onde o Banco tenha estabele
cido agênci'!S ou onde haja constituído procu
rador com poderes para aceitar intimação ou 
notificação àe demandãs judiciais, ou, ainda, 
onde tenha emitido ou .avalizado valores. 

Os países-membros, as pessoas que os re
presentem ou deles derivem seus direitos não 
poderão iniciar nenhuma ação judicial contra 
o Banco. Çontudo, os países membros pode· 
rão reivindicar seus direitos de acordo com 
os prOcessos especiais especificados neste 
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Convênio. nos regulamentos-da instituição 
ou nos contrato:. 4ue celebrem para dirimir 
as controvérsias que possam ter com o Banc9. 

Os bens e outra~ partes do ativo do Banco, 
independentemente de onde se achem e em 
poder de quem se encontrem, estarão imunes 
de todas as formas de contisso, seqüestro, 
embargo, arre~to, leilão juricial, adjudica
ção, ou qualquer outra forma de apreensão 
ou de alienação forçada, ante!:> do pronun
ciamneto definitivo de qualquer sentença ju
dicial definitiva conrra o Banco. 

SEÇÃO 4 
Imunidade do Ath·o 

Os bens e demais ativos do Banco, inde
pendentemente de onde se achem e em poder 
de quem se encontrem. serão considerados 
propriedade pública internacional e gozarão 
de imunidade no tocante a busca, requisição, 
conflscação, expropriação ou qualquer outra 
fonna de apreensão_ou alienação forçada por 
ação executiva ou legi!>lativa. 

SEÇÃO 5 
Inviolabilidade dos Arquivos 

Os arquivos do banco serão invioláveis. 

SEÇÃO 6 
Isenção de Restrições sobre o Ativo 

Na medida do necessário, para que o Ban
co cumpra seu objetivo e suas funções e exe~ 
cutesuas operações, de acordo com este Con· 
vênio, os bens e demais haveres da instituição 
estarão isentos de quaisquer restrições, ~xi
géncias- regulamentares, medidas de controle 
ou moratórias, exceto quando neste Convê
nio se dispOnha em contrário. 

SEÇÃ07 
Franquias nas Comunicações 

Cada país-membro concederá às comuni
cações oficiais do Banco as mesmas franquias 
que concede às comunicações oficiais dos de
mais países~membros. 

SEÇÃUS. 
Imunidades e Privilégios do Pessoal 

Os Governadores e Diretores Executivos, 
seus Suplentes, os funcionários e empregados 
do Banco gozarão dos seguintes privilégios 
e imunidades: 

(a) Imunidades relativas a processos judi~ 
ciais e administrativos correspondentes a atas 
praticados em função oficial, salvo se o Banco 
renunciar a essa prerrogativa; 

(b) quando não forem nacionais do pais
membro onde estiverem, as mesmas imuni
dades que o país conceda aos representantes, 
funcionários e empregados de igual categoría 
de outros países-membros, no que se refere 
às restrições de imigração, exigências de re
gistro de estrangeiros e obrigações de serviço 
militar. Terão, outrossim, as mesmas facili
dades no tocante a disposições cambiais; 

(c) os mesmos privilégios a respeito das 
facilidades de viagem que os países-menibros 
concedam aos representantes, funcionários e 
empregados de correspondente categoria de 
outros países-membros. 

SEÇÃO 9 
Isenção Tributária 

(a) O Banco. ,seus bens, sua receita e seus 
outros ativos, assim como as operações e 
trartsações. --q_':lt! rt:-alize de acordo com estt! 
Governo, estarão isentos de qualquer tipo 
de imposto, taxas, ou de direitos aduaneiros. 
O Banco estará igualmente isento de qual
quer responsabilidade para com o pagamen
to, a re_tenção ou a arrecadação de qualquer 
imposto, contribuição ou direitos. 

(b) A remuneração paga pelo Banco a seus 
Diretores Exe!.:utivus e seus Suplentes. a:.sim 
como a funcionários e empregados que não 
sejam cidadãos ou nacionais do país ondt! 
o Banco tenha sua sede ou agências, e_starâ 
isenta de impostos. 

(c) Não serão taxados, de forma alguma, 
nem os títulos e valores emitido:. pelo Banco 
nem os dividendos ou juros dos mesmos, se
jam quais forem ~eus portadores: 

(i) se tais tributo~ incidirçm sobre os titulos 
ou valoi-ês pelo simples fato de haverem sido 
emitidos pelo Banco; e 

(ii) se a única base jurisdicional de tal trlbu· 
tação for o local ou a moeda em que os títulos 
ou valores tenham sido emitidos, o local ou 
a moeda em que se paguem ou possam ser 
pagos, ou o for.:al de qualquer sucursal ou 
agência mantida pelo Banco. 

(d) Não incidirão tampouco impostos de 
espécie alguma sobre os títulos c valores ga
rantidos pelo Banco. inclusive os dividendos 
e furos oriundos dos mesmos, quaisquer que 
sejam seus portadores: -

(i) se esses tributos incidirem sobre tais 
títulos Qu valores pelo simples fato de have· 
rem sido __ @rantido~ pelo Banco; ou 

(ii) se a única ba;;e jurisdicional de tal tribu
tação consistir na localização de qualquer su
cursal ou agência mantida pelo Banco. 

SEÇÃO 10 
Cumprimento do Presente Artigo 

Os- paíSes-membros- adotarão as medidas 
necessárias, de acordo com seu regime jurídi
co, para fornar efetivos, nos seus respectivos 
terntórios, os princípios enunciados no pre
sente arfig__o, e informarão o Banco sobre as 
medidãS. que tenham tomado para esse fim. 

ARTIGO XII 
Emendas 

(a) O presente Convénio só poderá ser 
emendado por decisão da Assembléia de Go· 
vemadores, com o voto de, pelo menos, dois 
terços do total dos Governadores, que repre
sentem, pelo menos, três quartos do total 
de votos dos países membros. 

(b} Não obstante o disposto no parágrafo 
anterior, será exigido o acordo unânime da 
Assembléia de Governadores para que seja 
aprovada qualquer menda que altere: 

(i) o direito de retir~r~se do Banco, de acor
do com o disposto no artigo IX, seção 1; 

(ii) o diriito de adquirir ações do Banco 
e de contribuir para o Fundo, segundo o dis~ 
posto no artigo II, seção 3, (b), e no artigo 
IV, seção 3, (g), respectivamente; e 

{c) Qualquer proposta de emenda a este 
Convênio, apresentada ror um país-membro 
ou pela Diretoria Executiva, será comuni
cada ao Presidente da: Assembléia de Gover
nadores, o qual a submeterá à consideração 
da Assembléia. Quando uma emenda for 
aprovada, será a mesma levada ofidalll'!ente 
pelO Bã.ricO Uo-Co"nliecimento de todos os paí
ses-membros. Salvo se a Assembléia de Go
vernadores decidir fixar prazo difaente, as 
emendas entrarão em vigor, para todos os 
países-membros, rrês meses depois da data 
de comunicação oficial. 

ARTIGO XIII 
Interpretação e Arbitragem 

SEÇÃO I 
Interpretação 

(a) Qualquer divergência de interpretação 
dos dispositivos do presente Convênio que 
surja entre um país-membro e o Banco, ou 
entre os países--membros, serâ submetida ã 
apreciação da Diretoria .Executiva. 

Os pafses-membros especialmente atingi
dos pela divergéncia terão o direito de se 
fazer repre~entar diretamente na Díretoria 
Executiva de acordo com o disposto no artigo 
VIII, seção 3 (g). 

(b) Qualquer país~membro poderá exigir 
que as divergências sobre que decida a Dire
toria Executiva, de acordo com o parágrafo 
(a) anterior, sejam submetidos à Assembléia 
de Governadores, cuja decisão será defini
tiva. Estando pendente a decisáo da Assem~ 
bléia, o Banco poderá, na medida que julgue 
necessário, proceder de acordo com decisão 
da Diretoria Executiva. 

SEÇÃO 2 
Arbitragem 

Surgindo alguma divergência entre o Ban
co e um pafs que tenha deixado de ser mem· 
bro, ou entre o Banco e um país-membro, 
depois que se tenha decidido terminar as ope· 
rações da instituição, tal controvérsia será 
submetida à arbitragem de um tribunal com· 
posto de três pessoas. Um dos árbitros será 
designado pelo Banco, outro pelo país inte
ressado e o terceiro, salvo acordo em contrá
rio entre as partes, pelo Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. Caso 
fracassem todos os esforços para que se che~ 
gue a 1.1m acordo 1.1nànime, as decisões do 
Tribunal serão tomadas por maioria. O ter
ceiro árbitro poderá decidir tuda as questões 
de procedimento nos casos em que os árbitros 
não estejam em acordo sobre a matéria. 

ARTIGO XIV 
Disposições Gerais 

SEÇÃO 1 
Sede do Banco 

O Banco terá sua sede em Wa~hington, 
D. C., Estados Unidos da Améríca. 

SEÇÃO 2 
Relações com Outras Organizações 

O Banco poderá realizar acordos com ou
tras organizaçóes para o intercâmbio de infor~ 
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mações ou para outros fins compat{veis com 
este Convênio. 

SEÇÃ03 
Órgãos de Ligação 

Cada pais-membro designará uma e_ntida
de oficial para fins de manter ligação com 
o Banco sobre matérias relacionadas com o 
presente Convênio. 

SEÇÃO 4 
Depositários 

Cada pais-membro designará seu Banco 
Central para depositário, onde a instituição 
poderá manter suas disponibilidades na moe
da do respectivo país e outros fundos do ativo 
da instituição. Caso um país-membro não te
nha Banco Centrai, deverá designar, de acor
do com o Banco, outra entidade para esse 
fim. 

ARTIGO XV 
Disposições Finais 

SEÇÃO I 
Assinatura e Aceitação 

(a) Este Convênio Será depositado na Se
cretária Geral da Organização dos Estados 
A..mericanos, onde ficará aberto até o dia 31 
de dezembro de 1959, para receber as assina
nuas dos representantes dos pafses enume
rados no Anexo A. Cada país signatário deve
rá depositar na Secretária Geral da Organi~ 
zação dos Estados Americano-s um instru
mento em que declare que aci:itou ou ratifi
cou este Convênio, de acordo com sua pró
pria legislação, e que as rili!didãs-ni!Cissárias
para cumprir com todas as obrigações que 
lhe são pelo mesmo' impostas. _ 

(b) A Secretaria Geral da Organização dos 
Estados Americanos enviará cópias autenti
cadas do. Convênio aos membros da Organi
zação e lhes comunicará, oportunamente, ca
da assinatura e depósito do instrumento de 

Pais 

. , 

aceitação oU ratificação que se efetue de con
formidade com o parágrafo anterior, e a data 
dos mesmos. 

(c) Ao depositar o instrumento de aceita
ção ou ratificação, cada país _entregará à Se
cretaria Geral da Organização dos Estados 
Americanos, para despesas de administração 
do Banc_o, ouro ou dólares dos Estados Uni
dos da América em quantia equivalente a 
um décimo de um por cento do preço de 
compra das ações do Banco que o referido 
país houver subscrito e de sua quota de contri
buição para o Fundo. Estas quantias serão 
creditadas aos países-membros à conta d_e 
suas subscrições e quotas, estabelecidas de 
acordo com o artigo II, seção 4 (a), (i) e 
artigO IV, seção 3 (d), (i). Em Qualquer mo
mento, a partir da data em que deposite o 
instrumento de aceitação ou ratificação deste 
Convênio, qualquer pafs-membro poderá 
efetuar pagamentos adicionais, que lhe serão 
creditados à conta das subs_crições e quotas, 
estabelecidas de acordo com os artigos II e 
IV, A Secretaria Geral da- Organização dos 
Estados AmericanOs conservará as quantias 
paga.o;; de ~cardo com este parágrafo em uma 
ou mais contas especiais de depósito e as 
transferirá ao Banco, o maiS tardar, quando 
se reúna a primeira Assembléia de Governa
dores, segundo o disposto na seção 3 dest~. 
artigo. -~e este Corrvên~O ri_ãÕ _"elltr.ar em vigor: 
até 31 de dezembro de 1959, a Secretar!ª 
G6úlJ da OrganiZaÇão- dos~ EStados Ani.eri
canos devolverá os fundos aos países que os 
houverem remetido. 

(d) A partir da data do início das operações 
do Banco, a Secretaria Geral da Organização 
dos Estados Americanos poderá receber a 
assinatura e o instrumento de aceitação ou 
ratificação deste Convênio de qualquer pafs 
cuja admissão, na qualidade de membro, seja 
aprovada de acordo com o-disposto no artigo 
!I, seção I (b). 

ANEXO A 

SUBSCRIÇÃO OE AÇÕES DE 
CAPITAL AUTORIZA_t>O /.0 BANCO 

(~_m ac;Oes de US$ 10.000 cada uma) 

Acões da 
capital 

autorizado 

Ações de 
capital 
ex iglve I 

Argent~na ...........• _,~.·~·-·'"""""·-- 5.157 
. 4"14 

5.157 
414 

~~~~~~a. : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : :: : 
Co10mbta ·······-·-·-~-·--··----··"-· 
Costa R1ca ................. -,.~·-
Cuba··-··-···············--····· 

"Ch1 le ...•...•••.......•.... · • • • 
EQuador·······-·-···--····-~······ 
E1 Salvador ..•• -.~·-~··········-
Estad_os Unidos da America ••••.. 
Guatemala····-·--·~····~······
Hait1 ··-··············-····--·· 

'HcnduraS ················-·····
México···-·-·-··----~·-·········-·~ 
NicaráQUa •.... _ ·- ... - .. ~·-~· ••• 
Panamá •••••••• ---. -· ......... • •• 
Paraguai ················-······ 
.Peru·-·············-··········· 
;R-e~úbl ica Dpm~!!J.~anaw. ···-r_ . .;.;~.·:... 
-urugua1 ...••.. ·.'-- -·-···- -'--·-·-· ··-· 
Venezuela ... _ ...•••••...... -- .. 

TOTAL---············-·---~· 

--.----~-•"''-:-

5.157 
- L415 

207 
1.842 
1. 416 

276 
207_:__-

15.000 
276 
207 
207 

3.315 
207 
207 
107 
691 

r-~~~-
2. 76.3 

.r,:m 
207 

1-842 
1.416 

~76-_ 

207 
2o:ooo 

276 
207 
207 

3.315 
207 

__ ----207 __ 
207 
691 
276 

. 533 
2.763 

45.000 

SEÇÃ02 
Vigência 

(a) Este Convénio entrará em vigor quando 
tenha sido assinado e o instrumento de aceita
ção-ou ratificação haja sido depositado,-de 
conformidade com a seçâo 1 (a) deste artigo, 
por representantes de pafses cujas subscri
ções representem pelo menos 85 por cento 
do total das subscrições estipuladas no Anexo 
A 

(b) Os países que tenham depositado seus 
instrumentos de aceftação ou ratificação an
tes da data de entrada em vigor deste Convê
nio adquirirão a condição de membros a par
tir desta data. Os outros pa(ses serão conside
rados membros a partir das datas em que 
depositem seu instiumento de aceitação ou 
ratificação. 

SEÇÁO 3 
Início de Operações 

(a) A Secretaria Geral da Organização doS 
Estados Americanos convocará a primeira 
reunião da Assembléia de Governadores logo 
que este Convênio entre em vigor, de confor
midade com a seção 2 deste 3.rtigo. 

(b) Na primeira reunião da Assembléia de 
Governadores serão adotadas as medidas ne
cessárias para a designação dos Diretores 
Executivos e de seus Suplentes, de acordo 
com o que dispõe o artigo VIII, seção 3, e 
para a determinação da data de inícío das 
operações do Banco. Não obstante o estabe
lecido no artigO VIII, seção 3, os Governa-
dores, se __ o julgarem conveniente, poderão 
determinar que o primeiro período de exer
cício dos DiretoresExecutivos tenha duração 
inferior a trêS anOs. · -

Feito na cidade_ de Washington, DC, Esta
dos Unidos da América, num original, datado 
de 8 de abril de 1959, cujos textos escritos 
em português, espanhol, francêS e_ inglês são 
igualmente autênticos. 

Subscr tção 
total 

10.314 
828 

10.314 
2·~a3o_ 

414 
3.684 
2.832 

552 
414 

ss~-ooo---

55-2 
414 
414 

6-630 
414 

_____ 414 
.414 

1.382' 
' 552: 

- 1.106· 
5-526 

,85.000 
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ANEXOB 
QUOTAS DE CONTRÍBUIÇÁO 

FUNDO PARA OPERAÇÓES ESPECIAIS 

(Em milhares de VS$ 

País 
Quotas 

Argentina ...................•..•......... 10.314 
Bolívia ....................•...•.•.......•. ~ .. 828 
Brasil ............ ,_ •..• -................. ~. 1_0.314 
Colômbia ... ············-···········-····· 2.830 
Costa Rica ................................. H 414 
Cuba ...................... , .... ., ..... ~.····· 3.684 
Chile .............. ·~·· ............. , ...... _2.832 
Equador ..... ··················~·-····~·····• :552 
El Salvador ................................ .,;, 414 
Estados Unidos da América ..... _. 100.000 
Guatemala ................................... 552 
Haiti ...........................•.•............ 414 
Honduras ...........•.....•......••..•.••.... 414 
Mêxico ..............•.............• ~ ....• - 6.630 
Nicarágua .................................... 414 
Panamá ................. , ........ ~ ......... ~ .. 414 
Paraguai ....................... ~- ..... ~~- 414 
Peru ........................................ 1.382 
República DominiCana .... , ......... : ... ~ 552 
Uruguai. ............................. ~- 1.106 
Venezuela ............................... - 5.526 
TOTAL ....... : ..................... _ L'iO.OOO 

ANEXO C 
ELEIÇÃO DOS DIREITOS EXECUTIVOS 

(a) Os seis Diretores Executivos, a que se 
refere o artigo VHI, serão 3 (b) (ii), serão 
eleitos pelos Governadores que tenham direi· 
to a votar para esse fim. 

(b) Cada Governador emitirá, a favor de 
uma única pessoa, todos os votos a que tenha 
direito o pals membro, por ele representado, 
conforme o art. VIII, seção _4, 

(c) Em primeiro lugar, serão efetuadas tan· 
tas votações quantas forem necessárias até 
que quatro candidatos recebam, individual· 
men,te, um número de votos que re_er~sente 
uma percentagem não inferior à soma das 
percentagens correspondentes ao país com 
o maior poder de voto e ao país com o menor 
poder de voto. Para os fins deste parágrafo. 
será computado como 100 por cento o poder 
total de votos dos países com direito a parti· 
cipar nas votações previstas neste Anexo. 

(d) Em segundo lugar, os Governadores 
que não tenham emitido seu voto em favor 
de algum dos Diretores eleitos, de acordo 
com o parágrafo (c) deste Aflexo, elegerão, 
à base de um voto por Governador, os outros 
dois Diretores. Os dois candidatos que obte~ 
nham, individualmente, mais votos que qual~ 
quer outro candidato, numa mesma votação, 
serão eleitos Diretores Executivos, e aS vota~ 
ções deverão ser repetidas até que isso ocor~ 
ra. Terminada a votação um dos Governa~ 
dores que não votou por um ou-outro dos 
candidatd's, deverá dar seu voto a favor de 
um deles. 

O número de votos que, de conformidade 
com o art. VIII, seçáo 4, tenha cada um dos 
Governadores que haja votado ou dado seu 

voto a _favor çle algum Diretor eleito, confor
me este parágf~Jo, será considerado, para os 
fiii.S do art. VIII, seção 4 (c) (li), como haven
do contribuído para a eleição desse candi
dato. 

(')DECRETO N>' 73.131, DE 9 
DE NOVEMBRO DE 1973 

Promulga o Convênio Constitutivo do 
Banco Interamericano de Desen volviw 
mento 

O Presidente da República: 
Havendo sido aprovado, pelo Decreto Le· 

-- gislativo_oP 1&. de 7 de dezembro de 1959, 
o Convênio Constitutivo do Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento, concluido em 
Washington, a R de abril de 1959; 

Havendo sido depositado, pelo Brasil, o 
Instrumento de Ratificação junto à Organi· 
zaçáo dos Estados Americanos, em 30 de de· 
zembro de 1959; 

E havendo o referido Convênio, em con· 
formidade com o seu art. XV, Seção 2, (b}, 
entrado em vigor, para o Brasil, a 30 de de
zembro de 1959; 

Decreta que o Convênio, apenso por cópia 
ao presen_t_e Decreto, seja executado e cum· 
prido tão inteiramente como nele se contém. 

Brasr1ia, 9 de novembro de_1973; 152" da 
Independência e 85~ da República. -Emílio 
G. Médici- Mario Gibsoõ Barbosa- Anto· 
nio Delfim Netto. 

(À Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.) 

Parecer 

PARECER N•142, DE 1990 

Da Comissão Temporária Código de 
Menores, apresentando a, redação final 
do Projeto de Lei do Senado n~ 193, de 
1984. 

I - Relatório 

1. Em sessão plenária do dia 22~3-90, foi 
lido o Parecer n9 48/90, da Comissão Tempo· 
rária Código de Menores, que concluíra pela 
ap-rovação do Projeto de Lei n: 193, de 1989, 
de autoria do Senador Ronan Tito, e peta 
prejudiCialidade dos Projetas de Lei nos 255 
e 279, de 1989, de autoria, respectivamente, 
dos Senadores Nelson Carneiro e Márcio La
cerda, que tramitavam em conjunto. 

2. A matéria incluída na ordem do dia 
para discussão, em turno único, foi debatida 
em sete sessões, e, na sétima, realizada no 
dia 25-4-90, submetida a votação. Aprovou· 
se então, o Requerimento no 79/89, do Sena
dor Jamil Haddad, que propôs destaque do 
art. 136 e de seus parágrafos, para votação 
em separado. 

JL __ Foiaj:>fovado o PLS n~ 193/89, ficando 
prejudicados os PLS n~' 255 e 279/89. 

4. Tendo sido votados em separado o art. 
136 e seus parágrafos, foram eles rejeitados. 

5. A requerimento dos Senadores Antô
nio Luiz Maya (Requerimento n~" 80/90) e 
Jamil Haddad (Requerimento no 81/90), fo· 
ram votadas ern separado as Emendas n~5 12 
e 15, que, aprovados anteriormente naCo
missão Temporária, Joram rejeitadas pelo 
Plenário. 

6. Em síntese, foram as seguintes as deci
sões do Plenário: 

a) aprovadas, as Emendas n~s 3, 5, 7 a 10, 
13 e 14, 16 a 18, 20 a 22, 24 a 35, de parecer 
favorável; 

b) rejeitadas as Emendas n~~z e 6, de pare
cer contrário; 

c) aprovada a subemenda apresentada à 
Emenda n~ 1, ficando prejuêlicada a Emenda 
n" 1; 

d) aprovada a subemenda ªpresentada à 
Emenda n1' 19, ficando prejudicada a Emenda 
n° 19; 

e) declaradas prejudicadas as Emendas n"~ 
4,11 e23; 

f) rejeitadas as Emendas n95 12 e 15, desta· 
ca.das, que haviam sido aprovadas na Comis· 
sáo Temporária; -

g) rejeitados o art. 136 e seus parágrafos. 
7. Coube-nos, então, introduzir, no cor· 

po do PLS n" 193/89, as alterações ditadas 
pelas decisões do Plenário em relação às 
emendas. 

8. Ao mesmo tempo, houvemos por bem 
fazer algumas correções redacionais nos dis~ 
positivos que nos pareceram delas carecer, 
a fim de tomá-los mais claros e_concisos, sem, 
Contudo, modificar-lhes o mérito. São as se~ 
guintes: 

a) O art. 10, 111, apresentava, no texto ori~ 
gütal, _a_ seguinte redação: 

"Art. 10. Os hospitaiS--e demais es~ 
_ tabelecimentos de atenção à sáude de 

gestantes, públicos e particulares, são 
obr~gados a! 

III -proceder a. exames visando ao 
diagnóstico, terapêutica e aconselha
mento das doenças devidas a erros inatos 
ao metabolismo do recém-nascido, bem 
como orientar os pais sobre possíveis 
malformações congénitas e outros pro
blemas genéticos." 

Demos a esse inciso a seguinte reda
ção: 

"Art. 10. .. ............................. .. 
III- proceder a exames visando ao 

_diagnóstico e terapêutica de anormali
dades no metabolismo do recém-nasci
do, bem como prestar orientação aos 
pais." 

b) Suprimimos, no art. 15, parágrafo úni
co, g, in fme, a expressão '"'quando vitimi
zado", que nada acrescenta ao texto e cria 
um neologismo desnecessário. O dispositivo 
ficou assim redigido: 

"Art. 15. .. .............................. . 
Parágrafo único. O direito à liber

dade compreende os seguintes aspectos: 
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g) liberdade e buscar refúgio, auxílio 
e orientação;'" - -- -

c) o § 1" do art. 33 está assim redigido: 

"Art. 33.- ................................ . 
§ 1" A guarda destina-se a regula

rizar a detenção de fato, podendo ser 
deferida, liminar ou incidentalmente, 
nos procedimentos de tutela e adoção, 
exceto nos de adoção internacional (gri
fo nosso)." 

Nesse texto, substituímos as palavras "de
tenção" e "internacional" por "posse" e "por 
estrangeiro", respectivamente, inegavelmen
te mais apropriadas. 

d) Reza o art. 50, caput: 

"A autoridade judiciária manterá; ein 
cada comarca ou foro regional, um regis
tro de crianças e adolescentes e outro 
de interessados considerados aptos à 
adoção ... " 

Demos a esse texto a seguinte redação, 
por motivo de clareza: 

''A autoridade judiciária manterá, em 
cada comarca ou foro regional, um regi3-
tro de crianças e adolescentes em condi
ções de serem adotadas e outro de pes
soas interessadas na adoção ... " 

e) O§ lu do art. 61 está vazado nos seguin
tes termos: 

"Art. 61. ................ ~ ............... . 
§ lu. Considera-se aprendizagem a 

formação profissional met6dicã., que 
corresponda a um processo educacional 
com desdobramento de ofícío, etri Opera
ções ordenadas em conformidade com 
um programa, sob orientação de um res
ponsável e em ambiente adequado." 

Demos a esse dispositivo, para fins de cla
reza, a seguinte redação: 

''Art. 61. ·······~-··~--·~·~~---~-~ 
§ 19 Considera-se aprendizagem a 

formação profissional metódica, minis
trada segundo operações ordenadas de 
conformidade com um programa, sob 
orientação de um responsável, em am
biente adequado, e que confira ao ado
lescente o domínio de um ofício." 

t) Por motivo de clareza, demos ao § !9 
do art. 78 a seguinte nidação: 

"Art. 78. 
§ 19 A autorização não será exigida 

quando: 
a) tratar-se de comarca contígua à da 

residência da crianÇa, se na mesnia uni
dade da Federação, ou incluída na mes
ma região metropolitana; 

b) a criança estiver acompanhada: 
1 - de ascedente ou colateral maior, 

até o terceiro grau, comporvado docu
mentalmente o parentesco; 

2 -de pessoa maior, expressamente 
autorizada pelo pai, mãe ou responsável, 
mediante declaração escrita, dispensada 
o reconhecimento de firma." 

Co.tejada esta redação com o texto original, 
VeiifíCa-se que aperias deixamos expresso que 
a determinação diz respeito à criança e ao 

adolescente. 
g) O § 1 d do art. 111 estava assim redigido: 

"Art. 111. ............................... . 
§ 1~ A medida aplicada ao adoles

cente será sempre proporcional às suas 
necessidades e às circunstâncias e à gra
vidade da infração." 

Demos-lhe a seguinte redação, objetivan
do conTél'if ao texto maior concisão e clareza: 

"Art. 111. . .............................. . 
§- 1•: A medida aplicada ao adoles

cente levará em conta a sua capacidade 
de cumpri-Ia e as circunstâncias e gravi
dade da infração." 

h) No art. 121, § Y, in fine? suprimimos 
a palavra "cumpridos", que não se coaduna 
com o texto, que ficou assim redigido: 

"Art. 121. .. ............................ .. 
§ SO A liberação será compulsória 

aos 21 (vinte e um) anos de idade." 

i) No art. 124, XI, suprimimos, in fine, 
a expressão "adequadas e compatíveis às suas 

_ ne"cesSidades", que nada acrescenta ao dispo
sitivo, além de incorporar um erro de regên
cia~ 9 ~rtigo ficou assim redigido: 

"Art. 124. São direitos do adoles
cente privado de liberdade, entre outros, 
os seguintes: 

XI- receber escolarização e profis
sionalização;" 

j) NO: art. 136, X, substituímos a expressão 
final "em situação de risco" por "quanto ne~ 
cessár1o", para evitar uma impropriedade. O 
preceito ficou assim redigido: 

. "Art. 136. São atribuições do Con
selho Tutelar: 

X- requisitar certidões de nascimen
to e de óbito de criança ou adolescente, 
quando necessário." 

1) Suprimimos o§ 1~ do art. 157, que pre
viã a obrigatoriedade de especialização de 
juízes em comarcas Cujo ndmero de habitan
tes fosse igual ou superior ao estipula~o no 
art. 156_ Isso porque, por força da Emenda 
n9 20, foi dada nova redação ao art. 156, ex
cluindo-se o referencial numérico de habi» 
tantes (300.000). 

m) No art. 158, caput, substituímOs a ex
pressão "a estrutura e funcionamento" por 
"execução", que nos pareceu mais adequada. 
O artigo ficou assim redigido: 

"Art. 158. O Poder Judiciário pro
moverá cursos de especialização para 
juízes de servidores, versando, entre ou
tras matérias, sobre direito, criminolo
gia,_ sociologia .• psicologia, pedagogia, 
bem como sobre a execução das políticas 
sociais relativas à criança e ao adoles
cente." 

n) No art. 196, § 4·', suprimimos a palavra 
"científicação"\ pa"rã evitar redundância. O 
dispositivo ficou assiril redigido: 

"Art. 196. .. ............................ . 
§ 4d Estando o adolescente interna

do provisoriamente, será requisitada a 
sua apresentação, sem prejuízo da nOtifi
cação dos pais ou responsável." 

Pelas mesmas razões, no art. 199 suprimi
mos a palavra "cientificado". 

o) No art. 203, caput, in fine, substituímos 
a expresSão •·o resumo das irregularidades 
verificadas" por "o resumo dos fatos". 

p) No art. 210, VI, substituímos a expres~ 
são "adoção internacional" por "adoção es
trangeiro··. 

q) Reza o art. 213, § zu: 
"Art. 213. .. ............................. . 
§ 2~ A enumeração constante deste 

artigo não exclui a atribuição de outras 
funções, desde que compatíveis com a 
finalidade do Ministério PúbliCo.·· 

Houvemos por bem adotar a seguinte reda
ção, que, a nosso ver, aprimora o texto, sem 
alterar-lhe o sentido: 

"Art. 213. 
§ 29 As atribuições constantes deste 

artigo não excluem outras, desde que 
compatíveis Com a finalidade dó Minis
tério Público.,; 

r) No art. 220, VIII, suprimimos a expres
são "adequadas e compátiveis às necessida
des", que nada acrescenta ao texto, além de 
consagrar um erro de regência. O dispositivo 
ficou assim redigido: 

"Art. 220. Regem-se pelas disposi
ções desta lei ações deresponsabilidade 
pot ofensa aos direitos assegurados à 
criança e ao adolescente, referentes ao 
nãó-OfefeCiniento ou oferta irregular: 

VIII- de escolarização e profissiona
lização dos adolescentes privados de li
berdade.·· 

9. Deixamos de comentar as demais alte
rações de redação por serem superficiais e 
facilmente identificáveís. 

10. Cumpre esclarecer que os artigos fo
ram remunerados por força da supressão de 
alguns dispositivos e do acréscimo de ou_tros, 
observada a boa técnica legislativa e de con
formidade com as emendas aprovadas. Quan
to ao art. 16, cujo conteúdo constitui desdo
bramento natural do art. 15, foi transformado 
em parágrafo único deste. 

11. E o relatóriO. 
12. Apresentamos, a seguir, a redação fi

nal. 

REDAÇÃO FINAL QO PROJETO 
DE LEI DO SENADO 

N' 193, DE 19il9 

D-ispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e dá outras providências 

O Congresso Nacional decreta: 
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LIVRO l 
Parte Geral 

TÍTULO l 
Das Disposições Prelíminares 

Art. l" Esta Lei dispõe sobre a proteção 
especial à criança e ao adolescente. 

Art. 2" Considera-se criança, para os 
efeitos desta lei, a pessoa até 12 (doze) anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela 
entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em 
lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto 
às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e 
um) anos de idade. 

Art. 3'·' A criança e o adolescente gozam 
de proteção especial e ser-lhes-ão proporcio
nadas oportunidades e facilidades, por lei ou 
por outros meios, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espi
ritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. 

Art. 4" É dever da fàmilia, da comuni
dade, da sociedade em geral e do Poder Públi
c_o assegurar, com absoluta prioridade, a e{e
tivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profis
sionalização, à cultura, à dignidade, ao res
peito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária. 

Parágra(o único. A garantia de prioridãde 
compreende: 

a) a primazia de receber proteção e socor
ro em quaisquer circunstâncias; 

b) a precedência no atendimento por servi
ço de relevância pública ou órgão público 
de qualquer Poder; 

c) a preferência na formulação e na execu
ção das políticas sociais pU.bticas; 

d) o aquinhoamento privilegiado de recur
sos públicos nas áreas relacionadas com a pro- _ 
teção à infância e à fuvCn-tudê. _ 

Art. Y Nenhuma criança ou adolescente 
será.objeto de qualquer forma de negligência, 
diScriminação, exploração, vfolênda; cruel
dade e opressáo, punido na fonna da lei qual
quer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 

Art. 6" Na interpretação desta lei levar
se-ão em conta os fins sociais a Que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, os direi
tos e deveres individuais e coletivos, e a con
dição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento. 

TÍTULO ll 
Dos Direitos Fundamentais 

CAPÍTULO l 
Do Direito à vida e à Saúde 

Art. 7o A criança e o adolescente têm di
reito a proteção, à vida e à saúde, mediante 
a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadiO e harmonioso, em condições dignas de 
existência. 

Art. s~ É ·assegurado à gestante, através 
do sistema único e descentratízado de saúde, 
o atendimento pré e perinatal. 

§ 1'' a gestante será encaminhada aos di
ferentes níveis de atendimento. segundo cri· 
térios médicos específicos, ob<!deccndo-se 
aos princípios de regíonalização e hierarqui
zação do sistema. 

§ 21' A parturiente será atendida prefe
rencialmente pelo mesmo médico que a 
acompanhou na fase pré-natal. 

§ 3" Incumbe ao Poder Público propiciar 
apoio alimentar à gestante e à nu triz que dele 
necessitem~ 

Art. 9'' O Poder Público e as demais ins
tituições propiciarão as condições adequadas 
ao aleitamento materno, inclusive aos filhos 
de mães submetidas a medida privativa de 
liberdade. 

Art. 10. Os hospitais e demais estabele
cimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e particulares, são obrigados a: 

1 -manter registro das ati v idades desen
volvidas, através de prontuários individuais, 
pelo prazo de 18 (dezoito) anos; 
II- identificar o recém-nascido mediante 

o registro de sua impresSao Plantar e digital 
e da impressão digital da mãe, sem prejuízo 
de outras formas normatizadas pela autori
dade administrativa competente; 

III - proceder a exames visando ao diag
nóstico e terapêutica de anormalidades no 
metabolismo do recém-nascido, bem como 
prestar orientação aos pai!>. 

IV - fornecer à parturiente ou a seu res
ponsável, por ocasiâ() da alta médica, declã
raÇ'dO de nascirríento orid-e_cons-tem necessa
riamente as intercorrências do parto e do de
senvolvimento do neonato. 
V- mãnter alojamento conjunto, possibi

litando ao neonato a permanência junto à 
mãe. 

Art. 11, É assegurado atendimento mé· 
dico à criança e ao "ad6lesánte, através do 
sistema único e descentralizado, garantido, 
o acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para promoção, proteção e recupe
ração da saúde. 

§ 1~' A criança e o adolescente portadores 
de deficiência física, sensorial ou mental rece
berão atendimento especializado. 

§ 2~' Incumbe ao Poder Público forn.ecer 
gratuitamente àqueles que necessitarem os 
medicamentos, próteses e outros recursos re
lativos ao tràtainento ou reabilitação. 

Art. 12. Os ~stabelecimentos de atenção 
à saúde deverão proporcionar condições ade
quadas à permanência dos pais ou respon
sável, nos casos de internação de criança ou 
adolescente. 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confir
mação de maus-tratos contra criança ou ado
lescente serão obrigatoriamente comunica
do!> ao Conselho Tutelar da respectiva locali
dade. 

Art. 14. O serviço único e descentrali
zado de saúde promoverá programas de assis
têrrcia_mérlica e odontológica para a preven
ção das enfermidades que ordinariamente 
afetam a população infantil, assim como cam
panhas de educação sanitária para pais, mes
tres e alunos. 

Parágrafo único. _t obrigatória a vacina
ção das crianças contra as enfermidades endê
micas nos ca~os recomendados pelas autori
dades sanitárias. 

CAPÍTULO li 
Do Direito à Liberdade, ao 

Respeito e à Dignidade 

Art. 15. A criança e o adolescente têm 
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 
como pessoas humanas em processo de de
senvolvimento físico, psíquico e social, eco
mo sujeitos de direitos civis, humanos e so
ciais garantidOs na Constituição e nas leis. 

Parágrafo único. O direito à liberdade 
compreende os seguintes aspectos: 

a) liberdade de ir, vir c e.star nos logra
doures públicos e espaços comunitários, res
salvadas as restrições legais; 

b) liberdade de opinião e de expressão; 
c) liberdade de crença e culto religiosos; 
d) liberdade de brincar, praticar esportes 

c divertir-se sadiamente, segundo as necessi
dades e características de sua idade; 

e) liberdade de participar da vida familiar 
e comunitária, sem discriminações; 

f) liberdade de participar da vida política, 
na forma da lei; 

g) liberdade de buscar refúgio, auxl1io e 
orientação; 

h) liberdade de recorrer à autoridade com
petente em caso -de colisão dri interesses com 
os dos pais ou responsável. 

Art. 16. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, p~íquica 
e moral da criariça é- do adolescente, abran
gendo a preservação da imagem, da identi
dade, da autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

Art. 17. É dever de todos velar pela dig
nidade da criança e do adolescente, pondo-os 
a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou cons
trangedor. 

CAPÍTULO lU 
Do Direito à Familia e à 

Convivência Comunitária 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 18. Toda criança ou adolescente 
tem direito a ser criado e educado no seio 
da faml1ia natural e, excepcionalmente, em 
famr1ia substituta, assegurada a convivência 
com os membros de sua faxm1ia e com as 
pessoas de sua comunidade, como forma de 
participação na sociedade. 

Art. 19. Os filhos, havidos ou não dare
lação do casamentO, ou por adoção, terão 
os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discrimi_natórias rela
tivas à filiação. 

Art. 20. É expressamente vedada qual
quer distinção entre filiação legítima e ilegíti
ma, natJ.Iral e civil, para efeito de reconfie
cimento direito ou privilégio legal. 

Art. 21. O pátrio poder será exercido, 
em igualdade de condições, pelo pai e pela 
mãe, na forma do que dispuser a legislação 
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civil, assegurado a qualquer deles o direito 
de, em caso de discordância, recorrer à auto~ 
ridade judiciária competente para a solução 
da divergência. 

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de 
sustento, guarda e educação dos filhos meno· 
res, cabendo-lhes, ainda, no intere~e destes, 
a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciaís. ---

Art. 23. A falta ou a carência de recursos 
materiais, não constitUI motivo suficiénte pa
ra a perda ou a suspensão do pátrio poder. 
!nexistindo outro motivo, que por si só auto
rize a decretação da medida, a criança ou 
o adolescente será mantido em sua famtlia 
de origem, a qual deverá obrigatoriamente 
ser incluída em programas oficiais de auxl1io. 

Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio 
poder serão decretadas judicialmente, em 
procedimento contraditório, nos casoS pre
vistos na legislação civil, bem como na hipó
tese de descumprimento injustífiCado dos de~ 
veres e obrigações a que alude o art. 22. 

SEÇÃO II 
Da Família Natural 

Art. 25. Entende-se por fam!lia natural 
a comunidade formada pelos país, ou qual
quer deles e seus descendentes. 

Art. 26. Os filhõs havidos fora do casa
mento poderão ser reconhecidos pelos pais, 
conjunta ou separadamente, no próprio ter
ma- de nascimento, ou por testamento. me
diante escritura ou outro documen-to público. 

Parágrafo único. O !e-conheCimento pode 
preceder o nascimento do filho_ ou suceder
lhe o falecimento. 

Art. 27. O reconhecimento do estado de 
filiação é direito -pcrsonalíssimo, indisponível 
e imprescritível, podendo ser exercitado con
tra os pais, ou seus herdeiros, em qualquer 
tempo, observado o segr~do de justiça. 

SEÇÃO UI. 
Da Família Substituta 

SUBSEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 28. A colocação em lar sub:.titutito 
far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente, nos termos desta lei. 

§ 1" Sempre que possível a crianç-a ou 
adolescente deverá ser previamente ouvido, 
e a sua opinião devidamente considerada. 

§ 2~ Na apreciação do pedido levar-se-á 
em conta o grau de parentesco, a relação 
de afinidade, ou de afetividade, a fim de evi
tar ou minorar as conseqüências emOcionais 
e psicológicas decorrentes da medida. 

Art. 31. A colocação em lar substituto 
estrangeiro constitui medida excepcional, so
mente_ admissível na modalidade de adoção, 
sempre precedida por tutela, pelo prazo míni
mo de 1 (um) ano, para efeito de estágio 
de convivência, e desde que esgotadas as pos
sibiJidades de manutenção da criança na pró
pria fam!1ia oU em ·novo -lar no País. 

Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, 
o responsável prestará compromisso de bem 

--e-fielmente desempenhar o encargo, median
te termo nos autos. 

SUBSEÇÁO II 
Da Guarda 

Art. 33. A guarda obriga à prestação de 
aSsistência material, moral e educacional à 
criança ou adolescente, conferindo a seu de
tentor o direito de opor-se a terceiros, inclu
sive ·aos pais. 

§ 1" A guarda destina -se a regularizar a 
posse de fato, podendo ser deferida, liminar 
ou incidentalmente, nos procedimentos de 
tutela e adoção, eXceto nos de adoção por 
estrangeiros. 

§ 2~ Excepcionalmente, deferir-se-á a 
guarda, fora dos casos de tutela e adoção, 
para atender a situações peculiares, ou suprir 
a falta eventual dos pais ou responsável, po
dendo ser deferido o direito de representa
ção, para a prática de atas determinados. 

§ 3~ A guarda confere à criança ou ado
lescente a condição de dependente, para to
dos os fins e efeitos de direito. 

Art. 34. O Poder Público estimulará, 
através_ de assistência fuddica, incentivOs fis
cais e subsídios, o acolhimento, sob a forma 
de guarda, de criança ou adolescente órfão 
ou abandonado, 

Art. _35. A guarda poderá ser revogada 
a qualquer tempo, mediante ato judicial fun
damentado, havendo motivo razoável, ouvi
do o Ministério Público. 

SUBSEÇÃO Ili 
Da Tutela 

Art. 36. A tutela será deferida, nos ter
mos da lei civil, à criança ou ao adolescente 
até 21 (vinte e um) anos incompletos. 

Parágrafo único. O deferimento da tutela 
pressupõe a prévia decretaçaa-· da perda ou 
suspensão do pátrio poder. _ __ 

Art. 37. Será dispenSada -ã especializa
ção de hipoteca legal, sempre que o tutelado 
não possuir bens ou rendimentos, ou por 
qualquer outro motivo relevante. 

Parágrafo único. A especialização de hi
poteca legal será também dispensada se os 
bens~ porventura existentes em nome do tute
lado, constarem de instrumento pUblico, de
vidamente :registrado no registro de imóveis, 
e se os rendimentos forem suficientes apenas 
para a mantença do tutelado, não havendo 
sobra significativa ou provável. 

Art. 29. Não se deferirá colocação em 
lar substituto a pessoa que revele, por qual
quer modo, incompatibilidade com a natu
reza da medida, ou não ofereça ambiente fa
miliar adequado. 

Art. 30. A colocação em lar substituto 
não admitirá transferência da criança ou ado
lescente a terceiros ou a entidades governa
mentais ou não, governamentais, sem autori· 
zação judicial. 

Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela 
~ o disposto no art. 24. 

SUBSEÇÃO IV 
Da Adoção 

Art. 39. A adoção reger-se-á segundo o 
disposto nesta Lei. 

Art. 40. O adotando dt!ve contar com, 
no máximo, 18 (dezoito) anos à data do pedi
do, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela 
dos adotantes. 

Art. 41. A adoção atribui a condição de 
filho ao adotando, com os mesmos dir_eitos 
e deveres, inclusive sucessórias, desligando-o 
de qualquer vínculo com pais e parentes, sal
vo os impedimentos matrimoniais. 

§ 1~ Se um dos cônjuges ou concubinas 
adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos 
de filiação entre o adotando e o cônjuge ou 
conCubino do adotante e os respectivos pa-
rentes. --

§ 2\' :É recíproco o direito sucessório en
tre o adotando, seus descendentes, o ado
tante, seus ascendentes, descendentes, e co
laterais até o 4~> grau, observada a ordem de 
vocação hereditária. _ 

Art. 42. Podem adotar os maiores de 21 
(vinte e um) anos, independentemente does
tado civil. 

§ 1" Não podem adotar os ascendentes 
e os irmãos do adotando. _ 

§ 2" A adoção por affibos os cônjuges ou 
concubinas poderá ser formalizada, desde 
que um deles tenha completado 21 (vinte e 
um) anos de idade, comprovada a estabili
dade conjugal ou concubinária. 

§ 3" O adotante há de ser, pelo menos, 
16 (dezesseis) anos mais velho que o ado
tando. 

§ 4i' Os divorciados e os judicialmente se
parados poderão adotar conjuntamente, con
tanto que acordem sobre a guarda e o regime 
de visitas, e desde que iniciado o estágio de 
convivência na constância da sociedade con
jug~L 

§ 5v A adoção poderá ser deferida ao 
adotante que, apóS inequívoca mariifestaçãó 
de vontade, vier a falecer no curso do proce~ 
dimento, antes de prolatada a sentença. 

Art. 43. A adoção apenas será deferida 
quando apresentar reais vantagens para o 
adotando, fundar-se em motivos legítimos. e 
for razoável supor que se estabelecerá um 
vínculo semelhante ao da filiação, entre o 
adotante e o adotando. 

Art. 44. Enquanto não der conta de sua 
administração e saldar o seu alcance, não po
de.o tutor_ ou o .curador adotar o pupilo ou 
o curatelado. 

Art. 45. A adoção depende do consenti
mento dos pais ou do representante legal do 
adotando. 

§ 1\' O consentimento será dispensado 
em relação à ciiah.ça- oti adolescente cujos 
pais sejam desconhecidos ou tenham sido 
destituídos do pátrio poder. 

§ 29 Em se tratando de adotando maior 
de 12 (doze ) anos de idade, será também 
necessário o seu consentimento pessoaL 

Art. 46. A adoção será precedida de es
tágio de convivência cóm a criança ou adoles
cente, pelo prazo que a autoridade judiciária 
fixar, observadas as peculiaridades do caso. 

§ 1\' O estágio de convivência poderá ser 
dispensado, se o adotando não tiver mais de 
um ario de idade, ou se, qualquer que seja 
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a sua idade, já estiver na companhia do ado
tante durante tempo suficiente para se poder 
avaliar a convivência da constituição do vín
culo. 

§ 29 Cumprindo-se -o estágio de convi-. 
vência no exterior, a sindicância será substi
tuída por informação prestada pela autori
dade judiciária do domicflio dos adotantes, 
que poderá valer-se da colaboração de agên
cia especializada. 

Art. 47. O vínculo da adoção constitui
se por sentença judicial, que será inscrita no 
registro civil mediante mandado, do qual não 
se fornecerá certidão. 

§ 1•' A inscrição consignará o nome dos 
adotantes como pais, bem como o nome de 
seus ascendentes. 

§ 2\' O registro original do adorando será 
cancelado por mandado arquivado. 

§ 3" Nas certidões do registro nenhuma 
observação poderá constar sobre a origem 
do ato. 

§ 4'-' A critério da autoridade judiciária. 
poderá ser fornecida certidão para a salva· 
guarda de direitos. 

§ S' A sentença conferirá ao adotando 
o nome do adotante c, a pedido deste, poderá 
determinar a modificação do prenome. 

§ 6!' A adoção produz seus efeitos a partir 
do trânsito em julgado da sentença, exceto 
na hipótese prevista no art. 42, § s~, caso 
em que terá força retroativa à dara do óbito. 

Art. 48. A adoção é irrevogável. 
Art. 49. A morte dos adotantcs não res

tabelece o_ pátrio poder dos pais naturais. 
Art. 50. A autoridade judiciária mante

rá, em cada comarca OLf foro regional, um 
registro de crianças e adolescentes em condi
ções de serem adotados e outro de pessoas 
interessadas na adoçáo, devendo, sempre que 
possível e conveniente aos interesses da crian
ça ou do adolescente, ser obedecida a ordem 
de inscrição. 

§ 1 ~ O deferimento da inscrição dar-se-á 
após prévídá consulta aos órgãos técnicos do 
Juizado, ouvido o Ministério Público. 

§ 21' Não será deferida a inscrição se o 
interessado não satisfazer os requh;itos legais, 
ou em qualquer das hipóteses previstas no 
art. 29. 

Art. 51. Cuidando-se de pedido de ado
ção formulado por estrangeiro residente ou 
domiciliado fora do País, observar-se·á o dis
posto no art. 31. 

§ 1" O candidato deverá comprovar, me
diante documento expedido pela autoridade_ 
competente do respectivo domicilio, estar de
vidamente habilitado à adoçâo, consoante as 
leis do seu país, bem como apresentar estudo 
psicossociai, elaborado por agência especía
Iizada, de idoneidade reconhecida por orga
nismo internacional e credenciada no país de 
origem. 

§ z~ A autorida :e judiciária, de ofíciO ou 
a requerimento do W. .tistério Público, deter
minará a apresentação do texto pertinente 
à legislação estrangeira, acompanhado de 
prova da respectiva vigência. 

§ 3" Os documentos em língua estrangei
ra serão juntados aos autos, devidamente au
tenticados pela autoridade consular, obser· 
vados os tratados e convenções internacio
nais, e ACOmpanhados da respectiva tradu
ção, por tradutor público juramento. 

S 4·' O estágio de convivêncía, em qual
quer hipótese. será de, no mínimo, um ano, 
ob!)ervado _ _o disposto no art. 46 e seu pará· 
grafo 2''. Se o adotaJ?.dO possuir 2 (dois) ou 
maís ariOS de idade, QS l.5__(quinz_e) primeiros 
dias do estágio deverão ::;er cumpridos em 
territóriQ _n_a_c_ional. 

§ 5" Somente se admitirá o início do está· 
gio de convivência rio exterior quando os pais 
do adotando, se conhecidos e vivos, estive
rem destituídos do pátrio poder, com senten
ça transitada em julgado. 

CAPÍTULO IV 
Do Direito à Educação, à 

Cultura e ao Lazer 

Art. 52. A criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno desen
volvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condiçóes para o acesso 
e permanência na escola; 

11 - direito de ser respeitados por seus 
mestres e professores; 

III - direito de contestar critérios avalia· 
tivos, podendo recorrer às instâncias esco
lares superiores; 
IV- direito _de organização e- participação 

cm entidades estudantis; 
V- acesso a programas de bolsas de escu

do; 
VI - opção pela escola mais próxima à 

sua moradia. 
Parágrafo único. É direito do educando e 

de s.eus pais ou responsável ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar 
da definição das propostas educacionais. 

Art. 53. É dever dO Estado assegurar à 
criança e ao adolescente: 

I- ensino fundamental, obrigatório e gra
tuiro, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatorie
dade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento_ educacional especiali
zado aos portadores de deficiência, preferen
cialmente na rede regular de ensino; 

IV- atendimento em creche e pré-escola 
às crianças de O (zero) a 6 (seis) anos de 
idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do 
ensino, da pesquisa e da criação artística, se
gundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do adolescente traba
lhador; 

VII - atendimento no ensino fundamen
tal, através de prográmas, suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimen
tação e assistência-à saúde. 

§ 1" O acesso ao ensino obrigatório e gra
tuitO é direito público subjetivo. 

§ 2" O não-ofetecimento do ensino obri
gatório pelo Poder Público, ou sua oferta irre
gular, importa responsabilidade da autorida
de competente. 

§ 3" Compete ao Poder Público recen
sear os educandos no ensino fundamental, 
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais 
ou responsável, pela frcqüência à escola. 

~ 4'' São responsáveis solidários pela 
criação e manutenção das creches e pré-es
colas o Poder Público e os empregadores em 
relação aos filhos e dependentes de seus em
pregados. 

Art. 54. Os pais ou responsável têm a 
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 
nas escolas públicas ou privadas. 

Art. 55. Os dirigentes de estabelecimen
tos de ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de: 

1- maus-tratos envolvendo seus alunos; 
II - reiteração de faltas injustificadas e 

de evasão escolar, esgotados os recursos esc o· 
lares; 

III -elevados níveis de repetência. 
Art. 56. O Poder Público estimulará pes

quisas, exp~riéncías e novas proPostas rclati· 
vasa calendário, seriação, currículo, metodo
logia, didática e avaliação, com vistas à inser· 
ção de crianças e adolescentes excluídos do 
ensino fundamental obrigatório. 

Art. 57. No processo educacional respei· 
tar-se-ão os valores culturais, artísticos e his
tóricos próprios do contexto sociat da criança 
e do adolescente, garantindo-se a estes o 
acesso às fontes de cultura e a liberdade de 
criação. 

Art. 58. Os Municípios, com apoio dos 
Estados e da União, estimularão e facilitarão 
a destinação de recursos e espaços para pro· 
gramações culturais, esportivas e de lazer vol~ 
tadas para a infância e a juventude. 

CAPÍTULO V 
Do Direito à ProriSsionalização e à 

Proteção no Trabalho 

ArL ~- A ProteçãO aÕ trabalho dos ado~ 
Iescentes é regulada por legislação especial, 
s_em prejuízo 9o disposto nesta Lei. 

Art. 60. E proibido qualquer trabalho a 
menores de 14 (quatorze) anos de idade. 

Parágrafo único. Na condição de apren
diz, somente poderão ser admitidos adoles
centes a partir de 12 (doze) anos de idade. 

Art. 61. Na condição de trabalhador ou 
de aprendiz, é conferido ao adolescente: 

I - garantia de direitos previdenciários e 
trabalhistas; 

II-garantia de acesso e freqüência à esco
la em turnos e épocas compatíveis com seus 
interesses, atendidas as peculiaridades locais; 

III- horário especial de trabalho; 
IV - garantia de_ trabalho protegldo ao 

adolescente portador de deficiência, de acor
do com a Convenção 168 da Organização In
ternacional do Trabalho. 

§ 1~· Considera-se aprendizagem a for
mação profissional metódica, ministrada se
gundo operações ordenadas de conformidade 
com um programa, sob orientação de um res-
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ponsável, cm ambiente adequado e que con
fira ao adolescente o domínio de um ofício. 

§ 2'·' Os limites máx.irilOS de tempo neces
sário à aprendizagem metódica -serão fixados 
por atas do Ministério do Trabalho, ouvida 
a categoria profissional a que corresponda 
o ofício. 

Art. 62. Ao adolescente empregado, 
aprendiz, em regime familiar de- trabalho, 
aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é ve
dado o trabalho: 

I - noturno, realizado entre as 22 (virite 
e duas) horas de um dia c as 5 (cinco) horas 
do dia seguinte; 

II - perigoso, insalubre e penoso; 
III - realizado em locais prejudiciais à 

sua formação e ao seu desenvolvimento físi
co, psíquico, moral e social; 

IV - realizado em horários e locais que 
não permitam a freqüência à tEscola. 

Art. 63. Os programas sociais que te
nham por base o trabalho educativo, sobres
ponsabilidade de entidade governamental ou 
não governamental sem fins lucrativos, deve
rão assegurar aos adolescentes que_ dele parti
cipem condições de capacitãÇao para o- eier
dcio de atividade reg11lar e remunerada. 

§ 1" Entende-se por trabalho educativo 
a atividade laboral em que as exigências peda
gógicas relativas ao desenvolvimento pessoal 
e social do educando prevalecem sob o aspec
to produtivo. 

§ 2\' A remuneração que o adolescente 
receba pelo trabalho efetuado, ou a partici
pação na venda dos produtos_do seu trabalho 
não desfigura o caráter educativo. 

Art. 64. O adolescentes tem direito à 
profissionalização e à proteção no trabalho, 
observados os seguintes <~,spectos: 

I- respeito à condição Peculiar de pessoa 
em desenvolvimento; 

II - capacitação profissional adequada ao 
mercado de trabalho. 

TÍTULO Ill 
Da Prevenção 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 65. __ Ê dever de todos prevenir a 
ocorréncia de situação de risco pessoal ou 
social à criança e ao adolescente. 

Art. 66. A criança e o adolescente têm 
direitO a informação, cultura, lazer, esportes, 
diversões, espetáculos, produtos e serviços 
que respeitem sua condição peculiar de pes
soa em desenvolvimento. 

Art. 67. As obrigações previstas nesta 
Lei não excluem da prevenção especial outras 
decorrentes dos princípios por ela adotados. 

Art. 68. A inobservância das normas de 
prevenção importará em respOnsabilidade da 
pessoa física ou jurfdica, nos termos desta 
Lei. 

CAPiTULO II 
Da Prevenção Especial 

SEÇÁO I 
Da Informação, cultura, lazer, 
~p_?rtes, diversões e _espetáculos 

Art. 69'. - O Poder Público, através do ór
gão competen-te, regulará as diversões e espe
táculos públicos, informando sobre a natu
reza deles, as faixas etárias a que não se reco
mendei'!!_, locais e horários -~-l!l que sua apre
sentaçãO se mostre inadequada. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelas di
versões e espetáculos públicos deverão afi
xãr, em lugar viSível e de fácil acesso à entra
da do local de exibição, informação destacada 
sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária 
especificada no certificado de classificação. 

Art. 70. Toda criança ou adolecente terá 
acesso às diversões- e eSp"etáculos públicos 
classificados como adequados para sua faixa 
etária. 

Parágrafo único. As crianças menores de 
10 (dez) anos somente poderão ingressar e 
permanecer-nos locais de apresentação ou 
exibição quando acompanhadas dos pais ou 
responsável. 

ArL 71. As emissoras de rádio e televi
são somente exibirão programas com finali
dades educativas, artísticas, culturais e infor
mativas, adequados ao público_ infanta-juve
nil, no horário recomendado para essa faixa 
etária. 

Parágrafo único. Nefl.hUm· espetáculo será 
apresentado ou anunciado Sem aviso de sua 
classificaçáo, antes de sua transmissão, apre
sentação ou exibição. 

· Art. 72. Os proprietários, diretores, ge
entes e funcionários de empresas que explo

rem a veneta ou aluguel de fitas de progra
mação em vídeo cuidarão para que não haja· 
venda ou locação em desacordo com a classi
ficação atribuída pelo órgão competente. 

Parágrafo único. As fJtas a que alude este 
artigo deverão conter informação sobre a na
tureza _da obra e a faixa etária a que se desti
nam. 

Art. 73__ As revistas e p-ublicações con
tendo material impróprio ou inadequado a 
crianças e adolescentes deverão ser comercia
lizadas em embalagem lacrada, com a adver
tência de seu conteúdo, proibida a venda a 
menores de 18 (dezoito) anos. 

Parágrafo único. As editoras cuidarão pa
ra Cjue as ·capas que contenham· mensagens 
poinogi'áficas ou obscenas seja protegidas 
com embalagem opaca. 

Art. _ _74. _As revistas e publicações desti
naáaS ao-pôl)iíCo infã-ritO~JUYe-nU nãO poderão 
contei' ilustrações, fotografias, legendas, cró
nicas ou anúncioS de bebidas alcoólicas, taba
co, armas e muniÇões, e deverão respeitar 
os valores éticos e sociais da pessoa e da fa
mília. 

Art. 75. Os responsáveis por estabeleci
mentos que erp!orem comercialmente bilhar, 
sinuca ou congênere, e casas de jogos, assim 

entendidas as que realizam apostas, ainda 
que eventualmente, cuidarão para que não 
seja permitida a entrada e a permanência de 
crianças e adolescentes no local, afixando avi
so para orientação do público. 

SEÇÃO II 

DOS prOdutos e serviços 

Art. 76. t proibida a venda à criança ou 
ao adolescente de: 

I- armas, munições e explosivo~; 
II -bebidas alcoólicas; 
111- produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica, ainda 
que por utilização indevida; 

IV - fogos de estampido e de artifíCio, 
exceto aqueles que pelo seu reduzido poten
cial sejam incapazes de provocar qualquer 
dano fisico em caso de utilização indevida; 
V- revistas e publicações que contrariem 

o disposto nos_ arts. 73 e 74. 

Art. 77. .t proibida a hospedagem de 
criança ou adolescente em hotel, motel, pen
são ou es-tabelecimento congénere, salvo se 
autorizado óti aCompanhado pelos pais ou 
responsável. 

SEÇÁO III 
Da autorização para viajar 

Art. 78. Nenhuma criança poderá viajar 
para fora da comarca ónde reside, desacom
panhada dos pais ou responsável, sem expres
sa autorização judiciaL 

§ 1" A autorização não será exigida 
quando: 

a) tratar-se de comarca contígua à da resi
dência da criança ou do adolescente, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída 
na mesma região metropolitana; 

b) a criança ou adolescente estiver acorn· 
panhado: 

1 -de ascendente ou colateral maior, até 
o terceiro grau, comprovado documental
mente o parentesco; 
2- de pessoa maior, expressamente auto

rizada pelo pai, mãe ou responsável, median
te declaração escrita, dispensado o reconhe
cimento de firma. 

§ 2~> A autoridade judiciária poderá, a 
pedido dos pais ou responsável, conceder au
torização válida por 2 (dois) anos. 

Art. 79. Quando se tratar de viagem ao 
exterior, a aut,orização é dispensável, se a 
criança ou adolescente; 

I- estiver acompanhado de ambos os Pais 
ou respOnsável; -- -- -- -

II -viajar na companhia de um dos pais, 
autorizado expressamente pelo outro através 
de documento com firma reconhecida. 

Art. 80._ Nenhuma criança ou adolescen
te, nascido em território nacic:mal!poderásair 
do País em companhia de estrangeiro resi
dente ou domiciliado no exterior, sem prévia 
e expressa autorização judicial. 
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LIVRO II 
PARTE ESPECIAL 

TÍTULO l 
Oa Politica de Atendimento 

CAPÍTULO l 
Disposições Gerais 

Art. 81. A política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente far-se-á 
através de um conjunto de medidas governa
mentais e não-governamentais, ~m nível da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Art. 82. As necessidades da criança e do 
adolescente deverão ser .asseguradas através 
de: 

I - politicas sociais básicas; 
II - políticas e programa.<; de assistência 

social, em caráter supletivo, para aqueles que 
deles necessitem; -- -

III - serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial ãs vítimas 
de negligência, maus-tratos, exploração, abu
so, crueldade e opressão, bem como de iden
tificação e localizaçâcr de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desamparados; 

IV - proteção jurídico-social por entida
des da sociedade civil de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente_ 

Parágrafo único. Entende-se por políticas 
sociais bâsicas as que asseguram educação 
e saóde ao público infc:tllto-juveniL _ 

Art. 83. Sãõ diretrizes da política de 
atendimento: 

I- criação de conselhos municipais, esta
duais e nacional de defesa da criança e do 
adolescente, órgãos deUberativos e controla
dores das ações em todos os níveis, assegu
rada a participação popular paritária por 
meio de organizações representativas; 

II - manutenção- de fundos municipais, 
estaduais e nacional vinculados aos respec
tivos conselho:,; de defesa da criança e do ado
lescente; 
III- criaç.ao e manutenção de programas 

específicos, observada a descentralização po
lítico-administrativa; 
IV- municipalização do atendimento; 
V - integração de órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensaria, Segurança 
Pública e Assistência Social, em um mesmo 
local, para efeito de agilização do atendimen
to inicial de adolescentes a quem se atribua 
autoria de ato infracional; 

VI - produção e apoio a estudos, pesqui
sas e estatísticas; 

VIJ -elaboração de material para educa
dores; 

VIU - formação, treinamento e aperfei
çoamento de pessoal dirigente, técnico e au
xiliar dos programas de atendimento; 

IX - identificação, registro e difusão de 
programa~ bem-sucedidos de atendimento; 
X- conscientização e mobilização da -opi·· 

nião pública no sentido da indispensável par
ticipação dos diversos segmentos da socie
dade. 

CAPÍTULO II 
Dos Conselhos de Defesa da 

Criança e do adolescente 

Art. 84. São os seguintes os Conselhos 
de Defe~a da Criança e do Adolescente; 

I -Conselho Nacional de Defesa da 
Criança e do Adolescente, vinculado à Presi
dência da República e sediado no Distrito 
Federal; 

JI - conselhos estaduais de defesa da 
criança e do adolescente, vinculados ao go
verno estadual e sediados na capital do res
pectivo Estado; 

III - conselho municipais de defesa da 
criança_e do adolescente, vinculados â prefei
tura municipal e localizados na sede do res
pectivo munídpio. 

Art. 85. O Conselho Nacional de Defesa 
da Criança e do Adolescente. os conselhos 
estaduais e munidpais são órgãos delibera
tivos e controladores das ações de atendi
mento em todos os níveis e se organizarão 
com o objetivo de assegurar a realização da 
política -de proteção à criança e ao adoles
cente prevista neste Estatuto. 

Art. 86. Os membros do Conselho Na
cional de Defe~a da Criança e do Adolescente 
e, bem assim, dos conselhos estaduais e muni
cipais serão indicados pelo Poder Público e 
por associações religiosas e comunitárias, as
segurada a rePresentação paritária, para 
manda.to de dois anos, permitida uma recon· 
dução. 

Art. "87: A funçãO de membrO dO Canse-
lho Nacional e dos conselhos estaduais e mu
nicipais de defesa da criança e do adolescente 
é considerada de interesse público relevante 
e não será remunerada. 

CAPÍTULO lll 
Das entidades de atendimento 

SEÇÃO l 
Disposições GeraiS 

Art. 88. As entidades de atendimento 
são responsáveis pela manutenção das pró
prias unidades, assim _ço_mo pelo planejamen
to e execução de programas de proteção e 
sócio-educativos destinados a crianças e ado
lescentes, em regime de: 

I -orientação e apoiO-SOdQ:familiar; 
II- apoio sócio-educativo em meio aber-

to; 
III - colocação farriiliar; 
IV- acolhimento; 
V - liberdade assistidas; 
VI- semiliberdade; 
VH -internação, 
Parágrafo único. As ent_idadcs governa

mentais e nãó-governamentais deverão pro
ceder à instrução de seus programas, especifi
cando os regimes de atendimento, na forma 
definida neste artigo, junto ao Cooselho Mu
nicipal de Defesa da Criança e do Adoles
cente, o qual manterá registro das inscrições 
e de suas alterações, do que fará comunicação 
ao Conselho Tutelar e .à autoridade judiciá
ria. 

Art. 89. As entidades não-governamen
tais somente poderão funcionar depois de re
gistradas no Conselho Municipal de Defesa 
da Criança e do Adolescente. o qual comu
nicará o registro ao Conselho Tutelar e à au
toridade judiciária da respectiva localidade! 

Parágrafo úncio. Será Uegado registro à 
entidade que: 

a) náo ofereça instalações físicas em condi
ções adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e segurança; 

b) não apresente plano de trabalho compa
tível com os princípios deste Estatuto; 

c) esteja irregularmente constitufda; 
d) tenha em seus quadros pessoas inidô

neas. 
Art. 90. As entidades que desenvolvem 

programa de acolhimento deverão adotar os 
seguintes princípios: 

I -preservação dos vínculos familiares; 
II - integração em família substituta, 

quando esgotados os recursos de manut_enção 
n.a. própria fami1ia _de origem; 
III- atendimento personalizado e em pe-

quenos grupos; --
IV. - desenvolvimento de atividades em 

regime de co-educação; 
V - não desmembramento de grupos de 

irmãos; 
Vf- evitar~, Sempre que possível, a trans· 

ferência para outras entidades de crianças e 
adolescentes acolhidos; 

VII- participação na vida da comunidade 
local; 

VIII - preparação gradativa para o desli
gamento; 

IX - participação de pessoas da comuni· 
dade no processo educativo; 
X- consideração dos educandos como su

jeitos e agentes de seu próprio processo !!du
cativo. 

Parágrafo único. O dirigente de entidade 
de acolhlmento é equiparado ao guardião, 
para todos os efeitos de direito. 

Art. 91. As entidades que mantenham 
programas de aCOlhimento poderão, em cará
ter excepcional e de urgência, abrigar crian
ças e adolescentes sem prévia determinação 
da autoridade competente, fazendo comuni· 
cação do fato no prazo improrrogável de 24 
(vinte e quatro) horas. 

Art. 92. As entidade~ que, desenvolvam 
programa de internação têm as seguintes 
obrigações, entre outras: 

I-observar os direitos e garantias de que 
são títlilai"es a criança e o adolescente; 

11-náo restringir nenhum direito que não 
tenha sido objeto de restrição na decisão de 
internação; 

III - providenciar os documentos neces
sários ao exercício da cidadania àqueles que 
não os tiverem; 

IV - preservar a identidade e oferecer 
ambiente de respeito e dignidade ao adoles
cente; 

V - diligenciar no sentido do restabele
cimento e da preservação dos vínculos fami
liares; 
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VI - comunicar à autoridade judiciária, 
periodicamente, os casos em que se mostre 
inviável ou impossível o reatamentG dos vín
culos familiares; 

VII -oferecer instalações fíSfc~" em con· 
dições adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e segurança; 

VIII - oferecer vestuário e alimentação 
suficientes e adequados à faixa etária das 
crianças e adolescentes atendidos; 

IX- fornecer os objetos necessários à hi
giene e asseio pessoal; 

X - oferecer cuidados médicos, psicoló
gicos, odontológicos e farmacêuticos; 

Xl - propiciar escolarização e profissio
nalização; 

Xll - propiciar atividades culturais, es
portivas e de lazer; 

XIII -propiciar assistência religiosa àq ue
les que desejarem e de acordo com suas cren~ 
ças; 

XIV - proceder a estudo social e pessoal 
de cada caso; 

XV- reavaliar periodicamente cada caso, 
com intervalo máximo de 6 (seis) meses, dari
do ciência dos resultados à autoridade com
petente; 

XVI- informar, periodicamente, o ado
lescente internado de sua situação proces
sual; 

XVII -comunicar às autoridades compe
tentes todos os casos de crianças ou adoles
centes porta<iores de moléstias infecto-con
tagiosas; 

XVIII- manter arquivo de anotações on
de conste data e circunstâncias do atendimen
to, nome do adolescente, de seus pais oures
ponsável, parentes, endereços, sexo, idade, 
acompanhamento de sua formação, relação 
de seus pertences e demais dados que pos.<;ibi
litem sua identificação e a individualização 
do atendimento; 

XIX- for-necer córiiprOVante de depósito 
dos pertences dos adolescentes; 

XX - manter programas destinados ao 
apoio e acompanhamento de _egressos. 

§ to Aplicam-se, no que couber, as obri
gações constantes deste artigo às entidades 
que mantêm programa de acolhimento._ 

S 2~ No cumprimento das obrigações a 
que alude este artigo, as entidades utilizarão 
preferencialmente os recursos da comunida
de. 

Art. 93. Ao pessoal técnico, de apoio e 
administrativo das entidades governamentais 
e não-governamentais deverão ser proporcio
nadas oportunidades de aperfeiçoamento e 
especialização. 

SEÇÃO ir 
Da fiscalização das entidades 

Art. 94. As entidades governamentais e 
não-governamentais serão fiscalizadas pelo 
Judiciário, Legislativo, Ministéri6. Público, 
Coriselhos Tutelares, e por associações comu
nitárias legalmente constituídas há mals de 
2 (dois) anos e que tenham como objetivo 
institucional pfólnover a defesa dos direítos 
da criança e do adolescente. 

§ 1 o As associações a que se refere este 
artigO deverão registrar-se perante o juízo 
do local onde se encontre situada a entidade 
objeto de fiscã.Iização, comprovando atender 
os requisitos legais e indicando suas repre· 
sentantes, 

S 29 OS repiC:sentantes das associações 
comunífádas, observado o limite de 2 (dois) 
por associação, receberão autorização judi
cial escrita, nominal e intransfirível, válida 
pelo período de 1 (um) ano. 

§ 3° A autorização a que alude o pará
grafo anterior poderá ser suspensa ou revo
ga~a em caso de abuso, 

§ 4-~ -Os Conselhos Estaduais e MUnici
pais de Defesa da Criança e do Adolescente, 
no que se refere às entidades não-governa
mentais, exercerão poder de polícia adminis
trativo. 

Art. 95~ Os órgãos legitimados a exercer 
fiscalização, bem como os representantes au
torizaõos_ das associações comunitárias, no 
exercíeiõ-âe suas funçõe'S, terão livre acesso 
a toda e qUalquer entidade de atendimento 
a crianças e 3.dolesceiltes,- em qualquer dia 
e horário, respondendo por abuso de poder. 

Art. %. Os planos de aplicação e as pres
taÇões de Contas serão apresentados ao Esta~ 
do ou ao Município, Confcirme a árigem das 
dotações orçamentárias. 

Art. 97. São medidas aplicáveis âs enti
dades de atendimento que descumprirem 
ob~igação constante do artigó 92, sem pre
juízo da responsabilidade civil e criminal de 
seus dirigentes: 

I - advertência; 
II- multa de até 50 (cinqüenta) valores 

de_refc:rência; - -
III - afastamento provisório de seus diri

gentes; 
IV - afastamento definitivo de seus diri· 

gentes; 
V- feC11affiento da unidade ou interdição 

do programa; 
VI- suspensão das atividades ou dissolu-_ 

ção da sociedade. 

TÍTULO II 
Da Situação de risco e das. 

Medidas de Proteção 

CAPÍTULO l 
Da Situação de Risco 

Art. 98. Consider~·s_e_em situação de ris
co pessoal e social a criança ou o adolescente: 
I-que não tem habitação certa nem meios 

de subsistência, em virtude de falta, açS.o ou 
omissão dos pais ou resposnsável; 

II - quando não recebe ou é impedído 
de receber o ensino fundamental e obriga
tório, Correspondente ã sua idade, por ação 
ou omissão dos país ou responsável; 

III - envolvido direta ou indiretamente 
com a pro"Stituição ou utíliiãdo. em espetá
culos obscenos;-

IV - que freqüenta habitualmente am
bien~ prejudicial à sua formação moral, ou 
nele tenha a sua morada; 

_V- vítima de maus-tratos, opressão, ex· 
ploração ou abuso sexual impostos pelos pais 
ou responsável; 

VI - dependente de bebidas alcoólicas, 
substâncias entorpecentes, medicamentosas, 
tóxicas ou outras potencialmente prejudiciais 
à saúde, sem atendimento adequado pelos 
pais ou responSável; 

VII - com grave inadaptação familiar ou 
comunitária, em virtude de ação ou omissão 
dos pais ou responsável. 

VIII- responsável pela prática de ato in
fracionaL 

CAPÍTULO H 
_ Das Medidas de Proteção 

Art. 99. As medidas previstas neste Ca
pítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumu
lativamente, bem como substituídas a qual
quer tempo. 

Aft. 100. Na aplicação das medidas te
rão preferência as de carárer pedagógico, e 
aquelas que visem ao fortalecimento dos vín
culos familiares e comunitários. 

Art. 101. Verificada qualquer das hipó
teses previstas no artigo 95, a autoridade 
C<?mpetente poderá determinar, dentre ou
tras, as seguintes medidas: 

I - entrega aos pais ou responsável, me
diante termo de responsabilidade; 

II -encaminhamento a programa com uni~ 
tário ou oficial de auxílio à família, á crianÇã 
e ao adolescente; 

III - matrícula e freqüência obrigatórias 
em estabelcimento oficial de ensino funda
mental; 

·rv...:... oi-ienÚlçãO, apoio e acompanhamen
to temporário; 

V- encaminhamento a tratamento médi
co, psicológico ou psiquiátríco, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; 

VI - proibição de praticar determinados 
atos ou freqüentar locais perigosos ou preju
diciais à vida, a saúde ou à formação moral; 

VII -encaminhamento a programa oficial 
ou comunitário de auxt1io, orientação e trata
mento a alcoólatras e toxicômanos; 

VIII- acolhimento em entidade assisten
cial; 

IX -colocação em lar substituto. 
Parágrafo únicQ. O acolhimento é medi

da destinada exclusivamente a crianças e ado
lescentes em situação de risco. de caráter pro
visório e excepcional, somente utilizávef em 
casos extre-mos, ou como forma de transíç'ão 
para colocação em lar substituto ou adoção 
de outra medida adequada. 

Art. 102. As medidas de proteç'dode que 
trata este Capftulo serão acompanhadas da 
regularização do registro civil. 

§ 1" Verificada a inexistência de registro 
anterior, o assento de nascimento da criança 
ou adolescente será feito à vista dos elemen
tos disponíveis, mediante requisição da auto
ridade judiciária. 

§ 2" Os registros e certklões necessárias 
à regularização de que trata este artigo são 
isentos de multas, custas e emolumentos, go
zando de' absoluta prioridade. 
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TÍTULO III 
Da Prática de Ato Infracfonal 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 103. Considera-se ato iniracional a 
prática de crime ou contravenção penal, as
sim definidos em lei. 

Art. 104. São penalmente inimputáveis 
os menores de 18 (dezoito) anos, sujeitos às 
medidas previstas nesta lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 
deve ser considerada a idade do adolescente 
ã data do fato. 

CAPÍTULO li 
Dos Direitos Individuais 

Art. 105. Nenhum adolescente será pri· 
vado de sua liberdade senão em flagrante de. 
ato in(racional ou por ordem escrita e funda
mentada da autoridade judiciária competen
te. 

Parágrafo único. O ade!escente tem di
reito à identificação dos responsáveis pela sua 
apreensão, devendo ser informado .acerca de 
seus direitos. 

Art. 106. A apreensã·o-·de qualquer ado
lescente e o local onde .se encotra recolhido 
serão incontinenti comunicados à autoridade 
judiciária competente e à fam1lia do apreen
dido, ou à pessoa por ele indicada. 

Parágrafo único. Examinai"-se-á, desde 
logo e sob pena de responsabilidade, a possi
bilidade de liberação ímedidata. 

Art. 107: A internação prqvisórta· so~ 
mente poderá ser determinada em último re
curso e pelo menor prazo- p6ssível, não po
dendo exceder a 45 (qllar_~n!a t? ci~co) dias. 

Parágrafo ti nico. A decisão deverá ser 
fundamentada e basear-se em indícios sufi
cientes de autoria e materialidade, demons
trada a necessidade imperiosa da medida. 

Art. 108. O adolescente civilmente iden
tíficado não será submetido a identificaç\lo 
compulsória pelos órgãos policiais, de prote
ção e judiciais, salvo para efeito de confron
tação, havendo dúvida fundada. 

CAPÍTULQIJI 
Das Garantias Processuais 

Art. 109. Nenhum adolescente será pri
vado de sua liberdade sem o devido processo 
legal. 

Art. 110. São asseguradas ao adolescen
te a que se atribua autoria de ato infracional. 
entre outras, as seguintes garantias: 
I- pleno e formal conhecimento da atri

buição de ato infracional, mediante citação 
ou meio equivalente; 
II- iqualmente na relação processual, po

dendo confrontar-se com vítimas e testemu
nhas e produzir todas as provas necessárias 
à sua defesa; 
III- defesa tecnica por advogado, na hi

pótese de aplicação de medida de _internação 
ou colocação em casa de semiliberdade; 

IV- assistência judiciária gratuita e inte· 
gtal aos necessitados, na forma da leí; 

V- direito de_ ser ouvido pessoalmente 
pela autoridade competente; 

VI- direito de solicitar a presença de seus 
pais ou responsável em qualquer fase do pro
cedimento; 

VII - presunção de inocência, até a deci
são final; 

VIII - direito de recurso à superior instân
cia. 

CAPITULO IV 
Das Medidas Sócio-Educativas 

SEÇÃO I 
Disposições Gerttls 

-Art. 111. Verificada a prática de ato in
fracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao ádolescente as seguintes medidas; 

I_:_ àdverténcia; 
II-multas; 
III- obrigação de reparar o dano; 
I V -prestação de serviços à comunidade; 
V -liberdade assistida; 
VI- inserção em regime de semíliberda

de; 
VII- internS.ção eril eStabelecimento edu

cacional; 
VIII- qualquer uma das previstas no art. 

101, I a VIL 
§ 1" A medida aplicada ao adelescente 

levará em conta a sua capacidade de cum
pri-la e as circunstâncias e gravidade da infra
çãc. 

§ 21• Em hipótese alguma e sob nenhum 
pretexto será adni.itida a prestação de serviços 
forçados~ 

§ 3~ Os adolescentes portadores de doen
ça ou deficiência mental receberão tratamen
to individual e especializado, em locai ade
quado às suas condições. 

Art. 112; Aplica-se a este Capítulo o dis
posto nos art 99 e 100. 

Art. _113. A imposição das medidas pre
vistas nos iricisos II a VII do art. 111, pressu
põe a existêilcía de provas suficientes da auto
ria e da materialidade da infração, ressalvada 
a hipótese de remissão, nos termos do art. 
117. 

Parágrafo único. A advertência poderá 
ser aplicada sempre que houve.r prova da ma
terialidade e indícios suficientes da autoria. 

SEÇÃOil 
O~ Advertência 

Art. 114.. A_advertência consistirá em 
admoestação verbal, que será reduzida a ter
mo e assinada. 

SEÇÃO iiJ 
Da multa 

Art. 115. O valor da multa será fixada 
até o màximo de 10 (dez)salários de refe
rência. 

§ lu Na fixação_dovalordamulta, a auto
ridade levará em conta a situação financeira 
do adolescente e de sua famma, bem como 
a natureza e a gravidade da infração. 

§ 2° A multa será recolhida ao fundo ge
rido pelo Conselho de Defesa da Criança e 
do Adolescente Qo respectivo município. 

§ 39 Enquanto o fundo não for regula
mentado, o dinheiro ficará depositado em es-

tabelecimento oficial de crédito, em conta 
com correção-·monetárta. 

SEÇÃO IV 
Da Obrigação de reparar o dano 

Art. 116. Em se tratando de ato infra· 
cional com reflexos patrimoniais, a autori
dade poderá determinar, conforme o caso, 
que o adolescente restitua a coisa, promova 
o ressarcimento do dano, indenize, ou, por 
outra forma, compense o prejuízo da vítima. 

§ 1" Havendo manifesta impossibilidade, 
a medida poderá ~r substituída por multa, 
ou outra medida adequada. 

§ 2\' Não será admitida a prestação de 
serviço à vítima, exceto em se tratando de 
entidade estatal ou concessionária de servirço 
público, caso em que se observará o disposto 
no art. 117. 

Art. 117. A prestação de serviços comu
nitários conSíste na realização de tarefas gra
tuitas de interesse geral, por período não ex
cedente a 6 (seis) meses, junto a entidades 
assistenciais, hospitais, escolas e outros esta
belecimentos congéneres, bem como em pro
gramas comunitários ou governamentais. 

Parágrafo único. As tarefas serão atribuí
das conforme as aptidões do adolescente, de
vendo ser cumpridas durante jornada máxi
ma de 8 (oito) horas semanais, aos sábados, 
domingos e feriados ou em dias úteis, de mo

- dõ a não prejudicar a freqüência à escola 
ou a jornada normal de trabalho. 

SEÇÃO VI 
Da liberdade assistida 

Art. 118. A liberdade assistida será ado
tada sempre que se afigurar a medida mais 
adequada para o fim de acompanhar, auxiliar 
e orientar o adolescente. 

§ lu A autoridade designará pessoa capa
citada para acompanhar o caso, a qual poderá 
ser recomendada por entidade ou programa 
de atendimento. 

§ 29 A liberdade assistida será' fixada pe
Jo prazo mínimo de 1 (um) ano, podendo 
a qualquer tempo ser prorrogada, revogada 
ou substituída por outra medida, ouvido o 
orientador, o Ministério Público e o defensor. 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o 
apoio e a supervisâo da autoridade compe
tente. a realização dos seguintes encargos, 
entre outros: 
I-promover socialmente o adol~cente e_ 

sua família, forne-;endo-lhes orientação e in
serindo-os, se necess'ário, em programa ofi
cial ou comunitário de auxílio e assiStência 
social; 
II- supervisionar a freqüência e o apro

veitamento escolar do adolescente, promo
vendo, inclusive, sua matrícola; 

UI- diligenciar no sentido da profissionà
lização do adolescente e de sua inserção no 
mercado de trabalho 

IV- apresentar relatório do caso, escrito 
ou_verbalmeate. · 
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SEÇÃO VII 
Do regime de semiliberdade 

Art. 120. O regime- de semiliberdade po
de ser determinado desde o início, ou como 
forma de transição para o meio aberto, de
vendo a medida ser cumprida em estabele
cimento apropriado, possibiHtada a realiza
ção de atívídades externas, indipendente
mente de autorização judiciaL 

§ 1" É obrigatória a escolarização e a pro
fission_alização, devendo, sempre que pos.<;(
vel, ser utilizados os recursoS- existentes ·na 
comunidade. 

§ 2~ A medida não comportã prazo de
terminado, aplicando-se, no que couber, as 
disposições relativas à internação. 

SEÇÃO Vlfl 
Da internação 

Art. 121. A internação constitui medida 
privativa da liberdade, sujeita aos princípios 
de brevidade, excepcionalidade c respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvi
mento. 

§ 1\' Será permitida a realização de ativi
dades externas, a critério __ da _equipe técnica 
da entidade, salvo expressa determinação ju
dicial em contrário. 

§ 2~ A medida não comporta prazo -de
terminado, devendo sua manutenção ser rea
valiada no máximo a cada seis ( 6) meses. 

... § 3'·' Em nenhuma hipótese o período 
máximo de internação excederá a três (3) 
anos. 

§ 4'·' Atingido o limite estabelecido no pa-~ 
rágrafo anterior, o adolescente deverá ser li
berado, colocado em casa de semiliberdade 
ou em regime de liberdade assistida. 

§ 5"' A liberação será compulsória aos 21 
(vinte c um) anos de idade. 

§ 6~ Em qualquer hipótese a desinterna
ção será precedida de autorização judici.ãl, 
ouvido o Ministério Público. 
--Ali- -Iii. - Não poderá ser ~pÚcada ~ ~~~ 
dida de internação, exceto quando: 
I- tratar-se de crime cometido mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa; 
II- por reiteração no cometimento de ou

tras infrações graves; 
III- por descumprimento injustificável 

da medida anteriormente imposta. 
§ 1 o O prazo de internação na hipótese 

do inciso IH deste artigo não poderá ser supe-
rior a 3 (três)a meses. -

§ 29 Em nenhuma hipótese será aplicada 
a internação, havendo outra medida adequa
da. 

Art. 123. A ínternaçao deverá ser cum
prida em entidade exclusiva para adolescen
tes, em local distintO daquele destinado ao 
acolhimento, obedecida rcgorosa separação 
por critérios de idade, compleição físca e gra
vidade da infração. 

Parágrafo únlco. Durante o período de 
internação, inclusive provisória, serão obri
gatórias atividades pedagógicas. 

Art. 124. São direitos do adolescente 
privado de liberdade, entre outros, os seguin
tes: 

I--entievist"ãf-se pe~oalmente com o cu
rador e o juiz da infância e da juventude; 
II-peticionar diretamente a qualquer au

toridade; 
III- avistar-se reservadamente com seu 

defensor; 
IV- ser informado de sua situação pro

cessual, sempre que o solicitar; 
V -ser tratado com respeito e dignidade; 
VI - permanecer internado na mesma lo

caliáade ou naquela ffiais próxima ao domi
cílio de seus pais ou responsáveis; 

VII- receber visitas, ao menos semanal
mente; 

VIII- corresponder-se com seus familia
res e amigos; 

IX - ter acesso aos objetos necessários â 
higiene e asseio pessoal; 

X- habitar alojamento em condições ade
quadas de higiene e salubridade; 

XI- receber escolarização e profissiona
lização; 

XII- realizar atividades culturas, espor
tivas e de lazer; · 

XIII -ter acesso aos meios de comuni
cação social; 

XIV- receber assistência religiosa, se
gundo a sua crença, e desde que assim o de
seje; 

XV- manter a posse de seus objetos pes
soais e dispor de local seguro para guardá-los, 
.recebendo comprovante daqueles porventura 
depositados em poder da entidade; 

XVI- receber, quando de sua desinter
naç.ão, os documentos pessoais indispensá
veis à vida em sociedade. 

§ 1~ Em nenhum caso haverá incomuni
cabilidade. 

§ 2~ A autoridade judiciária poderá sus
pender temporariamente a visita dos pais ou 
responsável, se existirem motivos sérios e 
fundados de sua prejudicialidade aos inte
resses_ do adolescente. 

A(t_._ 125. -É dever do_ Estado z-elªr pe!a 
integridade física e mental dos internos, ca
bendo-lhe adotar as medidas adequadas de 
contenção e segurança. 

CAPÍTULO V 
Da Remissão 

Art. 126. Antes de iniciado o procedi
mento j udícial para apuração de ato infracio
nal, o representante do Ministério Público 
poderá conceder a remissão, como forma de 
e~c_lusão do processo, atendendo às circuns
tâncias e conseqüências do fato, ao contexto 
social, bem como à personalidade do adoles
cente e sua maior ou menor participação no 
atO Illffãcional. · 

Parágrafo único. Iniciado o procedimen
to, a concessão da remissão pela autoridade 
judiciária importará na suspensão ·ou extín~ 
ção do processo. 

Art. 127._ A remissão não implica neces
sariamente- O reconbecimento ou comprova
ção-da responsabilidade, nem prevalece para 
efeito de antecedentes, podendo incluir even
tualmente a aplicação de qualquer das medi
das previstas em lei, exceto a colocação em 
casa de semiliberdade e a internação. 

Art. 128. A medida aplicada por força 
da remissão poderá ser revista judicialmente, 
a qualquer tempo. mediante pedido expresso 
do adolescente ou de seu representante legal. 

TITULO IV 
Das Medidas Pertinentes aos 

Pais ou Responsável 

Art. 129. São medidas aplicáveis aos 
pais-ou re.<;ponsável: 
I- encaminhamento a programa oficial 

ou comunitário de promoção à familia; 
II- inclusão em programa oficial ou co

munitário de auxilio, orientação e tratamento 
a alcoólatras e toxicómanos; 

III- obrigação de submeter-se a trata
mento psicológíco ou psiquiátrico; 

IV- obrigação de frt:qüentar cursos ou 
programas· de orientação; 

V- obrigação de matricular o filho ou pu
pilo e acompanhar sua freqüéncia e aprovei
tamento escolar: 

VI- obrigação de encaminhar a criança 
ou adolescente a tratamento especializado; 

VII- advertência; 
VIII- multa, obedecido o critério estabe-

lecido no § 1" do artigo 115; 
IX- perda da guarda; 
X- destituição da tutela; 
XI- suspensão ou destituição do pátrio 

poder. 
Parágrafo único. Na aplicação das medi

das previstas nos incisos X e XI deste_ atrigo, 
observar-se-# disposto nos artigos 23 e 24. 

Art. 130. Verificada a hipótese do artigo 
98, V, desta Lei, a autoridade judiciária po
derá detenninar, como.medida cautelar, li
mintar ou incidentafmente, o afastamento do 
agressor da moradia comum, fixando desde 
logo o valor da pensão aliment(cia. 

TITULO V 
- Do- C!:m.selhc Tutelar-

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 131. O Conselho-Tutelar é órgão 
administrativo, permanente e autônomo, não 
jurisdiconal. tendo por finalidade o atendi
mento dos direitos da criança e do adoles· 
cente. 

Art. 1~2. Em cada comarca, foro regio
nal ou distrital, haverá no mínimo 1 (um) 
Conselho Tutelar_, composto de 5 (cinco) 
membros, escolhidos e nomeados pelo Con
selho Municipal de Defesa da Crinaça e do 
Adolescente, para mandato de 2 (dois) anos, 
admitida a recondução, obedecidos os se
guintes critérios:_ 
I- 3 (três) membros escoll;tidos priorita

riamente dentre pessoas com formação uni
versitária nas áreas de direito, educação, saú
de, psicologia e ~erviço social; 

II --1 (um) membro indicado pelas entida
des não governamentais de defesa dos direi
tos e interesses de que cuida esta Lei; 

III -1 (um) membro indicado pelas enti
dades de atendimento a _crianças e adoles
centes. 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Seção II) Sexta-feira 18 2103 

§ lo Na falta de pessoal qualificado, nos 
termos deste artigo, a escolha poderá recair 
em educadores da rede pública ou particular 
de ensino, com experiência mfnima de 2 
(dois) anos. 

§ 2\' As entidades a que se referem os 
incisos II e UI deverão estar cm funciona
mento há mais de l (um) ano. 

§ 3\' Haverá 1 (um) suplente para cada 
conselheiro. 

Art. 133. Par.:i o eúfcfcio da funÇão de 
conselheiro são exigidos -os seguintes requi
sitos: 
I- reconhecida idoneidade moral; 
II -idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
III- pelo menos 2 (dois) anos de efetivo 

exercício na profissão ou a1:ividãde; 
IV- residir no município da respectiva lo

tação. 
Art. 134. O local, día e horário de fun

cionamento do Conselho Tutelar serão esta
belecidos pelo Conselho Municipal de Defesa 
da Criança e do Adolescente, cientificada.'> 
as autoridades locais. 

§ 1~ Os Conselhos poderão funcionar em 
unidades educaionais ou em outros estabele
cimentos adequados, preferencialmente nos 
bairros e centros de maior concentração po
pulacional. 

§ 2~ É obrigatória a realização de plantão 
em comarca, foro regional ou distrital com 
mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes. 

Art. 135. O exercício efetivo da- função 
de conselheiro constituirá serviços públicos 
relevante, estabelecerá presunção de idonei
dade moral e assegurará prisão especial, em 
caso de crime comum, até o julgamento defi-
nitivo. -

CAPÍTULO-II 
Das Atribuições do Conselho 

Art. 136. São atribuições do Conselho 
Tutelar: 
I- atender as crianças e adolescentes em 

situação dé risco, llPlicando as medidas pre
vistas no artigo 101, la VIII; 

II -atender e aconselhar os paiS ou res
ponsáveis, aplicando as medidas previstas no 
artigo 129, I a VIII; 

III- promover a execução de suas deci
sões e resolver os respectivoS iõ.Cídentes, po
dendo para tantos: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de 
saúde, educação, serviço sociãl, previdência, 
trabalho e segu_rança; 

b) representar à autoridade judiciária os 
casos de descumprimento injustificado de 
suas deliberações; 

IV- inspecioilar deleg-adas de polícia, 
presídos entidades de internação e acolhi
mento, e demais estabelecimentos públicos 
ou privados em que possam encontrar-se 
crianças e adolescentes; 

V- encaminhar ao Ministério Público no
tícia de fato que constitua infração adminis
trativa ou penal contra os direitos da criança 
ou adolescente; 

VI -encaminhar à autoridade judiciária 
casos de sua competência; 

VII- providenciar a medida de proteção 
que entender adequada, dentre as previstas 
no art. 101, I a VII, aos adolescentes autores 
de ato infraciOnal encaminhados pela autori
dade judiciária; 

VIII- substituir a medida originalmente 
aplicada pôr Ou ti-a que julgar mais adequada: 

IX- expedir notificações; 
X- requisitar certidões de nascimento e 

de óbito de criança ou adolescente quando 
necessário. 

CAPiTULOU! 
Da Competência 

Art. 137. Aplica-se ao Conselho Tutelar 
a regra de competência constante do art. 159. 

CAPÍTULO IV 
Da Escolha dos Conselheiros 

Art. 138. O _conselho Municipal de De
fesa da Criança e do Adolescente determi
nará a abertura de inscriçõe.<; para a compo
sição do Conselho Tutelar, publicando edital 
com o prazo de 30 (trinta) dias, por duas 
vezes, na imprensa local, sem prejuízo da 
expedição de ofícios às entidades a que alu
dem os incisos II e III do art. 132. 

§ 1" É obrigatória a abert~ra de inscrição 
3 (três) meses antes do término do mandato, 
e sempre que ocorrer a vacância do cargo. 

§ 2~ O edital deverâ especificar as atri· 
buições e a forma de composição do Conselho 
Tutelar, eventual pagamento ou gratificação 
de seus membros, os requisitos gerais e espe
cíficos, bem como o prazo de inscrição. 

Art. 139. Findo o prazo para inscrições, 
será designada audiência para entrevista pes
soal, apresentação dos documentos compro
batórios dos requisitos objetivos e análise dos 
curículos. 

Parágrafo único. Inexistindo candidatos 
em número suficiente, será publicado novo 
edital, com observância do§ 1" do art. 132. 

Art. 140. Concluída a fase de seleção, o 
Conselho_ Municipal de Defesa da Criança 
e do Adolescente fará a nomeação dos candi
datos escolhidos e respectivos suplentes, dan
do publicidade do ato pela imprensa local. 

Art. 141. Entre o término do prazo para 
inscrições e a nomeação dos conselheiros não 
poderá mediar tempo superior a 30 (trinta) 
dias. 

Art. 142. Se a nomeação recair em fun
cionário púbHco, o presidente do Conselho 
Municipal de Defesadã Criança e do Adoles
cente fará requisição, que será obrigatoria
mente afendida. 

CAPITULO V 
Dos Impedimentos 

Art. 143. São impedidos de ser.vir no 
mesmo Conselho marido e mulher, ascen
dentes e descendentes, sogro e genro ou nora, 
irmáos, cunhados, durante o cunhadio, tio 
e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Parágrafo único. Estende-se o impedi
mento do conselheiro, na forma deste artigo, 
em relação à autoridade judiciária e ao repre
sentante dó-Ministério Público com atuação 

na Justiça da Infância e da Juventude, em 
exercício na comarca, foro regional ou dis· 
trital. 

Art. 144. No exe:rcício da função _de con
selheiro, observar-se·á o disposto no Código 
de Processo Civil quanto aos motivos de im
pedimento e de suspeição pertinenetes ao 
juiz. 

CAPÍTULO VI 
Da Retribuição 

Art. 145. O Conselho Estadual de Defe
sa da Criança e do Adolescente poderá fixar 
pagamento ou gratificação aos membros do 
Conselho Tutelar, atendidos os critérios de 
conveniência" e oportunidade e tendo por ba

- se o tempo dedicado à função e as peculia
ridades locais. 

§ 1" Recaindo a nomeação em funcioná
rio público, poderá este optar pelos venci
mentos e vantagens de seu cargo ou emprego. 

§ za os suplentes, quando em efetivo 
exercício da função de conselheiro, poderão 
perceber pagamento ou gratificação propor
cional aos dias trabalhados. 

§ 3" O Conselho Estadual repassará aos 
Conselhos Municipais de Defesa da Criança 
e do Adolescente da sede da comarca, for:o 
regional ou distrital, mensalmente, até o pri
meiro dia útil do mês seguinte ao vencido, 
as verba':> necessárias ao pagamento ou à gra
tificação dos membros do Conselho Tutelar. 

CAPÍTULO VII 
Do Funcion~mento do Conselho 

Art. 146. O presidente do Conselho Tu
telar será escolhido pelos seus pares, na pri
meira ses;;.ão anual, cabendo-lhe a presidên
cia das sessões. 

Parágrafo único. Na falta ou impedimen
to do pre;;.idente, assumira a presidência, su· 
cessivamente, o conselheiro mais antigo ou 
o mais idoso. 

Art. 147. As sessões serão instaladas 
com o mínimo de 3 (três) conselhêlrOs. 

Art. 148. Havendo impossibilidade de 
comparecimento a qualquer das sessões, o 
conselheiro fará prévia e oportuna comuni
cação ao respectivo suplente. 

Art. 149. Será destituído de suas funções 
o conselheiro que se ausentar injustificada
mente a 3 (três) sessões consecutivas ou a 
5 (cinco) alternadas, no mesmo mandato. 

Art. 150. O conselho atenderá informal
mente as partes, mantendo registro dos casos 
e das providências adotadas, consignando em 
ata apenas o essenciaL 

Parágrafo único. As decisões serão toma· 
das por maioria de votos, cabendo ao presi
dente o voto de desempate. 

f..rt. 151. As decisões do Conselho Tute
lar poderão ser revistas pela autoridade judi
ciária, a pedido de quem tenha legítimo inte
resse. 

TÍTULO VI 
Do Acesso à Justiça 

CAPÍTULO! 
Disposições Gerais 

Art. 152. É garantido o acesso de toda 
a criança ou adolescente ã Defensaria Públi-
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ca, <lO Ministério Público e_ ao Poder Judiciá
rio, por qualquer de seus órgãos. 

Parágrafo único. Será devida assistência 
judiciária gratuita e integral, através de de
fensor público ou advogado nomeado .• aos 
que dela necessitarem. 

Art. 153. Os mcmbr.OS--de-16 (dezesseis) 
anos serão representados e os maiores de 16 
(dezesseis) e menores de 21 (vinte e um) anos 
assistidos por seus pais, tutores Oü curadores, 
na forma da legislação civil ou processuaL 

Parágrafo único. A autoridade. judiciária 
dará curador especial à criança ou adoles
cente, sempre que as interesses deste colidi
rem com os de seus pais ou responsável, ou 
quando carecer de representação ou assis
tência legal, ainda que eventual. 

Art. 154. É vedada a divulgação de atas 
judiciais policiais e administrativos que digam 
respeito a- criança e adolescentes a que se 
atribua autoria de ato infracional. 

Parágrafo único. A notícia que se publi
que a respeito não poderá identificai a crian~ 
ça ou adolescente, vedando-se fotografia, re
ferência a nome, apelido, fHição, parentesco 
e residéncia. 

Art. 155. A expedição de cópia ou certi
dão de atas a que se refere o artigo anterior 
somente será deferida pela autoridade judi
ciária Competente, se demonstrado o inte
resse justificada e finalidade. 

CAPÍTULO ll 
Da Justiça da Infância e da Juventude 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 156. Os Estados e o Distrito Fede
ral poderão criar varas especializadas e exc~u-_ 
sivas da infância e da juventude, cabendo 
ao Poder Judiciário estabelecer Sua propor
cionalidade por número de habitante-s, dotá
las de infra-estrutura e dispor sobre o atendi
mento, inclusive em plantões. 

SEÇÃO 11 
Do Juiz 

Art. 157. A autoridade a que se refere 
esta lei será o Juiz da Infância e da Juventude, 
ou o Juiz que e;ocerça essa função, na formas 
das Leis de Organização Judiciária, cabendo 
o exercício da jurisdição, em segundo grau, 
ã Câmara Especializada do Trib~al de Jus
tiça. 

Parágrafo único. Somente poderá con
correr a catgõ de titular em vara especíaHzada 
juiz que comprove freqüência e aproveita
mento em cursos de especialização, oficiais 
ou reconhecidos. 

Arr. 158. O Poder Judiciário promoverá 
cursos de especilização para jufzes e servido
res, versando, entre outras matérias, sobre 
direito, criminologia, socielogia, psicologia, 
pedagogia, bem como sobre a execução de 
políticas sociais relativas à criança e ao ado
lescente. 

SEÇAOill -
Da competência 

Art. 159. A competência será determi
nada: 

I- pel~_ domicílio dos pais ou responsável; 
-IT--:- pCio lugar onde se encontra a criança 

ou adólesçentc, à falta dos pais ou respon
sáveis; 

§ l" Nos casos de ato infracional, será 
_Ç:ompetente a autoridade do lugar da ação 
ou omissão, observadas as regras de conexão, 
continência e prevenção. 

§ 2~ A execução das medidas poderá ser 
delegada à autoridade competente da resi
dência dos pai:; ou responsável, ou do local 
onde sediar-se a entidade que abrigar a crina
ça ou adolescente. 

§ 3~ Em caso de infração cometida atra
vés de transmissão simultânea .da rádio ou 
televisão, que atinja mais de uma comarca, 
será competente, para aplicação da penali
dade, ã- autoridade judiciária do local da sede 
estadual da emissora ou rede, tendo a senten
ça eficácia para todas as transmissoras ou re
trasnsrnissoras do respectivo Estado. 

Art. 160. A Justiça da Infância e da Ju
ventude é competente para: 

I- conhecer de representações promovi
das pelo Ministério Público, para apuração 
de ato infra.Cional- atribuído a adolescente, 
aplicando as medidas cabíveis; 

II- conceder a remissão,_çomo forma de 
suspensão ou extinção do processo; 

III - conhecer de pedidos de adoção e 
seus incidentes; 

IV -conhecer de ações civis fundadas em 
interesses individuais, difusos ou coletivos 
aietos ã criança e ao adolescente, observado 
o disposto no art. 221; 

V- conhecer de ações decorrentes de ir
regularidades em entidades de atendimento, 
aplicando as medidas cabíveis; 

VI- aplicar penalidades administrativas 
nos casos de infraçõe~ contra norma de prote
ção a criança ou adolescente~ 

VII- conhecer de casos de situação de ris
co encaminhados pelo Conselho Tutelar, 
aplicando as medidas cabíveis; 

VIII- rever as decisões do Conselho Tu
telar, quando provocado por quem tenha le
gitimo interesse. 

Parágrafo único. Quando se tratar de 
criança ou adolescente em situação de risco, 
é tambêm competente a Justiça da Infância 
e da Juventude para o fim de_:_ 

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela; 
b) conhecer de açóes de destituição do pá

trio poder, perda ou modificação da tutela 
ou guarda; 

c) suprir a capacidade ou o consentimento 
para o casamento; 

d) conhecer de pedidos baseados em dis
cordância paterna ou materna, em relação 
ao_exercfcio do pátrio poder; 

e) conced_er a emancipação, nos termos da 
lei ciVil, quàildo faltarem os pais; 

f) designar curador especial em casos de 
apiesentação de queixa ou representação, ou 
de..outros procedimentos judiciais ou extra ju
diciais em que haja interesses de criança ou 
adolescente; 

g) conhecer de ações de alimentos; 

h) determinar o cancelamento, a retifica
ção e o suprimento dos registras de nasci-
mento e óbito. _ 

Art. 161. Compete â autoridade judiCiá
ria disciplinar, através de portaria, ou auto
rizar, mediarite alvará: 
I- a entrada e permanência de criança ou 

adolescente, desacompanhado dos pais ou 
responsável, em: 

a) estádio, ginásio e campo desportivo; 
b) bailes ou promoções dançantes; 
c) boate; salão de bilhar, sinuca, boliche, 

boçba_ou congéneres; 
d) casa que explore comercialmente diver

sões eletrônicas; 
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rá~ 

dio e televisão; 
II -a participação de criança e adolescen-

te em: 
a) espetáculos públicos e seus ensaios; 
b) certames de beleza; 
c) jogos e competições esportivas; 
d) festividades públicas. 
§ 19 Para os fins do disposto neste artigo, 

a autoridade judiciária levará em conta, den-
tre outros fatores: . 

a) os princípios desta lei; 
b) as peculiaridades locais; 
c) a existência de intalações adequadas; 
d) o tipo de freqüência habitual ao local; 
e) a adequação do ambiente a eventual 

participação ou freqüência de crianças e ado
lescentes; 

f) a natureza do espetáculo. 
§ 2~ As medidas adotadas na conformi

dade deste artigo deverão ser fundamenta
das, caso a cas_o_, vedadas as determinações 
de caráter geral. 

SEÇÃOIV 
Dos Serviços Auxiliares 

Do Equipe lnterprofissional 

Art. 162. A equipe interprofissional será 
composta basicamente por assistente social 
e psicólo, podendo, sempre que possível, se! 
integrada por profissionais das áreas de psi
quiatria e pedagogia, entre outros. 

Art. .163_ Compete ã equipe interprofis
sionai,_ dentre outras atribuições que lhe fo
rem reservadas pela legislação local, fornecer 
subsídios por escrito, mediante laudos, ou 
verbalmente, na audiéncía, e bem assim de
senvolver trabalhos de aconselhamento, 
orientação, ericaniinhamento, prevenção e 
outros, tudo sob a imediata subordinação ã 
autoridade judiciária, assegurada à livre ma
nifestação do ponto de vista técnico:-

. CAPÍTULO III 
Dos Procedimentos 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 164. Aos procedimentos regulados 
nesta lei aplicam-se subsidiariamente as nor
mas gerais previstas na legislação processual 
pertinerite. 

Art. 165. Se a medida judiCial a ser ado
tada não corresponder a procedimento pre-



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 18 2105 

visto nesta ou em outra lei, autoridade judi~ 
ciária poderá investigar livremente os fatos 
e ordenar, de oficio, as providências necessá
rüiS;ouvido o Ministério Públicó. 

Art. 166. Aplica-se às multas o disposto 
no artigo 226. · ---

SEÇÃO II 
Da Perda e da Suspensão do 

Pátrio Poder 

Art. 167. O procedimento para a perda 
ou a suspensão do_ pátrio poder terá início 
por provocação do Ministério Público ou de 
quem tenha legítimo interesse. 

Art. 168. A petição inicial indicará: 
I- a autoridade judiciária a que for diri

gida; 
II-o nome, o estado civil, a profissão 

e a residência do requerente e do requerido, 
dispensada a qualificação em se tratando de 
pedido formulado por representante do Mi
nistério Público; 

III - a exposição sumária do fato e a pe
dido; 
IV- as provas que serão produzidas, ofe

recendo, desde logo, o rol de. tes.tcm,unhas 
e documentos. 

Art. 169. Havendo motivo grave, pode
rá a autoridade judiciária, ouvido o Minis
tério Público, decretar a suspensão do pátrio 
poder, liminar ou incidentalmentc, até o jul
gamento definitivo da c-.tusa-;- ficanqo a crian
ça ou adolescente confiado a pessoa idónea, 
mediante termo de responsabilidade. 

Art. 170. O requerido será cíiado pa-ra, 
no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta 
escrita, indicando as provas a serem produ
zidas e oferecendo desde Jogo o rol de teste
munhas e documentos. 

Parágrafo único. Deverão ser esgotados 
todos os meios para a _citação. pessoal, com 
consulta obrigatória ao serviço a que alude 
o artigo 82, III, parte final. 

Art. 171. se -o-requerido não tiver possi
bilidade de constituír advogado, sem prejUízo 
do pi'óprio sustento e de sua família, poderá 
requerer, em cartório, que lhe seja nomeado 
dativo, ao qual incumbirá apresentação de 
resposta, contando-se o prazo a partir da inti
maçáo do despacho de nomeação. 

Art. 172. Sendo necessário, a autorida
de judiciária requisitará de qualquer rcpar
.tição ou órgão público a apresentação de do
cumento que interes."ie à causa, de ofício ou 
a requerimento das·partes ou do Ministério 

Art. 173. Não sêndo contestado o pedi
do, a autoridade judiciária -diuá vista dos au
tos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias, 
salvo quando este for o requerente, decidindo 
em igual prazo. 

§ r Havendo necessidade, a autoridade 
jUdiciária poderá determinar a realização de 
estudo social ou perícia por equipe interpro
fissioaal, bem como a oitíva de testemunhas. 

§ 29 Se o pedido importar em modifica
ção de guarda, será obrigatória, de:;sde 'q_ue 
possível e razoável, a oitiva da criança adoles
cente. 

. Art. 174, Apresentada a resposta, a au
toridade judiciária dará vis. ta dos autos ao 
Ministério Público, por 5 (cinco) dias, salvo 
quando este for o requerente, designado, des
de logo audiência de instrução e julgamento. 

§ F A requerimento de qualquer das 
partes, do Ministério Público, ou de ofício, 
a autoridade judiciária poderá determinar a 
realização de estudo social ou, se possível, 
de perícia por equipe iterprofissional. 

§ 29 Na audiência, presentes as partes e 
o Ministério Público, serão oUvídas as teste
munhas, colhendo-se oralmente o parecer 
técnico, salvo quando apresentado por escri
to, mànifestando-se sucessivamente o requ
rente, o requerido e o Ministério Público, 
pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada um, 
prorrogável por mais 10 (dez). A decisão será 
proferida na audiência, podendo a autorida
de judiciária, excepcionalmente, designar da
ta para sua leitura no prazo máximo de 5 
(cinco) dias. 

Art. 175. A sentença que decretar a per
da ou a suspensão do pátrio poder será aver
bada ã margem do registro de nascimento 
da criança ou adolescente. 

SEÇÃO lli 
____ l)a Destituição da Tutela 

Art. 176. Na destituição da tutela, ob
servar-se-á o procedimento para a remoção 
de tutor previsto na lei processual civil e, 
no que couber, o disposto na seção anterior. 

SEÇÃO IV 
Da Colocação em Lar Substituto 

Art. 177. São requisitos para a conces~ 
são de pedidos de colocação em lar substi
tuto: 
I-qualificação completa do requerente e 

de seu eventual cónjuge, ou concubino, com 
expressa-anuência deste; 

II -indicação de eventual parentesco do 
requerente e de seu cônjuge, ou concubino, 
com a·criança ou adolescente, especificando 
se tem ou não parente vivo; 
III- qualificação completa da criança ou 

adolescente e de seus pais, se conhecidos; 
IV - indicação do cartório onde foi inscri

to o nascimento, anexando, se possível, uma 
cópia da respectiva certidão; 
V- declar_ação sobre a existência de bens, 

direitos ou rendimentos relativos ã criança 
ou ao adolescente. 

-Parágrafo único. Ern se tratando_ de ado
ção, observar-se-ão também os requisitos es
pecíficos. 

Art. 178. Se os pais forem falecidos, ti
verem sido destituídos ou suspensos do pátrio 
poder, ou houverem aderido expressamente 
ao pedido de cOlocação em lar substituto, 
este poderá ser formulado diretamente em 
cartório, em petição assinada pelos próprios 
requerentes. 

Parágrafo único. Na hipótese de concor
dân~ia ~o~ pafs, eles serão ouvidos pela auto
ridade judiciária e pelq representante do Mi
nistério Público, tomando-se por tenno as 
declarações. 

Art. 179. A autoridade judiciária, de ofí
cio ou a requerimento das partes ou do Minis
tério Público, determinará a realização de es
tudQs_ocial ou, se possível perícia por eqo.ipe 
interprofissional, decidindo sobre a conces
são de guarda provisória, bem como no caso 
de adoção, sobre o estágio de convivência. 

Art. 180. Apresentado o relatório social 
ou o laudo pericial, e ouvida, sempre que 
possível, a criança ou o adolescente, far-se-á 
vista dos autoS ao Ministério Público, pelo 
prazo de 5__(cinco) dias, decidindo a autori
dade judiciária em igual prazo. 

Art. 181. Nas hipóteses em que a desti
tuição da tutela, a perda ou a suspensão do 
pátrio poder constituir pressuposto lógico d~ 
medida principal de colocação em lar substi
tuto, será observado o procedimento contra
ditório previsto nas seções II e IIJ deste Capí
tulo. 
_ Parágrafo único. A perda ou a modifi· 

cação da guarda poderá ser decretada nos 
mesmos autos do procedimento, observado 
o disposto no art. 35, 

Art. 182. Concedida a guarda ou a tute
la, observar-se-á o disposto no art. 32, e, 
quanto à adoção, o contido no art. 47. 

SEÇÃO V 
Da Apuração de ato Infracional 

Atribuído a Adolescente 

Art. 183. O adolescente apreendido por 
força de ordem judicial será icontinenti enca
minhado ã autoric!_a9e judiciária. 

Art. 184. O adolescente apreendido em 
flagrante de ato infiadonal será, desde log9, 
encaminhado à autoridade policial de repar
tição especializada. 

ParágrafO-único. Em se tratando de--àto 
infracion-al pratiCado em co-autoria com 
maior, prevalecerá a atribuição da repartição 
espedãlizada, que, após as providências ne
cessárias _e, conforme o caso, encaminhará 
o adulto ã repartição policial própria. 

Art. 185. Em caso de flagrante de ato 
infracional cometido mediante víoléncia ou 
grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, 
sem prejuízo do disPosto no art. 105, pará
grafo único e 106, deverá: 

I -lavrar auto de_ apreensão, ouvidos as 
testemunhas e o adolescente; 
n- apreender o produto e os instrumen

tos da infração; 
III- requisitar os exames ou perícias ne

Cessários ã Comprovação da materialidade e 
autoria da infraçáo. 

Parágrafo único. Nas demais hipóteses 
de flagrante, a lavratura do auto poderá ser 
substítuída por boletim de ocorrência circuns
tanciado. 

Art. 186. Comparecendo qualquer dos 
pais ou responsável, o adoreScente Será pron
tamente liberado pela autoridade policial, 
sób termo de-compromisso e responsabili
dade de sua apresentação ao representante 
do Ministério Público, no mesmo dia ou, sen
do impossível, no primeiro dia útil imediato, 
exceto quando, pela gravidade do ato infra
cional e sua repercussão social, deva o adoles-
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cente permanecer sob internação provisória, 
para garantia de sua segurança pessoal e ma
nutenção da ordem pública. 

Art. 187. Em caso de não-liberação, a 
autoridade polícia! encaminhará, desde logo, 
o adolescente ao representante do Ministério 
Público, juntamente com cópia do auto de 
apreensão ou boletim de ocorrência. 

§ 1'·' Sendo impossível a apresentação 
imediata, a autoridade policial encaminhará 
o adolescente a entidade de atendimento, que 
fará a apresentação ao representante do Mi
nístério Público no prazo de 24 (vinte c qua
tro) horas. 

§ 29 Nas localidades onde não houver en
tidade de atendimento, a apresentação far
se-á pela autoridade policial. À falta de repar
tição policial especializada, o adolescente 
aguardará a apresentação em dependência 
separada da destinada a maiores, não poden~ 
do, em qualquer hipótese, exceder o prazo 
referido no parágrafo anterior. 

Art. 188. Sendõ o -adolescente liberado, 
a autoridade policial encaminhará imediata
mente ao representante do Ministério Públi
co cópia do auto de apreensão ou boletim 
de ocorrência. 

Art. 189. Se afastada a hipótese de fla
grante, houver indícios de participaçãO de 
adolescente na prática de ato infracional, a 
autoridade policial encaminhará ao represen
tante do Ministério Plíblico relatório das in
vestigações e demais documentos. 

Art. 190. O adolescente a quem se atri
bua autoria de ato infracional não poderá 
ser conduzido ou transportado em compar
timento fechado de veículo policial, em con
dições atentatórias à sua dignidade, ou que 
impliquem risCO à sua integridade física _ou 
mental, sob pena de responsabilidade. 

Art. 191. Apresentado o adolescente, o 
representante do MinistéríO Público, nomes
mo dia e à vista do auto de apreesão, boletim 
de ocorrência ou relatório policial, devida
mente autuados pelo cartório judicial e com 
informação sobre os antecedentes do adoles
cente, procederá imediata e informalmente 
à sua oitiva e, em sendo possível, de seus 
pais ou responsável, vítima e testemunhas. 

ParágrafO único. Em caso de não-apre
sentação, o representante do Ministério Pú
blico, notificará os paiS-Ou responsável par~ 
apresentação do adolescente, podendo requt· 
sitar o concurso das Polícias Civil e Militar. 

Art. 192. Adotadas as providências a 
que alude o artigo anterior, o representante 
do Ministério Público poderá: 
I-determinar o arquivamento dos autos; 
II -conceder a remissãO; 
'111 -representar à autoridade judiciária 

para aplicação de medida sócio-educativa. 
Art. 193. Determinado o arquivamento 

dos autos ou concedida a remissão pelo repre
sentante do Ministério PúõfíCo, m-e-diante ter
mo fundamentado, que conterá o resumo dos 
fatos, os autos serão conclusos à autoridade 
judiciária paia homologação. 

§ 1 o Homologado, o arquivamento ou a 
remissão, a autoridade judiciária determina-

rá, conforme o caso, o cumprimento da me
dida. 

§ 2~ Discordando, a autoridade judiciá
ria- fará remessa dos autos ao Procurador· 
Geral de Jusdça, mediante despacho funda
mentado, e este oferecerá representação, de
signará outro membro do Ministério Público 
para apresentá-la, ou ratificará o arquiva
riieilto Ou a remissão, que só então, estará 
a autoiidade judiciária obrigada a homolo
gar. 

Art. 194. Se, por qualquer razão, o re
presentante do Ministério Público não deter· 
minar o arquivamento ou conceder a remis
são, oferecerá representação à autoridade ju
diciária; Propondo a i:Ostauração de procedi
mento para aplicação da medida sócio-edu
~riva que se afigurar a mais adequada. 

§ 1 u A representação será oferecida por 
petição, que conterá o breve. resumo dos fatos 
e a classificação do ato infracional e, quando 
necessário, o rol de tes.temunhas, podendo 

__ ser deduzida oralmente, em sessão diária ins-
talada pela autoridade judiciária. 

§ 2~ -A representação independe de pro
va pré-constituída da autoria e materialidade. 

Art. 195. O prazo máximo e improrro
gável para a conclusão do procedimento, es
tando o adofescellte internado provisoria
mente, será de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Art. 196. Oferecida a representação, a 
autoridade judiciária designará audiência de 
apresentação do adolescente, decidindo, des
de logo, sobre a decretação ou manutenção 
da internação provisória, obesrvado o dispos
to no art. 107 e parágrafo. 

§ l\' O adolescente_e seus pais ou respo-n
sável serão" cientificados do teor da represen
tação, e notificados a comparecer à audiên~ 
cia, acompanhados de advogados. 

§ z~ .Se_os pais ou resporisável não forem 
localizados, a autoridade judiciária dará cura
dor especial ao adolescente. 

§ 3~ Não sendo localizado o adolescente, 
a _autoridade judiciária expedirá mandado de 
busca e apreensão, determinando o sobresta
mento do feifo, até a efetiva apresentaçáo. 

§ 4~ Estando o adolescente internado 
provisoriamente, será requisitada a sua apre
sentação, sem prejuízo da notificâi;ão dos 
pais oo responsável. 

Art. 197. A internação provisória, de
cretada ou mantida pela autoridade judiciá
ria·, não poderá ser cumprida em estabete
cimento prisional. 

§ 1~ Inexistindo na comarca entidade 
com as c<i.raçteríSficã.s definidas no art. 123, 
O_;idolescente deverá ser imediatamente para 
a localidade mais próxima. 

§ z~ Sendo impossível a pronta transfe
rência. O adolescente aguardará sua remoção 
em repartição policial, desde que em seção 
isolada" dos adultos e com instalações apro
priadas, não podendo ultrapassar o prazo má
ximo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsa-
bilidade. _ __ __ _ 

_Art. 198. COmparecendo o ãdolescente, 
seus pais OU iesponsável, a autoridade judi
ciáiía à Oitiva dos mesmos, podendo solicitar 
opinião de assistente social ou psicólogo. 

§ 1 o Se a autoridade judiciária vislum
brar a possibilidade de remissão, ouvirá o 
representante do Ministério Público, pro(e· 
rindo decisão. 

§ 2~ Sendo o fato grave, passível de apli
cação de medida de internação ou colocação 
em casa de semiliberdade, a autoridade judi
ciária, verificando que o adolescente não pos
sui advogado constituído, nomeará defensor, 
designando, desde logo, audiência em conti
nuação, podendo determinar a realização de 
diligêitcias e estudo do caso por equipe multi
disciplinar. 

§ 3u O advogado constituído ou o defen
sor nomeado, no prazo de 3 (três) dias conta· 
do da audiência de apresentação, oferecerá 
defesa prévia e rol de testemunha'i. 

§ 4~ Na audiência em continuação, ouvi
das as testemunhas arroladas na represen
tação e na defesa prévia, cumpridas as dili
gências e juntando o relatório da equipe mul
tidisciplinar, será dada a palavra ao represen
tante do Ministério Público e ao defensor, 
sucessivamente, pelo tempo de 20 (vinte) mi
nutos para cada um, prorrogável por mais 
10 (dez), a critério da autoridade judiciária, 
que em seguida proferirá decisão. 

Art. 199. Se o adolescente, devidamente 
notificado, não comparecer, injustificada
mente à audiência de apresentação, a autori
dade judiciárfa designará nova data, determi~ 
nando sua condução coercitiva. 

Art. 200: ~A remissão, coino forma de ex
tinção ou suspensão do processo, poderá ser 
aplicada em qualquer fase do procedimento. 

Art. 201. A autoridade judiciária não 
aplicará qualquer medida, desde que reco
nheça em sua decisão: 
1- estar provada a inexistência do fato; 
11- não haver prova da existência do fato; 
III ~-não_cons_tituir o fato ato infracional; 
IV- não existir prova de ter o adolescente 

concorrido para o ato infracional. 
Parágrafo único. Na hipótese deste arti

go, estando o adolescente internado proviso
riamente, será imediatamente colocado em 
liberdade. 

Art. 202. A intimação da -dediiío-q-ue 
aplicar medida de internação ou regime de 
semiliberdade será feita: 
I- ao adolescente e ao seu defensor cons

tituído; 
II- quando não for encontrado o adoles

cente, a seus pais ou responsável. 
Parágrafo único. Recaindo a intímação 

na pessoa do adolescente, deverá este mani
festar se deseja ou não recorrer da decisão. 

SEÇÃO VI 
Da Apuração de Irregularidades em 

Entidade de Atendimento 

Art. 203. O procedimento de apuração 
de irregularidades em entidade governamen
tal e não-governamental terá início mediante 
portaria da autoridade judiciária ou represen
t~ção dos demais legitimados a exercer fiscali
zação, onde conste, necessariamente, resumo 
dos fatos. 

Parágrâfo único. Havendo motivo grave, 
poderá a autoridade judiciária, ouvido o Mi-
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nistério Público, decretar lirriinarmente o 
afastamento provisório do dirigente da enti
dade, mediante decisão fundamentada 

Art. 204. O dirigeD.te da entidade será 
cítã.do para, no prazo de lO (dez) dias, ofere
cer resposta escrita, pOdendo juntar docu
mentos e indicar as provas a produzir. 

Art. 205. Apresentada ou não a respoS
ta, e sendo necessário, a autoridade judiciária 
designará audiência de instrução e julgamen-
to, intímando as partes. -

§ 1~ Salvo manifestação em audiência, as 
partes e o Ministério P-úblico terão 5 (cinco) 
dias para oferecer alegações finais, decidindo 
a autoridade judicíária em igual prazo. 

§ z~ Em se tratando de afastamento pro
visório ou definitivo de dirigente de entidade 
governamental, a autoridade judiciária ofi
ciará à autoridade administrativa imediata~ 
mente superior ao do_afastado, marcando 
prazo para a substituição. -

§ 39 _Em se tratando de ·afasta_mento pro
visório de dirigente de entidade não-governa
mental, a autoridade judiciária designará pes
soa de sua confiança para responder pela enti
dade durante o prazo de intervenção. Sendo 
definitivo o afastamento, a autoridade judi
ciária notifiCará os associados para que pi-oce
dam à eleição de novo dirigente. 

§ 4~ Antes_de aplicar qualquer das medi
das, a autoridade judiciária poderá fixar pra
zo para a remoção das irregularidades verifi
cadas. __ Satisfeitas as exigências,- o processo 
será extinto, sem julgamento de mérito. -

§ 59 A multa e a advertência serão impos
tas ao dirigente da entidade ou programa de 
atendimento. 

SEÇÃO VII 
Da Apuração de lnfração Administrativa 

Às Normas de Proteção à 
Criança e ao Adolescente 

Art. 206. O procedimento para im-posi-
ção de penalidade administrativa por infi-ação 
às normas de proteção à criança e ao adoles
cente terá início por representação do Minis
tério Públíco, ou auto de infração elaborado 
por servidor efetivo ou voluntário credencia
do, e assinado por duas testemunhas, se pos
sível. 

§ 19 No procedimento iodado com o au
to de infração, poderão ser usadas fórmulas 
impressas, especificando-se a natureza e as 
circunstâncias da ínfração. 

§ 29 Sempre que possível, à verificação 
na infração seguir-se-á a lavratura do ãuto, 
certificando-se, em caso contrário, dos moti
vos do retardamento. 

Art. 207. O requerido terá piãzo de 10 
(dez) dias para apresentação de defesa, con· 
tado da data da intimação, que será feita: 
I-pelo autuante, no próprio auto, quan

do este for lavrado na presença do requerido; 
II -por oficial de justiça ou funcionário 

legalmente habilitado, que entregará cópia 
do auto ou da representação ao requerido, 
ou a seu representante legal, lavrando cer
tidão; 

III -por via postal, com aviso de recebi
mento, se não for encontrado o requerido 
ou seu representante legal; 
IV- por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, se incerto ou não sabido o paradeiro 
do requerido ou de seu representante legal. 

Art. 208. Não sendo apresentado a defe
sa no prazo legal, a autoridade judiciária dará 
vista dos autos ao Ministério Público, por 
5 (cinco) dia~. decidindo em igual prazo. 

ArL.209. Apresentada a defesa, a auto
ridade_ judiciária procederá na conformidade 
do artigo anterior, ou1 sendo necessário, de
signará audiência de instrução e julgamento. 

§ 1" Colhida a prova ora, manifestar-se
ão sucessivamente o Ministério Público e o 
procurador do requerido, pelo tempo de 20 
(vinte) minutos para cada um, prorrogável 
por mais 10 (dez), a critério da autoridade 
judiciária, que em seguida proferirá decisão. 

§ 2~ Em nenhuma hipótese será deferida 
a oitiva de testemunha mediante carta preca
tória. _ 

CAPÍTULO IV 
Dos Recursos 

- Ã~t. ii6_ Nos procedimentos afetos à 
Justiça da Infância e da Juventude fica ado
tacto o sistema recursal do Código de Pro
cesso Civil, aprovado pela Lei n" 5.869, de 
11 de janeiro de_1973. e suas alterações poste
riores, coin as seguintes adaptações: 
I-os recursos serão interpostos indepen

dentemente de preparo~ 
II- em todos os recursos, salvo o de agra

vo de instrumento e de embargos de declara
ção, o prazo para interpor e para responder 
será sempre de 10 {dez) dias; 

111- os recursos terão preferência de jul
gamento e dispensarão revisor; 

IV -o agravo será intimado para, no pra
zo-de 5 (cinco) dias, oferecer resposta e indi
car as peças a serem trasladadas; 

V -será de 48 (quarenta e oito) horas o 
prazo para a extração, a conferência e o con
certo do traslado; 

VI -a apelação será recebida em seu efei
to devolutivo. Será também conferido efeito 
suspensivo quando interposto contra sen!en
ça que deferir a adoçá o por entrangeiro e, 
a juízo da autoridade judiciária, sempre que 
houver perigo de dano irreparável ou de difí
cil reparação; 

VII- antes de determinar a remessa dos 
autos à superior instância, no ca::o de apela
ção, ou do instrumento, no caso de agravo, 
a autoridade judiciária proferirá despacho 
fundamehtado, mantendo ou reformando a 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias; 

VIII -mantida a decisão apelada ou agra· 
v ada, o escrivão remeterá os autos ou o ins
trumento à superior instância dentro de 24 
(vinte e quatro) horas, independentemente 
de novo pedido do recorrente; se a reformar, 
a remessa dos autos dependerá de pedido 
expresso da parte interessada ou do Minis
tério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, con
tado da intimação. 

,! ___ _ 

Art. 211. Contra atos e decisões profe
ridos com base no artigo 161 caberá recurso 
de apelação. 

CAPÍTULO V 
Do Ministério Público 

Art. 212. As JunçOeS do Ministério Pú
blico, previstas nesta lei, serão exercidas nos 
termos da respectiva Lei Orgânica. -

Parágrafo único. Aplicam-se ao Ministé
rio Público, no que couber, as disposições 
constantes da Seção II do Cap(tulo II deste 
título. 

Art. 213. São atribuições do Ministério 
Público: 
I- conceder a remissão como forma âe 

exclusão do processo; 
II- promover e acompanhar os procedi

mentos relativos às infrações atribuídas a 
adolescentes; 
III- promover e acompanhar as ações de 

alimentos e os procedimentos de suspensão 
e destina-ção do pátrio poder, nomeação e 
remoção de tutores, curadores e guardiões, 
bem como oficiar em todos os demais proce
dimentos da competência da Justiça da lnfãn
cia e da Juventude; 

IV- promover, de ofício ou por solicita
ção dos interessados, a especialização e a ins
crição de hipoteca legal e a prestação de con
tas dos tutores, curadores e quaisquer admi
nistradores de bens de crianças e adolescentes 

-em-sitUaÇâO de -i-ísCo; -- - -
V- promover o inquérito civil e a ação 

civil pública para a proteção dos interesses 
individuais, difusos ou coletivos relativos à 
infância e à adolescência; -
VI- instaurar procedimentos administra

tivos e, para instruí-los: 
a) expedir notificações para colher depoi

mentos ou esclarecimentos e, em caso de não
comparecimento injustificado, __ requisitar 
Condução coercitiva, inclusive pela polícia ci
vil ou militar; 

b) requisitar informações, exames, perí
cias e documentos de autoridades municipais, 
estaduais e federais, da administração direta 
ou indireta, bem como promover inspeções 
e diligências investigatórias; 

c) requisitar informações e documentos a 
particulares e instituições privadas; 

VII- instaurar sindicâncias, requisitar di
ligências investigatórias e determinar à ins
tauração de inquérito policial, para apuração 
de ilícitos ou infrações às normas de proteção 
à infância e à juventude; 

VIII- zelar pelo efetivo respeito aos di
reitos e garantias leg~is assegurados às crian
ças e adolescentes, promovendo as medidas 
judiciais e extra judiciais cabíveís; 
IX- impenetrar mandado se segurança, 

de injunçào e habeas corpus, em qualquer 
juízo, instância ou tribunal, na defesa dos 
interesses sociais e individuais indisponívei6 
afetos à criança e ao adolescente; 
X- representar ao juízo, visando à aplica

ção de penalidade por infraçôes cometidas 
contra as nor~a_s de proteção à infâncift e 
à juventude, sem prejuízo da promoção da 

~~~~----- ~-- -.-~~----
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responsabilidade CívH e--perial do infrator, 
quando cabível; 

XI- inspecionar as entidades pública!<> e 
particulares de atendimento e os programas 
de que trata esta lei, adoW.ndo de pronto as 
medidas. administrativas ou judiciais neces
sárias à remoção de irregularidades porven-
tura verificadas; -

XII- requisitar força policial, bem como 
.a colaboração dos serviços médicos, hospita
lares, educacionais e de assistência social, pú
blicos ou privados, para o desempenho de 
suas atribuições. 

§ 1\' A legitimação do Ministério r~blico 
para as ações cíveis preVisiãs n~ste artigo não 
impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, 
segundo dispuserem a Constituição e esta lei. 

§ 2~ As atribuições constantes deste arti
go não excluem outras, desde que compa
tíveis com a finalidade do Ministério Público. 

§ 3'·' O representante do Ministério Pú
blico, no exercício de suas funções, terá livre 
acesso a todo local onde_ se encontre criança 
ou adolescente. 

§ 4·' O representante do Ministério Pú
blico será responsável pelo uso indevido da~ 
informações e documentos que requisitar, 
nas hipóteses legais de sigilo. 

§ su Para o exercício da atribuição de que 
trata o inciso VIII deste artigo, poderá o re
presentante do Ministêrio Público: 

a) reduzir a termo as declarações do recla
mànte, instaurando o competente procedi
mento, sob sua presidência: 

b) entender-se diretamente com a pessoa 
ou auwridade reclamada, em dia local e horá
rio previamente notificados ou acertados; 

c) efetuar recomendações, visando à me
lhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública afetos à criança e ao adolescente, fi
xando prazo razoável para sua perfeita ade

'quação. 
Art. 214. Nos processos e procedimen

tos em que não for parte, atuará obrigato
riamente o Ministério Público na defesa dos 
direitos e interesses rle que cuida esta lei, 
hipótese em que terá vista dos autos depois 
das partes, podendo j~ntar documentos e re
querir diligências, usando os recursos cabí
veis. 

Art. 215. A intimação dO Ministério Pú
blico, em qualquer caso, será feita pessoal
mente. 

Art. 216. A falta de intúvenção do Mi
nistério Público, quando o_brigatória a sua 
atuação, acarreta a nulidade do feito, que 
será declarada de oficio pelo juiz ou a requeri~ 
menta de qualquer interessado. 

Art. 217. As manifestações processuais 
do representante do Ministério Público deve
rão ser fundamentadas. 

CAPÍTULO VI 
Do Advogado 

Art. 218. A criança ou o adolescente, 
seus pais ou responsável, e qualquer pessoa 
que tenha legítimo interesse na solução da 
lide poderão intervir nos procedimentos de 
que trata esta lei, através de advogado, o 
qual será intimado para todos os atas, pes· 
I ~ 

soalmente ou por publicação oficial, respei
tado o segredo de Justiça. 

Parágrafo único. Será prestada assistên
cia judiciária integral e gratuita àqueles que 
dela necessitarem. 

Art. 219. Nenhum adolescente a quem 
se atribua a prática de ato infracional, ainda 
que ausente ou foragido, será processado sem 
defensor, observado o disposto no art. 110, 
!II. 

§ lu Se o adolescente não tiver defensor, 
ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o di~ 
reito de, a todo tempo, constituir outro de 
sua preferência. -

§ 2~ A ausência do defensor não deter· 
minará o adiantamento de nenhum ato do 
proce-s-s-o, devendo o juiz nomear substituto, 
ainda que provisoriamente, ou para o só efei· 
to do ato. 

§ 3" Será dispensada a outorga de man
dato, quando se trarar de defensor nomeado 
ou, sendo constituído, tiver sido indicado por 
ocasião de ato formal cOm a preseaça da auto· 
ridade judiciária. 

CAPÍTULO VI! 
Da Proteção Judicial dos Interesses 

índh·iduais, Difus~s e Coletivos 

Art. 220. Regem-se pelas disposições 
desta lei as ações de responsabílidade por 
ofensa aos direitos assegurados â criança e 
ao adolescente, referentes ao não-ofereci· 
mento ou Oferta irregular: 
I- do ensino obrigatório; 
II- de atendimento educacional especia

l_iz.ado aos portadores de deficiência; - -
lll- de atendimento em creche e pré-esM 

cola às crianças de zero a seis anos de idade~ 
IV- de ensino notumo regular, adequado 

à.s condições do educando; 
~V.,.... de programas suplementares de ofer

ta de material didático·escolar, transporte e 
assistência à saúde do educando do ensino 
fundamental; 

VI- de serviço de assistência social, vi
sando à proteção à famOia, à maternidade, 
.à infância e à adolescência, bem como ao 
amparo às crianças e adolescentes que dele 
necessitem; 

VII -de acesso às açóes e serviços de saú
de; 

VIII- de escolarização e profissionaliza
ção dos adolescentes privados de liberdade. 

Parágrafo único. As hipóteses previstas 
neste artigo não excluem da__prot~_çáo judicial 
outros iiúeré;.s6S-índividuais, difusos ou cole· 
ti vos, próprios da infância e da adolescência, 
protegidos pela Constituição e pela lei. 

Art. 221. As açôes previstas neste capí
tulo serão propostas no foro do local onde 
ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, 
cujo juízo terá competência absoluta para 
processar a causa, ressalvadas a competência 
da Justiça Federal e a competência originária 
dos TriPunais Superiores. 

Art. 222. Para as ãçôes cíveis fundadas 
em interesses coletivos ou difusos, conside
ram-se _legitimados concorrentemente: 
I- o Ministério Público; 

''----

II- a União, os Estados, os Municípios, 
o Distrito Federal c os Territórios; -
Hl- as associações legalmente constituí

das há pelo menos 1 (um) ano e que incluam 
entre seus fins institucionais a defesa dos inte
resses e direitos protegidos por esta lei. dis
pensada a autorização da assembléia, se hou
ver prévia autorização estatutária. 

§ 1'·' Admitir~se-á litisconsórcio facultati
vo entre os Ministérios Públicos da União 
e dos Estados na defesa dos interesSeS-e direi· 
tos de que cuida esta lei. 

§ 2o Em caso de desistência ou abandono 
da ação por associação legitimada, o Minis
tério Público ou outro legitimado poderá as
sumir a titularidade ativa. 

Art. 223. , Os órgãos públicos legitimados 
poderão tomar dos interes•ados compromis
so de ajustamento de sua conduta às exigên
cias legais, o qual terá eficiência de título 
executivo extrajudicial. 

Art. 224. Para defesa dos direitos e inte
resses protegidos por esta lei, são admissíveis 
todas_ as espécies de ações pertinentes. 

§ 1" Aplicam-se às ações previstas neste 
capítulo as normas do Código de Processo 
Civil._ _ , 

§ 2u Contra atos ilegais e abusivas de au
toridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público, 
que lesem direito líquido e certo previsto nes
ta lei, caberá ação mandamental, que se rege
rá pelas normas da lei do mandado de segu
rança. 

Art. 225. 'Na ação que tenha por Objeto 
o cumprim~nto de obrigação .g~ fazer ou não 
f3zer, o juiz concederá a tutela específica da 
obrigação ou determinará providénCias que 
assegurem o resultado prático equivalente ao 
do adimplemento. 

§ U Sendo relevante o fundamento da 
demanda e havendo justificado receio de ine
ficácia do provimento firial, é !ídto ao juiz 
conceder a tutela liminarmente ou após justi
ficação prévia, citando o réu. 

§ 2\' O juiz poderá, na hipótese do pará
grafo anterior ou na sentençp, impor mUlta 
diária ao réu, independentemente de pedido 
do autor, se for suficierae OU compatfv"ei com 
a obrigação, fíxarido pi'aio razoável para o 
cumprimento do preceito. 

§ 3~ _ A multa será exigível do réu após 
o trânsito em julgado da decisão favorável 
ao autor, mas será devida desde o dia em 
que se houver configurado o descumprimen
to. 

Art. 226. Õs valores das mUltas rever
terão ao fundo gerido pelo Conselho de Defe
sa da Criança e do Adolescente do respectivo 
município. 

§ 19 As multas não recolhidas até 30 
(trinta) dias após o trânsito em julgado da 
decisão, serão exigidas através de execução 
promovida pelo Ministério Público, nos mes
mos autos, facultada igual iriiciativa aos de
m~is legitimados. _ _ 

§ 2o Enquanto o fundo não for regula
meritado. o dinheiro ficará depositado em es
tabel~cimento ofíCiãJ de crédito, em conta 
com correção monetária. 
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Art. 227. O juiz- pOderá conferir efeito 
suspensivo aos recursos, para· evitar dano irM 
reparável à pane. 

Art. 228. Transitada em julgado a sen
tença que impuser condenação aoPoder Pú
blico, o juiz determinará a remessa de peças 
à autoridade competente, para apuração da 
responsabilidade civil e administrativa do 
agente a que se atribua a ação ou omissão. 

Art. 229. Decorridos 60 (sessenta) dias 
de_trânsito em julgado da sentença condena
tória sem que a associação autora lhe promo
va a execução, deverá fazê-lo o Ministério 
Público, facultada igual iniciativa aos demais 
legitimados. 

Art. 230. O juiz coil.derá a associação au· 
tora a pagar ao réu os honorários advocatícios 
arbitrados na conformidade do § 4" do artigo 
20 da Lei n'.> 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil, quando reco

nhecer que a pretensão é manifestamente in
fundada. 

Parágrafo único. Em casO de litigáncia de 
má fé, a associação autora e os diretores res~ 
pensáveis pela proposi(ufã da ação -serão soli
dariamente condenados ao décuplo das cus
tas, sem prejufzo de responsabilidade por 
perdas e danos. 

Art. 231. Nas ações de que trata este Ca
pítulo, não haverá adiantamento de_ custas, 
emolumentos. honorários periciaiS e quais
quer outras despesas. 

Art. 232~ __ Qualquer pe-ssoa poderá e_ o 
servidor público deverá provocar a iniciatí v a 
do Ministério Público, prestanto-lhe informa
ções sobre fatos de que tenham conhecimento 
que constituam objeto de ação civil, e indi
cando-lhe os elementos de convicção. 

Art. 233. Se, no exercício de suas fun
ções, os juízes e tribunais tiveram conheci
mento de fatos que possam ensejar a propo
situra de ação civil, remeterão peças ao Mi
nistér~o Público para as providências cabí
veis. 

Art. 234. Para instruir a petição inicial, 
o interessado poderá requerer às autoridades 
competentes as certidões e informações que 
julgar necessárias, que serão fornecidas no 
prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 235. O MinistériO Púb-íico poderá 
instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, 
ou requísitar, de qualquer pessoa, organismo 
público ou particular, certidões, informa
ções, exames ou perícias, D.o prazo que assi
nalar, o qual não poderá ser inferior a 10 
(dez) dias úteis. 

§ 110 Se o órgão do Ministério Público, 
esgotadas todas as diligências, se convencer 
da inexistência de fundamento para a propo
situra da ação cível, promoverá o arquivá
menta dos autos do inquérito civil ou das 
peças informativas, fazendo-o fundamental-
mente. . 

§ 29 Os autos do inquérifÓ civil ou as peK 
ças de informação arquivados serão reme
tidos, sob pena de se incorrer em falta grave, 
n_o prazo de 3 (trés) dias, ao Conselho Supe
rior do Ministério Público. 

- § 3" Até-- que seja homologada ou rejei
tada a promoção de arquivamento, em sessão 
do Cornelho.Superior do Ministério Público, 
poderão as associações legitimadas apresen
tar razões escritas ou documentos, que serão 
juntados aos autos do inquérito ou anexados 
às peças de informação. 

§ 4" A promoção de arquivamento será 
submetida a exame e deliberação do Conse
lho Superior do Ministério Público, conforme 
dispuser o seu Regimento. 

§ su Deixando o Conselho Superior de 
homologar a promoção de arquivamento, de
signará, desde logo, outro órgão do Minis
tério Público para o ajuizamento d~ ação. 

Art. 236. Aplicam-se subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei n" 7.347, 
de 24 de julno de !985. 

TÍTULO VII 
-Dos Crimes e das lnfrações 

Administrativas 

CAPITULO I 
Dos Crimes 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 237. Este Capítulo dispõe sobre cri
mes praticados contra a criança e o adoles
cente, por ação ou omissão, sem preíuízo do 
disposto na legislação penal. 

Art. 238. Aplicani.-se aos crimes defini
dos nesta lei as normas da Parte Geral do 
C~d}go Penal e, quanto ao processo, as perti
nentes ao Código de Processo PenaL 

Art. 239. Os -érimeS defindos nesta Lei 
são de ação pública incondicionada. 

SEÇÁO II 
Dos Crimes _em Espécie 

Art. 240. Deixar o encarregado de servi
ço ou o dirigente de estabelecimento de aten
ção à saúde de. gestante de manter registro 
das atividades desenv-olvidas, na forma e pra
zo referidos no artigo 10 desta Lei, bem como 
de fornecer à parturiente ou a seu respon
sável, por ocasião da alta médica, declaração 
de nascimento, onde constem as intercorrên
cias do parto e de desenvolvimento do ueo
nato: 

Pena ...::.... detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena - detenção de 2 (dois) a 6 (s~is) 

mesei;;·ou.-muna.-- ------ -- ------- -

Art. 241. DeiXar o médio, enfermeiro ou 
dirigente de estabeteciffiento de atenção à 
saúde de gestante de identificar_ con:_etamente 
o neonato e a parturiente, por ocasião do 
parto, bem como deixar de proceder aos exa-
mes referidos no artigo 10 desta Lei: . 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Parágrafo único. Se_ o crime é culposo: 
Pena- detenção·de 2 (dois) a 6 (seis) 

meses, ou multa. 
Art. 242. Privã.f a: criança ou o adoles

cente de sua liberdade, procedendo à sua 
apreensão sem estar em flagrante de ato in-

j __ 

fracional ou inexistindo ordem escrita da au
toridade judiciária competente: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Parágrafo único. Incide na mesma pena 
aquele que procede à apreensão sem obser
vância das formalidades legais. 

Art. 243. Deixar a autoridade policial 
responsável pela apreensão de criança ou 
adolescente de fazer imediata comunicação 
à autoridade judiciária competente e à fami1ia 
do apreendido ou à pessoa por ele indicada: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Art. 244, Submeter criança ou adoles
cente sob sua autoridade, guarda ou diligên
cia a veXame ou ·a constrangimento: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Art. 245, Submeter criança ou adoles
cente sob sua autoridade, guarda ou vigilân
cia a tratamento cruel: 

Pena - redusão de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos. 
- § 19 Se resultar lesão corporal grave: 

Pena- reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos. 
§ 2? Se iesultar lesão corporal gravíssi

ma: 
Pena- reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) 

anos. 
§ 3'-' Se resultar morte: 
Pena- reclusão de 15 (quinze) a 30 (trin

ta) anos. 
Art. 246. Deixar a autoridade compe

tente, sem justa causa, de ordenar a imediata 
liberação de criança ou adolescente, tão logo 
tenha conhecimento da ilegalidade da 
apreensão: 

Pena - detenção de 6 (seis) .meses a 2 
(dois) anos. 

Art. 247. Descumprir, injustificadamen
te, prazo fixado nesta Lei em benefício de 
adolescente privado de liberdade: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Art. 248. Impedir ou embaraçar a ação 
de autoridades judiciária, membro do Conse
lho Tutelar ou representado do Ministério 
Público no exercício de função prevista nesta 
Lei: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Art. 249. Subtrair criança ou adolescen
te ao poder de quem o tem- sob- sua guarda 
em virtude de lei ou ordem judicial, com o 
fim de colocação em lar substituto: 

Pena -reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
e multa. 

Art. 250. Prometer ou efetivar a entrega 
de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga 
ou recompensa: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa. 

Parágrafo único. Incide nas mesmas pe
nas quem oferece ou efetiva a paga ou recom
pensa. 

Art. 251. Promover ou auXiliar a efeti-
vação de ato destinado ao envio de criança 
ou adolescente para o exterior com inobser-
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vância das formalidades legais ou com o fito 
de obter lucro: 

Pena --reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis) 
anos, e multa. 

Art. 252. produzir ou dirigir representa
ção teatral, televisiva ou película cinemato
gráfica, utilizando-se de criança ou adoles
cente em cena de sexo explícito ou pomo
gráficã.: 

Pena - reclusão de I (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem, nas condições referidas nestC artigo, 
contracena com criança ou adolescente. 

Art. 253. Fotografar ou publicar cena _de 
sexo explícito ou pornográffca--en-vOJveiidó 
criança ou adolescente: 

Pena - rec!usão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos. 

Art. 254. Vender, fornecer ainda que 
gratuitamente ou entregar, de qualquer for
ma, a criança ou adolescente arma, munição 
ou explosivo: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. 

Art. 255. Vender, fornecer ainda que 
gratuitamente, ministrar ou entregar, de 
qualquer forma, a criança ou adolescente, 
sem justa causa, produtos cujos compone_ntes 
possam causar dependência física ou psíqui
ca, ainda que por utilização indevida: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. 

Art. 256. Vender, fornecer ainda que 
gratuitamente ou entregar, de qualquer for
ma, a criança ou adolescente fogos de estam
pido ou de artifício, ex-ceto aqueles que, pelo 
seu reduzido potencial, sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de 
utilização indevida: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. 

CAPITULD~ll ~ 

Das Infrações Administrat_ivas 

Art. 257 _ Deixar o médico, professor ou 
reponsável QOr estabelecimento de atenção 
à saúde e de ensino fundamental, pré-escola 
ou creche, de comunicar à autoridade compe
tente os casos de que tenha conhecimento, 
envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente. 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios-de-referência,- aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência. . 

Art. 258. Impedir o responsável ou fun
cionáriO de entidade de atendimento o exer
cício dos díi-dios constantes ·nas incisos II, 
III, VII, VIU e XJ do artigo 124 desta Lei: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios-de-referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência. 

Art. 259. Divulgar, total ou parcialmen
te, sem autoiização devida, por qualquer 
meio de comunicação, nome, ato ou docu
mento de procedimento policial, administra
tivo ou judidal relativo a criança ou adolesw 
cente a que se atribua ato infracional: 

Pêíiã·::....:...--nlulta de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios-de-referência, aplicando-se o dobro na 
n.::incidência. 

§ 1"' Incorre na mesma pena quem exibe, 
total ou parcialmente, fotografia de criança 
ou adolescente envolvido em ato infracional, 
ou qualquer ilustração que lhe diga respeito 
ou se refira a atas que lhe sejam atribuídos, 
de forma a permitir sua identificação, direta 
ou indiretamente. 

§ z~ Se o falo for praticado por órgão 
de imprensa ou emissora de rádio ou televi
são, além da pena prevista neste artigo, a 
autoridade judiciária poderá determinar a 
apreensão da publicação ou a suspensão da 
progtanração da emissora até por 2 (dois) 
dias, bem como da publicação do periódico 
até por 2 (dois) números. 

Art. 260. Deixar de apresentar à autori
dade judiciária de seu domicilio, no prazo 
de 5 (cinco) dias, com o fim de regularizar 
a guarda, adolescente trazido de outra co
marca para a prestação de serviço doméstico, 
mesmo que autorizado pelos pais ou respon
sável: 

Pena -multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios-de-referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência, independentemente, 
das despesas de retorno do adolescente, se 
for o caso. 

Art. 261. Descumprir, dolosa ou culpo
samente, os deveres inerentes ao p3trio poder 
ou decorrentes de tutela ou guarda, bem as
sim determinação da autoridade judiciária ou 
Conselho Tutelar: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios-de-referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência. 

Art. 262. Hospedar criança ou adoles
cente, _desaco_mpanhado dos pais ou respon
sável ou sem autorização escrita destes, ou 
da autoridade judici"ária, em hotel, pensão, 
motel ou congénere: 
-Pena- multa de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) 

salários-de-referência; em caso de reincidên
cia, a autoridade judiciária poderá determi
nar o fechamento do estabelecimento por até 
15 {quinze) dias. 

Art. 263. Transportar criança ou adoles
cente, por qualquer meio, com inobservância 
do disposto nos artigos 78, 79 e 80 desta Lei: 

Pen·a _--:multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios-de-referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência. 

Art. 264. Deixar o responsável por di
versão ou espetáculo público de afixar, em 
lugar visível e de fácil acesso, à entrada do 
local de exibição, informação destacada so
bre a natureza da diversão ou espetáculo e 
a faixa etária especificada no certificado de 
classificação: 

Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios-de-referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência. 

Art. 265. Anunciar peças teatrais, filmes 
ou quaisquer representações ou espetáculos, 
sem indicar os limites de idade a que não 
se recomenda: 

j 

Pena- múúi:L de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios-de-referência, duplicada em caso de rein~ 
cidência, aplicável, separadamente, à casa de 
espetáculo e aos órgãos de divulgação ou pu
blicidade. 

Art. 266-. Transmitir, através de iádio ou 
televisão, espetáculo em horário diverso do 
autorizado ou sem aviso de sua classificação: 

Pena-multa de 20 (vinte) a 100 (cem) 
salários de referência; em caso de reincidên
cia à autoridade judiciária poderá detenninar 
a suspensão da programação da emissora por 
até 2 (dois) dias. 

Art. 267. Transmitir, no todo ou em par
te, através de rádio ou televisão, espetáculo 
considerado inadequado pelo órgão compe
tente: 

Pena-mult_ade 50 (cinqúenta) a 200 (du
zentos) salários de referência; em caso de 
reincidência, a autoridade judiciária poderá 
determinar a .suspensão da programação da 
emissora por até 5 (cinco) dias. _ 

Art. 268. Exibir filme, trailer, peça, 
amostra ou congénere classificado pelo órgão 
competente como inadequado às crianças ou 
adolescentes admitidos ao espetáculo: 

Pena- multa de 20 (vinte) a 100 (cem) 
salários de referência; na reincindência a au
toridade judiciária poderá determinai a Sus
pensão do espetáculo ou o fechamento do 
estabelecimento por até 15 (quinze) dias. 

Art. 269. Vender ou locar a criança ou 
adolescente fita de programaç~o _em vídeo. 
em desacordo com a classificação atribuída 
pelo órgão competente: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
ríos de referência, em caso de reincidência, 
a autori4ade judiciária poderá determinar o 
fechamento do estabelecimento por até 15 
(quinze_) dias. 

Art. 270. - Descumprir obrigação cons-
tante dos al}:igos 73 e 74 desta Lei: _ 

Pena-Multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência, duplicando-se a pena em 
caso de reincidência, sem prejuízo de apreen
são da revista ou publicação. 

Art. 27L_ Deixar o responsável pelo es
tabelecimento ou o empresário de observar 
o que dispõe esta Lei sobre o acesso de crian
ça ou adolescente aos locais de diversão, ou 
sobre sua participação no espetáculo. 

Pena- multa 9e _3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de_ refeiência; eni caso de reincidência 
a autoridade judiciária poderá detenninar o 
fechamento do estabelecimento por até 15 
(quinze). dias. · · 

Disposições Finais e TrimsitórlãS 

Art. 272. A tJ nião, os Estados e os Muw 
nicípios, no prazo de 90 (noventa) dias conta
dos da publicação deste Estatuto elaborarão 
p_r!? jeto de lei dispondo sobre a' criação ou 
~i:faptação de.seus órgãos ~s diretrizes da polf
ttca de atendimento fixadas no artigo 83. 

Art. 273. Os contribuintes do imposto 
de renda poderão abater da renda bruta 
10.0% (cem por cento) do valor das doações 
feitas aos fundos controlados pelos Conselhos 
MuQicipais, Estaduais e Nacional de Defesa 
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da Criança e_ do Adolescente, observado o 
seguinte: _ 

I -limite de 10% (dez porcento) da renda 
bruta para pessoa fíSica; -

II-limite de 5% (cinco por cento) da ren~ 
da bruta para pessoa jurídica. 

§ 1" As deduções a que se refere este arti
go não estão sujeitas a outros limites estabe
lecidos na legislação do imposto de renda, 
nem excluem ou reduzem outros benefícios 
ou abatimentos e deduções em vigor, de ma
neira especial a-. doações a entidades de ~~il!
dade pública. § 2P Os Conselhos Mumci
pais, Estaduais e Nacional de Defesa da 
Criança e do Adolescente fixarão critérios 
de utilização, através de planos de aplicação, 
das doações subsidiadas e demais receitas, 
aplicando necessariamente percentual para 
incentivo ao acolhimento, sob a forma de 
guarda de criança ou adolescente órfão ou 
abandonado, na forma do disposto no art. 
227, § 3~. VI, da Constituição Federal. 

Art. 274. À falta dos Conselhos Muni~ 
cipais de Defesa da Criança e do Adoles~ 
cente, os registro, inscrições e alterações a 
que se referem os artigos 88, parágrafo único. 
e 89 desta Lei serão efetuados perante a auto
ridade judiciária da comarca a que pertencer 
a entidade. 

Art. 275. Enquanto não instalados os 
Conselhos Tutelares, as atribuições a eles 
conferidas se"rão exercidas pela autoridade 
judiciária. 

Árt. 276. O Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, Código Penal, passa 
a vigorar co-m as seguin:tes ãlteraçóes: 

"!) Art. 121. --···············'··'·"···-• 
§ 4'1 No homicídio culposo, a pena 

é aumentada de um terço, se o crime 
resulta de inobservância de regra técnica 
de profissão, arte ou ofício, ou se o agen
te deixa de prestar imediato socorro à 
vítima, não procura diminuir as conse
qüências do seu ato, Ou foge para evitar 
prisão em flagrante. Sendo doloso o ho
micídio, a pena é aumentada de um ter
ço, se o crime é praticado contra pessoa 
menor de quatorze anos. 

2) Art. 129. . ................. ~---·---······-·· 
§ 79 Aumenta-se a pena de um terço, se 

ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, 
§ 4•• 

§ s~ Aplica-se à lesão culposa o disposto 
no §5o do artigo 121. 

3) Art. 136. .. .. ·-·-----· .... ···---·-·---...... 
§ 39 Aumenta-se a pena de um terço, se 

o crime é praticado contra pessoa menor de 
quatorze anos. 

4) Art. 213. . .... _ ... _ ........... ·-·--··---·-··· 
Parágrafo único. Se a ofeitdida é menor 

de catorze anos: 
Pena-reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) 

anos. 
5) Art. •214. .. ......................... -.. -.... _ 
Parágrafo único. _Se _o ofendido é mepor 

de quatorze anos: 
Pena- reclusão de 3 (três) a 9 (nove) 

anos." 

Art. 277. O artigo 102 da Lei n~ 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, fica acrescido 
do seguinte item: 

"Art. 102. . .............................. . 
6" a perda e a suspensão do pátrio 

poder." 

Art. 278. A Imprensa Nacional _e demãis 
gráficas- da União, da administração direta 
ou indireta, inclusiVe fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público Federal, promo
verão edição popular do texto integral deste 
Estatuto, que será posto à disposição das es
coals e dru; entidades de atendimento e de 
-defesa dos direitos da crianÇa e do adoles-
cente. · 

Art. 279. Esta Lei entrará em vigor 90 
(noventa) dias após sua publicação. 

Art. 280. Revogam-se a Lei n? 6.697, de 
10 de outubro de 1979 (Código de Menores), 
e as demais disposições em contrário. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 1990. 
-Senador Nabor Júnior, Presidente- Se
nador Francisco Rolemberg, Relator- Se
nador Meira Filho - Senador Antônio Luiz 
Maya - Senador João Calmon - Senador 
Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) 
- A Presidência recebeu, do Governador 
do Distrito Federal, a Mensagem n~ 67, de 
1990~DF (N" 40/90, na origem), de 17 do cor
rente, encaminhando ao Senado, nos termos 
do disposto no § 1 o do art. 16 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e 
da Resolução n" 157, de 1988, do Senado 
Fedçral, Projeto de Lei do DF n\' 30, de 1990, 
que estabelece a competência, composição 
e-classificação do Conselho de Cultura do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

Nos termos da Resolução n\' 157, de 1988, 
a matéria será despachada ã Comissão do 
Distrito Federal, onde poderá receber emen
das, após sua pub!icação e distribuição em 
avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa) 
- O p_rojeto de Lei da Câmara n~ 10, de 
1990, de iniciativa do Presidente da Repú
blica, constante do Expediente, terá trami
tação com prazo determinado de quarenta 
e cinco dias, nos termos do art. 64, § ~-\', da 
Constituição, coinbinado com o art. 375 do 
Regimento Interno. 

Nos termos do art. 122, II, b, do Regi
mento Interno, a matéria receberá emendas 
pelo prazo de cinco dias, perante a Comissão 
de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Do expedient~ lido, constam, ainda, os 
Projetas de Decreto Legislativo n"5 2 a 8, de 
1990, que por se tratarem de matérias refe
rentes a atos internacionais, em obediência 
ao artigo 376, "c", do Regimento Interno, 
terão, perante a Comissão de Relações Exte
riores e Defesa_Nacional, o prazo de cinco 
dias para recebimento de emendas, após o 
qUe a referida ÇQmissão terá quinze dias, 
prorrogáveis por igual período, para opinar 
sobre a matéria. Findo este prazo, sem pare--

ce-f-, as proPosições- e~trarão na Ordem do 
Dia nos termos do art 172, II, "c", do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. !'-'.Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 49, DE 1990 

Define o crime de abandono de ges
tante. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1\' Constitui crime deixai', sem justa 

causa, na indigência ou sem assistência, du
rante a gestação ou o parto, mulher que tor~ 
nou grávida e que não pode prover à própria 
subsistência. 

Parágrafo único. A ação penal depende 
de representação. 

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

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

- Justificação 

O nosso Código Penal, no Capttulo intitu
lado ··Dos Crimes contra a Assistência So
cial", tipifica o abandono material, o aban~ 
dono intelectual e o abandono moral, mas 
se esquece do abandono da gestante. Esse 
fato, do ponto de vista social e sob o aspecto 
familiar, é tão grave quanto os outros. 

As sanções de ordem civil podem atender 
ao aspecto financeiro, mas estão lqnge de 
refletir a reprovabilidade _em que aquele com~ 
portamento merece ser tido pela coletivida
de. 

A exigência de representação para q!Je a 
ação penal possa ser exercida atende ao inte
resse da vitima, interesse que deve ser respei
tado no caso. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1990. -
Senador Jamil Haddad. 

(Á Comissão de_ Constituiçã_o, Justiça 
e Cidadania- decisão terminath•a.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 50, DE 1990 

Estabelece novas disposições penais e 
processuais penais para os crimes de se
qüestro e extorsão mediante sequestro e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os arts. 75, 83, 107, 109, 148 e 

159 do Código Penal (Decreto-Lei no 3.689. 
de 3 de outubro de 1941) passam a vigorar 
com seguintes alterações: 

"Art. 75. Salvo nas hipóteses pre
vistas nos arts. 148 e 159 deste Código, 
o tempo de cumprimento das penas pri
vativas de liberdade não pode ser supe
rior a 30 (trinta) anos._ 

Art. 83. 
............ ~~··· ...... ··- .... ······ .... ~ ...... .. 
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V -em se tratando dos crimes previs
tos nos arts. 148 e 159 deste Código, 
além dos demais requisitos, tenha cola
borado, de forma efetiva, para a elucida
ção do crime e a punição dos. demais 
culpados. 

Art. 107. 

IV- pela prescrição, salvo nas hipô
teses dos crimes previstos nos arts. 148 
e 159 deste Código, decadência ou pe
rempção. 

Are. !09. 

Parágrafo único. Os crimes previstos 
nos arts. 148 e 159 deste Código são im
prescritíveis. 

Art. 148. Privar alguém de sua li
berdade, mediante seqüestro ou cárcere 
privado. 

Pena- reclusão de 6 (seis) a 15 (quin
ze) anos e multa. 

§ 1\' A pena é de reclusão de 7 (sete) 
a 18 (dezoito) anos; 

l-se a vítima- é ascendente, descen
dente ou cônjuge do agente; 
li- se o crime é praticado mediante 

internação da vítima em cas·a de saúde 
ou hospital; 

UI- se a privação da liberdade dura 
mais de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 2" Se resulta à vftima, em razão 
dos maus tratos ou da natureza da deten
ção, grave sofrimento físico ou moral; 

Pena- reclusão de 8 (oito) a 20 (vin
te) anos e multa, 

§ 3~· Quem, de qualquer modo, faci
litar colaborar ou concorrer para a prá
tica de delitos previstos neste artigo fica 
sujeito à mesma. pena, independente
mente do grau de culpa ou intensidade 
da participação. 

Art. 159. Seqüestrar pessoa com o 
fim de o_bter, para si ou para outrem, 
qualquer vantagem como condição ou 
preço do resgate: 

Pena ~ reclusão de 12 (doze) a 18 
(dezoito) anos e multa. 

§ 1~· Se o seqUestro dura mais de 24 
(vinte e quatro) hora.~. se o sequestrado 
é menor de 18 (dezoito) anos, ou se o 
crime é cometido por bando ou quadrí-
1ha. 

Pena -reclusão, de 10 (dez) a 22 (vin
te e dois) a.nos, e multiL 

§ 2" A pena prevista no parágrafo 
anterior é aumeiltada de 1110 por cada 
dia de duração do seqüestro. 

§ 3~ Se do fato resulta lesão corporal 
de natureza grave ou estupro: 

Pena- reclusão de 15 (quinze) a 24 
(vinte e quatro) anos e multa. 

§ 4" Se resulta a morte: 
Pena - reclusão de 28 (vinte e oito) 

a 30 (trinta) anos e multa. 

§ -51' Reputa-se hediondo o crime de 
seqUestro quando qualificado pelos 
eventos morte, lesão corporal de natu· 
reza grave ou estupro, sendo, nestes ca
sos, insuscetfvel de fiança, graça ou anis-
tia." -

Art. 2" O artigo 594 do Código de Pro· 
cesso Penal (Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de 
outUbro de 1941) passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo: 

••Art. 594 
Parágrafo único. O condenado pelos 

crimes previstoS nos aits. 148 ou 159 do 
Código Penal rião po-de-rá, em hipótese 
alguma, apelar sem antes recolher-se à 
prisão." 

Ax:t. :;~ A pena pelos crimes previstos nos 
arts. 148 e 1.59 do Código Penal será cumpri
da, integralmente, em regime fechado, não 
se admitindo remição pelo trabalho realizado 
nos estabelecimentos de detenção. 

Art. 4~ Em nenhuma hipótese será con
cedida liberdade provisória, com ou se!l!-_fian~ 
ça, nos crimes previstos nOs arts. 148 e 159 
do Código Penal. 

Art. 59 O seqüestro praticado com moti~ 
vação política será punido, exclusivamente, 
na forma desta lei. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 79 São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Visa o presente projeto a coibir uma _das 
atividades delituosas mais nefastas equecres
ce dia a dia em qualidade e quantidade. 

É sabido o pesadelo por que passam -
ou passaram- diversos países quando o au
mento desenfreado dos cas_os de seqüestro, 
ainda que por vezes engalanados com motiva
ções políticas. 

Argentina, Itália, Peru foram algumas das 
vítimas dessa indústria. 

Urge, portanto, sejam tomadas medidas 
que coibam essa vigorosa atiVidade nascente. 
E preciso, sobretudo, que o seqüestro seja 
considerado sempre um crime grave contra 
a libeidade individual e, secundariamente, 
contra o património. Ainda que no mais das 
vezes haja pedido de resgate, pode o seqUes
tro não visar o património da vítima, mas 
encobrir outro crime ou obter vantagem inde
vida de difícil comprovação. 

As rigorosas disposiçóes contidas rio Proje
to que trazemos à apreciação desta Casa al
cançam, também, os crimes praticados com 
motivação poUtica. 

Por outro lado, nos tennos do inciso XLlll 
do art, s~ da Constituição Federal, caracteriza 
o presente projeto o seqüestro, seguido de 
estupro, lesão corporal grave ou morte, como 
crime hediondo, sendo por isso considerado 
inafiançável e insuscetível de graç<}. ou anistia. 

Além diss-o, em face da gravidade do crime, 
limita drasticamente -·quando não coíbe -
qualquer abrandamento da pena, que deve 
ser cumprida em regime fechado, sem possi~ 

• 

bilidade de livramento condicional e sem re· 
mição, pelo trabalho, da pena. __ 

A liberdade provisória, durante o proces
'SO, também não poderá ser decretada em ne~ 
nhuma hipótese, impedindo-se que o réu fuja
para o eventual desfrute da vantagem obtida 
pelo seqüestro. 

Quanto à imprescritibiUdade da punibili
dade do delito, justifica-se esta pelo perma
mente interesse, não só estatal, mas da socie-
dade, na punição de tais crimes. _ _ 

O aumento da pena destina-se, como é ób
vio, a desestimular os eventuais criminosos. 
Além disso, o crime de seqüestro está fre
qüentemente associado a outros, como tráfi
co de drogas. O limite de trinta anos estabe
lecidos pelo Código Penal acaba por funcio
nar como um estímulo aos criminosos, pois 
atingido o limite de 30 anos, será indiferente 
o cometimento ou não de outros crimes. 

Estas as razões do presente projeto e os 
objetivos pretentidos, que serão, com certe
za, acolhidos pelos nobres Pares. 

SaJa das Sessões, 17 de maio de 1990. -
Odacir Soares. 

(À Comissdo de Constituição, Justiça 
.e Cidadania- decisão terminath•a.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 51, DE 1990 

Altera dispositivos da Lei n~ 7 .976, de 
27 de dezembro de 1989, e dá outras pro-
vidências. · 

----o Congresso Nacional decreta: 
Art. to Os itens I e ITI do art. 3o da Lei 

n9-7.976, de Z7 de dezembro de 1989, passam 
a ter ã seguinte redação: 

"1- correção monetária e juros equi
valentes àqueles pagos pelo Governo fe
deral nos respectivos contratos externos, 
limitados a 6% a.a. para as entidades 
referidas no art. 19 desta lei, localizadas 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste. 

II - pagamento integral dos juros, 
nos período de carência." 

Art. 2• O artigo 6' da Lei n• 7.976, de 
27 de dezembro de 1989, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 69 Serão refinanciadas, nas 
condições desta lei, as operações de cré
dito internas realizadas com base no dis
posto nos votos n9 340, de 30 de julho 
de 1987, e n~ 548, de 14 de dezembro 
de 1987, do Conselho Monetário Nacio
nal." 

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

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A lei n97,976, de 27 de dezembro de 1989, 
que dispõe sofre o refinanciamento pela 
União da dívida externa de responsabilidade 
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, entidades da adminsitração indireta, 
inclusive, propiciou, de um modo geral, solu
ção para significativa parcela dos graves pro
blemas que enfrentavam as Administrações 
Estaduais e Municipais cõncementemente à 
colagem de suas dívidas externas. 

A rigor, os Estados e Municípios brasilei
ros seriam asfixiados pelos enormes encargos 
financeiros que os inviabilizava~ como gesto
res sociais, vez que, por mais que tentassem, 
seria impossível honrar os compromissos-que 
ao longo dos anos e das administrações preté
ritas foram estimulados a assumir. 

A despeito do avanço que a questão alcan
çou com a edição da Lei n? 7.976/90, forçoso 
é reconhecer que o Brasil abriga, na vastidão 
de seu território, desigualdades económicas, 
no plano regional, até hoje insolucionadas. 

Consciente dessa realidade, foi que a Cons
tituinte de 1988 consagrou tratamento dife· 
renciado para as regiões NorJe, N ardeste e 
Centro-Oeste, sabidamente, as mais carentes 
e sofridas do nosso País. 

No plano económico, as poSsibilidades des~ 
sas três regiões, por enquanto, têm sido mar
cadas pelas dificuldades de desenvolvimento, 
o que acarreta pesado ónus social para as 
populações que nelas habitam._ __ 

Os Governos locais vém enfrentando gra
víssimas dificuldades para atender às necessi
dades básicas, po-r falta de recursos finan
ceiros. 

À vista disso, é imperioso que ·as regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste recebam tra· 
tamento diferenciado, compatível com suas 
enormes e persistentes dificuldades econó
micas. 

Afigura-se impossível, apesãr do avanço 
.representado pela Lei n~ 7.976, para os Go
vernos dessaS regiões assumir a renegociação 
ali propugnada com os juros previstos, sob 
pena de comprometimento de seus já apouca
dos investimentos na área social, tão carecida 
de apoio. 

Destarte, impõe-se que, quando do refi
nanciamento das dívidas externa e interna, 
de responsabilidade dos Estados e Municí
pios das regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste seja estipulado que o teta dos juros 
cobrados não poderá exceder aos 6% (seis 
por cento) ao ano, viabilizando-se assim, os 
compromissos assumidos com o respectivo 
resgate operacionalizado nos prazos estipu
lados. 

Assim é que propomos à elevada conside· 
ração do Congresso Nacional que seja alte
rada a Lei n9 7.976, de 27 de dezembro de 
1989, garantindo-lhe o benefício de juros di
ferenciados para as regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, quando do refinanciamento 
da dívida externa e interna pelos Estados e 
Municípios que as integram, extensiVo às reS
pectivas entidades da Administração Indire
ta. 

A aprovação da medida significará o cum
primento da Constituição Federal, afirman

. do-se um dos objetivos fundamentais da Re
pública Federativa do Brasil, consagrado no 
art. 39, III, da Carta Magna, qual seja o de 

combater a pobreza e a marginalização e re· 
duzir as desigualdades sociais e regionais. 

Sala das sessões, 17 de maio de 1990. -
Mauro Benevides. 

(À_ Comissão de Assuntos Econômicos 
-decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os prOjetas lidos serão publicados e reme
tidos às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 
Sr. 1'~ Secretário. 

b lido o seguinte 
GP-0-796/90 

Brasília, 15 de maio de 1990 
Senhor Presidente~ 
Tenho a honra de enviar a Vossa Exce

lência, para os fins constitucionais, o incluso 
Projeto de Decreto Legislativo do Congresso 
Nacional, que "aprova o texto da Convenção 
destinada a evitar a dupla tributação e preve
nir a evasão fiscal em Matéria de Impostos 
sobre a Renda, celebrada entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Socialista da Tchecos1o
váquia, em Brasília, em 26 de agosto de 1986, 
.bem como o Protocolo que a integra". 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos_ de estima e apre
ço. -Deputado Paes de Andrade, Presidente 
da Câmara dos Deputados. 

- O SR: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A presidência comunica ao Pk;nário que, 
com ieferência ao expediente lido, tomará 
ãS proVid~nci3s necessárias ã promulgação do 
decreto legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-SObre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lida a seguinte 
O.F. n" 17/90- LPDC 

Brasflia, 9 de maio de 1990 
Senhor Presidente: 
Solicito a V. Ex~ as necessárias providên

cias no sentido de ser efetuada a seguinte 
mudança na composição da Comissão de 
Constituição~ Justiça e Cidadania {CCJ). 

Na qualidade de Titular - substituir o Se
nador Carlos Patrocínio pelo Senador João 
Menezes- PDC. 

Aproveitando o ensejo, renovo a V. Ex' 
os protestos de minha estima e consideração. 
-Senador Moisés Abrão, Líder do PDC. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Será feita a substituiÇãO-solicitáda. -

Há oradQres inscritos. Concedo a palavra 
ao nobre Senador João Menezes, como líder. 

O SR. JOÃO MENEZES (PDC -PA. Co
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a instalação 
da sede da Telenorte tem despertado grande 
co"ntrovérsia em toda a Região Amazónica. 

A medida Provisória n"' 151, d-e 1990, trans
formada na Lei n' 8.029, de 12-4-90, no seu 
art. 16, inciso I, criou sete Empresas Regio
nais de Telecomunicações, observado o que 

dispõe o parágrafo único do art. 14 dessa 
Lei, e conforme a Portaria n~ 1, de 22-3-90, 
do Ministério da Infra~Estrutura, que dispõe 
sobre a aglutinação, pela Telecomunicações 
Brastleiras S.A. Telebrás, das empresas-pólo 
de telecomunicações integrantes do Sistema, 
assim definidas, mas que passo a mencionar 
somente a seguinte: Telenorte, resultante da 
aglutinação da Telepará Telamazon, Teima, 
Teleamapa e Telaima (Roraima). Muito bem 
pensado os pronunciamentos do Sr. Ministro 
da Infra-Estrutura, engenheiro aeronáutico 
Ozires Silva, que tem se manifestado pai-a 
que a Telenorte _tenha ~ua sec;Ie em Belém. 
Também o "Sr. Secretário Nacional das Co
municações, Dr. Joel Marciano Rauber, em 
entrevista no programa de televisão "Bom 
Dia, Brasil", manifestou-se IaYorável ao as
sunto; ambos com muita razão porque: 

a) o Pará é o Centro Geográfico dos Esta
dos que formam a Área n!' 9 do setor de Tele
comunicações. Apresenta a maior população 
e constitui-se no Centro Sócio~ Económico da 
Região; 

b) possui o maior sistema de Telecomu
nicações implantado na Região; 

c) Belém é o ponto de convergência e de 
trânsito das atividades exercidas na Região 
na Área das_Telecomunicações; 

-d) em Belém situam-se os mais importan
tes projetas de exploração de minérios que 
tem implicado em investimentos maciços que 
se traduzem num acelerado desenvolvimen
to, e dentre os principais destacam-se: Proje· 
to Carajás, Pólo Industrial de Marabá, Com
plexo Hidrelétrico de Tucuruí, Projeto Trom
betas (exploração de bauxista), Projeto Al
brás/Aiunorte; 

e) a capital do Pará possui a melhor infra
estrutura no que diz respeito à Saúde, Ensi
no, Transporte e Energia; 

t) em Belém estão localizados a maioria 
dos órgãos federais com abrangência sobre 
toda a Região Norte, tais como: Banco da 
Amazónia, Sudam, Caixa Económica Fede
ral, Empresa Brasileira de CorreioS e Telé
grafos e Receita Federal; 

g) o Estado do Pará é detentor da maior 
e melhor malha rodoviária, com acesso à Be
lém-Brasília e:, c-onseqüentemente; a todo o 
País, pela qual escoa a maioria da produção 
da Região, e_por onde adentram as matérias· 
primas e produtos manufaturados destinados 
à mesma. Ê o mais importante centro de ativi
dades bancárias e financeiras da Região. Sua 
área de influência espraia-se até as cidades 
limítrofes com o Maranhão; 
- - h) a integração da Região à economia na
cional e internacional. efetua-se através do 
Estado do Pará; 

i) a Telepará é detentora de 40% {qua
renta por cento) do total de terminais telefô
nicos da Região e seu Quadro de Pessoal 
representa 45% (quarenta e cinco por cento) 
do total da mesma e tem, inclusive, dado 
apoio e prestado serviços às demais empre
sas, principalmente através do seu Centro 
Regional de Processamento de Dados. A r e· 
ceita da explor11ção da Telepará é da ordem 
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de 50% (cinqüeitta por cento) do total gerado 
pelas empresas da Área nu 9 e os totais de 
terminais e de empregados, apenas de Belém 
(Distrito Metropolitano), são maiores que os 
de todo o Estado do Amazonas ou dos demais 
Estados da área reunidos, senão vejamos: a 
Telamazon detém 27% (vinte e sete por cen
to) do total de terminais telefónicos da Re
gião e seu Quadro de Pessoal representa 26% 
(vinte e seis por cento) do total da regíão; 
a Teima {do Maranhão) detém 25% (vinte 
e cinco por cento) de terminais telefónicos 
dessa Região no 9 e seu Qua_dro _ _d_e Pessoal 
representa 21% (vinte e um por cento) do 
total; a Teleamapá e a Telaima {de Roraima) 
detêem 4% (quatro por cento), cada uma, 
do total de terminais telefônicos e seus Qua
dros de Pessoal representam, separadamen-

Ter1111na IS-
Estados EIIIPr•:us. 

rnsta~a~os 

Pará Telepará 141.991 

- Ama:tonas. - Telamazon 97.000 
- Mar-l!lnhâo - TeTITll!l sg.ooo 
- Aml!lpá - Telearnapõl 16.000 
- Ror-o~~1ma - Tela!ma 13.000 

Total 3~6.997 

F:QNTE: TELE.PARÁ, lSGE e TELEBRAS 

Assim, nestas condições, com esses dados 
é peifeitamente justa e- acertada a decisão 
do Ministério da Infra-Estrutura de instãlar 
a sede da Telenorte em Belém do Pará. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao-nobre Senador Már· 
cio Lacirda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) -_Sr_,_ 
Presidente, Srs. Senadores, sem dúvida, uma 
questão, há vários anos-preocupá Os pOVOs 
de todos os continentes, é aquela relacionada 
com a produção, comercialização_e consumo 
das diferentes espécies de drogas conhecidas 
pela humanidade. Para abordar tão intrin
cado problema peço a atenção de V. Ex•~ 

Ao iniciarmos a Ultima década do séculO, 
os governantes de quase todos os países, em 
maior ou menor grau, estáo às voltas com 
as terríveis conseqüências de uma atividade 
situada entre as mais ·complexas e perigosas 
das tantas com as quais as nações se envolvem 
nas suas múltiplas relações diárias: o ·narco
tráfico. 

Neste pronunciamento, abordaremos o as
sunto analisando-o sob os aspectos cultural, 
económico-social e polftíco, pois só assim, 
de uma forma global, nos parece possível che
gar à compreensão de que não se trata apenas 
e tão-somente de um caso de polícia. 

A guerra contra as drogas vem de longa 
data e, precisamos admitir, tem sido marcada 

te_, também o percentual de 4% (quatro por 
cento). 

Para melhor esclarecimento, passamos a 
dar uma demonstração gráfica relativa à den· 
sidade, resultados e abrangência, constando 
ertr-relefones instalados pela Telepará o nú
mero de 141.997, a Telamazon o número de 
97~000, a Teima (do Maranhão) 89.000, Te
leamapá 16.000 e a Telaima (de Roraima)"' 
13.000~- Quanto a telefone de uso público a 
Telepará tem instalados 3.982t a Telamazon 
2.940,a Teima (doMaranhão)2.091, a Telea
mapá 275 e a Telaima (de Roraima) 397. No 
que se refere à receita para exploração dessas 
telecomunicações, a Telepará possui Cr$ 
174.318.000,00 (cento e setenta e quatro_mi
lhões, trezentos e dezoito mil cruzeiros) con
tra 67.432.000,00 (sessenta e sete milhões, 

E.MPIU:SAS oe: TE~ECCMUNICAC()ES 

fEVE RE.IR0/1990 

T•ltrone " Tot,l .. Rcee I ta 

quatrocentos e trinta e dois míl cruzeiros) 
da Telamazon, a Teima (do Maranhão) po,..;
sui Cr$ 78.410.000,00 (setenta e oito milhões, 
quatrocentos e dez mil cruzeiros}, a Telea
mapá possui Cr$ 14.028.000,00 (quaú)ize mi
lhões e vinte e oito mil cruzeiros) e a Telaima 
(de Roraima) a receita de Cr$ 12.574.000,00 
(doze milhões, quinhentos e setenta e quatro 
mil cruzeiros). Em termos percentuais, só a 
Telepará abrange a 50% (cinqüenta por cen
to) da receita. 

Diante desses-dados evidentes, claro está 
que o Ministério da Intra-Estrutura exercita 
seu poder tornando efetiva a instalação, em 
Belém, Estado do Pará, da Área nl' 9 de Tele· 
comunicações. 

A seguir, apresentamos um gráfico refe~ 
rente âs instalações. 

lnvest. Populaçlllo 
u•o Exploraç3o Autorla.(90 

OõiSIII preco 
llalo(!lo9 

Pilbllco (HJP) Empreg;;~dos. "' ' 1.000. NCzS ' ' .000 {HI_90) 

"'" 3.9~2 "" 1.638 45< 1_7_4.318. 

27% 2.940 30% 955 26%. 67 .43Z. 

'"' 2.091 "' "' "" 78.410. 

"' 215 3% '" " 14.028. 

'" 397 "' 
,,, 

" 12.574. 

100< 9.685 <OO< 3.643 wo< ..3_46. 762 

por uma seqüência enorme de derrotas. As 
razões do insucesso dessa empreitada talvez 
residam ·na teimosia em ignorar-se que o nar
cotráfico seja uma espéCie de corrente na qual 
os -plantadores são apenas um elo e, certa
mente, o mais fraco. Necessário reconhecer 
que· a descoberta e o consumo de drogas 
oriundas de plantas como a papoula e a coca 
são resultado da ação do homem urbano e 
não do camponês rústico, seja ele dos Andes, 
da lndia ou do Oriente Médio. Se o narco· 
tráfico movimenta bilhões de dólares por 
ano, é inegável o estado cada vez mais mise~ 
rável daqueles que tiram de tais plantações 
o seu sustento diário. 

Uma simples observação sobre o desenvol· 
vimento da história nos possibilita ver que 
inocentes hábitos, ancestralmente reprodu~ 
ridos por povos pré-colombianos, foram ab
sorvidos pelo consumismo do colonizador e 
transformados em vício. 

Senão, vejamos: dizem os historiadores 
que o imperador chinês Nung, ·há quase cinco 
mil anos, incluiu em seu herbário uma planta 
da família cannabináceas (maconha), reco
mendando-a cómo analgésico durate cirur~ 
gias. Da mesma forma, os m_~_çulmanos a uti
lizaram como medicamento, como comprova 
um manuscrito árabe de 1464, nos seguinte 
termos:· 

"Ibn AI-Badri conta que o poeta Alí 
Ben Makkí visitou o epiléptico Zahir
ad-Din Muhammed, filho do chefe do 

-·califado de Bagdá, e deu ao relutante 

50< 

191.;_ 

'" "' "' ·= 

44.21Eô .:~,; ?.391 :964 •o< 
n.sfs 2ji. 2~213.96.6 i7.% 
23.095 "" 5.274. 797 •o< 
3.316 ,, 267.567 2% 
5.609 ~,;· 135.936 "' '96. 749 100~ 13,;!84.130 """' 

Zahir-Ad-Din o haxixe como medica
ção. Ele ficou comple.tamente curado da 
epilepsia mas também não póde mais 
deixar de tomar a droga." 

Os colonizadores espanhóis encontraram 
a coca sendo usada pelos incas e por quase 
todas as tríbas da região andina. Em carta 
enviada ao rei de Espanha, em 1539, o bispo 
de Cuzco, Don Vicente Valverde, explicava 
como os índios conseguiam trabalhar durante 
horas sem reclamar do cansaç_o, após ingeri
rem folhas de coca bem mastigadas. Impres
sionados ·com a resistência dos nativos, tendo 
a folha de coca como principal alimento, os 
espanhóis logo trataram de promover o seu 
cultivo de forma.mais organizada. 

Indispensável dizer que, especialmente no 
caso !atino-americano, a colonização sempre 
esteve ligada ao fornecimento de diversas es~ 
peciarias, produto de consumo certo nas me
trópoles do velho mundo. 

Ora organizando e industrializando a pro
dução local, como o tabaco americano e a 
c:oca andina, ora trazendo novos produtos e 
intensificando sua produção aqui, como oca
fé e o açúcar brasileiros, os colonizadores 
antigos e modernos foram traçando, para al
guns povos, o destino de meros produtores 
e fornecedores de especiarias, Com as quais 
supriam, com o sangue e o suor de populações 
miseráveis, o luxo e.o fausto dos salões_consu~ 
mistas das sociedades ocidentais. 

Sob. essa ótica colonizadora, o interesse 
económico foi pouco a pouco suplantando 
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os valores culturais desses povos. Como não 
podia deixar de ser, o desenvolvimento das 
ciências poSsibilitoU a descoberta das proprie
dades alucinógenas da papoula dormideira, 
da maconha e da coca. Assim, a partir dessas 
plantas, comuns no universo cultural nativo, 
as descobertas científicas criaram condições 
para a produção de drogas fortes e perigosas, 
cujo efeito no organismo do homem é devas
tador. Pior, são elas as preferidas no mercado 
internacional de estupefacienteS e, por essa 
razão, o alvo principal de todos_ os_ governos · 
e entidades empenhados no combate ao vício 
e ao tráfico. 

Embora reconhecendo o aspecto destrui
dor das drogas no organismo humano, não 
seria lícito desconsiderar o paradoxo bilateral 
da questão de analisarmos apenas o aspecto 
criminal, fechando os olhos para o terreno 
fértil que promove a mão~de-obra para tão 
terrível comércio. -

Enquanto os produtores de folhas recebem 
entre 600 e 1.000 dólares por tonelada, o gra
ma da cocaína, levando-se em conta a quali
dade da produção, vai além de 100 dólares 
para o cohsumidor, em época de forte repres
são e escassez na oferta. 

Para se ter uma idéia mais clara dos lucros 
gerados pela coca e pela cocaína, podemos 
desenvolver um exemplo sobre o processo 
produtivo de, ambas. Em cultivos de primeír-a, 
cada hectare rende quatro cortes anuais de 
duas toneladas, ou seja, o produtor de um 
hectare, ao fim de doze meses, re_cebe, no 
máximo, oito mil dólares. Num primeiro está~ 
gio da chamada fase de industrialização da 
matéria-prima, as oito toneladas de folhas 
são reduzidas a cerca de oitenta qui los de 
pasta básica cujo valor oscila entre 60 e 80 
mil dólares. No passo seguinte, os oitenta 
quilos de pasta básica resultam em quarenta 
quilos de pasta refinada e o seu preço de 
mercado pode chegar a 400 mil dólares. Um 
novo procedimento industrial e os quarenta 
quilos ·de pa:)ta refinada são transformados 
nos mesmos quarenta quilos da cocaína pura. 
A partir daí o preço sofre as variações deter
minadas pela lei da oferta e da procura. 

Nos Estados Unidos, onde a oferta é abun
dante, o preço do quilo da cocafna pode che
gar a 80 mil dólares para o consumidor, en
quanto na Europa, com grande procura e 
pouca oferta, alcança até 220 mil d61afes. 
Em resumo, a mesnta folha de coca, produ
zida na Amazônia ou nos Andes, proporciona 
ao camponês no máxinl.o -oito mil dólares de 
renda anual, mas, nas ruas dos grandes cen
tros, pode valer algo em torno de oito milhões 
e meio de dólares. Isto é, o produto final 
chega ao consumidor a um custo até mil vezes 
superior ao da matéria-prima! 

Sem esquecer de consíderar a inexistência 
de impostos, visto ser esta wna atividade ile
gal, torna-se fácil compreender o alto índice 
de lucratividade do complexo sistema de in
termediação cujo início é o process~mento 
da pasta básica. 

Eis aí, Srs. Senadores, a principal razão 
de ser o narcotráfico um dos mais importantes 
negócios no mundo neste fim de século. A 

propósito, em sessão especial das NaçõeS 
Unidas, em fevereiro último, a Organização 
Mundial de Saúde estimou, por baixo, a 
-quantidade de drogas consomidas em todos 
os continentes em 1989: 200 mil toneladas 
de_~<?_caína, 50 mil de maconha, 5 mil de ópio 
e 3 mil de haxixe. Vale dizer que, a preços 
do ~ercado cons_umidor internacional, o nar
cotráfico movimentou duraitte o ano passado 
mais de quinhentos bilhões de dólares, quan
tia só superada pelo comércio internacional 
de armas! 

Em meados de 1989, após anos de investi
gação, a Polícia Financeira Italiana produziu 
um relatório de três mil páginas onde relacio
nou 14 bancos suíços, acusando-os de coni
vência com traficantes internacionais na "la
vagem" de dólares. 

Mas esses exemplos demonstradores do vo
lume de dinheiro ainda não bastam. É preciso 
dizer, por eXemplo, que os três chefões do 
Cartel de Medellin figuram na lista dos 100 
homens mais ricos do mundo e seus negócios 
nos últimos anos chegaram a 80 bilhões de 
dólares. Cinco vezes maiS-do que a dívida 
externa da Colômbia! Embora não disponha 
de números exatos, o governo colombiano 
calcula que o Cartel controla 450 mil campo
neses, 150 mil "operários" na transformação, 
15 miL pessoas encarregadas do transporte, 
2.500 especialistas no refinamento e 1.000 bu
rocratas preparados para o processo de ex
portação e importação, além de financistas 
bem remunerados nos Estados Unidos e na 
Europa. 

Contudo, enquanto eles, os controladores 
do Processo de industrialização da matéria
prima, da exportação e da distribuição do 
produto final, acumolam fortunas quase in
calculáveis, nas duas pontas do negócio, os 
produtores e os consumidores são vítimas de 
dores diversas mas com os sintomas de uma 
meSllla doença: a dos males sociais, tão co
mum em nossos dias. 

-O Sr. João Calmon- Perffiite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Com pra
zer. 

O Sr:JOAO-Calmon- Nobre Senador Már
cio Lacerda, eu o felicito efusivamente por 
esse dramático grito de alerta que V. Ex~ está 
lançando à Nação, da tribuna do Senado. 
Realmente, as drogas estão causando um pre
juízo irremediável, principalmente às novas 
gerações. V. Er revela, em seu objetivo dis
curso, uma série de dados realmente, trauma
tizantes que não são do conhecimento da 
maioria do povo brasileiro. Pronunciamentos 
como o de V. Ex~ devem repetir-se em nosso 
País, porque, sem dúvida alguma, o Brasil 
e outras nações estão correndo um grave ris
co, em virtude dessa praga, desse comércio 
criminoso, c[oe ·está cauSando milhões de víti
mas. Meus parabéns a· V. Ex' 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Senador 
João Calmon, o aparte de V. Er. enriquece 
o _nosso pronunciamento. É. realmente esse 
tipo de preocupação, especialmente nas cir-

custâncias em que vivemos hoje - e este 
aspecto abordaremos no decorrer do pronun
ciamento- com a transformação, inclusive, 
do Brasil em uma das principais rotas, um 
dos principais cenários do narcotráfico mun
diaL Não bastasse a dificuldade de acesso 
a serviços básicos como saúde e educação, 
produtores de coca e consumidores de cocaí
na, para exemplificarmos com apenas um tipo 
de droga, sofrem com a criminalização impos
ta pelo aparelho estatal que, incapaz de frear 
a ação dos narcotraficantes, procura dar uma 
satisfação à sociedade agindo sobre ele, as
sim, acontecem tanto as tentativas de erra
dicar as plantações de coca quanto as perma
nentes ações repressivas ao consumo. 

Será que a destruição pura e simples das 
la v ouras de coca representa a solução do pro
blema? Como exigir do camponês inculto a 
opção espontânea para o cultivo do arroz, 
do feijão ou de qualquer outro produto se 
ele sabe que, além dos riscos naturais, impos
tos pelas variações climáticas. e do alto custo 
dos insumos ne.cessários, ganhará menos de 
um terço do que recebe com a venda das 
folhas dessa planta que nasce, cresce e pro
duz, durante· anos, sem riscos e com um míni
mo de despesas? Se o Estado não criar alter
nativas seguras para esse gr3.nde contingente 
de mão-de-obra, como se dará a sua sobrevi
vência? 

O Se. Odacir Soares - Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Márcio Lacerda? 

O SR. MÁRIO LACERDA -Ouço V. Ex· 

O Sr. Odacir Soares - Está V. Ex' abor
dando nesta tarde, uma questão da maior 
gravidade, não apenas para o nosso conti
nente sul-americano como também para o 
Brasil. E em relação-ao Brasil queria ressaltar 
a completa a~sência de estrutura da Polícia 
Federal na região arnazônia. A Polícia Fede
ral, ali, vive num estado de penúria absoluta, 
não apenas do ponto de vista material como 
também do ponto de vista dos seus contin
gentes, que são insuficientes, insigníficantes 
mesmo. 

Há cerca de !lm_ mês, passei um telex ao 
Presidente Collor de Mello e outro ao Minis
tro da Justiça, pedindo que mandassem deslo
car contingente da Polícia Federal existentes 
no Nordeste, portanto, sem nenhuma tarefa 
a executar naquelas regiões, para a nossa re
gião amazónica, não apenas a Amazónia tra
dicional mas também a Amazônia Legal. Em 
Rondônia, a Pofícia Federal vive de pires nas 
mãos. Até para deslocar os seus servidores 
é obrigada a receber diárias, às vezes, de em
presas e de órgãos que nada têm a ver a com 
Polícia Federal. No Acre, o qudro é a mesma 
dimensão: penúria absoluta. Em Mato Gros
so, Estado de V. Ex·, a situação é a mesma. 
Enfim, no Brasil, no realidade, está se com
batendo o narcotráfico muito mais com dis

-curso do que com ações. O Governo Federal, 
do ponto de vista da sua macro administra
ção, e a Polícia Federal, nocasooseuComan
do de :Srasma, tém feito ouvidos de mercador 
diante dessa situação. A ptimeira tarefa a 
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ser realizada seria a de preencher os vazios 
nas Superintendencias da Amazónia. Isso 
não vem acontecendo. Desde o ano passado 
venho batendo nessa tecla da necessidade de 
se transferir gente da Policia Federal de ou
tras regiões do País, notadamenre do Nor
deste, para a região amazónia, e, até hoje. 
nada se fez nesse sentido. 

Um dia desses, li uma declaração de um 
general colombiano dizendo que o Brasil é 
um produtor de cocaína. É verdade. _O Brasil 
é hoje na realidade um país produtor, até 
porque o éter e a acetona, que são utilizados 
no Peru, na Colômbia e na Bolívia, são fabri
cação brasileira. O Governo brasileiro e a 
Polícia Federal sabem que o éter, a acetona 
e outros produtos qufmicos que são utilizados 
no beneficiamento da pasta saem do Brasil 
clandestinamente, e falta ação, no sentido 
de que haja um impedimento para que isso 
se dê com a freqüência e com a transparência 
com que isso ocorre nas nossas fronteiras 
amazónicas. De mOdo que cumprimento V. 
Ex• Espero que seu discurso represente um 
marco, no sentido de que o Governo brasi
leiro tome providências efetiVas para o com
bate ao narcotráfico e, já na área médico
social, que o Governo instrumentalize os nos
sos hospitais e os nossos centros de saúde 
para a prevenção e o tratamento dos depen
dentes de drogas. O fato fundamental é que 
o Brasil se tranforma, a largas passadas, num 
país produtor de cocaína, e o general colom
biano que fez aquelas declarações não está 
muito longe da verdade. Chegou a hora de 
nós, no Brasil, combatermos o narcotráfico, 
combatermos, inclusive, a proliferação desse 
transporte de cocaína nas nossas fronteiras, 
com ações efetivas, porque até agoia, lamen
tavelmente, a Polícia Federal não tem rece
bido do Governo brasileiro os recursos neces
sários para que ela, com sua competência téc
nica, com a competência profissional de seus 
homens, possa constituir-se num er:i:Ipecilho, 
senão num obstáculo intransponível à disse
minação do tráfico de drogas no nosso País. 
Parabéns a V. EX" e obrigado pela oportu
nidade do aparte. 

O SR. MÁRCIO LACERDA·- Nobre Se
nador Odacir Soares, agradeço a V. Ex• o 
aparte. É como homem da fronteira que ve
nho a esta tribuna para manifestar minha 
preocupação com o crescimento do tráfico 
·de drogas em nosso· País. A continuar nesse 
caminho, o Brasil poderá vir a ser o principãl 
palco de narcotraficantes do Mundo, com 
conseqüências, sem dúvida alguma, extrema
mente graves para a sociedade brasileira. 

O sr:-Odacir Soar·es- Permite-me V. Ex' 
outro aparte? (Assentimento do orador.) 

Apenas para acrescentar um dado. V. Ex~ 
sabe que em Mato Grosso, em Rondônia, 
no Acre e na Amazônia, há apreensão, quase 
que diária, de 30, 40, 50 quilos de cocaína 
das mãos de pequenos traficantes, o que se 
tornou um fato coriqueTro", Um fato comum 
que está assustando, cada vez mais, as nossas 
populações. 

O SR. MÁRCIO LACERDA -Prossigo; 
Sr. PI.esidente e Srs. Senadores. 

Por outro" lado, Será que não bastam as 
décadas de ações repressoras infrutíferas so
bre os consumidores para a comprensão de 
que esse não é o caminho mais adequado? 
Quando vamos aceitar que as pessoas vicia
das são vítimas e não criminosas? Quando 
vamos nos convenc.er da inpcuidade de cam
p<i.nhas anti-drogas delltro de uma ótica sim
plista e policialesca? 

Com relação aos produtores da coca, é ne
cessário recordar que, desde os tempos da 
colonização, a esses povos não foi dado o 
direito de optar de forma livre e soberana 
sobre o próprio futuro. Por isso, há séculos. 
a exploração, quando não verdadeiros sa
ques, tem sído a tónica em suas respectivas 
economias. Assim, ainda hoje, com grada
ções diferentes, para mais ou para menos, 
Peru, Colômbia, Bolivia e Brasil, se citarmos 
apenas os quatro maiores envolvidos com o 
narcotráfico na América Latina, são vítimas 
permanentes da espoliação. Esse processo 
tem início na impossibilidade de cada qual, 
por si só, ou digamos, os quatro em conjunto, 
lograrem êxito na escolha e na aplicão de 
p·olfticas governamentais sem qualquer con
dicionante externo. 

Países produtores e exportadores de maté
rias-primas, temos sofrido com a baixa cota
ção no mercado internacional, fato esse que 
se acentou durante a Ultima década. A Propó
sito, em 1986, a ConferênCia das Nações Uni
das para o comércio e o desenvolvimento 
(Unictad), divulgou estudo em que concluía 
serem a pouca demanda, a excessiva oferta 
e a COnseqüente queda dos preços as princi
pais razões das dificuldades dos produtore~ 
de matérias-primas no cor:Uércio exterior. 

Nesse mesmo documento, a Unctad revela 
as duas mais importantes componentes na de
terioração do comércio internacional entre 
as nações exportadores e as importadoras: 
os fatores cíclicos e os estruturais. No primei
ro caso, compreende-se a demanda em sí, 
segundo o nível da atividade económica dos 
principais mercados. É, por exemplo o caso 
da laranja brasileira, sempre à mercê do clima 
nos Esü.dos Unidos, por outro, os fatores 
estruturais têm a ver com o desenvolvimento 
tecnólogíco e com o protecionismo. 

Como se sabe, a maior parte das impor
tações de matérias-primas .é feita pelos mem
bros da Organização para a Cooperação e 
o D,esenvolvimento económico - Ocde, os 
quais, mesmo com taxas de crescimento sem
pre positivas, adotaram como estratégica eco
nómica mais participação do setor terciário 
- finanças, seguros e serviços em geral -
e, principalmente, maiores cuidados com o 
progresso tecnológico, onde se inclui a busca 
de substitutos para as matérias-primas. 

Não é por acaso que o algodão, o açúcar, 
o café, õ ·cobre, o chumbo, o estanho etc., 
integrantes da pauta de exportações do Peru, 
da Colômbia, da Bolívia e do Brasil, têm 
sido colocados em plano secundário no rol 
das importações dos países desenvolvi dos. A 
substituição gradativa desses e de outros pro
dutos é fato indiscutível. Em seus lugares, 
surgem novidades como, por exemplo, os 

adoçantes artÜiciaiS, obtidos a partir de grãOs 
Com baixo teor de calorías. 

Não bastasse isso, os países ricos resolve
ram adotar políticas protecionistas que tanto 
podem ser medidas alfandegárias como quan
títativas, isto é restritivas do volume a ser 
importado. N~sse se.J:!tido, os Estados Unidos 
aplicam altíssimos impostos aos produtos 
agrícolas, vegetais, cítricos, aço, artigos de 
couro e madeira e, ainda, estabelecem cotas 
para a importação de Carne, Amendoim, Al
godão e Lã. 

Além disso, convém lembrar a aplicação 
de fantásticas verbas no apoio a programas 
agrícolas dos países ricos. Só nos primeiros 
seis anos da.. década de oitenta, os Estados 
Uri.idOs, o Japão e a Comunidade Européia 
destinaram mais de 40 bilhões de dólares para 
a pesquisa e o desenvolvimento de novas téc
nicas na Agricultura. O resultado foi imedia
to: hoje, os Estados Unidos, para citar só 
um caso, têm grandes reservas de trigo, algo
dão, milho, açúcar e laticínios. 

Todavia, as dificuldades do Terceiro Mun
do e, em particular, dos quatro principais im
plicados com o narcotráfico; não param aí. 
As Nações desenvolvidas têm prerssionado 
o Banco Mundial com o objetivo de dificultar 
empréstimos destinados a projetes de melho~ 
ria da capacitação industrial. A sideruigia é 
um exemplo. 

Com o desenvolvimento industrial do pós~ 
guerra, os Estados Unidos perceberam o ris
co político da crescente indústria siderúrgica 
no Leste Europeu. Em conseqüência, além 
de investimentos internos no setor, trataram 
de esti.J:p.ul~r. Países. com mão-dJ~-obra barata 
a entrarem na área da siderurgia. O Brasil 
foi um deles. Hoje, face ao excesso de produ
ção e adc;:manda em queda, como resultado 
de novas tecnologias o aço sofre os percalços 
de um mercado internacional increto e onde 
os Estados UDidoS também apelam· para o 
protecionismo. 

Dessa fotrtia, a ·política de diviSãO das tro
cas internacionais, consideradas eticamente 
normais pelos países dominantes, inviabílí
zam os preços das máterias-primas, conde
nando à probreza sociedades que, sujeitas 
a esses processos de cartelização, não conse
guem sair do subdesenvolvimento. 

Eduardo Galeano, em "As Veias Abertas 
da América Latina", diz que há dois lados 
na divisão internàCiOrial do trabalho: 

"Um, em que alguns países se especializam 
em garihar e, outro, no qual estão os especia
listas em perde!. 

A AmériCa Latina, especializada em per
der desde que os Europeus renascentistas fin
caram os dentes em nossas gargantas, conti
nua existindo a serviço das necessidades 
alheias. É inegãvel a nossa condição de fonte 
de reserva de petróleo, ferro, cobre, carne. 
frutas, café, matérias-primas e alimentos des
tinados aos países ricos que: ganham, consu
mindo, muito mais do que .nós, na condição 
de produtores. 

A mesma política que mantém os preços 
doS produtos basicos sempre baixos fai com 
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que nossas derrotas econôrni~s estejam sem
pre implícitas nas vitórias daqueles que são 
os seus autores. E, nessa alquimia neo-co
lonial, nosso ouro se transforma em sucata 
e nosso alimento em veneno. 

O Sr. Afonso Sancho- -Senador Márcio 
Lacerda, permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Perfeita
mente, Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho - Desejo, inicial
mente, congratular-me com V. Ex~ por trazer 
assunto de tão grande importância, como o 
que V. Ex• está abordando, do narcotráfico. 
Desejo também congratular-me com V. Ex' 
porque teve a preocupação de já lançar, hoje, 
no Brasil inteiro, o seu alerta, o seu grito, 
que ouvi através do Bom Dfa Brasil. 

Acho que devemos dar continuidade a esse 
tema do pronunciamento de V. Ex', porque 
é preciso atacar, como bem diz, a causa, pois 
os efeitos passam. De forma que, neste rápi
do aparte, quero juntar a minha palavra â 
de~ V. Ex• 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Agradeço 
a V. Ex~ intervenção e peço licença ao Plená
rio para continuar. 

Desta forma, Potosi, na Bolívia, e Ouro 
Preto, no Brasil, despencaram do esplendor 
aurífero colonial para a miséria dos filões va
zios; a ruína foi o destino do pampa chileno 
do salitre e da selva amazónica da borracha; 
o Nordeste brasileiro do açúcar e os povoados 
petrolíferos do Maracaibo têm dolorosas ra
zões para crer na mortalidade das fortuna 
que a natureza concede. Certamente, isso ex
plica por que países com recursos minerais 
e agricultáveis expressivos não levant adiante 
um processo de desenvolvimento e indepen
dência neles baseado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, as dificul" 
dades impostas ao desenvolvimento são ine
gáveis e, sem dúvida, uma forma discreta de 
intervenção na sober_ania das nações pobres 
e subdesenvolvidas. A espoliação secular dos 
nossos recursos minerais somam-se, hoje, as 
barreiras mencionadas à comercialização ex
terna das nossas matérias-primas. Se isso não 
fosse o suficiente, os organismos internacio
nais, como o Fundo Monetário Internacional 
e o Banco Mundial, limitam a nossa expansão 
nos setores industrial e tecnológico, por inter
médio dos seus programas dirigidos. 

O resultado tem sido a deficiência da for
mação técnico-profissional e a manutenção, 
quando não o crescimento, dos índices de 
analfabetismo e pobreza. De forma delibe
rada, ainda que indireta, temos sido indu
zidos a investir em deterniinadas áreas a pre
texto de não ficarmos atrás das Potências in
tema:cionais, enquanto essas·se voltam para 
o estudo de novas técnicas no setor primário. 
Explica-se, assim, q fato de termos grandes 
parques industriais nas áreas siderúrgica, au
tomobilís•ka e bélica, embora, no setor agrí
cola, estejamos pouco além da Idade Média. 
Enquanto isso, as grandes nações dp mU:ndo' 
rico já encontraram substitutos para o aço, 
avançaram nas indústrias de ponta e desce-

beiram processOs que possibilitam maior pro
dutividade agrícola. 

No entanto, o nosso grau de dependência 
não fica nisso. Somos, o Brasil, o Peru, a 
Colômbia e a Bolívia, pafses importadores 
de alimentos. Ademais, temos índices de 
analfabetismo, desemprego e mortalidade in
fantil incompatíveis com as nossas potencia
lidades económicas. Sem exceção, de igual 
modo aos demais integrantes do Terceiro 
M~Jnd_o, fomos e estamos sendo vítimas de 
políticas económicas, equiv6cadas que nos le
varam a nos preocupar muito mais com as 
t>xportaçóes do que com o abastecimento in
terno. Para tanto, os países ricos nos empres
taram vultosos recursos financeiros, dando 
início ao diculo Vicioso no qual a dívida exter
na transformou-se no fantasma das nossas 
combalidas e dependentes economias. 

Então, Srs. Senadores, diante desse qua
dro tão conhecido por V. Ex~s, como entender 
a atividade i!lcita do narcotráfico? Serão os 
povos peruano, colombiano, boliviano e bra
sileiro os responsáveis únicos por essa ativi
dade bilionária? Ou serão eles apenas vítimas 
dentro de um contexto onde a insensibilidade 
fala mais alto? 

Como vimos, a produção da maconha e 
da coca não resulta de nenhuma política ofi· 
cial. Do mesmo modo, o seu comércio deixa 
um rastro de sangue e violência sem nenhuma 
contrapartida social. Aliás, muito pelo con· 
trário! Aí está a Colômbia, onde a audácia 
e o dinheiro dos narcotraficantes criaram uma 
estrutura tão sólida a ponto de se opor ao 
Estado como um _poder paralelo a desafiar, 
de forma permanente, as instituições locais. 

É evidente que uma superestrutura como 
essa não poderia ser montada sem o respaldo 
e a participação de uma parcela ponderável 
da socieçlade colombiana, que encontra, aí, 
sua única alternativa de trabalho. Como vi
mos, anteriormente, são mais de meio milhão 
de trabalhadores engajados diretamente no 
complexo da produção, desde o plantio da 
coca até o seu refino e comercialização. 

Além da Colômbia, dividida em duas reali
dades diversas, uma legal e outra ilegal, a 
Bolívia e o Peru têm no narcotráfico a sua 
maior fonte de divisas. O Brasil, antes apenas 
um ponto na rota comercial do produto, é, 
de forma cada dia mais acentu.ada, produtor 
e consumidor dessa e de outras drogas. Por 
sinal, para comprovar a crescente participa
ção do nosso País no mercado de estupefa
cientes, é bom lembrar que, no ano passado, 
um relatório do governo dos Estados Unidos 
revelou que o tráfico de drogas no Brasil mo
vimenta mais de 10 bilhões de dólares por 
ano, ou seja, algo próximo a 10% da nossa 
dívida externa. · 

Quando nos deparamos com o noticiário 
sobre a violência nas principais cidades brasi
leiras, ficamos a nos perguntar quais sedam 
as ·causas. Sem dúvida, trata-se de um tema 
da maior complexidade. Convencidos de não 
simJ?lificá-lo, afirmamos que no modelo de 
desenvolvimento adotado está a raiz do pro
blema. Na esteira dessa estrutura produtiva, 

voltada para o atendimento dos interesses e.):.
ternos, é que se organizou um conjunto de 
atividades marginais. O garimpo predatório, 
a exportação clandestina de metais preciosos, 
a caça ilícita, o roubo de carros, o contra
bando em mão dupla de uma imensa lista 
de produtos, O j9go do bicho e, finalmente, 
o tráfico de bebés são manifestações econô
micas diversas e cujas origens se situam no 
mesmo contexto. 

A verificação de fatos como esses é que 
despertou em mim o interesse por assunto 
tão controvertido quanto perigoso. Na condi
ção de Membro do Parlamento Brasileiro, 
não posso permanecer alheio a uma atividade 
que extrapola as nossas fronteiras e afeta, 
direta e indiretamente, a vida de milhões de 
pessoas. Ademais, seria mesmo impatriótica 
qualquer omissão q-uando é notória a inten· 
ção dos países ricos, principalmente dos Esta
dos Unidos, de tratarem como simples caso 
de polícia o que, de fato, é um complexo 
e delicado assunto de política, quer seja a 
nível dos governos nacionais, quer seja a nível 
in_temacional, no relacionamento dos povos 
envolvidos. 

Após a Segunda Guerra, os Estados Uni
dos passaram mais de três décadas voltados 
para a luta contra o chamado perigo comu
nista. Hoje, em decorrência das rápidas 
transformações no Leste Europeu, precisa a 
indústria de armamentos de um novo ai v o 
para as suas investidas comerciais. 

Eu gostaria de chamar a atenção do Plená
rio para uma estranha coincidência: os narco
traficantes e as forças policiais que os comba
tem se utilizam sempre do mesmo .tipo de 
arma. Quem as produz? Quem lucra com 
elas? V. Ex•', Srs. Senadores, hão de convir 
comigo que dá a nítida impressão de existir 
uma confluência_ de interesses entre a indús
tria de armamentos e o narcotráfico! · 

Lamentavelmente, o grande equívoco de 
se entender o narcotráfico apenas como uma 
questão criminal tem transformado o seu 
combate em investidas intervencionistas e re
taliações, sejam elas comerciais, diplomáticas 
ou bélicas. 
_ O mais recente exemplo disso foi a chama
da "Operaçáo Justa Causa", empreendida 
pelos Estados. Unidos, no Panamá, a pretexto 
de prender o General Noriega, um ex-espião 
da CJA e indiciado em mais de uma dezena 
de processos por envolvimento com o narco
tráfico. Já na área diplomática, é bom não 
esquecer a recente Conferência de Cartage
na, onde o Presidente Bush, ao se reunir com 
os Presidentes do Peru, da Colômbia e da 
Bolívia, pretendeu estabelecer as condições 
de combate ao comércio internacional de dro
gas. É certo que, ante a pronta reação dos 
Presidentes Latino-Americanos, Bush re
cuou. 

Mas a intenção de ditar as regras do com· 
bate permanece. Dois exemplos comprovam 
esta afirmação: o primeiro é o recente bom" 
bardeamento das plantações de papoula na 
Guatemala, onde o descaso Norte"America
no chegou ao extremo de pôr em risco a vida, 
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de milhares de pessoas intoxicadas p~lo vene
no; o· segundo é o posterior noticiário da pró
pria imprensa Norte-Americana, dando con
ta do desenvolvimcnw de novas tecnologias 
a serem aplicadas no combate às cljogas, in
du::.ive, no campo biológico, a produção de 
lagartas para o ataque às plantações de coca. 
A idéia seria lançar de aviões sobre as regiões 
produtoras. como se faz com o Napalm, mi
lhões de ovos de um inseto conhecido por 
malúmbia, dotado de extrema voracidade 
quando ataca as folhas de coca. 

Novamente, ante a repulsa das autoridades 
dos países produtores, o Governo Norte-A
mericano deu um passo atrás e ínformou estar 
apenas "estudando alternativas". 

Srs. Senadores, a nosso ver, o combate ao 
narcotráfico está inserido num contexto am
plo, no qual os conflitos de ínteresses acabam 
sempre prejudicando os mais fracos. A extre
ma complexidade da produção e do consumo 
mundial de drogas exige muito mais do que 
a simples decisão dos países ricos. principal
mente dos_ Estados Unidos, com a tão propa
lada "guerra total" ao narcotráfico. Para co
meçar, potência capitalista que é, os Estados 
Unidos sabem que a demada de qualquer pro
duto dita as normas de produção e os respec
tivos preços. Com as drogas ocorre o mesmo, 
e no vasto e rico Território Norte-Americano 
estão milhões de consumidores ávidos por 
algum tipo de droga, seja ela natural ou sinté
tica. 

O Sr.J\biC-o MaCief- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. MÁRCIO LACERDA- Com muito 
prazer, nobre Senador Marco Maclel. 

O Sr. Marco Maciel - Meu caro Senador 
Márcio Lacerda, eu gostaria de aparteá-lo 
para externar, de logo, a minha satisfação 
em ouvi-lo, hoje à tarde, dissertando sobre 
um tema que, ao meu ver, deve preocupar, 
de modo especial em nosso País, as autori
dades governamentais: o problema de dro
gas, no Brasil, está atingindo proporções alar
mantes. Acho que está na hora de cogitarmos 
de adotar alguma providência com relação 
à questão. Penso não seria desarrazoado lem
brar logo a necessidade_ de regulamentarmos, 
inclusive, o dispositivo constitucional, se não 
me engano o art. 243 da Constituição, que 
poderia servir de ponto inicial para uma polí~ 
tica com relação ao seta r. Em segundo lugar, 
eu gostaria, também, de dizer - o que me 
parece muito óbvio - que, em relação ao 
Brasil, devemos fazer uma grande mobiliza
ção da opinião pública. O combate ao proble
ma das drogas, ao seu tráfico etc., não é uma 
questão apenas do Governo, é também uma 
questão da sociedade. Para isso seria neces
sário, a meu ver, pudéssemos mobilizar aso
ciedade brasileira; acredito será por esse ca
minho que poderemos reduzir o tráfico e, 
conseqüentemente, o consumo de drogas em 
nosso País._ E, quando falo em mobilizar a 
sociedade, falo em mobilizá-la, inclusive atra
vés_de campanhas educativas, buscando valo
rizar a família, que é uma instituição que está, 

no Brasil, cada vez menos protegida. Datpor 
que eu gostaria, nesta interrupção que faço 
em seu discurso, de salientar estas minhas 
preocupações e expressar o meu contenta
mento em vê-lo versando. hoje à tarde, essa 
questão que V. Ex·', com propriedade, salien
ta, e que envolve gigantescos interesses e ci
fras extremamente elevadas, de milhões dé 
dólares por ano. 

O SR. MÁRCIO LACERDA- Agradeço 
ao nobre Senador Marco Maciel a interven
ção, exatamente quando tt:nho busCado cha
mar, durante o decorrer do pronunciamento, 
a atenção do Plenário para a dimensão, a 
proporção da questão das drogas e suas diver
sas implicações, não só no organismo huma
no, mas no próprio tecido social. 

Eu gostaria de pedir a compreensão da Me
sa que talvez gaste um pouco mais de tempo, 
por se tratar de um assunto extremamente 
complexo e até, como disse anteriormente, 
pCrigoso e rião" gOstaria de concluir este pro
nunciamento ;;em esgotar a sua leitura. 

o- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa lembra que o tempo de V. Ex• 
já terminou há 19 minutos, mas pede q_ue 
faça um esforço para concluir o seu discurso, 
que é do maior interesse. Se V. Ex• puder 
não conceder mais apartes, facilitará a con
clusão do seu pronunciamento. 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Aliás. a 
esse respeito é bom lembrar a entrevista de 
um produtor médio de coca da região de Co
chabamba, na Boltvia. Disse ele aos jornais 
locais: 

"Sem a cocaína a Bolívia não sairá 
da miséria. Ademais, fornecemos um 
terço do que é consumido nos Estados 
Unidos. Assim, enquanto os ianques 
continuarem usando isto, nós produzi
remos." 

Por esta razão, náo tenho dúvida em alertar 
este Plenário para a necessidade de exigir
mos, no campo das relações internacionais, 
um comportamento que não prescinda dos 
valores éticos e morais. hoje mais que ontem 
esquecidos pelos governos das grandes potênM 
c!as. f,. história da humanidade é uma seqüén
cia de registras da opressão dos poderosos 
sobre os mais fracos. De fato, a ética jamais 
foi levada muito em conta quando se tratou 
de definir os limites dos múltiplos interesse!' 
das nações. 

A América Latina é secular vítima da falta 
de ética nos ·b..plbate!i em busca da indepen
dência política e do desenvolVimento econó
mico dos seus p-aíses. Assim, faltou ética ao 
colonizador espanhol que desrespeitou cultu
ras mil~nare~ cot;no a dos Astecas e dos Incas; 
da mesma forma, faltou ética ao colonizador 
português que durante três séculos impediu 
o Brasil de desenvOlver a sua economia, proi
bindo a instalaçãoi de qualquer indústria, da 
imptensa e o fundonamerl,tg.de'cursos supe
riores; de igual modo, 'em período mais recen
te, faltou ética aos povos detentores de capi
tal quando, em todo o Terceiro Mundo, me-

diante bem orquestradas campanhas, acena
ram com a esperança de melhores dias graças 
à instalação de indústrias destinadas, em tese, 
a substituir as importações. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCIO LACERDA- Com muita 
honra, nobre Senador Mansueto de Lavor 
e com a concordância da Mesa. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Quero mani
festar o meu aplauso pelo pronunciamento 
de V. Ex'. Este é um assunto pertineilte a 
toda humanidade, e aqui, no País, interessa 
a toda a comunidade brasileira. Este não é 
um assunto de um segmento, mas de sobrevi
vência de nações inteiras, e até da própria 
Humanidade, porque, assim como a guerra, 
o tóxico e o seu tráfico ameaçam a sobrevi
vência das pessOas humanas, diistruindo-ãs..
primeiro, moralmente para depois destruí-las 
fisicamente. V. EX"' aborda no dia de hoje, 
a começar pela entrevista no programa de 
televisão "Bom-Dia, Brasil", e agora: neste 
seu magistral pronunciamento, um dos temas 
mais atuais, mais importantes e cruciais da 
Humanidade e também do País. Por isso, tra
zendo este tema a debate nesta Casa V. Ex" 
está contribuindo para que o Poder Legisla
tivo, o Senado da República, retome esses 
grandes temas de interesse mundial e nacio
nal. Meus parábens, nobre ~enador. 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Agradeço 
ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao impor 
aos países subdesenvolvidos um modelo eco
nômico concentrado( de renda, os governos 
e organismos internacionais feriram os princí
pios éticos. De outra maneira, não podemos 
entender os programas por eles financiados 
e cujos efeitos se revelam prejudiciais à sobe
rania de tantas nações e ã própría cidadania, 
na medida em que parques industriais, como 
o automobilístico e o farmacêutico, se instala
ram em nossos territórios à base de favores 
governamentais, desvlorizações das moedas 
nacionais e exploração da mão-de-obra. 

Tradicionais fornecedores de matérias pri
mas, nós, os povos da América Latina, so
mos, cada dia mais, oprimidos peta ação indi
reta dos governos dos países ricos que usam 
o poderio dos catéis financeiros para ditar 
os rumos da economia mundiaL No imenso 
palco das relações internacionais contempo
râneas somos apenas coadjuvantes ou, então, 
os vilões de um roteiro escrito às avessas, 
pois pretende demonstrar que a marginali
dade social é a causa da marginalidade econó
mica e financeira quando, de fato, destas é 
que resulta aquela. 

Afinal, a pobreza absoluta da grande maio
ria dos povos do Terceiro Mundo é conse
qüência de uma opção própria? Ou, é resul
tado compulsório de uma ação externa sobre 
os seus respe-ctivos_ sistemas de produção. 

Sr. Presidente Srs. Senadores, a falta de 
ética do.s povos ricos arrasou a cidade boli
viana de Potosi, assim como aniquilou o Nor-
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deste brasileiro. Em virtude desse tipo de 
conduta, cujos exemplos são contados ãs. de
zenas, os governos dos países desenvolvidos 
condenaram enormes contingentes sociais à 
condição de miserabilidade, de tal sorte que 
a eles as atividades marginais restaram como 
a grande alternativa de sobrevivência. 

Quando milhares de pessoas analfabetas 
se dedicam ao cultivo da coca nos Andes ou 
na Amazónia, não o fazem com o intuito de 
afrontar nenhuma lei ou governo. Ao contrá
rio, derramam o seu suor em busca do susten
to diário e, mesmo assim, têm o horizonte 
de vida limitado a semanas ou meses~ pois 
não lhes ê·permitido sonhar com uma vida 
abastada nem com um futuro melhor para 
os seus descendentes. Se as folhas verdes são 
transformadas em produto de alto valor e 
grande procura isso não lhes diz respeito .. 
Muito menos se uma incrível rede de negócios 
ilícitos se faz nci caminho entre a roça rústica 
e as cidades grandes de todo· o mundo. 

Em resumo. o produtor da coca não pode 
ser responsabilizado pelo vício do cocainô
rnano. 

Mas, infelizmente, é' o que vem ocorrendo. 
Cobra-se das vítimas e não dos verdadeiros 
agentes da ação criminosa. Ante a aparente 
impossibilidade de um enfrentamento real e 
definitivo da estrutura dos narcotraficantes, 
alguns governos passam a tratar como sujeito 
quem, de faro, é apenas objeto, dentro de 
uma extensa cadeia de interesses tão_escusos 
quando ilícitos. 

Mesmo que os responsáveis pelo comércio 
ilegal de drogas sejam de nacionalidade pe
ruana, colombiana, boliviana ou brasileira, 
não se pode responsabilizar por isso só GO
vernos do Peru, da Colômbia, da Bolívia ou 
do Brasil. Muito menos os camponeses e ín
dios, para os quais as folhas da coca conti
nuam com as mesmas propriedades conhe
cidas por seus ancestrais. E nesse estágio o 
seu consumo não causa nenhum malefício à 
saúde, quer seja do corpo f(sico ou do orga
nismo social. 

Além do mais, soa muito falso o grito de 
guerra do Presidente George Bush quando 
mais de uma dezena de Estados Norte-Ame
ricanos têm verdadeiras fazendas dedicadas 
à produção de maconha. Aliás, como reagiria 
o Governo dos Estados Unidos se anunciás~ 
semos a nossa disposição de combater o nar
cotráfico, espalhando algumas larvas destrui
doras das plantações da cannabis, na Flórida? 

Em relação à produção de matérias-pri
mas, como a papoula, a cannabis e a coca, 
não se pode admitir nenhuma ação que impli
que em violência à Cultura de muitos povos 
e à soberania de outras tantas nações. A subs
. tituição de tais plantaS há que ser o resultado 
de novas políticas económicas e agrícolas a 
serem implementadas, a médio prazo, com 
o objetivo de melhorar o nível de vida dos 
produtores e o desenvolvimento dos seus re
sepectivos pafses. Por outro lado, a adoçáo 
de políticas de saúde com dimensão social, 
possibilitará uma nova atitude das sociedades 
consumidoras de drogas. 

Exemplos não faltam. A China, no século 
passado, chegou a ter 70 milhões de viciados 
erq._ ópio. O Egito, no começo deste século, 
derrotou um surto consumista de heroína. 
Mais recentemente, em 1950, o Japão enfren· 
tou com sucesso o abuso das anfetamínas. 
Claro, nesses pafses ainda há pessoas que se 
drogam, mas o são em número tão reduzido 
que não estimulam a ação dos narcotrafican
tes. 

Antes da vontade sincera -de combater o 
tráfico de drogas, é imperioso que os gover
nos ataquem de frente as duas extremidades 
do problema; a produção de matérias-primas 
e o consumo do produto final. Em ambos 
os casos, qualquer iniciativa estará fadada ao 
fracasso se não contar com a cooperação de 
mais de uma centena de povos envolvidos. 

As constantes políttcas recessivas impostas 
aos paí.<;Cs da América Latina têm gerado con
tingentes enormes de mão-de-obra desquali
ficada e ociosa, que só encontram o sustento 
de suas famílias através do plantio da coca, 
do garimpo predatório, da caça clandestina, 
do contrabando, do jogo do bicho e, até mes
mo, do tráfico de bebés. São milhões e mi
lhões de trabaJhadores, e, evidenteme~.te, 
não de criminosos que, seguramente, gosta
riam de estar engajados na força de trabalho 
regular dos seus respectivos países. 

A questão das drogas, como foi dito ao 
longo deste pronunciamento, envolve, desde 
a sua produção ao consumo, aspectos cultu
rais, sociais, políticos, económicos e, até, cri· 
minais. Dessa maneira devemos compreen
dê-la e en.(rentá-la. 

Sr. PresÍdente, Srs. Senadores, há necessi
dade urgente de se elaborar um plano de sal
vação econômica da América Latina. A 
exemplo do que foi feito na Europa e no 
Japão do pós-guerra, é preciso que, agora, 
os países ricos decidam contribuir, de forma 
concreta e decisiva, para o desenvolvimento 
económico e social do continente Latino-A
mericano. MUito mais eficaz que a ··guerra 
total" do Presidente George Bush, que custa 
aos EUA bilhões de dólares e aos nativos 
muita violência, há de ser a hriplementação 
de uma política de substituição de culturas, 

· capaz de integrar numa nova ordem de pro
dução agrfcola os milhões de trabalhadores 
que hoje vivem à mercê dos narcotraficantes. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRCIO LACERDA -Com pra
zer, ouço o nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Beuevides- Nobre Senador, 
levo a V. Ex~ a manifestação de aplauso da 
Liderança do PMQB pelo brilhante posicio
namento que assume na tribuna do Senado 
Federal, ·e já pela manhã o fizera num progra
ma de larga repercussão, o "Bom-Dia, Bra
sil". Há cerca de seis meses li um pronuncia· 
mento do Presidente da Colômbia, Sr. Virgí· 
\io Barco- Vargas, feito perante a Assembléia 
da Organização das Nações Unidas, concla· 
mando as lideranças mundiais, para que assu· 

rnissem corajosamente um comportamento 
de combate ~o narcotráfico. Portanto, V. Ex~ 
vindo hoje à tribuna do SenadqFederal, deve 
utilizar esse espaço para que formemos uma 
autêlitica cruzada, e pos oferece todos aque
les subsídioS-para que o nosso posíc'tonamen
to seja firme, permanente e ç:orajoso para 
coibirmos esse crime que se perpetra contra 
a Humanidade. 

O SR. MÁRCIO LACERDA -Agradeço 
ã Liderança do meu Partido, e digo ao nobre 
Senador Mauro Benevides que se antecipou 
ao final do meu pronunciamento. 

Ao concluir, quero trazer à consideração 
do Plenário algumas propostas concretas que 
sigriificam apenas um primeiro passo no senti
do da participação do Brasil na busca de solu
ções para o problema das drogas. Assim, sub
meto à apreciação de V. Ex~ dois projetas 
de lei e um requerimento. 

O primeiro projeto de lei objetiva tornar 
obrigatória, nos cursos de 1" e 2~ graus. maté
ria esclarecedora das conseqüências do uso 
de drogas nos organismos humano e social. 
A aprovação de lei nesse sentido visa a atacar 
o consumo de estupefacientes por intermédio 
de uma ação pedagógica emergencial. 

O outro projeto de lei pretende possibilitar 
ao Congresso Nacional a investigação das 
contas bancárias e das declarações de bens 
e de renda do~ indiciados, após conclusão 
de inquérito policial, em crime relativo ao 
comércio ilegal de qualquer tipo de droga. 
Com essa proposição eSperamos abrir cami
nho para o fim da impunidade que, com ~e~te
za, serve de estfmulo à ação dos criminosos. 

Em outro plano, com o requerimento, es
p~ro a autorização do Plenário para a realiza
ção do I Congresso Interparlamentar sobre 
o Narcotráfico. É nossa intenção, o mais bre· 
ve possível, realizar em Brasma, sob o patro
cínio do Senado Federal, um encontro inter
nacional sobre a problemática das drogas. 
Nessa oportunidade esperamos reunir aqui, 
além de parlamentares de vários países, estu
dicJsos e representantes de entidades interna
cionais empenhadas no estudo do problema. 
Um encontro de tal magnitude tem_ como 
principal perspectiva a necessidade de uma 
ação conjunta, de nível internacional, para 
se deflagrar um amplo processo de desmobi
lização de todo o complexo de produção e 
distribuição ilícitas de drogas. 

O Sr. Marco Maciel - Senador Márcio 
Lacerda, me permite V. EX" um aparte? 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Ouço 
V. Ex~ com muita ate.nção. 

O Sr. Marco Maciel - Farei uma brevís
sima interrupção ao discurso de V. Ex• apenas 
p~ua dizer que essa iniciativa é muito boa, 
e quem sabe dela possamos extrair uma poli~ 
tica para o assunto, que, realmente, venha 
a fazer com que o País defina uma posição 
com relação a essa momentosa questão, que 
é o tráfico e o comércio de drogas. 

O SR. MÁRCIO LACERDA -Agradeço 
a V. Ex\ nobre Senador Marco Maciel, o, 

______ L__ 
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apoio e soliCito aos demais SeriãdOres a possi
bilidade de que, realmente, façamos o pri
meiro Congresso Interpã.r!amentar, sobre o 
Narcotráfico. _lá houve reuniões, a nível de 
Poder Executivo, a nível de entidades inter
nacionais, como a Organizaç~o MUndial de 
Saúde e outros, mas na área do Parlamento 
desconheço qualquer outro encontro que 
houvesse sido realizado com o objetivo de 
discutir a questão do narcotráfico sobre os 
seus diversos aspectos, não apenas no aspecto 
criminal da questão, que tem trazido prejuí
zos a tantos povos em sofrimento. 

O Sr.l\{arco Maciel- Penso que essa ini
ciativa serviria não apenas -ao Parlamento, 
mas ao Governo com·o um todo, envolvendo 
aí o Judiciário- (!-O- prO"priO Executivo, e servi
ria à pr6priã sociedade brasileira. 

O SR. MÁRCIO LACERDA -Agradeço 
a V. Ex• a interferência, nobre Senador. 

Na certeza de contar com a aprovação de 
V. Ex!!S, concluo convicto de que, assim agin
do, estaremos contribuindo de forma séria, 
eficaz e decisiva para o enfrentamento desse 
mal, cujas conseqüências têm sido por demais 
dolorosas para os povos de todo o mundo. 

De minha parte, ressalto ter como preocu
pação central as duas grandes vúimas de todo 
esse processo onde predominam a insei1si
bilidde e a ganância: os plantadores dos vege
tai_s e os consumidores das drogas. Afinal, 
se os primeiros agem motivados pelo desejo 
de escapar à miséria, os segundos a ela são 
compelidos pelo vício. Como vimos, a pobre
za dos plantadores é compulsória. O vício 
é opcional, mas uma vez preso às suas garras, 
o ser humano, não sendo socorrido, cami
nhará, então compulsoriamente, para a misé
ria total, vez que, aí, cairá na miséria mate
rial, na miséria física e na miséria moral. 

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

Durante o discurso do Sr. Márcio La
cerda, o Sr. Pompeu de Sousa, .3" Seàe
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre-
sidente. ~ 

I . 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-Concedo a palâ.vra ao nobre Senador J uta
hy Magalhães. j 

O SR. JUTAH~· MAGALHÃES (PSDB
BA. Para breve omunicação.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senad res, acredito que a maioria 
dos Srs. Senador s não abordaria o assunto 
que abordarei hoj~porque nós, homens pú
blicos, estamos su eitos à calúnia, à injúria 
e à maledicência. o caso específíco, há ma
ledicências, e mate icências de pessoas qu-e 
não posso indicar qu m são, mas que existem, 
porque já chegaram\ a mim informações de 
que estão difundindq, no meio do funciona
lismo_da Casa, a idéia\ de que lutei pelo ponto 
para beneficiar famHiar meu na venda das 
máquinas que vão ap~rar a presença dos Srs. 
funcionários. Como ~isse, não sei quem é. 
Deve ser um desses fantasmas que eu buscava 
encontrar, quando pu~nei para que s_e intro
duZisse o ponto aqui, 'no Senado. 

·sr. P(esidente, é lógico que isso fere, é 
lógico que me deixa pesaroso ver que há pes
soas assim. Seu número é muito pequeno, 
mas há. Isso deixa pesaroso a quem sempre 
procurou na sua vida_ agir com correção, 

Sr.- Presidente, se este assunto procura me 
atingir, atinge também a Mesa do Sen"ado. 

·Está se ad.mitindo_a hipótese absurda de que 
a Me_sa !c;:nfla favorecido uma firma para aten
der a um senador. 

Por isso, Sr. P_residente, solicito com todo 
enipenho à Mesa que faça uma apuração, 
u~·nquérito ãdministrativo-para saber, pri
me ro, se o processo teve o curso correto, 
de o das normas que regem essa iniciativa 
- tomada de preços, concorrência pública 
etc. 

Segundo, quais as firmaS que concorre
ram? 

Terceiro; qual a firma vencedora? 
Quarto, Sé neSsa firma vencedora, entre 

os seus associados, há alguém ligado a algum 
Senador? 

Peço a V. Ex~, Sr. PresideDte, se possível, 
que também procure buscar de onde partiram 
essas informações. 

_O Sr. Alexandre Costa - Permite-me 
V. E~ um aparte, nobre Senador Jutahy Ma
galhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Em bre
ve comunicação il:ão é permitido apartes, no
bre Senador, 

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador, 
V. Ex~ está oferecendo justificativa a seus 
Colegas. lss_o é inteiramente dispensável. 
V. Ex' é um cidadão conhecido de todos nós, 
pelo.seu c-omportamento, por sua seriedade 
de hf-mem público que dispensa inteiramente 
essa justificativa. Ne.s_ta Casa não há um só 
Sen dor que possa sequer se deter na aprecia
ção e um comentário tão baixo desssa natu
reza. (Palmas.) 

'O Sr. Jarbas Passarinho- Muito bem! 

O Sr. Alexandre Costa -Então, espero 
que V. Ex• não dê trela a isso, Não receba 
isso como sequer tocando na sua idoneidade. 
V. Ex• é um homelll de bem, considerado 
por todos nesta Casa: e está acima de fatos 
tão mesquinhos dessa natureza. Muito obri
gado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra
deço a V. Ex• o aparte anti-regimental, priD.ci
palmente a solidariedade de V. Ex' e os 
aplausos dos Colegas. 

Sr, Presidente, tenho esse hábito, Qual
quer nota que sai no jornal a meu respeito 
eu respondo. Qualquer notícia que chega ao 
meu conhecimento a respeito de qualquer ato 
desse tipo eu respondo. Sei que O nonrial 
é não da~ importância a isso, pois seria um 
absurdo imaginar que fosse verdade. Este é 
o maior absurdo que pode existir! 

Quero dizer que tenho muitos amigos no 
meiq fo funcionalismo desta Casa. Lógico 
que s também que, nessa hora em que está 
sendo votado um projeto que vai atingir as 
funçõ ,s gratificadas, há funcionários que es-

tão abbrrecidos. Não posso admitir que isso 
venha de gente irresponsáveL Acredito que 
seja-uma maledicência, a qual, infelizmente, 
alguns deram versão, fazendo com que ela 
se prolongass_e e se disseminasse no meio de 
alguns funcionários. Então, quero cortar isso 
pela raiz, solicitando a-v, Ex• esta providên
cia de ordem administrativa, para o conheci
mento da Casa e para se saber se há algum 
Senador envolvido em interesses outros que 
não administrativos nesta questão" do -poi:lto. 
Muitos são a favor do ponto, outros são con
tra o ponto, mas aquí discutimos as idéias 
e ninguém tem interesse de vender produto 
algum. 

Peço a V. Ex~ desculpas. Quero agradecer 
ao Sena.dor Lavoisier Maia por ter-me permi
tido qu~ falasse. Estou viajando agora para 
a Bahiate só retorno na terça-feira, porque 
vamos àl Convenção do PSDB para escolher 
os candit:latos no· meu Estado. --· 

Era o! que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito J:tem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: 

Aluízio Bezerra - Ronaldo Aragão -
Olavo Pires -João Menezes -João Castelo 
- Mauro Benevides - Raimundo Lira -
Albano Franco - Lourival Baptista -José 
Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro- Mata 
Machado - Alfredo Campos - Ronan Tito 
-Roberto Campos - Márcio Lacerda -
Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa permitiu a intervenção anti-regi
mental do nobre Senador Alexandre Costa 
porque logo sentiu que S. Ex• traduziria a 
opinião unânime desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carileíiõ) 
-Sobre a mesa, projeto resolução que será 
lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1990 

Modifica o § 1~ do art. 65 do Regimento 
Interno. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 O art. 65, § 79, do Regimento ln

temo do Senado Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 65 ................................... . 
§ 7~ Os Vice-Uderes das Represen

tações Partidárias serão indicados pelos 
respectíVos Líderes, na proporção de um 
Vice-Líder para cada grupo de três inte
grantes de Bloco Parlamentar ou Repre
sentação Partidá~ia, assegurado pelo 
menos um Vice-Líder, computada a fra~ 
ção inferíor a .três." -

· Art. 2u Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. -

Ar~. 3\' Revogam-se as disposiçôesem 
contrário. 
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Justificação 

Com a proposição, procura-se dimensionar 
adequadamente a composiç<'ío do colégio de 
Vice·Líderes, em função da nova realidade 
partidária exis.tente. 

Sala das sessões, 17 de maio de 1990. -
Senador Marco Maciel, Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O projeto lido será publicado e, em segui
da, ficará sobre a mesa durante três ses!:iões, 
a fim de ieceber elnendas. de acordo com 
o art. 401, § 1", do Regimerito Int-erno. Findo 
esse prazo, será despachado às Comissões 
competentes. (Pausa.) Sobre a mesa, proje
tas que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nt 52, DE 1990 

Torna obrigatório o ensino sobre dro
gss entorpecentes e psicotrópicas nas es· 
colas públicas e privadas de 16 e 2~ graus. 

O Congresso Nacional de_creta,: 
Art. 1" Os currículos de 1 ~e 2" graus, nas 

escolas das redes públicas e privadas, obriga~ 
toriamente, dev_em incluir maté-ria relativa às 
drogas psicotrópicas, assim entendidas aque~ 
las que causam dependência física ou psico· 
lógica. 

Art. 2" Ao-Conselho Federal de Educa~ 
ção compete elaborar o Programa curricular 
básico para que os Conselhos Estaduais de 
Educação, considerando a realidade social e 
cultural de cada unidade da federação, esta
beleça a melhor forma de aplicação da maté· 
ria, inClusive determinando se ela deve ser 
ministrada de forma isolada ou inserida em 
outra disciplina. 

Art. 3'' Esta lei entra eni\·i&or na data 
de sua publicaçãQ. ____ _ _ , 

Art. 4" Revogam-se as disposições em 
contráiio. 

Justificação 

É muito grande o número de drogas psico~ 
trópicas. Há séculos, o ser humano conhece 
uma enorme variedade delas e as usa com 
o intuito de provocar alterações no seu humor 
quando não na própria mente. Sabe-se serem 
diferentes as reaçóes provocadas em decor
réncia de cada uma delas. Estímulantes, de
pressoras ou alucinógenas_, essas substânciaS 
atuam no sistema nervosO central e produzem 
alterações psicológicas que variam de indiví
duo para indivíduo e, também, segundo a 
quantidade ingerida. Há que se lembrar, ain
da, a ação dessas drogas em outras partes 
do organismo humano como o coração, os 
intestinos, os vasos sanguíneos, etc. 

Todavia, estimulantes (cafeína, anfetami
na e cocafna), depressores (álcool, morfina, 
heroína e cola de sapateiro) ou alucinógenas 
(LSD-25, mescalina e maconha)', considera
dfl,s "leves" ou ''pesadas", as drogas, em ge
ral, podem causar dois tipos de dependência: 
a física ou a psicológica. -

A dependência física acontece quando o 
corpo humano se adapta de tal forma à droga 

que passa a predsartlela para o seu funciona
mento normaL Nesse caso, uma parada súbi
ta de ingestão normalmente provoca mal-es
tar fís.ico. Surge, então, a chamada síndrome 
de abstinência que leva o viciado a ter medo 
de deixar de usá-la tal o de::;conforto disso 
dCCOrrehte. 

Por OlJt~olad6, s.egundo estudiosos do pro~ 
blema: todas as drogas podem produzir de
pendência psicológica. Mesmo drogas que 
não ptoduzem deperidêncía física podem es
tabelecer dependência psicológica. Os princi
pais indicadores. desse tipo de dependência 
s·ão a fre_qliê.ilcia de uso, o tempo e o empenho 
na sua obtei:tção e a ocorrência de alterações 
no comportamento pessoal. A pedendência 
psicológica se_ cara~teriza quando a pessoa 
pas.<>a a vivei' em funÇão da droga, tendo-a 
como sua preocupação central e, por isso 
mesmo, movida por um permanente e intenso 
desejo de usá~Ia. 

Além do risco desses 4ois __ ~ipos de depen
dência, o uso- de d!ogas pode desenvolver 
o que os cientista~ chamam de tolerância_, 
isto'~. a ·necessidade de doses cada vez maio
res para se obter os mesmos efeitos. Esse 
fenómeno ocorre de forma que as drogas ne
ce5Sitam ser até 50 vezes maiores que a dose 
inicial. 

Juntemos a tudo isso o- ãlto custo das dro
gas! Mais, imaginemos a quantidade de pro
blemas sociais decorrentes das alterações no 
comportamento dos viciados! Além de tudo, 
consideremos as intrincadas implicações da 
produção e comércio das .chamadas drogas 
ilícitas_! Sem dúvida, a _questão das drogas 
atingiu neste final de sé_culo um grau de com
plexidade que as deva â categoria de um dos 
principais desafios da ~umanidade. 

E é assim_ que pretendemos tratá-las. Daí 
o presente projeto de lei. Não podemos_ mais 
continuar a discutir ,a toxicomanía como sen
do uma conseqüência pUra e simples do uso 
de drogas: Fos~e apenas issQ e bastaria, como 
muito já se tentou, acabar com elas.A ques
tão, no entanto, é bem mais complicada. 

Na realidade. a toxicomania se sustenta so
bre o que alguns estudiosos chamam de tripé: 
drogas, ambiente e ser humano. No conjunto 
desses três elementos, encontramos a razão 
do vício e das sua mazelas, seja no organismo 
individual, seJa no social. 

_Q mundo _q:tÇtderno não comporta mais 
qualquer tipo de tabu. O projeto de lei, ora 
submetido à. apreciação do Congresso Nacio
nal, objetiva derrubar o tabu com o qual as 
drogas têm sido tratadas. As nossas crianças 
precisam ser orientadas para que, quando jo
vens? não caia·m ·no _equívq_éo que já ocassio
nou tragédías'fn:Cori.táveis naS sociedades de 
quase todos os países. 

Como a organização dos currículos· esco
lares é de competência do Conselho Federal 
de EducaÇão-em cólaboração com os Conse
lhos Estaduais, optamos, na proposição, por 
apenas estabelecer, em nível nacional, a obri
gatoriedade do_ensino de matéria relativa às 
drogas, deixando para aquelas instituições a 
melhor adequação quanto à forma e ao con
teúdo do ensino a ser ministrado. 

Consideramos oportuno lembrar aos ilus· 
tres membros do Poder Legislativo que a 
aprovação desse projeto de lei não contraria 
a Constituição Federal, pois "compete à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal le
gislar concorrentemente sobre educação., cul
tura, ensino_e desportg". (CF art. 24, IX.) 

Ademais, "no âmbito da legislação concor
rente,a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer as normas gerais'.' (CF art. 24, 
§ 1''). O Projeto de lei não vai além di_sso. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1990. -~ 
Senador Mareio Lacerda, PMDB- MT. 

(À Comissão de Educação~ compe
tência terminatipa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 53, DE 1990 

(Do Senador Márcio Lacerda). 

Estabelece que Comissão Mista do 
Congressc:- Nacional poderá, nas condi· 
çóes que especifica, requisitar extratos de 
contas bancárias e cópias das declarações 
de bens. e de renda de pessoas indiciadas 
em proc_esso por crime de tráfico de dro· 
gas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' _ Comi~~ão Mi~ta do Congresso 

Nacional, composta por seis senadores (as) 
e seis deputados (as). poderá requisitar junto 
aos bancos públicos e privados os extratos 
de contas bancárias de pessoas indiciadas em 
processo por crime de tráfico de drogas, após 
mquérito policial. 

Parágrafo único. Se. após a análise dos 
documentos especificados no caput deste arti· 
go, a ComissãO Mista, por maioria dos seus 
membros, conSid~rar pecessário, poded re
quisitar junto à Receita Federal, cópia das 
declarações de bens e de rendas do.s indi
ciados. 

Art. 2" A Cómbsão Mista será criada 
mediante proposta: 
I- das lideran':,'as da maioria nas duas CaA 

sas do Congresso Nacional; 
II- de lideranças que representem pelo 

menos um terço dos membros do Senado Fe~ 
dera! e da Câmara dos Deputados; 

III -de um terço de Senadores e um terço 
de Deputados, em documento conjunto; 

IV- do Ministro de Estado da Justiça; 
V- do Procui-ador~Geral da Repóblica; 
VI- e do Procurador-Geral da Fazenda 

Nacional. -
Parágrafo únicO. A proposta objeto do 

artigo anterior deve ser formulada ao Presi
dente do Senado Federal, a quem compete, 
dentro de cinCo 1.Ji'a~ úteis, as providências 
para indicação e instalação da Comissão Mis
ta. 

Art. 3" A escolha do Presidente, e do Vi
ce-Presidente e do Relator da Comissão Mis~ 
ta dar-se-á por ()casião da sua instalação. 

Art. 4" Os extratos bancários a que se 
refere o artigo 1" desta lei serão requisitados 
diretamente ao (s) gerentes da (s) agênci.a 
{s) bancária (s) onde o indiciado tiver conta. 

)_ 
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Parágrafo úni.:-o. A Comissão Mista po· 
derá chamar a depor o(!!.) gerente (s) agência 
(s) bancária (s), bem com() qualquer dos diri· 
gentes da (s) própria (s) instituíção- (ões) fi
nanceira (as). 

Art. 5" Os trabalhos da Comissão Mista 
deverão estar collduídos no prazo impror· 
rogável de sessent:l días, contados da data 
de sua instalação. 

Art. 6'' O relátorio da Comissão Mista, 
aprovado por maioria simples, será encami
nhado à autoridade que esteja presidindo o 
processo criminal a quem caberá, no interesse 
da Justiça, dele dar vü.tas às partes e decidir 
quanto à conveniência ou não de torná-lo 
público. 

Art. 7•· E~ta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 8'• Revogam-se as Uispnsições em 
contrário. 

Justificação 

A questão do tráfico internaciOnal -de dro
g<~.s ilícitas entrou definitivamente no rol dos 
grandes desafios da atual geração de gover
nantes. Em qua~e todos os pa(ses do mundo 
con-temporâneo IHi grande preocup-ação 
quanto à prodnçáo, comércio e consumo das 
várias espécies de estupefacientes conheci
dos. 

Segundo dados de diversos organismos in
ternacionais, as cifras anuais âissc comércio 
já superam a ca~a Uo.s 500 bilhões de dólares 
e, em caso como o da Colômbia, para lembrar 
urn exemplo extremo, possibilita a formação 
de verdadeiro estado p<tialclo onde a ganân· 
cia dos traficarite~ passa a se constituir na 
principal lei, em permanente desafio às insti
tuições e gerando pânico permanente cres
cente para a maior parte do povo. 

No Brasil, a proximidade geográfica com 
os principais produtores de cocaína - Peru 
e Bolívia- e as indbcutíveis potencialidades 
de um mercado consumidor formado por 
mais de 140 milhõe!. Uc pessoas, têm sido 
os principUiS-mOtivos para uma verdadeira 
escalada no consumo de drogas. Some~se a 
isso a audácia dos traficantes de várias organi~ 
zações internacionais e haverá em nosso Pais 
um campo fértil para a ação criminosa que. 
ao tempo de infelicitar e desgraçar centenas 
de lares, propicia a coriStruÇaQ de fabulosas 
fortunas pessoab.. 

Segundo depoimento das autoridades en
carregadas do combate ao narcotnlfico, uma 
das maiores dificuldades enfrentadas para a 
formação de adt!quaJo esquema de repres
são, a essa prática delituosa, reside na impos
sibilidade material de nela comprovar a parti-. 
cipação de determinadas pessoas. Além da 
impunidade pelo crime de tnífiCá de drogas, 
é sabido que as fortunas obtida!> nessa atívi
dade ficam ao largo do fisco federal o que, 
sem dúvida, caracteriza um novo deHto. O 
sigilo bancário, mecanismo legal assegurador 
de privacidade, acaba, desa forma, aumen
tando a proteção dos delinqüentes. cm pre
juízo de toda a sociedade. 

Alguma coiss precisa ser feita, e com ur
gência. Daí o presente projeto. Com ele bus
camos, também, fortalecer o Poder Legis
lativo na sua ação fiscalizadora das institui
ções, sem ultrap<t~~ar o limite de autonomia 
do Poder Judiciário. Uma Comissão Mista. 
integrada por membro das duas Casas, seria 
formada toda vez que um caso de relevância 
assim o exigisse e, no prazo rnáximo de ses
senta dias, para não entravar a ação da Justi
ça, concluiria u~ :.eu~ trabalhos. dele fazendo 
ciente a autoridade condutora do processo 
criminaL A e~a competiria decidir quanto 
à conveniência ou não de tornar pública a 
análise das contas do indiciado. 

Parece-nos óbvias as razões para se conce
der às lideranças políticas, na forma dos itens 
1 e li do artigo 2", do presente projeto, e 
aos parlamentare~. em conjunto representa
tivo de pelo menos um terço de cada Casa, 
o poder de iniciativa para propor a criação 
da Comissão Mista. Com relação ao Ministro 
de Estado da Justiça. é ele a autoridade à 
qual se su9ordina a Polícia Federal, encarre
gada nos termos constitucionais (art. 144, II) 
''de prevenir c reprimír o tráfico ilíCito de 
entorpecentes e drog<;~!. afins." da mesma for
ma, justifica-se a inclusão do Procurador-Ge
ral da República por ser ele o chefe do Minis
tério Público da União e, portanto, a quem 
cabe (C.F. arts. 127 e 128, I) estabelecer a 
ação de "defesa da ordem jurídica, do regime 
Uemocrático e Jo!. interesses sociais e indivi
duais indisponíveis." Por fim, o procurador
geral da Fazenda Nacional (C.F., art. 131, 
§ 3'.>) é o responsável pela representação da 
União na execução da dlvida ativa de natu
reza tributária quando e onde, com certeza, 
muitos casos de sonegação fiScal devem aflo
rar. 

Assim, esperamos dos ilustres membros do 
Congresso Nacional cuidadosa análise desta 
proposição, inclu!.ive corri as adequações e 
correções que porventura se façam necessá
rias no intuito de torná-la, como lei, um ins
trumento efetivo e eficaz na luta Contra- o 
nurCotráfico. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1990_ -
Senador Márcio Lacerda, PMDB - MT. 

(~ ComJssilo de Constituição, Justiça 
e Czdadama- compet§ncia terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 54, DE 1990 

Dispõe sobre a contagem de tempo de 
serviço para estabilidade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'.> O disposto no art. 78 e seus pará

grafo da Lei n" L711, de 28·de outubro de 
1952, aplica-se à apuração do tempo de servi
ço, para efeito de estabilidade. 

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

Art. 3'·' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O art. 78 e_ parágrafos, da Lei n" 1. 711, 
de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Fun
cionários Públicos Civis da União), dispõe 
sobre a apuração do tempo de serviço. 

Ao fixar as nonnas nesse sentido, estabe
lece que "o número de dias será convertido 
em anós, considerando o ano como de trezen
tos e sessenta e cinco dias" e, bem assim 
que "feita a conversão, os dias restantes, até 
cento e oitenta e dois, não serão computados, 
arredondando-se para um ano quando exce
derem esse número, no cálculo para efeito 
de aposentadoria". 

Ora, nada mais justo, ainda mais, quando 
o Governo atual está demitindo, sumaria
mente, quem não tenha estabilidade, que se 
procure estender, por isonomia, o disposto 
nesse artigo ã contagem do tempo de serviço, 
para efeito de estabilidade. 

E, para reforçar a nossa argumentação, 
basta lembrar que tanto no caso do art. 41. 
da Constituição-, como na hipt'itese do art. 
19, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, os prazos, respectivamente, 2 
(dois) e de 5 (cinco) anos, foram fixados por 
mero poder de arbítrio do legislador consti
tuinte. 

Sala das Sessões. 15 de maio de 1990. -
Senador Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO 

LEI N• 1.711, DE 
28 DE OUTUBRO DE 1952 

• Código Penal e Código de Processo 
Penal (Artigo diretamente relacionados) 

• Legislação Complementar 
• Formulações do Dasp 
• OrietllaÇões-Noirilâtiiiã-S âo Dasp 
• Súmulas do STF e do TFR 
• Índice da Legislação Citada 
• Índice da Legislação Alteradora 
• Índice Alfabético Remissivo 
• Índice da Legislação Compleme11tar 

(referente à legislação que não consta 
do texto orienta e possibilita a consulta 
posterior, trazendo a data da publicação 
no DOD 

• CitaçõeS da Legislação Vlgente 

TÍTULO III 
])os Direitos e Vantagens 

CAPÍTULO I 
Do Tempo de Servfço 

Art. 78. Será feita em dias a apura
ção do tempo de serviço. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não .. Já estamos cm processo de vota<;ão. 
Não há razão para discussão. 

O SR. JOÃO MENEZES - Nestas condi· 
ções, espero· 4u-e V. Ex" mande aciJ;~nar as 
campanhias para ver se podemos realmente 
começar a votação. 

Muito obrigado a V. EX", Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente. 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Humbç-rto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Para questão de ordem sem revisão do 
orador.)- Sr. presidente~ V._ Ex• refere-se_ 
à votação do recurso do nobre Senador Ale· 
xandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Ao requerímcnto, não ao-reCU.iso. Ao re
querimento. para que fo5~e seçrçta a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Para '0· 
tação secre-ta o requerímento? 

O SR. PRESIDENTE (Ndsoo Carneiro) 
-É claro. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Untem 
foi feitã- a VofaçãO -simbólica, foi aprovado 
e foi pedida a verifiCação. V. Ex" fez a Verifi~ 
cação nominal duas vezes. Não houve quo
rum. Portanto, o requerimentO não foi vo
tado... 

O SR. ~RESIDENTE (NelSSJn Carneiro) 
-Nobre Senador Humberto Lucena, o re· 
querimento foi aprovado. Só dependia do no· 
bre Senador José !gnácio Ferreiro;~., que acaba 
de dizer que retirou o peUido de verificação. 
Retirando o pedido de verificação, evidente
mente a matéria decidida em votação simbó.' 
lica é ã que prevalece. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Prcsi· 
dente, já foi votado hOje- novamente? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Hoje, não. Entretanto, foi votado ontem. 
E:.ta é a segunda fase. Só não se- encerrou 
onte~ por.que o no.bre Se~ador José Ignácio 
Ferreira tmha ped1do venficação. Se S. Ex• 
retira o pedido de verificição, prevalece a
decisão tomada ontem. Então, a votação será 
secreta. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presi· 
dente, é uma questão s6 de- cumprir o Regi· 
menta. Quero saber o seguinte: como retirar 
a verificação, se ela foi feifá? Tinha que haver 
hoje nova votação simbólica, nobre Presiden· 
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nobre Senador Hum_bc;:rto Lucena, a pri
meira votação foi simbólica. A mesa procla· 
mou o resultado, declarando _que a maioria .. 
tinha preferido a votação secreta. 

O nobre Senador José Ignácio Ferreira, 
inconformado~ pediu a Veríficação e não hou
ve quorum. 

S. Ex', nesta sessão, ao contrário de 
manter o seu pedido. declara que se conforma 

com a decisão ant~rior. já que não quer dela 
pedir vcrifícação. E, as!>im. prevalece a vota
çüo secreta. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Se 
V. Ex• quiser dar essa decisão, tudo bem. 
Agora, meu ponto de vista é diferente: acho 
que a Votação simbólica deve ser repetida 
hoje. Se V. Ex• se conforma com a de ontem, 
muito bem. Então, está aprovado o requeri-
nientó de võtaçàO seCreta. . . 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (N-e-lson Ca_rneiro) 
=-lema palavra o nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE.__Pcla ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, V. Ex• tem razão; 
houve a votação simbólica e prevaleceu o 
ponto de vista da votação secreta. Tentou 
se verificar o quorum; nã,.o houve. Hoje, o 
autor da exigê_n_cia desi~te; prevalece o estado 
anterior. 

Na verdade, ante a desistência, a vo_raçâo 
será secreta. V. Ex' está-agü1do corretamen~ 
re. ---

O Sr. José Ignácio Ferreira- Sr. Presi· 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Com a palavra o nobre Senador. 

O SR. JOSÉ IGNÁCrO FERREIRA (PST 
- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex! que, 
no momento em que me manifestei, encon
trei até dúvidas, porque, no impulso da mani
festação, indaguei de V.- Ex', e me quedei 
diante da sua mani(estação. Mas o eminente 
Senador Humberto Lucena acaba de insistíi' 
numa tecla e eu, que ftií"O" foririulador do 
requerimento e também aquele que apresen
tou a desistência, acabo me rendendo à evi
dência das suas ponderações. 

Então, quero dizer a V. Ex"' que mantenho 
a minha solicitação, uma vez que o eminente
Senador Humberto Lucena pondera, com 
certa razão, que já se tentou a verificação 
de quorum, frustrada por falta de núiriero. 

De maneira que coloco_ a matéria como 
se não a tivesse retirado; mantenho a postu
lação feita, di:inte da ponderação ·do emi
nente ·s_enador Humberto Lucena; mante
nho, portanto, esta minha solicitação. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Pela ordem.) -Sr. Presidente, antes 
que V. EX" responda ao nobre Senador José 
Ignácio Ferreira. Havia me conformado com 
a decisão de V. Ex' de considerar o pedido 
de S. Ex" retirado, achando, porém, que o 
certo, regimentalmente.~-·s.eria repetir-s_e, ho

j_e_1 a votação simbó_!ic'a, já que _n:ão houve 
quorum na sessão de o~m. E, aí, se alguém 

I 

quiser pedir verificação, fará ou não, erii se
guida ao resultado da nova votação simbó
lica. 

Agora cabe a V. Ex" decidir se o Senador 
José lgnácio Ferreira retirou o pedido de veri
ficação anterior e V. Ex· aceito_u, ou se S. 
Ex· desistiu. Eu já não entendo mais nada! 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex• já ocupou esta cadeira e vê como 
é difícil decidir. Há poucos minutos, o nobre 
Senador José Ignácio Ferreira retirava o pedi
do; agora, voltou a insistir no pedido. De 
modo que a Presidência fica realmente numa 
situaçã_9 difícil, porque não sabe se, afinal, 
S. Ex• quer ou não quer; em menos de _5 
minutos desistiu e, depois, voltou a requerer. 
A Presidência fica, nos Anais da Ca<>a, numa 
posição muito difícil porque ... 

O Sr. José Jgnácio Ferreira - Sr. Presi
dente, peço a V. Ex•_ compreenda as razões 
do meu gesto. Estou diante de_ um Senador 
que respeito, o eminente Senador Humberto 
Lucena, que fez uma ponderação que me pa
receu razoável. Só quem não muda de idéia 
é doido! Sou um homem perfeitamente lúci
do, e_stou convencido de que S. Ex• tem certas 
razões, não me detive para examinar a espé
cie em profundidade e _entendo que devo reti
rar o requerimento. Foi o que fíi. (Pausa:) -

Sr. Presidente, mantive o requerimento e, 
portanto, ficou ·sem efeitO o p-edido de desis
tt!ncia, tendo em ViSta a pOti.de'ração do emi
nente Senador Humberto Lucena_. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Pela_ ordem.) -Sr. Presidente, diante 
de nova posição do Senador José Ignácio Fer
reira, quero colocar para V. Ex"' dentro do 
Regimento·, ma"is uma vez ·o seguinte:- não 
há requerimento de verificação, na sessão de 
hoje, a retirar ou a manter: o q-ue foi que, 
ontem, se votou simbolicamente,_ o requeri
mento propondo votação secreta para o re
curso do nobre Senador Alexandre Costa e, 
proclamado o seu resultado ocorreu pedido 
de verificação. V. Ex•, então procede_u a vota
ção nominal; não obteve número; acionou 
as campainhas, por dez minutos; não houve 
número, novamente_. V. Ex• encerrol:! a _ses
são. 

Então, o de que se trata 'hoje é uma nova 
votação simbólica do mesmo requerimento. 
Terá que ser votada essa propoSição e s6 de
pois é que o Senador José Ignácio Ferreira 
ou qualquer outro Senador pede ou não veri
ficação. 

Em suma, o processo de votação volta ao 
seu ponto inicial. 

O SR. PRESIDENTE (Nels.on Cafneifo) 
- A Mesa vai decidir na forma do ~esi
mento: 
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"Art. 293. No processo simbólico 
observar-se-ão as seguintes normas: 

·~••••••••••••n,..,..~,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,;,, 

VIU - verificada a falta de quorum, 
o Presidente su~penderá a sessão, fazen-, 
do acionar as campainhas durante dez 
minutos, após o que esta será reaberta, 
procendo-se à nova votação; -

IX - confirmada a falta de número, 
ficará adiada a votação, que será reini
ciada ao voltar a matéria à deliberação 
do Plenário;" 

Portanto, 'será reiniciada a votação. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela: ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex•. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ- Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi· 
dente, parece que V. Ex'" colocou claramente 
o problema: "terá que ser reiniciada". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É claro. :É o que a Mesa vai fazer. 

O SR. JAMIL HADDAD - Tem que ser 
colocada novamente em votação, senão, Sr. 
Presidente, seria como o caso de veto: faltou 
número pata apreciação de veto numa sessão, 
na sessão seguinte conta, vale o que faltou. 
Então, V. Ex• decidiu de acordo com o Regi
mento, e terá que ser feita a votação neste 
momento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
-A Mesa, então, pede aos Srs. Senadores 
o voto simbólico ... 

O Sr. Carlos Alberto - Sr. Presidente , 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a pai ara ao nobre Senador Carlos 
Alberto. -

O SR. CARLOS ALBERTO (PDC- RN. 
Pela ordem.)- Sr. Presidente, vamos votar 
o requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É o requerimento do nobre Senador .•. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Sr. Presi
dente, sinceramente, se vamos iniciar nova 
votação, náo entendo por que se fazer vota
ção nominal. .. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não é nominal. Neste momento, é simbó
lica~ 

O SR- CARLOS ALBERTO - ~ votação 
simbólica? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Simbólica. 

O SR- CARLOS ALBERTO - Eu faria 
um apelo ao Senador José Ignácio Ferreira 
para que retire o seu requerimento, a fim 
de que essa votação seja simbólica. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Mas S. Er- jã- retiiOu; retirou, voltou a 

insistir, mas a Mesa não pode mais aceitar 
a esta altura. 

Evidentemente que a Mesa vai colher os 
votos dos Lideres, mas S. Ex~s representam 
o Plenário. Ainda ontem discutiu-se muito 
isto, e não vamos reabrir o assunto. 

Vou colher os votos dos Srs. Líderes a res
. peito - e isso é tradicional- aqui e no Con

gresso -do requerimento do nobre Senador 
Alexandre Costa, que pediu fosse votado se· 
cretamenre o seu recurso. Ontem, fui acusa· 
do porque pedi o voto do Plenário, dos Srs. 
Senadores; agora, colho o voto das Lideran
ças, e sou acusado porque peço o voto dos 
Líderes. 

Vou proferir ·a decisão de acordo com o 
pronunciamento dos Líderes, já que é a nor
ma desta Casa e também do Congresso Na
cional. 

Vamos proceder ã votação. 
Como vota o Líder do PTB? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -
PR)- Sr. Presidente, o PTB vota "não''. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como-vota- O Lfder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE)- O PMDB vota "sim", Sr. Presidente, 
a exemplo do que fez na sessão de ontem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota _o Líder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI)- Continuo favorável â votação secreta, 
Sr. Presidente. 

O SR. PlffiSIDENi'E (Neison Carneiio) 
- Como -vota o Lfder elo P_FL? 

O SR- MARCO MACIEL (PFL - PE) -
Sr. Presidente, o PFL vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PDT? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -
DF.)- Sr:- Presidente, f,e:Ias razOes que ex
pus ontem, somos favoráveis a que a sessão 
seja aberta; logo, "não". 

O SR. PRESiDENTE (riêisori Carneiro) 
- Como vota o Lfder do PDC? 

O SR- MOISÉS ABRÃO (Í'DC -TO) -
"Não", Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PRN? 

O SR- NEY MARANHÃO (PRN - PE) 
-"Não", Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDS? 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT) 
-"Não", Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PSB? 

O SR. JÁ.MJi, HADDAD (PSB - RJ) -
"Sím", Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro) 
_:_ COmo vota o Lfder do PST? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST 
- ES)..:..:... "N3.ó'', Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PSC? (Pausa.) 

S. Ex~ está ausente. 

O SR. ALF:REDO CAMPOS (MG)- Sr. 
Presidente, estou sem Partido, e o meu voto 
secreto é "sim''. O voto é uma conquista da 
Humanidade.~ 

O SR. CARLOS PATROCíNIO (TO) -
Sr. Presidente, estou sem partido, e o meu 
voto é "não". 

(Procede-se à votação) 

·o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram SIM 37 Srs. Senadores; e NÃO, 
35. 

A votação será secreta. 

O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presiden_te, pe
ço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Será feita a verificação. Os Srs. Senadores 
já estão nos seus lugares. 

Esclareço a V. Ex•, nobre Senador Carlos 
Alberto, qlje, aí, a coleta de votos é dos se
nhores Senadores e não dos senhores Líde
res. 

Já há número. É apenas um cumprimento 
da disposição regimental. 

O Sr. Cid sa:bóiã-de Carvalho - Sr. Presi
dente, eu náo estou entendendo o momento 
em que o Senador Carlos Alberto pediu a 
verificação. A verificação, regimentalmente, 
não deve ser pedida logo após o anúncio do 
resultado? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Foi o que S. Ex~ fez. 

O Sr. Cid Sabófa di Carvalho -Logo após 
o anúncio? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Eu anunciei o resultado e S. _Ex, pediu 
a verificação. (Paosa.) 

Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus· 
_lugares. 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, 
peço a V. Ex• esclarecer como vai ser votado: 

·_quem vota "sim" e quem vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Quem vota "sim" mantém o resultado que 
acaba de ser proferido; quem vota "não", 
evidentemente, está contra a decisão. A deci
são foi "sim": O que estamos pondo a votos 
é a decisão. Quem vota "sim" reafirma a 
decisão tornada pelo Plenário; _quem vota 
"não:: rejeita essa decisão. 

o sr. JoãO Menezes - Sr. Presidente. 
."não" é a favor da votação secreta? 

- O SR. PRESI'DENTE-(NeiSon-Carneiro) 
-Não. É o contrário: •'não" se insurge con-
tra a vOtãÇRo secreta:.- . _ . 

Quem quiser manter a votação secreta voM 
tará "sim"; quem quiser rejeitar a votação 
secreta votará "não", repetirá o voto que aca
ba de_ proferir. 
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O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presi
dente, "não" é a votação em aberto? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-"Não" é a votação em aberto. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - "Sim,. é 
quem quiser a votação secreta? 

O SR. PRESIDENTE (Nel<ori Carneiro) 
--Votação secreta. 

O Sr. José Ignácio Ferreira -O Governo 
vota "não" para que seja em aberta a vota
ção. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Creio qUe os Lfáeres já se inanifestaram. 

O Sr. Marco Maclel- Sr. Presidente, co
mo Líder do PFL, peço a palavra para solici
tar ã minha Bancada vote "não". 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, esta
mos vendo, aqui, a Liderança do Governo 
agindo como o próprio Goveriló: fica a favor, 
depois recua; apresenta, retira. 

Parece-me uma Liderança autêntica do 
Governo, porque pede verificação, reti!a a 
verificação, volta a pedir verificaÇao. Quero 
congratular-me, porque-a Bancada do Go
verno representa a autêntica posição do Go
~mo: coloca e tira. É o chamado "processo 
ioiô - vai e volta. 

O que quero dizer é que· o -senador Jamil 
Haddad e o Senador José Paulo Biso! votarão 
"sim". 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr: Presi
dente, peço a palavra a V. Ex~ para repelir, 
com veemência, esta indelicadeza do eminen· 
te Senador Jamil Haddad, que, afinal de con· 
tas, não está à altura do seu perfil pessoal 
de lhaneza, de cavalheirismo conl Q.ue-todos, 
aliás, o tratainos. Não aceito essa colocação 
e reitero: aquilo que foi feito anteriOrmente 
o foi em atendimento a um respeitoso pedido 
do eminente Senador Humberto Lucena, que 
ponderou, com justiça, que a questão parecia 
não ter amparo regimental. 

Coloco isto corit clireza, porqUe S. Er
nunca me viu com uma postura dessas e tam
bém nunca me viu nem verá com atitudes 
ásperas ou indelicadas contra qualquer Co
lega. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vamos aos votos. 

Como-vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presi
dente, volto a esclarecer à minha Bancada 
e ao Plenário que o PMDB votará "sim". 

O SR. -PRE~IDENTE (Nelson Çameiro) 
-Como vota o Líder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI) -Sr. Presidente, se há alguns Senadores 
que desejam a vot?lçãosecieta, não há porque 
recusar. O PSDB, então, votará favoravel
mente à votação secreta. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O voto "sim" mantém a decisão anterior; 
"não" rejeita a decisão anterior. 

Os Sfs. SCriadores· já podem votar. (Pau
sa.) 

( Procede~se à votação) 

VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos 
Chagas Rodrigues 
Cid Sabóia de Carvalho 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Humberto Lucena 
Jamil Haddad 
Mansueto de Lavor 

-Mário Maia 
José Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronan Tito 
Severo Gomes 
Teotónio Vil.ila Filho. 

VOTAM ""NÃO" OS SRS. SENADO· 
RES: 

Affonso Camargo 
- AfOnso Sancho 

AÍbano Franco 
Antonio Maya 
Aureo Mello 
Carlos Alberto 
Carlos PatrocíniO 
Edison Lobão 
Francisco Rollemberg 
Gerson Camã"ia
Irapuan Júnior 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João CastelO 
João Lobo 
João Menezes 
Jorge Bornhausen 
José Ignácio 
Leite Chaves 
Louremberg Rocha 
Lourival Baptista 
Marco Maciel 
Matta Machado 
Maurício Correa 
Mauro Borges 
Meira Filho 
MoiséS Abrão 
Ney Maranhão 
Odacii Soares 
Rachid Derzi 
Raimundo Lira 
Roberto _Campos 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Xg~?.r~~ ''SI~·· _14_ Srs. Sena-~ores; _e 

A votãçáõ ·secreta foi rejeitada. Prevalece, 
então, a votação a descoberto. 

Passa-se, então, à votação do recurso inter
posto pelo nobre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Hunibei-to Lucena- ·sr. PiesidenÚ!, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex• 

\ 

O SR. HliMBERTÜ LUCENA (PMDB----.. 
PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presi
dente, Srs:_ Senadores, agora, trata-se do mé~ 
riw da Questão de Ordem cfecldida por 
V. Ex• e, por via de conseqüência, do recurso 
do nobre Senador Alexandre Costa. 

V. Ex• naturalmente por considerar a maté
ria complexa, resolveu consultar a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que, 
numa sessão de quinta-feira, presentes 12-Srs. 
Senadores, decidiu recusar o_ ponto de vista 
emitido pelo nobre Relator da matéria, o 
eminentís.<>imo Senador Afonso Arinos de 
Mello Franco, sem dúvida alguma, urna das 
maiores- autoridades nesta Casa em Direíto 
Constitucional. E ninguém lhe nega a alta 
qualificação de jurista dos mais conceituados 
deste País, a começar poT V. Ex• 

No seu voto vencido, S. Ex•, depois de 
fazer o relatório de toda a questão de ordem, 
da consulta feita à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, termina dizendo: 

"Chega agora ao nosso conhecimento 
que o Governador, indicado pelo Chefe 
do Poder Executivo que antecedeu ao 
presente, foi exonerado do cargo, sendo
lhe dado substituto interino. 

O interessado, julgando ter havido 
violação de direito líquido e certo seu, 
impetrou mandado de segurança junto 
ao Supremo Tribunal Federal para ver 
declarada a nulídade do ato presidencial, 
e ser-lhe assegurado o direito ao exer
cício da função, até a poSSe-dos-eleitos 
em 1990 (art. 14, § 3~, do Ato das Dispo
sições ConstitUcionais Transitórias.) 

Considerando ter surgido este fato no
vo provocado pelo próp-rio autor do 
mandamus, colocando sob judice do Su
premo Tribunal Federal a apreciação de 
matéria prejudicial à constante da Men
sagem 383, de 1990, e à própria qUeStáo 
de ordem levantada, recomendamos à 
Presidência da Casa o sobrestamento de 
qualquer decisão, seja a respeito da 
questão de ordem, seja a· respeito do mé
rito da matéria, até que haja um julga
mento defiilitivo por parte da Alta Cor
te." 

"Qualquer decisão que viesse a ser 
adotada pelo Senado Federal, no mo
mento presente, correria o risco de coli
dir com outra emanada do Supremo Tri
bunal Federal, o que crütiiã- Uina- sítUa
ção de indesejável confronto entre os Po
deres da República. Uma vez conhecida 
a posição da Corte Suprema, pode a ma
téria voltar a este Colegiada, se assim 
for tido por necessário, para um pronun
ciamento consultivo que será então em
basado na situação de fato e de direito 
dirimida pela Corte Suprema." 

Sr. Pfesidente, Srs. Senadores, é a palavra 
do mestre, é a palavra do conselheiro maior 
deste Plenário; é a palavra de um homem 
de cabelos brancos, é a palavra de um homem 
de experiênciá extraOrdinária de vidB.-púbH
ca; é a palabvra de um jurista conceituado, 
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a do Senador Afonso Arinos, que nos pede 
um mamemo de reflexão, em meio às paixões 
políticas, em meio às emoções, acima de qual
quer propósito, de votar esta matéria por sim
ples divergência política com o atual Gover
no. -o que move a mim e aos meus Compa
nheiros que me acompanham nesta posição, 
e ao Senador Alexandre Costa, não é senão, 
Sr. Presidente, o interesse de preservar a ima
gem do Senado e do Congresso Nacional, 
perante a opinião pública, naquilo que ela 
tem de mais sagrado, que é o respeito à letra 
e ao espírito da Constituição. 

Inegavelmente, a decisão de uma maioria 
eventual, na reunião da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania- em que esta
vam presente 12 dos seus membros, quando 
ela é composta de 21 - num assunto dessa 
importância, não pode deixar de ter o seu 
embasarnento político. 

Mas esta, eu digo aos Srs. Senadores, não 
é uma matéria de caráter político~partidário. 
Ela é, sobretudo, uma matéria essencialmen~ 
te jurídica, para não dizer constitucional. E 
o próprio Senhor Presidente da Repúblíca, 
repito, neste instante, da mais alta tribuna 
desta mesa do Congresso Nacional, o Senhor 
Fernanda Callor de Mello, ao se empossar 
na seu posto perante o CongressO Nacional, 
perante V. Ex•, Sr. Presidente Nelson Car
neiro, jurou cumprir esta Constituição. Mas 
no momento em que Sua Excelência desces~ 
peita o art. 14 das DispOsições Constitucio~ 
nais.Transitódas da Carta Magna promulga
da pela Assembléia Nacional Constituinte, 
o Sr. Presidente da República está rasgando 
a Gonstituiçáo do Brasil, aos olhos do povo. 

E preciso que nós COngressistas, acima de 
divergências ideológicas, doutrinárias, polí
ticas ou partidárias, formemos uma corrente, 
em defesa da Constituição, que é o parâmetro 
maior - queira ou não queira o- eminente 
Senador José Ignácio Ferreira,. que eu respei
to-:- Estado de Direito demo-crático. 

Sr. Presidente, perdoe-me a ênfase, mas 
é um apelo veemente o que faço ao Plenário 
do Senado: vamos preservar a ConStituição, 
para que ela continue íntegra, para que ela 
continue incólume pois, do contrário, nós es~ 
taremos abrindo o camínho para novos aten
tados à ordem político-institucional deste 
País. 

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

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn_eiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB 
DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, sinto-me du
plamente obrigado a esta intervênção, de vez 
que, na ausência de V. Ex•, estando eu aí, 
aliás, mais do que eventualmente, constante
mente a substituí~lo na Presidência dos traba
lhos, tive a oportunidade de decidir a questão 

. de ordem em circunstâncias especialíssimas. 

Foi~me ela trazida com a informação de que 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, dali a meia hora ou 40 minutos, estaria 
reunida em convocação extraordinária, para 
apreciar a matéria. De forma que não entrei 
no mérito da questão. apenas confirmei a de
cisão da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, que me foi trazida_com a indica
ção de que havia apenas um único voto con
trário a essa decisão. Entretanto, Sr. Presi
dente, examinando a matéria, examinando 
o parecer e o voto em separado do nosso 
grande companheiro Afonso Arinos de Melo 
Franco, essafiguf<i eXCffiPiar do Direito, essa 
figura exemplar do meu Partido, essa figura 
exemplar da vida pública, não com o espírito 
partidário, mas com ó espírito de defensor 
das instituições democráticas. portanto de~ 
fensor da Constituição, votare] pela inconsti
tucionalidade, porque no dia em que se come
ça a rasurar a Constituição começa-se a rasgá~ 
la, e um País sem Constituição é a ditadura. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson- Carneiro) 
- Vamos passar à votação, que será simbó
lica, já que o pedido de votação secreta foi 
rejeitado pela maioria. 

O Sr. Cid-SabOia de Carvalho- Sr. Presi
dente, não .sei se V. Ex• me concederia a 
palavra, antes de iniciar a votação, como Pre· 
sidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Faço este apelo a V. Ex•, para 
aduzir alguns detalhes que reputo importan~ 
tes a esta matéria. · 

O SR. PRESIDESTE (Nelson Carneiro) 
-V. ~-x· vai levantar uma questão de ordem? 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi~ 
dente, queria falar para informar quanto à 
votação. Usarei o tempo mínimo possível. 
apenas para colocar a questão nos seus devi
dos termo.s, se V. Ex• permitir, pela ordem. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr, :Presi
dente, is.so- é ti:in encaminhamento de vota~ 
ção, V. Ex• já está colocando em votação, 
não pode. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presi
dente, não Vamos inaUgurar no Senado, de
pois de tantos e tantos anos de cassação de 
mandatos, a prática nova de cassação de pala~ 
vras durante a gestão de V. Ex• 

O Sr. João Menezes- Também não pode
mas inaugu_!ar a desordem. 

O sr. Cid -Sabóia de Carvalho - Não é 
desordem. Estou pedindo a palavra pela or
dem. 

_O Sr. João Menezes- Mas não cabe agora. 

O SR. PRESID~NTE (Nelson Carheiro) 
- O nobre Senador pede a palavra pela or~ 
dem. A Mesa não pode negar a palavra antes 
de S. Ex· dizer qua~ é a questão que vai sus
citar. 

O Sr. João Menezes - Neste momento, 
S. Ex' fala que é ·pela ordem, mas, anterior~ 
mente, náo. Só agora, S. Ex" diz que é pela 
ordem. 

O Sr. José lgnácio Ferreira --Estamos em 
processo de votação, Sr. Presidente. Este é 
um aspecto secundário. 

O Sr. João Menezes- Antes. S. Ex· disse 
que usaria da palavra como Presidente da 
Comissão, para dar uma explicação; agora, 
S. Ex' está dizendo que é pela ordem. 

O Sr. José Ferreira- Sr. Presidente, esta
mos em processo de votação. 
S. Ex• pediu a palavra pela ordem e V. Ex•, 
naturalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como pediu a palavra pela ordem, dou 
a palavra a S. Ex" e espero que S. Ex.• conclua 
com o levantamento de uma questão de or~ 
dem. 

A Mesa não pode impedir, pois acredita 
que todos os Srs. Senadores que pedem a 
palavra para uma questão de ordem vão Je~ 
vantar realmente uma questão de ordem. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para questão de ordem.)
Sr. Presidente, sei .da_ má vontade com que 
se me ouyem nesta hora, com razão talvez, 
ante o receio das argumentações que possa 
trazer a este Plenário, para, aofim, suscitai' 
questão a V. Ex1·Mas.quero somente dizer. 
Sr. Presidente_, que, na verdade, esta questão 
tem um tratamento que quero dele lembrar 
a V. Ex• 

Prinieiro, há um mandato constitucional 
transitório, nas disposições próprias, conce
dido a quem fosse nomeado Governador do 
Amapá. 

QuandO a questão chegou à Comissão d.e 
Constituição, Justiça e Cidadania, havia uma 
situação de direito a ser considerada e uma 
situação de fato. A situação.de direito se divi
dia em duas partes: primeiro, se podia o Pre
sidente da República, demitir o Governador 
do Amapá, Jorge Nova da Costa; a segunda 
questão é se podia nomear o seu substituto 
e remeter o seu nome para o Senado. 

Mas havia uma questão de fato, Sr. Presi~ 
dente. é exatamente a vacância do carga. De
vida ou indevidamente, legal ou ilegalmente, 
o cargo estava sob vacância, estava desocu
pado, e esta questão, na verdade, não foi 
considerada na solução da questão de ordem 
por V. Ex~ 

Nessa vacãncia de fato, e que não deveria 
existir de direito, nessa vacáncia de fato, há 
um problema, Sr. Presidente: é que a questão 
está sub judice perante o Supremo Tribunal 
Federal, Corte constitucional, a quem cabe 
se manifestar sobre a constitucionalidade ou 
não dos atos presidenciais. 

Quando V. Ex• decide pela constituciona~ 
!idade! ignora esta situação de fato como 
igualmente ignora: um ponto mais itnportan
te. Podemos decidir quando há sub judice 
a mesma questão submetida ao órgão ade~ 
quado e podemos resolver aqui a um só tem
po o que se resolve no Supremo Tribunal 
Federal? E olhe V. _Ex? que a violência foi 
tão grande que o S.enador Pompeu de Sousa. 
que substituia V. Ex', veio aqui para um belís
simo, democrático e humilde mea culpa, co-
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mo quem se ausenta da autoria da decisão 
daquela questão de ordem suscitada pelo Se
nador Alexandre Costa. 

Agora, pergunto a V. Ex•: retirada a auto
ria do decisórío, pefSiste O -dects-ório sem a 
autoria? É a questão de ordem que faço a 
V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
- A Mesa tem que dar prosseguimento aos 
trabalhos. O que se vai decidir é o recurso 
interposto pelo nobre Senador Alexandre 
Costa. 

Nesta altura do debate, parece que não 
há dúvida: quem achar que a decisão da Co
missão de ConstituiÇáo, Justiça e Cidadania 
é constitucional, apoiará essa decisão; quem 
achar que essa decisã_o_ contraria o texto com;
tilucíonal, votará contra a decisão. A Mesa 
não tem mais o que intervir, nem o que deci
dir. Quein vãi decidir é o Plenário. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares. O voto vai ser simbólico, não é secre
to. O Plenário decidiu que será simbólico. 
Portanto, a decisão do recurso será pelo voto 
simbólico. 

Srs. Senadores, o parecer considerou a in
dicação presidencial constitucional. 

o q-ue será votado é o parecer. Quem vota 
"sim" aprova o parecer, portanto a constitu
cionalidade da iniciativa do Senhor Presiden
te da República, quem vota "não'', conse
qüentemente, rejeita a iniciativa do Senhor 
Presid_ente da República, por considerá-lain
constitucional. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ... 
-Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Pela ordem) -Sr: PreSidente, só para 
colaborar com V. Ex": seiá que o que se vo'tã 
é realmente, o parecer da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, uma simples 
resposta à consulta de V. EX•? Ou é o recurso 
do Senador Alexandre Costa contra a decisão 
de V. EX" à sua questão de ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O recurso tem exatamente a mesma finali
dade. O que Visa o recurso? Declai'<i.r incons
titucional. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Perdoe
me V. EX", Sr. Presidente. O que deve ser 
votado é o recurso do nobre Senador Alexan
dre Costa, porque o parecer responde ape
nas, à consulta de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nobre Senador: o recurso veio ao Plená
rio; foi submetido à decisão do Presidente 
em exercício; S. Ex~ acolheu o parecer, por
tanto, julgou que esse parecer instruía a sua 
decisão, e, por isso, decidiu apoiado no pare
cer. Se V. EX'" tivesse qualquer dúvida, pode
ria achar que se deveria votar a decisão do 
Senador Pompeu de Sousa, que acolhe o pa
recer. Então, se V. Ex~ prefere, o pedido 
seria: "será mantido ou não a decisão do SeM 
nadar". 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não. Sr. 
Piesidente, porque diz o Regimento, no seu 
art. 408, § 2~', o seguinte: 

"O parecer da Comissão - "que não 
será o caso, porque não houve parecer 
sobre a Questão de Ordem -" deverá 
ser proferido no-prazo de quarenta e oito 
horas, após o que, com ou sem parecer, 
será o recurso incluído em Ordem do 
Dia ___ para deliberação do Plenário." 

Portanto, o recurso é que se vota, e não 
o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiio) 
-_Mesmo que seja verdade o que V. Ex• 
alega, acho que não há dúvida alguma e não 
devemos protelar mais este assunto. O Plená
rio é livre para decidir como quiser. A Presi
dência não tem nehum ponto de vista. Seja 
o recurso Ou seja o parecer, um conflita com 
o outro; ou se mantém a de_cisão que acolheu 
o parecer, ou se rejeita essa decisão. 

Isso é coisa tão simples que, qualquer que 
seja a posição em que V. Ex• se coloque, 
a decisão será sempre a mesmá. Se a decisão 
conflitasSe com o parecer, é que poderiam 
ser examinada as coisas diferentemente. Mas 
os dois se ajustam: O recurso visa exatamente 
derrubar a decisão que acOlheu o parecer. 

Vamos, então, definir: quem votar "sim" 
mantém a decisão da Mesa que acolheu o 
parecer da Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania; quem votar "não" rejeita a deci
são da Mesa que acolheu o parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. _ 

É simples. Não há nenhuma confusão. O 
voto é simbólico. 

Como vota a Líder do PST? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST 
- ES) - Sr. Presidente, o Governo vota 
"sim". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vOta o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE) -Sr. Presidente, o PMDB vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI) - A Líderança vota "não". Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -
Sr. Presidente, a Liderança vota .. sim-". 

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
- Comõ vota o Líder do PDT? 

OSR. MAURÍCIO CORRilA (PDT -DF) 
-Sr. Presidente~ como eu já diss~, a matéria 

- é técillca e não estou preOcupado com polí~ 
tica. Meu voto é "sim", e recomendo ao meu 
únko liderado VÇ>te "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDC? 

O SR. MOÍSES ABRÃO (PDC -TO) -
Sr. Presidente, a Liderança do PDC vota 
''sim". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
Como vota o Líder do PTB? 

O SR. AFONSO CAMARGO (PTB -PR) 
- Recomendo o voto "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÁO (PRN - PE) 
- Sr. Presidente a Liderança do PRN vota 
"sim". 

O SR- PRESIDENTE lt-lolson Carneiro) 
. -Como vota o Líder do PDS? 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT) 
-"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota O Líder do PSB? 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ) -
"Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cãrfleifo) 
- Como vota o Líder do PST? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não há Membro do PSC presente. 

Como vota o nobre Senador Alfredo Cam
pos? 

O SR. ALFREDO CAMPOS ( - MG) 
-"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. CARLOS PATROCíNIO ( - GO) 
-Sr. Presidente, o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei!o) 
-Votaram SIM 37 Srs. Senadores; e, NAO 
:l6. 

Não houve abstenção. 
COmo este resultado fica mantida a decis_ão 

proferida pelo nobre Senador Pompeu de 
Sousa como Presidente interino da Casa. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. PresiM 
dente, peço a V. Ex• que revise a votação, 
e, a se confirmar a iildicação de V. Ex•, peço 
a verificação de quorum, pela Liderança do 
PMDB. ~ ~··~. - ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex· precisa do apoiamento de três Srs. 
Senadores. 

O Sr.- Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
tenho a impressão de que houve um equí
voco, porque a Liderança do PMDB, a Lide
rança do PSDB e outras Ltderanças votaram 
pela inconstituciorlalídade. A ào Partido So
cialista também. 

O SR~ PRESIDENTE (Ndson Ca-iõeiio) 
-A Presidência irá rever. (Pausa) 

O que~houve, nobre Senador, é que vota
ram "NAO": PMDB, 21 votos; PSDB, 13 
votos, PSB, 2 votos. Total: 36 votos. 

Votaram SIM: PFL 12; PDT, 5: PDC, 5; 
PTB, 4; PRN, 4; PDS, 3; PST, 1 e mais três 
Srs. Senadores sem Partido. De modo que 
foram 37 votos a favor e 36 contra. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Peço veri
'ficação, Sr. Presidente. 
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o- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vai ser procedida a verificação. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares. 

A Mesa pede aos Srs. Senadores não se 
afastem do plenário, porque, na Ordem do 
Dia, há um veto a ser apreciado. Lembra 
ainda que a sessão de hoje do Congresso Na
cional começa pela votação dos vetos a proje
tas de iniciativa dos Srs. Senadores. Há nú
mero na Câmara. Portanto, a presença dos 
Srs. Senadores assegurará a votação dos vetos 
relativos aos projetas que devem iniciar a 
votação no Congresso. 

O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. _Ex" 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pela ordem.) -Sr. Presidente, a Líderança 
do PRN, nesta votação, vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnelro) 
-Nobre Senador Ney Maranhão, sa,!vo mo~ 
dificação, todas as Lideranças já manifesta
ram seus votos. (Pausa.) 

Peço aos Srs. Senadores oc\lpem os seus 
lugares, para que seja feita a verificação. 
(Pausa.) 

Os Ses. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

(Procede-se à votaçao.) 

VOTAM ·'SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonsõ Camargo 
Afonso Sancho 
Albano Franco 
Alberto Hoffmann 
Alfredo Campos 
Aluizio Bezerra 
Antonio Maya 
Áureo Mello 
Carlos Patrocínio 
Edison Lobão 
Francisco Rollemberg 
Gerson Camata 
Irapuan Costa Júnior 
João Calmon 
João Castelo 
João Lobo 
João Menezes 
Jorge Bornhausen 
José Agripjno 
José Ignácio 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Lourival Baptista 
Marco Maciel 
Matta Machado 
Maurício Corrêa 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Moisés AQrão 
Ney Maranhão 
Odadr Soares 
Rachíd Saldanha Oerzi 
Raimundo Lira 
Roberto Campos 

VOTAM "NAo·· OS SRS. SENADO-
RES: 

Chagas Rodrigues 
--cid Sabóia de Carvalho 
Dirceu Carneiro 
Divalgo Suruagy 
Mansue_to de Lavor 
Mário Maia 
Mário Covas 
Pompeu de Sousa 
Ronan Tito 
Teotónio Vilela Filho 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENA
DOR: 

Jarbas Passarinho 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram SIM 34 Srs. Senadores; e, NÃO 
!0. 

Houve 1 ab~tençáo. 
Total: 45 votos. 
Mantida a decisão da Mesa e rejeitado o 

recurso do nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-,Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. l'' secretário. 

São li~os os _seguintes: 

REQUERIMENTO N• 110, DE 1990 
ReqUeremos urgência, nos termos do arL 

336, alínea k. dO Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei do Senado n!' 36, de 1990, 
de autoria do Senador Cid Sabóia de Carva~ 
lho, que dispõe sobre admissão e demissão 
de servidores públicos em período eleitoral, 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1990. -
José Fogaça- Chagas Rodrigues- Lourem
berg Nunes Rocha - Marco Maciel - Mau
rício Corrêa. 

REQUERIMENTO N· 111, DE 1990 
Senhor Presidente. 
Nos termQs.do .artigo 336-C do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto 
de Lei do Distrito Federal n\' 026/90. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1990. -
Mauro Benevides -- Chagas Rodrigues -
Maurício Corrêa - Moisés Abrão - Marco 
Maclel. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esses requerimentos serão votados após 
a oraem do Diã:~ -na forrria Cfo- art. 340, II. 
do Regimento Interno. (Pausa.) 

Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
W 35, DE 1990 

-COMPLEMENTAR 
(Em- regime de urgência, nos termos do 

art. 336~-c, do Regimento Interno) 
DiscusSão. 'em turno único, do Projeto 

de Lei do Senado n~ 35, de 1990- Com
plementar, de autoria do Senador Már
cio Lacerda, que dispõe sobre o adido-

na! ao Imposto de Renda, de que trata 
o inciso II do art. 155 da Constituição 
Federal tendo 

PARECER PRELIMINAR, de Pie· 
nário, da Comissão 

- de Assuntos Económicos~ solicitan
do audiência da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

A extinção da urgência depende da votação 
do Requerimento n'·' 106, de 1990. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica cancelada a urgência. 
O projeto volta à tramitação normal. 

O SR. PRESJDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATI
VO N·· 23, DE !986 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 376. e. do Regimento Interno) 

Votação, em iurno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n'' 23, de 1986 
{n'' 121186. tla Câmar_::_~ dos D~putados}. 
qüe aprova o'táto d_O- Acordo sobre Sa
nidade Anim_al_em Areas de Fronteira, 
celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Colômbia, a 16 de julho de 
1985, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferi
do em Plt!rlário. da Comis~ão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na· 
clonai 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordináriu du dia 14 do corrente. 

Passa-se à votação do projeto, em turn.o 
dnico. 

Os Srs. Senadores que o aprovani queiram 
permanecef'Sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 23, DE 1986 

(N'' 121186, na Câmara dos Deputados.) 

Aprova o texto do Acordo sobre Sani· 
dade Animal em Áreas de Fronteira, cele
brado entre o Go,'erno da República Fe
derativa. do Brasil e o Governo da Repú
blica da Colômbia a 16 de julho de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1\' Fica aprovado o texto do Acordo 

sobre Sanidade Animal em Áreas de Fron· 
teira, celebrado en_trc o Governo da Repr.í· 
blica Federativa e do Brasil e o Governo da 
República da Colômbia, a 16 de julho _de 
1985 •. 

Parágrafo únicu, Ficam sujeitos ã apro· 
vação do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possam resultar revisão deste Acordo. 
bem como aqueles que se destinem a estabe· 
lecer Ajustes Complementares. 
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Art. 2" Este decreto legislativo entra em 
vigor mi data de :;ua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATI
VO N" 9, DE 1988 

(lncluido cm Ordem do Dia nos termos do 
art. 376. e. do Regimento Interno) _ 

Votação, cm turno único, do Projeto 
de Decreto Lt:gi!:.lativo n" 9. de 1988 (o" 
10/88, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto Uo i:lcordo básico entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Pwgrama de Alimento~ da 
Organização das Nações Unidas para 
Aliment:o~~ão e Agricultura - F AO -
referente a ajuda do Programa Mundial 
tle Alimento::,, ~dcbrado em Brastlía. a 
2 de fevereiro de 1987, tendo 

PARECCR. ~ob n" 296, de 198Y. e 
oral, das Comíssões: 

- de Con~tituição, Justiça e Cidada
nia, pela constitucionalidade; e 

- de Relac;ões Exteriores e Defesa Na
cional, favorável. 

A dbcussão da matéria foi encerrada na 
sessãQ ordinária do dia 14 do corrente. 

Passa-se a vola!j.:iO Jo projeto, em turno 
único. 

Os Srs.. Senadore~ que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projetO apfóvado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 9, DE 1988 

(N" 10/88. na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Bâsico entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Programa de Alimentos da Or
ganização das Nações Unidas para Ali
mentação e Agricultura - FAO, refe
rente à Ajuda do Programa Mundial de 
Alimentos, celebrado em Brasília, a 2 de 
fevereiro de 1987. 

O Congresso Nacional decreta:_ ~ _ 
ArL 1" Fica aprovado o texto do Acordo 

Básico entre o Gove-rno da República Fede
rativa do Brasil c o Programa de AUmentos 
da Organização das Nações Unidas para Ali
mentação e Agriçultura- FAO, referente 
à Ajuda do Programa Mundial de Alimentos, 
celebrado em Bra!.J1ia, a 2 de fevereiro de 
1987. 

Parágrafo único. Ficam sujeíl:OS f apro
vação do Congresso Nacional quaisquer atos 
qUe s_e_dcstinem a estabekcer ajustes comple

, mentarcs. 
Art. 2" E~te decreto legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATI
VO N" 60, DE 1989 

(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do 
art. 376. e. do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto 
de Decreto Legi~lativo n" 60, de 1989 
(nfl 60/89. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Coope
ração Científica, Técnica e Tecnológica 
_entre o Governo da Repúhlica Federa
tiva do Brasil e o Governo da R~púhlica 
de Cub<~ l.:t:h.:brado cm Havana. em 18 
de mar(jO de 1987, tendo 

?ARECER FAVORÁVEL. proferi
do em Plenário, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na· 
cional. 

A discussão da matt.!ria fâl encerrada na 
sessão de 11 do corrente. 

Passam-se à vota(jãO do ~rojeto, em turno 
único_._ 

Os Srs. SenaJorc:s tJUC o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

E o--s~guintr: o projc_to -aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 60, DE 1989 

(N" 60.189. na Câmara dos Deputados) 

AprOva-o-Texto do Acordo de Coope
ração Científica. Técnica e Tecnológica 

- entre o Governo da República Feder~tiva 
do Brasil e o Go,·erno da República de 
Cúba, celebrado em Havana em 18 de 
março de 1987. 

O COD.gresso Nacional decreta: 
Art. l' Fica aprovado o texto do Acordo 

..fe Cooperação Científica. Técnica e Tecno
lógica entre o Governo da República Federa· 
tiva do Brasil e o Governo d<l República de 
Cuba celebrado em Havana me 18 de março 
de 1987. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em 
vigor na d_ata de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATI
VO N" 63, DE 1989 

Votação, em turno único. do Projeto• 
de_ Decreto Legislativo n'' 63, de 1989 
(n'' 123/89, na Câmara dos Deputados), 
tJ.Ue ratifica o Fundo Rotativo da Câmara 
do~_ Deputado:-.. e dá outras provídên· 
cias, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 
84, de 1990. da Comissão 

- de C-ODStítuição, Justiça e Cidada· 
nia. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 15 do corrente. 

Pass::~-se a votação do projeto. eTn turno 
único. 
--os- Srs·. Senadort::~ que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado: 

A matéria_vai à promulgação. 

É o seguinte- o projew aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 63, DE 1989 

(N" 123/89. na Câmara dos Deputados) 

Ratifica o Fundo Rotativo _da Câmara 
dos Deputados, e dâ outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. l' Fica ratifil'ado, na forma do dis

posto no art. 36 da~ Disposições Transitór~as 
da Constituiçã~l fçJc-ral, o Fundo Rotativo 
da Câmara dos Deputados, criado pela Reso
lução n·· 1H. de 1971. alterada pela~ Resolu
ções n''~ 61\, de llJ7N. 70. ck 1978, e 22. de 
1979. 

Art. 2" E~te Je~reto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 6: 

Veto Total 

PRO~ETO DE LEI DO DF N" 31, DE 19R9 

(Incluído em Ordem do Dia, nos ter~ 
mos do art. W. § 4··, in fine, da Reso I ução 
n 15718R) 

Votação, em turno único, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei do DF n~ 31, 
de 1989, que dispõe sobre alienação de 
imóveis residenciais do Distrito Federal 
e a_ utilização dos recursos dela oriundos. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 11 do corrente. 

A Presidt!ncia t:sclarece ao Plenário que 
o veto exige. para sua rejeição, o vcito contrá
rio da maioria absoluta da composição do 
Senado, em votação secreta. 

0!'. Srs. Senadores que votarem "sim" esta· 
rão aprovando o veto. Os Srs. Senadores que 
votarem "não" estarão rejeitando o veto. 

Vamos passar à votação. 
Solicito aos Srs. Senadores tomem assento 

para a votação do veto. 

O Sr. Carlos Alberto- Sr.- PreSidente. pe
ço a pala'Vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDC- RN. 
Pda ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente,_é tãu-~mnente para fazer mais um 
apelo, porque. ainda há pou.co. nós tivem'?s 
uma votação em que 46 ou 47 Senadores estt
veram presentes. E sentimos i[ue os Senado
res, que participaram da votação, talvez não 
avisados de que teríamos logo em seguida 
outras votações, devem ter ido aos seus gabi~ 
netes,- pois sabemos que, à~ quint~s-f~i:as, 
geralmente é um dia de muttas atnbUiçoes, 
com a presença de prefeitos, de Lideranças 
dos seus Estado~- para atender às suas Lide-
ranç-as. . . .-

Eu, por exemplo, lã no meu gabinete, devo 
ter uns cinco prefeitos aguardando a minha 
presença, mas, aqui estou, em Plenário, para 
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votar. E faço um apeiO aos Srs. Senadores 
para que venham a Plenário, porque precisa
mos votar e há vetos para serem decididos 
dentro de mais alguns instantes. 

Sei perfietamente- sabe V. Ex' também, 
como Presidente desta Casa- que há mi me
ro. mas que. no presente momento, já eSla~-
mos sentindo o esvaziamento do Plenário. 
Por isto mesmo é que faço um apelo aos Srs. 
Senadores que ~stão em seus gabinetes para 
que compareçam ao plenário. Temos votação 
e precisamos desob::.truir a pauta. Precisamos 
votar. E é para isto que aqui estamos. Sei 
que há atribuiçõe). de g<Jbinetes, mas que ve
nham ao Plenário. porque temos matéria da 
mais alta importância a ser decidida hoje no 
PlenáriO do Senado Federal. -

Era a minha palavra, Sr. Presidente, de 
apelo aos meus nobres Pares., aos Senadores 
que estão nos Gabinetes, para que compa
reçam ao plenário, porque aqui é o !oca\ de 
votação e é aqui que temos de decidir tudo. 

O Sr. Maurício Corréa - Peço a palavra., 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nebon Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Corréã, para encaminhar a votação. 

O SR. MAURÍCIO CORlfÊATI'DT C.:: DF. 
Para encaminhar a votação. Senl revisão do 
orador.)- Sr. Pre~idcnte, vamos apreciar, 
daqui a pouco, o veto aposto pelo Gover· 
llador do Distrito Federal ao Proje_!Q_ sfc Lei 
do Distrito Federal n·' 31, de 1989. 

Encaminho a votação para que seja man
tido o projeto aprovado pelo Senado FederaL 
Na verdade, essa yueMão foi discutida, farta
mente, na Comissão do Distrito Federal, e 
aprovada por unanimidade. 

Aqui, no pl~nário da Casa, igualmente a 
decisão proferida na Comissão do Distrito 
Federal foi mantida na sua integridade. 

Neste espaço di.! tempo, Sr. Presidente e 
Srs. SenadOres, o Presidente da R~pública 
.encaminhou· a MeUiúa Provisória para venda 
dos apartamentos ern Brastlia. Inclusive o Se· 
nador Humbertu Lucena tem mantido comi· 
go algumas conversas preocupantes sobre os 
estilos daquela Medida ProvisQria, aprovada 
aqui no Congresso Nacional e 9ue, na.verda
de, está resultanUu numa torai meficácm, por
que os compradores não têm condições de 
adquirir os imóveis nos termos em que a Me
dida Provisória foi colocada. 

Pois bem, o Deputado Augusto Q:trvalho,_ 
anteriormente. tinha apresentado esse proje
to, um projeto cristalino, transparente, puro, 
com objetivos muito definidos, quer dizer, 
os adquirente~ Um, imóveis de Brasílía. paga
rão o preço de mercado e terão con.diçõe!:. 
de se valer do si~ tema financeiro da habitação 
para poder pagar, exatamente, o valor daqui
lo que vier a ser encontrado na hora da venda 
desses imóveis. 

Portanto, se nós já temos u_m resultado prá
tico, que é a tõtallneficácia da Medida Provi
sória, com relação aos apartamento!:! da 
União, aqui em Brasilia onde quase niguérn 
tem condiçõe!i de comprar, a não ser os gran
des especuladores, esse projeto do Deputado 

Augusto Carvalho t! um proje!o realístico, 
porque -6:> imóveis são vendido~ pelo preço 
de mercado_: não há nenhum favoritismo e. 
em segundo lugar, será usado o sistema finan
ceíro da União para yue se possa dele se 
valer para a obtenção dos recursos no sentido 
da aquisição do imóvel._ 

E o Governador, que tem feito tudo para 
atender àquilo yue o Presidente d~ ReplÍ· 
blica deseja, resolveu vetar o projeto, que 
foi votado por unanimidadt' pelo Senado. Eu 
pediria aos Srs. Senadores que compulsassem 
aqui o projeto yue votamos, do Deputado 
Augusto Carvalho, porque é um projeto ex
traordinariamente bem feito, realístico, cO-· 
mo eu disse. 

Portanto, encaminho no sentido de que 
derrubemos o veto, votando "não" para que_ 
se dê a esses ocupantes de poucos imóveis 
de Brastlia --são os imóveis do Governo 
do Distrito Fede-ral, não são os imóveis da 
União, porque os imóveis da--União estão 
sendo regulamentados para venda pela Me
dida Provisória que já aprovamos. Esse pro
jeto do Deputado Augusto Carvalho atende, 
não só âs r1ecessidadcs do enxugamento da 
mâquina admini~trativa, como também prc 
cura, sem dúvida nenhuma, não fazer ne
nhum tipo de nepotismo com quem mora ne~
sesimôveis, pagando um preço justo. De mo
do que, se nós já ternos a experiência da Me
dida Provisória que atê hoje resultou em na
ti_ª-·--ºor que não vamos manter o projeto que 
aprovamos, que é muito b_em feito e atende 
ãs necessidade~. 

Encaminho, Sr. Presidente, no sentido de 
que o Senã.do confirme o_ seu projeto, que 
íoi aprovado por unanimidade, e derrubemos 
o vero do Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se à votação da matéria. 

Os Srs. Senadores que votarem "siJ1_l_" esta· 
rã o aproVando o vCtó: Os Srs. Senadores que 
votarem "não" est<i.rão rejeitando o veto. 

Os Srs. Senadores podem ocupar qualquer 
lugar. 

_O_Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, 
peço a Palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

n.SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE Para en-caminhar a votação. Sem revisão 
ao- Orãdor.)"- Sr. Presidente. Srs. Sena.do
res. a orientaç-ão Ja Bancada é no sentido 
de que se vote favoravelmente ao veto. pelas 
razões que foram invocadas pelo Governador 
do Distiitci-Federa\, em prol dessa aposição 
de veto ao projeto do nobre Deputado Au
gusto Carvalho. 

O SR. P,RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugare_s, para a votação do ~eto. (Pausa) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau

sa) 

(Procede-se à t•otaçào.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram SIM 14 Srs. Senadores; e NÃO 
I. 

Houye 9 abstenções. 
Total: 24 voto),. 
Não houve quorum. 
A Presidencia ~u~penderá a sessão por to 

minutos. fazendo acionar as campanhias até 
que se restabeleça o quorum. 

Está suspensa a sesão. 

(Suspensa às 17 horas e 14 minutos, 
a sessão é reaberra às 17 horas e 22 minu
ros.) 

O Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a caderia riu presidfncia, que i ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3'' Secre
tário, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está .reabt!.rta a ~1;!;5-:.ão. 

É evidente a falta de quorum no Plenário 
para a votaç-ão, Ja matéría em cau&a. 

Passamos, portanto, à discussão de maté
riHs. visto que mio há número para votação. 

As matérias que dependam de votação fi
cam adiadas para a próxima sessão. 

São as seguintes as matérias adiadas: 

7 

REQUERIMENTO N" 91. DE 1990 
Votação, em turno único, do Requerimen

to n" 91. de 1990. de autoria do Senador Car
los Patrocínio, solit:itando, nos termos regi
mentais, a tramitação conjunta dos Projetas 
de Lei do Senado n"' 26. de 1988, e 57, de 
1989, dos Senadores Edi~on Lobão e Carlos 
Alberto, respectivamente, que normatizam 
as compras governamentais junto às ]ndús-
trias de pequeno port_e. _ 

8 

PROJETO DE LEI DO DF 
N" 75. DE 19R9 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n" 75. de 19&9, de iniciativa da 
Comissão do Distrito Federal (apresentado 
por sugestão do Deputado Geraldo Campos) 
que veda construção em Bras!lia, nos locais 
e nas condições que menciona. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n·• 110, 
de 1940, da Coinissão 

- do Distrito Federal. 

~ 

PROJETO DE LEI DO DF 
N" 20. DE !990 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF. n" 20, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que intro
duz alterações na Lei n" 7, de 29 de dezembro 
de 1988. e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n•• !09. 
de 1990, da Comissào 

- do Distrito Federal 
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lO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•· 91. DE 1989 

Votação. em turno único. do Projeto de 
Lei da Câmara n" 91. de 1989 (n" 188/87, 
na Casa cie origem), de iniciativa do_ Presi
dente da República, que concede anistia às 
pes.-;oas envolvidas nos fatos que menciona. 
tendo 

PARECER FAVORÂVEL, sob n" 85, de 
1990, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidádania. 

11 

PROJETO DE LEI DO DF 
N" IS. DE 1990 

Votação. em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n·· 15, Je 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federar. que altera 
dispositivos da Lei n" 66. de 18 de dezembro 
de 1989, e dá outras providências, tendo 

PARECER •. sob n' UI. de 1990, da Co· 
missão 

- do Distrito Federal, favorável ao Projeto 
com Emendas que apresenta de n''1 1 a 4-DF 
e acolhendo as de n'~ 6 e 7-DF, apresentadas 
pelo Senador Pompeu de Sousa no seu voto 
em separado. 

12 

PARECER N" 78, DE 1990 

Votação. em turno único, do Parecer n" 
78, de 1990, da Comissão. de. Constituição, 
Justiça e Cidadania, concluindo pelo indeferi
mento 'do Ofíc1d sltl'', de 1988, do Supremo 
Tribunal Federal, soliCitãiido a prévia licença 
a que alude o§ l'' do art. 53 da Constituição 
Federal, para dar prosseguimento ou não ao 
Inquérito n" 385-9, indiciando o Senador Ola
vo Pires~ 

13 ' 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à ConstitUição- no 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel c outros 
Senhores Senadort!l), que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a rCdação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

14 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 4, DE 1989 

Votação, em 'primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6~ 
ao art. SQ do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias. --

IS 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 6, DE 1989 

Votação, em primeiro turno; -da Proposta 
de EmeD.da à Constituição n" 6, de 1989. de 

autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo aoJ:exto constitucional prevendo a cria· 
ção e definindo a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

16 

PROPOSTA DE EMENDA Â 
CONSTITUIÇÃO N" 1, DE 199() 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda a Constituição n" 1, de 1990. de 
autoria do Senadm Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta dispo
sitivo ao Ato das. Dbposições Transitórias da 
Constitutçaorederal. 

O Se. Jarbas Passarinho - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, para uma infor
mação. Não é uma questão de ordem. 

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

O SR. JARiiAS PASSARlNHO (PDS -
PA. Pela ordem.) -Sr. Presidente, pretende 
a Mesa submeter ainda hoje ao Plenário do 
Senado Federal indicação de autoridades'? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Indicação de autoridades? Depende de nú
mero. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Pre· 
sidente, pergunto se pretende a Mesa; afinal, 
quero ficar no teOrema, e não rio corolário. 
Corolário é número. 

O SI!.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Na verdade, precisamos ter número no 
Plenário até para discutor esta matéria, e há 
vários oradores inscritos, nobre Senador. De 
forma que é muito pouco provável possamos 
fazê-lo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Pode 
não haver número para essa matéria. 

Sr. Presidente, estão presentes à Casa 
quantos Srs. Senadores? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Estão presentes à Casa 58 Srs: Senadores, 
mas o número de inscrição de oradores é mui
to alto. De modo que é pouco prçwável faça· 
mos isso. 

O Sr. JamiiHaddad-Sr. Presidente,peço 
a palavra pela ordem. 

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

OSR. JAMIL HADDAD (PSB -RJ. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, está convocada 
uma sessão do Congresso _para as 18 horas 
e 30 minutOs e a presente sessão se encerra 
às 18 horas e 30 minutos. Havendo Senadores 
insciítos,--iiãci- haverá possibilidade de ser 
marcada nova sessão do Senado. Que fique 
bem claro esse procedimento, porque a Ban
cada do Governo se retirou do plenário nesse 
veto, na tentatiVa de esvaziar a sessão para 
haver prazo de convocação de outra, para 
aprovar os ministros e o governadordo Ama
pá. Que isso fique bem claro. 

O nobre Senador Carlos Alberto foi à tri
buna e disse que estávamos aqui para votar, 
pedindo que todos viessem ao plenário com · 
essa finalidade. Nós aqui estávamos e esta
mos. A Bancada governista se ausentou do 
plenário e a Bancada da Oposição aqui está. 
Fique claramente configurado isso nos Anais 
do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre Senador Jamil Haddad, a Presi
dência acabou de dizer exatamente isto. Co7 
mo há muitos oradores inscritos e a sessão 
deve terminar às 18 horas e 30 minutos, a 
não _ser que S. Ex•• desistam da palavra, aí, 
sim, teríamos como prosseguir nessa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 17: 

17 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 52. DE 1989 

Discussã.o, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 52, de 1989 (n~ 
7.819/86, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da R~pública, que au· 
toriza a doação ao Centro dos Estudan
tes de Santos, com sede em Santos, Esta
do de São Paulo, dos direitos e obriga
ções relativas ao imóvel que menciona 
'tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 
50, de 1990, da Comissão - de Edu· 
cação. 

A Presidênciá esclarece ao Plenário que 
o projeto ficou sobre a Mesa, para receber 
emendas, durante cinco sessões ordinárias, 
nos termos do art. 277 do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno 

único.-
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votação do projeto fica adiada, por falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa) 
-Item 18: 

18 

PARECER N." 79, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Parecer 
D9 79, de 1990, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, concluindo 
pelo arquivamerito do Ofício n? S/3, de 
1989, do Supreiito Tribunal Federal, so
licitando licença prévia, a frm de que se 
possa instaurar processo contra o Sena
dor Carlos_Alberto De'Carli, nos termos 
da queixa~crime oferecida pela Deputa
da Elizabeth Azize. 

Passa-se à discussão do parecer, em turno 
único. 

Em discussão o parecer. (Pausa:) 
Nãohavendo_quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votação do parecer fica adiada, por falta 

de quorum. 
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O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDÊNTE (Pompeu de Sousa) 
- Com a palavra o nobre Senador Mário 
Covas. 

OSR. MÁRIOcOVAS(PSDB -SP. Peía 
ordem. Sem revisão do orador) - Sr .. Presi
dente, não sei se estou entendendo correta
mente. Talvez seja ociosa a minha interven
ção. Ainda não consegui me esclarecer sufi
cientemente: segundo entendi, não houve nU
mero na última votação, o que significa que 
dentro desta sessão não haverá nova votação. 
Não é isso mesmo? Em seguida, V. Ex• acres
centou: a única hipótese de haver votação, 
hoje, era a de ser convocada uma outra sessão 
que, provelmente, não aconteceria, porque 
há inscritos nesta sessão e o prazo se esgo
taria. 

Mas ainda assim, ficã. Vigo. Há a hipótese 
de _convocação de uma sessão extraordinária 
entre esta e a outra, depois desta não ter 
dado número, para que, entre esta e a do 
Congresso, se tente, novamente, a verifica
ção de quorum'? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nesta altura, está comprovada a ausência 
de Senadores no próprio Senado. De forma 
que muitos dos Srs. Senadores já se retira
ram~ Neste caso, não haverá sessão extraor
~nária. 

O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ord_em. 

O SI{. PRESIDENTE-(Po.tilpeu de Sousa) 
-Tem a palavra V. Ex• 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDC- RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, entendi a indagação do ilustre Lí
der, Senador Mário Covas, quando S. Ex' 
quis saber se teríamos votações de autori
dades nesta sessão. E, V. Ex•, categorica
mente, respondeu que não. 

O Senador Mário Covas pergunta a V. EX" 
se poderá, ainda hoje, ser convocado o Sena
do para uma sessão extra. E, sobre hipótese 
V. Er- desculpe-me -falou que não há 
mais número no S-enado, com o que eu não 
concordo. Pode ser que não haja número _em 
plenário, Oeste riiomento, pois é evidente a 
falta de quorum. Mas nós sabemos, perfeita
mente, que há número suficiente ·para que 
se con· -que-uma sessão extraordinária a fim 
de que se possa votar as indicações de autori
dades. É evidente que a Mesa é que fará 
a convocação. Caso a Mesa convoque uma: 
sessão extra e não exista a presença de Sena
dores em plenário, aí sim, a sessão seria sus
pensa. Mas eu entendo, Sr. Presidente, que 
não é pelo número de Senadores em plenário 
que nós vamos deixar de convocar uma ses
são, porque o número af está comprovado, 
temos mais de 50 Srs. Senadores no Senado. 
A sessão pode terminar às 18h30min, mas 
o Presidente poderá convocar uma sessão ex
traordinária e o CongresSo podúá começar 
às 19 horas. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Al
berto, o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secre
tário deixa a cadeira da presidência, que 
?_ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O que se está constatando, no momento, 
é que não há número. Se houvesse, a sessão 
terminaria normalmente às 18 horas e_30 mi
nutos, com número. E, aí, poderia ser feito 
o pedido. Como V. EX" está formulando, de 
uma sessão extraordinária. Mas não há núme
ro para a votação, deixou-se de votar, por 
falta de número, todas as matérias, aqui, que 
são importantes. De modo que, se não se 
vota agora por falta de número, evidente
mente que a Presidência se vê no constran
gimento de convocar uma sessão, sabendo 
que não há número. O qUe se está fazendo 
é- o.rrrequíVOCÓ. 

O certo seria todos os que votaram estarem 
aqui presentes, porque se_ votaria a Ordem 
do Dia nornlalnlerite -e a Presidéncia estaria 
autorizada a convocar uma sessão extraor
dinária, aproveita-ndo o--ntimerb. Mas, como 
V. Ex~ está demonstrando aí, este não existe, 
e se V. E~ acha que não há número, como 
é que a Presidência se sente autorizada a con
vocar uma sessão extraordinária, sabendo 
que não há número? 

O .SR. CARLOS ALBERTO - Não, riiÍo 
entendo assim. Há número na ÇaSa. 

_O SR. PRESIDENTE (Ne:lso_n Carneiro) 
-V. Ex• está (!.legando ... V._Ex• está alegan
do, aí, que não há número na sessão. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Não, não 
afirmei iSSo. Quem o afirmõu-fói O Senador 
Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não há número na sessão. A questão é 
que, se houvesse número, nós votaríamo~ to
da a Ordem do Dia, e, às 18 horas e 30 minu
tos ou às 18 horas e 10 minutos, 'poderíamos 
fazer outra sessão ... 

O SR: CARLOS ALBERTO - Apelo a 
V. Ex• para que faça a comunicação ... 

O SR. PRESIOENTE (Nelson Carneiro) 
- Eu é que faço um apelo a V. Ex' para 
que traga número, é só isso. 

O SR. CARLOS ALBERTO -Ê só convo· 
caros Srs. S_enadores que estão nos Gabinetes 
para que venham ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Antes de qualquer votação, a Mesa fez 
um apelo, dizendo que haVia um veto que 
exigía a presença - e o Plenário se esvaziou. 
Foi uma pena, pois, se todos tivessem conti
nuado, teríamos votado até as propostas de 
emenda constitucional, uma vez que havia 
número bastante. 

Mas o Plenário ficOu deserto, foi uma 
orientação errada. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Sr. Presi· 
dente, sem qUerer dialogar com V. EX', eu 
peço mais uma vez a sua generosidade para 

com este Senador amigo e profundo admira
dor de V. Ex•, para que nós possamos fazer 
agora, e peço aos meus nobres Pares que 
estão em gabinetes, para que venham ao Ple
nário do Senado. Tenho certeza de que nós 
vamos colocar agora, em Plenário, mais de 
50 Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Mas não podemos atropelar ... 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar. 

O SR.- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para 
contraditar.) -Sr. Presidente, estou vendo 
que V. Ex~ recebeu a lista dos oradores e, 
como não houve número para votação, vol
ta-se à mesma. A sessão normal se encerra 
às 18 horas e 30 minutos. Ora, ãs 18 horas 
e 30 minutos, está marcada uma sessão do 
Congresso. Assim~ não há como ser marcada 
nova sessão. Só se não houvesSe mals orado
res inscritos e se houvesse número ·no ple
nário. 

Como há oradores inscritos, V. Ex' não 
pode t~rminar esta sessão para marcar uma 
nova. E o óbvio ululante, Sr. Presidente. 

Parece que o Senador Carlos Alberto não 
acompanhou o regimento, porque este é mui
to_ claro. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesaesclareçe ao nobre SenadorCarlos 
Albertoque há oradores inscritos que, se qui
serem ocupar a tribuna, a Presidência não 
pode cassar-lhes a palavra. 

Portanto, é prematuro o debate que está 
sendo suscitado. 

O Sr. Mário Covas -Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O ~R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V, E-r 

OSR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, não estou suscitando um debate~ Fiz 
uma pergunta à Mesa. 

Quero uma definição, Sr. Presidente -
aliás, nem precisaria, porque a Mesa já defiw 
niu - mas, de t.tualquer maneira, quero a 
confirmação disto. 

Estou entre _aqueles Senadores que veio 
a plenário, votou e permaneceu, estou entre 
aqueles cujo voto apareceu na hora que não 
deu número. De forma que quero exercitar 
a minha prerrogativa de, enquanto Senador, 
votar. 

Ora, não deu número. Não parece razoável 
que exatamente os que estão em plenário, 
os que estão podendo contribuir para dar nú
mero, amanhã sejam surpreendidos, quando 
não foi dado número, Com uma sessão depois 
que eles não estiverem mais ãqlii. -

Não é possível que o número apareça exa
tamente quando não estamos mais. De forma 
que o que nos pareceu razoável era obter 
da Mesa esta informação. 

- ---~------~-~----~----~~---
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Como há uma :.t:~~Jo Je Congrçsso ãs 18 
boras e 30 minuto::., o que se supunha era 
de que nesta tard...:.ne!>tu noite, hoje, há uml:l 
impossibilidade flagrante de haver Outra ses· 
são no O.mgre:.so. E, depois. nós não pode
mos funcionar em sessões contínuas., espe
rando que h<tja público para que o filme possa 
passar. Afinal. nôs aqui estamos o tt:mpo tn· 
do Uisponiveis, e quem est:.t disposto a votar 
-c- não foi trazidQ aqui apenas pnra votar 
neste caso, tendo ido imediatamente embora 
-estaria aqui. -

Agora, eu quero :-.aber como é yue eu posso 
me conduzir para satisfá.zer a re:.ponsabíli
dade, a obrig:.~':!'ãO 1.k.· algu~m que deve votar 
e que tem dúvida sobres~ vai haver votação 
ou não? Daí a minha perg-unta que a Prcsi· 
dência respondeu, por ab:-:oluta impo~sibili
dade. Não há nova verifica<;ão antes de uma 
hora; portanto, chegamos às 18 hora~ e 30 
minutos e, a partir daí. haverá se~são do Coo· 
gresso. 

Te.1ho. portanto, como legítimo c como 
definitivO-, -q-Ue hoje não voltaremos a votar 
isso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa vai e~dareccr a V. Ex· A sessão 
se inicia às 14 horas c 30 minutos e termina 
às 18 hor<ls e 30 minutos .. e só se encerra 
quando não há mais oradores inscritos, ou 
quando os oradores desistem da palavra. Vou 
ler a relação dos oradores: Senador Mansueto 
de Lavor, Senador Ney Maranhão, Senador 
Lavoisier Maia, Senador João Calmon, Sena· 
dor Jamil HadJad- estou falando os nomes 
dos que estão inscrito~. 

Evidentemente 4ue, se a sessão terminar 
antes de 18 horas e 30 minutos. a mesma 
estará encerrada e portanto, esgotado o pra· 
zo. a Mesa poderá convocar outra se~são -
poderâ. 

Se até às IR horas e 30 minutos a sessão 
não se encerrar, evidentemente, que n::lo po· 
deremos f:.~zcr a desco.rtesia_ para com outra 
D.sa, de deixá-fel e:>perando por outra sessão 
extraordináría do Senado, inclusive quando 
não há número nesta sessão. Se tivesse conti· 
nuado o número, podertamos fazer uma ses· 
são extraordinária -em Casos excepcionais 
temos feitos sempre -, mas se'mpré que se 
constante que há número na Casa. Infeliz· 
mente, deixamos de votar o veto que exigia 
um quorum qualificado, porque não havia 
número. Se não há número. náo posso sub
meter nem um pedido de convocação de uma 
reunião extraordinária, porque não há númc· 
ro para votar. 

O SR. MÁRIO COVAS- Portanto, posso 
ter como definitivo que hoje: não haverá con· 
vocação de sessão extraordinária? 

O SR. PR.ESlDENTE- Não irei concluir 
assim, porque, se V. Ex~ tiver paciência, pode 
esperar até as 18 horas e 30 minutos, quando 
terminará esta sessão. Há oradores inscritos. 
Se eles desistirem, é evidente que ... 

O SR. MÁRIO COVAS - Se os oradores 
dessistirem, Sr. Presidente, não se poderá vo· 

tarde novo nesta ~ssâo, porque já foi consta
tada a falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
...::..: Ncstt~. não pode. 

_~O SR. MÁRIO COVAS ....,....- O pressuposw 
é que, tendo havido falta de quorum, V. Ex· 
n:.io convocará outra em seguida a esta. tendo 
em vista que t~L'abuu de verificar a falta de 
quorum. Es~c é o meu entendimento. Gosw
ria de sa_ber se é o de V. Ex", para que cu 
possa disciplinar a minha <ltuação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex• sabe que, pelo Regimento, o Presi
dente pode convocar. de oHcio, uma re~nião. 

O SR.. MÁRIO COVAS - Por is!.O que 
estou perguntando se V. Ex· pode Convocar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-Posso, havenúo motivos que justifiquem 
essa convocação. 

De modo que !.e forem presentes à Mesa 
motivo:-; que justifiquem essa convocação, a 
Mesa pode examinar o pedido, sem antecipar 
a sua decisão. Mas. na hipótese. há oradores 
inScritos, que podem ou não esgotar o tempo 
da ses5ão. Se o fiz.erem e perdurar a falta 
de quorum no Plenário, evidentemente que 
não seria justó que a Mesa h)masse umã pro
vidência, sabendo que não há número para 
deliberar. 

Se V. Ex• tiver um pouco de paciência, 
ouvirá os ilustres Senadores que estão inseri~ 
tos e. daqui a pouco. às 18 hora~ e 30 minutos. 
terá a decisão final. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, 
gostaria de, uma vez na vida. poder ser um 
homem de pouca paciência e saber de 
V. Ex', que afinal é quem julga das razóes 
sobre se se deve convocar ou não, se V. E~ 
vaí convocar um·a sessão, tendo em vista os 
seguintes antecedentes: fizemos uma vota
ção, houve quõtUm; em segUida, V. Ex' con· 
vocou outra votação, não houve quorum; V. 
Ex~ deu um prazo regimental para que os 
Senadores comparecessem, p.ão houve quo
rum. Estamos cerca de menos de uma hora 
do término ou da convocação da sessão do 
CongresSO. 

Com ba~e ne~ses pressupostos, Sr. Presi
dente, V. Ex', que é quem diz a última pala· 
vra, vê alguma razão objetiva para convocar 
uma reunião? Eu não gostaria de ter ficado 
aqui para cumprir a minha obrigação e, pelo 
fato de que outros não fiz.eram o mesmo, 
me visse de repente surpreendido, na hora 
e~ que não estou, por uma convocação de 
uma reunião na qual quero estar presente 
para votar. _ 

Sei que se eu ficar, aqui, pennanentcmen
te, día e noite, certamente estarei presente 
na hora de uma convocação. Mas o seu Com
panheiro, o seu liderado, figura que lhe res· 
peitel, o seu amigo; o seu eleitor, mais do 
que isso, gostaria de saber, para fugir um 
pouco" àfegra da paciência tradicional, se pos
so, afinal, cuidar de algumas outras obriga
ções que tenho, ou se há a hípótese de ser 

convocado a votar. Se i&<>o se der, continuo 
aquí; senão, vou cuidar de outras coisas que 
fazem pnrte d<l terefa do Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex·' levanta uma questão de ordem que 
não posso re::.olvcr neste momento. Podt:: ha
ver motivos qu~ ju~tifiquem uma sessão ex
traordinária, mas até levarei em conta dois 
fatos que impediram o prOsseguimento desta 
sessão. 

Primeiro, mio foram votadas as matéria 
que constavam da Ordem do Dia, por falta 
de quorum c. segundo, pela circunstância de 
que o Senado Federal está convocado para 
votar o veto na se~são do Congresso Nado· 
nal, as lR horas e 30 minutos. Todos os Con
gressistas estão convocados. e há número na 
Câmara dos Dt:putados para a sessão das 18 
horas e 30 minuto~. Se haverá número no 
Senado Federal. só o apuraremos n.a sessão 
do Congresso Nacional. as 18 h~o.lfas e 30 mi
nutos. 

O SR. MÁRIO COVAS - Portanto, uma 
coisa posso tér como certa. As 18 horas e 
30 minutos, poderei estar no plenário da Câ
mara dos Deputados que, certamente, não 
estará sendo realizada uma sessão aqui no 
plenário do Senado Federal. Não posso estar 
em dois lugares ao mesmo tempo. V. Ex• 
está me _convocando para uma sessão as 18 
horas e 30 minutos que não será relaizada 
neste plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A sessão do Congresso Nacional relaizar
se-ás as 18 horits e 30 minutu~. inclusive em 
atenção à Câmara dos Deputados. 

O SR. MÁRIO COVAS - Logo. se eu 
estiver sentado. lá, no Plenário da Câmara 
dos Deputados. certamente não estará sendo 
relaizada uma sessão aqui, neste Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Certamente não. 

O SR. MÁRIO COVAS- Como não? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Estou dizendo certamente sim. 

O SR. MÁRIO COVAS_,- Seguramente, 
não ~tará sendo realizada s~ssão aqui. Não 
posso estar lá por convocação de V. Ex• .e 
estar aqui ao mesmo tempo. 

O SR. PRESIDENTE (NCison Carneíro) 
-Não é a primeira vez que se faz isso, nobre 
Senador. Mas a Mesa examinará o pedido, 
se ele for formulado, o motivo pode justificar 
a convocação. 

Os fatos que aqui vemos são os seguintes: 
priJÚeiro, não há número, deixou de haver 
número no Senado, e há oradores inscritos 
e que querem falar. Não posso cassar a pala
vra dos oradores inscritos, e, se eles ficarem 
na tribuna até ãs 18 horas e 30 minutos tenho 
que atender ao compromisso do Congresso 
Naciona, que é pre..<;ídir não só os Senadores 
como também os Deputados. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex'. 

O SR.!AMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, V. Ex• convocou 
uma sessão do Congresso para às 18 horas 
e30 minutos. 

V. Ex• admite poder ainda marcar uma sesw 
são extraordinária, caso haja um prazo até 
às 18 horas e 30 minutO\;. · 

Admitamos que os oradores inscritos en
cerrem as suas falas às 18 horas e 15 minutos. 
V. Ex~ não poderá, no meu entendimento, 
Sre. Presidente, numa sessão que está se di
zendo que é para votação e aprovação,- em 
que é necessário haver maioria absoluta de 
Senadores no Senado, e estamos vendo que 
isso não existe, marcar às 18 horas e 15 minu
tos por exemplo, uma sessão, quando, às 18 
horas e 30 minutos tem que começar a sessão 
do Congresso. 

Sr. Presidente, pareCe-me absolutamente 
impossível que possa haver uma nova sessão 
do Senado, hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa decidirá oportunamente. Entre
tanto, quer esclarecer a V. EX" que levará 
em conta, como disse, os dois compromissos, 
as duas realidades. 

Primeiro, não há número para prosseguir 
a sessão no Senado, o que acaba de ser cons
tado, porque o_ Senado foi chamado a votar 
o veto e não houve número para a votação. 
Foi evidente a falta de quorum no plenário. 

O segundo niotivo é que temos um compro
miso de sessão com- o Congresso Nacional 
ãs 18 horas e 30 minutos. 

Não é a primeira vez que se adia a sessão 
do Congresso, e V. Ex• sabe disso. Mas é 
preciso que haja uma pauta que ijustifique 
a realização de uma sessão extraordinária ho
je ainda. e a Mesa não pode imaginar a pauta. 
Tem que conhecer a pau!a_~ o~ motívo_s que 
justifiquem, por acaso, o requerimento. 

A Mesa não pode decidir a hipótese: decide 
o fato. 

Não,há nenhum pedido de realização de 
sessão extraordinária, e não sei qual a pauta 
que se quer votar extraodináriamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgotada a Ordem do Dia. 

Em conseqüência da falta de quorum , e!>
tão prejudicados os Requerimentos nns 110 
e 111, de urgência, respectivamente para os 
Projetos de Lei do Senado n~ 36/90 e do proje
to de Lei do DF n" 26190._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Bá oradores inscritos. COncedo a palavra 
ao nobre S_enador Monsueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil vive 
uma situação de perplexidade e de extremo 
perigo. Vivlmos, no momento, a etapa mais 
intensa, mais acelerada, talvez a fína1, de UI;ft 
longo processo de supressão das forças pro
dutivas, de evitamento do trabalho, de misti
ficação de opinião pública e de desprezo pela 

nõrma do Estado de direito democrático. 
Exatamente como vem ocorrendo em outras 
nações latino-americanas, restaura-se ou pre
serva-se o processo democrático sob o aspec
to formal e consolida-se o processo de domi
nação de elites internas, a par da crescente 
e, cada vez mais abrangente, dependência 
externa. 

Ames_ de 15 de março, a deterioração das 
condições sócio-económica em nosso País já 
era de dimensão cata,str6fica. De lá para cá, 
m<Ligrado os discursos e a máquina de propa
ganda, as perspectivas são ainda mais som
brias. Hoje sendo feito de forma radical, es
cancaradas e sem rodeios, o que outrora era 
feito à surdina em decisões sigilosas e por 
decretos secretos. a desarticulação da econo
mia nacional e sua inserção como subsidiária, 
no domínio dos grandes oligopólios interna
cionais. 

O Executivo Federa). Agrava a crise e os 
males que determinaram a ojeriza do povo 
ao governo anterior. As camadas mais sim· 
pies da população já haviam sido reduzidas 
à miséria. Agora pisoteia-se a classe média. 
Inviabilizam-~e a~~u~tadorame-nte os setores 
produtivos. Desarticulam-se com a nuvem tó· 
rica da fome e do d!!semprego as organiza
ções de trabalhadores. Tudo isso sob pro
postas rnbtificaduras da austeridade e da mo· 
dernidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é absoluta· 
mente necessário continuar discutindo nesta 
Casa a essência Uu Plano Collor e seus efeitos 
macabros. 

Como se sabe, o Plano, por trás de uma 
fadtada de medidas obviamente positivas e 
necesSárias, lesou a classe média e os peque· 
nos poupadores; acentuou de forma brutal 
a concentração de renda; tumultuou a produ
ção voltada para o mercado interno, que é 
o campo de <Jtuw;ão d<Js centenas de milhares 
de pequenas e médias empresa<:., tradicionais 
absorvedoras de mão-de-obra; e, por fim. 
aViltou o património nacional representado 
pelas empresas a serem privatizadas sem o 
controle do Congresso Nacional. 

Acerca do bloqueio dos ati vos financeiros, 
diga-se que o Governo o decretou com ades· 
culpa_ de ser int.l_l!;pens~vel para controlar a 
liquidez e acabar com a infla~ão. Agora está 
demonstrando que não tem capacidade de 
fazer nem-uma: coisa nem outra. A liquidez 
cresce cxatarnente no ámbito dos mesmos 
grupos dominantes, que sempre fazem valer 
o peso de sua influência para reeditar a má· 
gica da multiplicação dos haveres ociosos, tal 
como se fez no dt!!:icalabro d-a administração 
anterior. Os juros reais. astronômicos, já es· 
tão de volta, há mais de 180% ao ano, para 
remunerar a ociosidade dos espec~:~Jadores. 
A política cconômico-fínanccira do Plano 
Br<\.5-il Novo parece- obedecer a profecia b1bli· 
ca .. a quem tem será dado tudo. A quem 
não tem será tirado até o pouco que ainda 
tem". 

O outro elemento central do Plano Collor 
-o f!'lquema das privatizações contém dispo· 
sitivos ainda mais lesivos ao Direito, e aos 
interesses nacionais, do que a truculência do 

confisco. Tais dispositivos não encobrem os 
seguintes propósito~. 

a) excluir da privatização os brasileiros 
que não pertençam ao cartório que se encon
tra no poder; 

b) privilegiaras entidades e~trangeiras, em 
especial os credoreS da dívida externa. asse
gurando-lhes uma reserva de mercado na 
aquisição das empre5a'> pUblicas, e até de seu 
controle, mediantt: compra de parte minori
tária das suas ações. (Veja-se, por-exemplo. 
o§ 1'' do arL 2" da Lei n'' 8.031); 

c) estabelecer o arbitrio e a discrição do 
chefe do Executivo e dos burocratas a seu 
serviço como norma do processo de desesta
tizaçáo. 

Entre outras provisões das Leis 8.018, 
8.024 e 8.031, U!> trê~ pertinentes ao Plano, 
destaquem-se as seguintes, que tornam mais 
claro o que acabo de afirmar: 1) autoriza-se 
o Banco Centra] a emprestar ativos conge
lados às instituições finance-iras para uso em 
suas operações ativas (art. 17 da lei n" 8.024); 
2) abre-se o caminho para utiliza~áo do di· 
nheiro do povo na aquisição de certificados 
de privatização por essas instituições, e tais 
certificados implicam o acesso ao prvHégio 
de part[Cípar da líquída~ão das empresas esta· 
tais (Lei n" 8.018); 3) concentra-se no Execu
tivo o poder de decidir sobre tudo que diz 
respeíto às descstatizações, inclusive reali
zando-as fora Jo mercado (também na Lei 
8.031); 4) concede-se preferências aos credo· 
res internos e externo:. da~ empresas estatais 
para adquiri-las. utilizando o valor integral 
do::. respectivos créditos.; 5) confOrme o art. 
2'.0. § 1", .da mesma Leí 8.031, considera-se 
privatização a alienação. pela União, de di
reitos que lhe assegurem diretamente ou atra
vés de outras (empresas) controladas, pre
ponderância nas deliberações sociais e o po
der de el~ger a maioria dos administradores 
da sociedade. Ou seja: parece que o Execu
tivo quer dar vantagem e-m tudo_àquele car· 
te!: o objetivo é passar o controle das Estatais 
para mãos escolhidas, ao preço mais conve
niente para estas; 6) ao permitir-se a conver
são de dívida externa na compra das estatais. 
coloca-se em favor d0s adquirentes estran
geiros, além da vantagem de empregar 100% 
do valor de créditos que estão cotados noS 
mercados secundários a menos de 30% de 
seu valor de face, a oportunidade de realizar 
as operações a taxas de câmbio, na verdade 
fixadas pelo Banco Central. Isso certamente 
ocorrerá em époc(;! futura, não muito distan, 
te, para quando é de prever considerável des· 
valorização do cruzeiro, tornando ainda mais 
ínfimo o valor em dólares a ser subtÚtfdo 
da dívida externa brasileira. 

Os Senhores certamente se lembram de 
quanto é a di\o'ida exteTO? das estatais. dívida 
essa que se concentra na Eletrobrás e na Si
derbrás, duas da~ companhias brasileiras que 
mais foram obrigadas a vender suas produ· 
ções abaíxo dos seus custos de produção, por 
determinação das próprias políticas goveina~ 
mentais? E de 64 bilhões de dólares. 

É claro que credores externos. adrede es
colhidos, estão em condições de adquirir todo 
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o valioso patrimônio das estatais. sem que 
sequer se regi~trr: uma redução significativ<l 
na dívida externa brasileira. Pasmem, mas 
essa redução poderá, com base nas leis ciw
das. ser de menos de 5 bilhões de ckllares, 
em troca do controle de um património mui
tíssimas vezes superior, Para se fazer uma 
idéia do absurdo. r.le falw de patriotismo, css
sas empresas tCm um valor agregado corres
pondente a cerca de 20Q do PIB (estimado 
em cerca de 350 bilhões de dólares), o que 
representa uma renda anual de US$ 70 bi· 
lhões! Além disso. o valor estratégico dessas 
empresas é inestimável - se confunde com 
o valor. por exemplo, tio rio Amazonas. do 
rio São Francbco, da!> nO!:Isas florestas, que~ 
das _d'água e riqueza~ do subsolo. 

Tendo que cOmpletar o quadro político c 
económiCo (rue te-mos. diante de nós. não mais 
me alongarei na apresentação dos fatos estar· 
recedores que envolvem o programa de priva· 
tização que o Executivo logrou conseguir. 
com a conivência Ua maioria do Congresso 
Nacional. Basta, para fechar este tôpico. sa· 
lientar a legitimidade e a incons.titucionali· 
dade desse verdadeiro atentado contra o pa· 
trimônio público. que é dever dos poderefí 
constituídos preservar e defender. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador M an· 
suero de Lavor. me concede V. Ex' um apar· 
te? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Con
cedo a parte a V, EX", nobre Senador Divaldo 
Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador. v_, Ex• 
retrata a perplexidade que domina a sacie· 
dade brasileira, e retrata com o talento e com 
os conhecimento:. que sempre nortearaJ!l a 
sua ação parlamentar. O Brasil. em apenas 
dois meses, viviu uma gama das mais variadas 
emoções. Primeiro a confiança na figui'a do 
Presidente que se colocava como o "'Salvador 
da Pátria", e V. Ex•, que é um estudioso 
da ciência política, bem sabe que triste de 
um povo, infeliz o país que dependa de salva· 
dores, porque um paf~ tem que estar apoiado, 
estratificado no seu conjunto social; nunca 
na busca de um "heroi". Mas a mfdia eletrô
nica criou, em torno da figura do Presidente 
da República, um super-homem. dotado de 
poderes extraordinários de que, com a vari
nha de condão. rc:::.ulveria todos os problemas 
do Brasil. 

Não aconte_ceu, como não poderia ter 
acontecido. em hipótese alguma, que um Pre
sidente da República tivesse a faculdade ou 
poder. da noite para o dia, de solucionar to· 
dos· os problemas sócio-económicos. de um 
país que luta para transpor a barreira do sub
desenvolvimento, como o nosso. 

Depois da excessiva confiança, das pesqui
sas do lbope apontando a excessiva popula
ridade do Presidente da República, começam 
as decepções. O Presidente, que é um símbo· 
lo da direito radical e retrógrada do Brasil 1 

quer posar de populista. E diz que está atin
gindo as elites brasileira. 

Quero lançar um úe!>afio a V. Ex' e, através 
de V. Ex·. a todo este Plenário: sabemo~ que 
temos vários emprc:~ário vitoriosos integran
do o Colegiada do Senado da República. Eu 
gostaria de f<!Zt:r uma pergunta a todo~ os 
empresário. Companheiros nossos na Câma
ra Alta do Pals através do discurso de V. 
Ex• tragam para esta Casa um empresário 
sequer. de médiu para grande porte que ainda 
hoje tenha cruzados retidos em bancos. To
dm eles tiveram os meios, tiveram as estraté
gias, tivetam as. saídas para transformar os 
cruzados cm cruzdros, Agora, há os. milhares 
ou milhõe~ de membro:; da classe média, de 
pt!quenos funcionário:. que estão !:iendo apon
tados. mais. uma vez, como os responsáveis 
pelos grande~ pwhle-m<ts do Brasil, quando 
nós sabemofí que é mt~is uma tapeação que 
o Planalto quer okrecer ã sociedade brasi
leira. ameaçando demitir 360 mil funcioná
rios, como se eles fossem os responsáveis pe· 
las dificuldade~_ que o Pais ~nfrenta. A classe 
média foi a granUc:: vítima do Plano que V. 
Ex• destrói com o brilhantismo que o caracte
riza. Es:.e Plano já fracassou. porque é injusto 
socialmente falando, porque a equipe econó
mica que o elaborou não tem a competência 
necessária para concretizá-lo e porque, la· 
menta dizer num aparte a V. Ex•, o Presi· 
dente da República não tem o equihbrio para 
gerenciar esse Plano. Por isM> quero me con
gratular com V. Ex' para desmistificar. para 
destruir e~~a balela que foi impingida ao povo 
brasileiro atravé.<; dos meios. de comunicação, 
habilmente utilizados_ pelo Presidente daRe
pública. A(, sim, Sua Excelência é um mestre. 
é um grande ato r, ~ um grande modelo para 
enganar a opinião pública brasileira. Para· 
béns, Senador Mansueto de Lavor, V. Ex" 
honra Pernambuco e dignifica o Nordeste. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR- Muito 
obrigado, nobre Senador Divaldo Suruagy. 

Antes de assomar à tribun"!-. eu dizia-ém 
conversa particular a V. Ex' que nós devemos 
discutir esse Plano que parece repetitivo, mas. 
não _é._A sociedade está querendo de nós 
uma resposta para a:.. ~uas angústias, para os 
seus sofrimentos. O povo está desco.l?rindo 
que a burla, aquele contexto de salvação, que 
foi colÕcado ... durante a campanha eleitoral. 
no iníçio do Governo Collor, ele se abriu 
num quadro macabro, realmente de proteçãq 
às elites_-- e ne:.-.::.e pon:o o Governo é um 
continufsrno de governo; anteriores -. de 
sofrimento, de incerte:u>:, de desemprego, 

de arrocho salarial para aqnetes que ele cha· 
ma de de~camisados, e o pi ir: se já não têm 
cam1sa, vão perder, também a parte de baixo 
do vestuário, vão fiçar nus. 

Agradeço, portanto, V. Ex•0 aparte dizen· 
do quL~. como eu me referi a conversa -que 
tivemos, agora, temos que dis.C'ltir ess_e pro· 
blema. é agora que a sociedad,~ quer t;~ma 
resposta de nós. Daqui a um m·!~ é muito 
fácil falar do Plano Collor, quando ele já se 
terá desmoronado com~letamente. É até co· 
vardia, daqui a um mes, falarmos daquilo 
sobre o qual calamos hoje. mas nós não esta-

mos nos calando. Queremos. deixar claro des· 
ta tribuna do S_enado. que dos debates que 
se seguirão aqui e daquilo que estávamos con
versando: a formação de um bloco que queira 
realmente fazer oposição a esse Gove-rno e 
a esse Plano infernal que está af contra o 
povo. contra a sociedade bra~ileira. e. contra 
os interesses nacionais. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permi· 
te-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- O Se
nado tem muita re?_ponsabili5fade sobr~ isso. 
eminente Senador Divaldo Suruagy. E com 
V~ Ex·. com a sua inteligência, com o seu 
patriotismo. que todos nós e o povo brasileiro 
contamos. 

Concedo aparte ao nobre Senador Cid Sa· 
bóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - seriãdO!
Mansueto de Lavor, V.Ex• traz ã baila algo 
Qe muito importante, com a coragem que ca
racteriza a sua atuação parlamentar. Interve
nho no discurso ljUe agora é feito para dizer 
alguns reflexos extravagantes do Plano do 
Presidente Collor. Hoje os jonais do Brasil, 
notadamente da imprensa paulista, trazem 
em primeira página informaç_ões sobre os pri
meiros consórcios para carros impoitaOos. E 
veja V. Ex". na notícia a que me refiro indica 
que a prestação desse consório. a prestação 
mensal, a mensalidade, a obrigação a cada 
30 dias. é de 5 mil e tantos dólares. Ora, dizem 
que o Presidnete puniu as elites, as elites que 
poderão pagar consórcio superior a 5 mil dó· 
lares para a compra de um veículo importado, 
por certo um objeto de luxo! Ora, bastaria 
ISSO para demonstrar que V. EX" tem razão. 
Esse Plano começou a ofertar resultados um 
tanto quanto estranhos. Enquanto isso, Sena· 
dor Mansueto de Lavor, não sei de nenhum 
ato que a base da pirâmide social, a popu· 
lação dos 85%, _da chamada massa, não sei 
de nada a melhor, :.-.uperior que essa categoria 
possa praticar e que não pratica\;a antes do 
Plano. Mas, as elites, .estas, sim, podem en
trar em consório com pagamento superior a 
5 mil dólares mensais. E eu fico pensap.do 
nos resultados da Medida Provisória n" 168. 
E ainda mais, Sr. Senador de Pernambuco, 
que gosta de observar todas essas coisas, hoje 
também os jornai!> - e não sou nem João 
Calmon, que gosta de ler todos os jornais-,. 
mas. os leio sempre que posso- trazem uma 
entrevista estranha, uma entrevista esdrúxula 
do Sr. SecretáriO de Administração João San
tana. Imagine V. Ex• que o Presidene"te da 
República, em um ato de humildade, reco· 
nheceu erros jurídicos de sua equipe e amea
çou: ·'Acertem. porque, assim, os ponho para 
fora", Assim. retrocedeu em algumas medi· 
das já adotadas r_egu_larmente: revogou o de
creto das disponibilidades e acabou com a 
tritributação, aquela história de se pagar irn· 
posto para pagar irripõsto. um novÇl_ IOF vio
lento e injusto de 20% sobre as parcelas m:o· 
biliz:_adas para conversão de cruzados em cru
zeiros-. Ma~ o que é que diz o Sr. João Santa· 
na? Que ÍSSÇI não tem importância alguma, 
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tudo o que foi re"tirado-serâ cumpiido domes- ral está paralisada, os Ministérios estão para-
mo jeito. "Nós, diz_S. Ex~_ vamos. sim. reduzir dos. a Administração Pública está numa es-
os vencimentos dos servidores em disponibi- tagnação glacial. Repartições inteiras, Minis-
lidade; vamos, sim, curilprir o decreto que térios -inteiroS, mesmo reduzidos, estão as 
foí revogadO pdo Presidente; o que se vai moscas~ Nã() se sabe o que fazer, não se tem 
cumprir é isso mesmo." Este cidadão é um orien{aÇãO, não se tem diretrizes. A Adminis-
despreparado, nobre Senador. A conclusão tração Pública eMá paralisada; a Caixa Eco-
a que nós cht!gamos é que não tem a menor nômica Federal está paralisada, sem diretri· 
noção de ordem pública, Parece-me que o zes, sem administração. bagunçaram tudo e 
seu curso superior foi ter sido assessor da não têm uma saída. A equipe do Governo 
campanha do Deputado José Genoíno. En· está 'agindo como criança que pega um brio· 
tão, S. Ex• foi formado ao sabor da contes· quedo, desmonta~o e, depois, não sabe moo· 
tação a tudo e a todos, sem o fundamento tá-lo. E, fica um monte de peças na sala, 
necessário, sem uma doutrina: é aquela histó- porque não tem mais o que fazer. 
ria de riscar o fósforo no baril de pólvora. Isso é trágico, Sr. Senador Cid Sabóia de 
Estamos diante de um cidadão atrevido; cada Carvalho, mas é a realidade. Estamos colhen· 
entrevista que esse cidadão dá, agride! De do isso não de integrantes da Oposição, mas 
repente agride o Congresso e agora agrediu de pessoas do Governo que, de boa· fé, estão 
o Presidente da República. Se esse Presidente .lá para contribuir com o Pafs, que estavam 
anhã, se S. Ex• houver demitido o Sr. João elevadas por uma perspectiva de mudança 
Santana. Porque wn secretário meu, eu como nOPrãno -Brasil Novo, e que hoje estão intel-
presidente de qualquer órgão, que procedes- ramente decepcionadas. 
se desse modo. eu demitiria sem pedir cxpli· Eu__ queria prosseguir, Senador, na linha 
cações pela rebeldia, pela desobediênda, pe· daquele raciocínio que vinha fazendo acerca 
Ia extravagância, falta de ética, irrefiex.il.o, das privatizações. 
ou pela oligofrenia, não sei se é,_ ou esquizo- Vejam, Sr. Presídente, Srs. Senadores. 
frenia, também não sei se é. Mas, é algo de que, além de ter desrespeitado o direito de 
muito grave - ou algo trazido do berço ou propriedade e a Constituição com o bloqueio, 
algo adquirido durante a vida. Eu trago esses 0 governo puxou para suas mãos um cheque 
valores - se é que o são - à consideração em branco para acabar de vez com o patri-
de V. Ex• para que dos resultados do Plano mônio público._ Tudo em favor da proprie-
incluaotresloucomododeprocederqueatin· dade estrangeira. Esse bloqueio, junto com 
giu a administração pública que, desmonta- os preceitos da desestatização, nega tudo que 
da, não póde ser montada ainda; que, descon- existe __ em matéria de Direito e, mais, em ma~ 
gestionada, não pôde ainda ter as gestões téria de dignidade, e até mesmo de preser-
mais simples e as gestões_ mais adequadas e vação da vida nacionaL E toda essa dilapi· 
oecessárias ao serviÇo público. Digo mais a dação do patrimóniO público está entregue 
V. Ex~ Um plano que desequilibra a adminis- à vontade do -Chefe do Executivo e de seus 
tração pública é um plano que desequilibra prepostos, como a Ministra da Economia, o 
a alma da Na-ção, porque a administração Presidente do Banço Central, _ esse que 
pública é aquele ponto de contato do Go- está procurando substituir o' Congresso em 
vemo com o povo. Quando esse_ conta to está matéria de ,exclusiva competência do Coo-
desorganizado, gerando prote~tos, não sabe- gresso, como a incidência de impostos, co-
rnos mais onde vamos chegar. Ainda hoje brança de impostos, com portaria- e o ges-
viu V. Ex• que o Governo é forte. Esta Cas-a, to r do Fundo Nacional de Desestatização, 
aqui, ficou lotada para votar os interesses geStor este que, ·aliás, é 

0 
próprio Presidente 

do Governo; esvaziou-se quando era do inte- da República. Pois as leis aprovadas, em vez 
resse do Governo gue se esvaziasse. Ouvi de critérios objetivos sobre o processo, re-
apelos que foram feitos para que ficassem zam: "O Presidente designará as empresas 
aqui, só que esse apelo deveria ter sido feito a serem alienadas_ 

0 
que já está fazendo 

um pouco mais adiante, ao Palácio do Pia- -, isto e aquilo se fará de acordo com as 
nalto. Mas esse Governo, que tem esses mo- recomendações dogestordo Fundo". E assim 

~~~:~~~~ ~~J~~{~o~t~d~~;~~o~s ~~~:~~j~: ~a 0J0er'i1t~ria~d~itCle.Po. 'n:na,~lm~pei~nãt~e0cso~n~sea1ig~_,~· saqd~a~d5~oer~eesrp:e5i~to~ tivõs nos contatâ::> diretos com o Povo; que 

ainda não conseguiu avaliar qu_e plano é esse; ao direito,- ao privilégio, ãs conquistas e ao 
se é diabólico ou se ê divíno;_s_e e de popular direftO-ãdquirido. Chega-se a estatuir que 

0 Se é de. ell.te·, se é de boa ou de ma··fe. E, d ' 
preço mfnimo de ven a das açves, quotas 

enquanto vamos interrogando, senador e bens a serem alienados, assim como suas. 
Mansueto_ de Lavor, o País está em crise. condições gerais de venda, sejam feitas de 
Era o que tinha a dizer a V. E:r1 -

_ acordo com sua própria determinação e deli-
O Sr. MANSUETO DE LAVOR- As in- beração. 

formações e as brilhant_es ilustrações que É por issO que há tanta manobra pseudo-in-
V. Ex• oferece nesse aparte ao meu pronun- formativa nos-grandes meios de comunicação 
ciamento reforçam a línha do seu pensamen- e pOrqüe a pletora de aparições espetacu-
to~- Iosas, tendo em vista exatamente ao acober· 

Quero antecipar dizendo qu~ a constatação tamento dessas medidas, que todas elas ferem 
não é de Oposição. mas de mteg~antes da os mais. profundos interesses da população 
equipe do Governo, de que a máquma Fede- brasileira. 

No concreto temos, isto sim. uma desarti
culação jamais vista na Administaçào Públi
ca, chegando a um grau que não foi atingi~_o 
nem mesmo na Presidência clientelista, 
amorfa, displicente e de certo modo irrespon
sável do Senhor José Sarney. Tal desorga
nização já está sendo reconhecida até por 
políticos e empresários- simpáticos ã orien
tação antinacional do atual Governo. 

Além disso, os ditos cortes lineares, pre
tendendo reduzir em 30% os efetivos do ser
viço público, a par das demissões já em curso 
em qualquer critério de justiça, de eficiência 
ou de funcionalidade, não passam de jogo 
demagógico e só estã_o c_ontribuindo para au
mentar a insegurança do povo e o descalabro 
nos serviços do Estado, 

Ninguém pode imaginar, se está aqui nesta 
Casa isolado da realidade at de fora, o que 
está se passando entre milhões de brasi~eiros, 
servidores públicos ou parentes de servtdores 
públicos prestes a serem degolados da noite 
para o dia. O Diário Oficial, hoje é o jornal 
mais comprado deste País, não para se saber 
de atas administrativos de r_atina, mas para 
saber se um chefe de famt1ia pode ou não 
manter a sua fam!lia, com o desemprego, a 
partir de amanhã. Isso é trágico, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. 

O Executivo diz não ter recursos sequer 
para o mínimo de investimentos públicos, já 
insuficientes para atenuar a deter!oração da 
infra-estrutura e o avanço do desemprego. 
Mas, além disso, promove demissões direta
mente no setor público e indiretamente no 
setor privado, por efeito do seu plano. Um 
plano que, todo ele, desemboca na queda 
do emprego e na queda da produção. A pri
meira cruel e desumana, a segunda, ademais, 
estúpida- as demissões do setor público
pois com uma produção ainda menor, e muito 
menor, do que a anterior, já defasada em 
relação às necessidades, como o País progre~ 
dir? Como não regredir? 

Chega-se a suspender o programa de distri~ 
buição de leite das crianças. 

O ex-Presidente José Sarney, nesse, ponto, 
corretamente disse: "Eu cortaria as minhas 
mãos, mas não cortaria esse programa:" Por
que S. Ex• tem sensibilidade humana. 

Não é um comportamento nazista perante 
milhões de crianças que estão morrendo aí. 
Esse é um comportamento nazista de Go~ 
vemo que corta um pro"grama de alto cunha 
de assistência social, alegando falta de recur- _ 
sos e, no entanto, destina 500 milhões de 
dólares para a sua propaganda, e para a pro
moção de sua imageP'. 

O Sr. Divaldo Suruagy :.__Permite· me Vos
sa Excelência um aparte, nobre Senador 
Mansueto de Lavor? 

O SR. MANSUETO OE~ LAVOR- Con· 
cedo o aparte a Vossa Excelência, com muito 
prazer. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Peço perdão de 
estar importunando o brilhante discurso com 
que Vossa Excelência nos brinda neste ins
tante. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR -É um 
prazer. V. Ex" enriquece o meu pronuncia
mento. O debate é necessário, é salutar. E 
Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo 
que desejar. -

O Sr. Divaldo Suruagy -É que gostaria 
de acrescentar às denúncias que Vossa Exce
lência formula, mais uma que está afetando 
a região que nó!) representamos nesta Casa, 
que é a Região Nordestina. O Nordeste está 
a viver mais um das suas secas. E agora a 
que se chama a seca verde. E o Presidente, 
que governou um dos Es_tadol> do Nordeste, 
que afirmava demagogicamente, durante a 
campanha eleitoral, que _estava comprome
tendo o seu Governo com os interesses maio
res da Região Nordestina. Os Parlamentares 
que apoiam o Presidente da República, 
oriundos daquela Região, têm circulado nos 
gabinetes ministeriais em busca de apoio para 
milhões de nordestinos, que já estão sendo 
vítimas da estiagem. E a resposta é a indife· 
rença, a resposta são projetas a longo prazo, 
porque o Governo não pode mais cometer 
erros. O Norde:.te está a viver mais uma das 
suas secas, e queremos cobrar, de S. Ex• o 
Presidente da República, que afirmou tantas 
e tantas vezes, durante a campanha eleitoral, 
que estava identificado com os anseios da 
comunidade_ pobre nordestina~_ Qual a solu
ção que S. Ex~ vai ofereCer ãos- mais carentes 
'tia sorte, que vivem na região do semi~ârido 
do Nordeste? CuJDo Vossa Excelência disse
ca magistralmente esse plano; o Brasil vai 
viver uma siutuação paradoxal. O povo brasi~ 
leiro, ao longo da sua hiMória, aprendeu a 
conviver com a innação, dificilmente ele con· 
vive com a recessão, muito menos com a de
pressão. Agora, conviver com a recessáo .. e 
inflaç--.Io ao mesmo tempo é praticamente im
possível. O Bra:.il vai dar, maís uma vez, um 
exemplo sigular ao mundo: estamos numa 
recessão com uma inflação. Os preços qu-e 
a Rede Globo anuncia que baixaram, através 
dos seus porta-vozes, até hoje eu não conh~ço 
um produto que tenha diminutdo de preço, 
no Governo a tua(~ pelo contrário, todos eles 
aumentaram. Isso significa dizer, em apenas 
dois meses, que estamos convivendo com re
cessão e com a inflação. Vossa Excelência 
diz com muita propriedade da necessidade 
de nós que combatemos este Governo, inde
pendentemente de siglas partidárias, formar· 
mos o nosso bloco, antes que possamos pare· 
cer, para a opinião pública, como oportu
nista~. porque daqui a mais 30 dias, ou mais 
60 dias a queda vertiginosa nos índices de 
popularidade do atual Governo serão verda
deiramente alarmante para aqueles que o in
tegram. S. Ex• o Presidente da República, 
só tem um termómetro. O Presidente não 
se preocupa com a demissão de 360 mil fun· 
cionários, com a angústia que está dominan
do milhões e milhões de brasileiros, pela in
certeza do amanhã, pela inquietação do futu
ro. s_ Ex· só se preocupa com os índices de 
pesquisas dos meios de opinião pública: Ibo
pe, Gallup, Dataprev, enfim todos esses ins
trumentos que medem os índices de popula-

ridade do desgaste de um Governo. S. Ex" 
já está preocupado. Seus índices caíram de 
80% para 50 e pouco!.. Houve uma queda 
de quase 18% - isso em apenas 60 dias. 
Daqui há mais 30 dias os índices de queda 
serão vertiginosos, porque o Plano fracassou. 
Todo o empresário sabe que o Plano fracas-

- sou._ Eles não estão dizendo que fracassou 
põrque estão com receio de enfrentarem a 
máquina policialesca como a do fisco federal, 
que foi montado pelo atual Governo. Quan· 
-do eles têm o máXímo de boa vontade, afir
mam: estamos torcendo para que dê certo. 
Isso pode_ ser traduzido: "O Plano já fracas
soif'. Oo-Professor Octávio Gouveia de Bu
lhões, um dos mais brilhantes economistas 
deste País, um dos melhores Ministros de Fa
zenda que o Brasil já teve- hoje com mais 
de 80 anos, co-locado entre os pais da pátria 
-num brilhanre artigo, apontOu as diversas 
razões porque na opinião dele o Plano já fra
cassou. O Plano já fracassou e S. Ex• brinca 
de governar. Rompe a _barreira do som num 
avião ã. jato; mergulha a grandes profundi
dades num submarino; veste farda de com
bate na selva Amazônico; ãnda Oe motoci
cleta há mais de 160 km/h. Vou dar um exem· 
pio que aconteceu e que me foi narrado pelo 
gerente de um hotel, na cidade do Rio de 
Janeiro. Estava ele viajando do Rio de Janei
ro para Teresópolis, a 110 km/h, segundo ele 
afirmava. A Polícia Rodoviária parou seu au· 
to móvel, Porque detectou pelo radar que ele 
havia ultrapassado os 100 km/h. Ele ia com 
um filho e com um amigo. Era um dia de 
semana, a estrada estava relativamente de
serta. Então, o guarda disse: o senhor está 
multado, porque estava a mais de 100 km/h. 
IsSO-_é-vàdade~ Eu estava a 110 km/h nu-m 
automóvel, numa rodovia federal, a estrada 
relativamente deserta. Agora, o Presidente 
da República, numa moto, a 160 km/h, numa 
área urbana, na contra-mão, e o guarda, que 
era um homem de bom sendo, disse: Vossa 
Excelência pode ir ~mbora, porque Vossa 
Excelência tem toda a razão. Esse é o retrato 
da irresponsabilidade que o Presidente da 
República está oferecendo ao povo brasilei· 
ro. Ê por ísso que, maiS uma vez, ousei inter
romper o magnífico discurso de V. Ex•, para 
-acreScentar esas informações que, natural· 
mertTe,_ contribuirão para que Vossa Exce
lência, evidencie o fracasso desse Plano dia
bólico que está atingindo e afetando a socie
dade brasileira. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito 
obrigado, nobre Senador D_iya}do Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (P.ompeu de Sousa) 
-A Presidência cumpre o dever de alertar 
o nobre Senador Mansueto de Lavo~ que, 
malgrado a importância do seu discurso e dos 
apartes concedidos ao eminente Senador Di· 
valdo Suruagy, esta Presidência dispõe ape
nas de três minutos para encerrar a sessão, 
em função da convocação do Congresso Naci
nal, que já foi aqui antes mencionada. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Pre
sidente, tudo farei ao meu ãicance para ser 
obediente à convocação da Mesa. 

O SR. P:R.ESlDENTE (Pompeu de Sousa) 
-V. Ex• pode dar o resto do discurso escrito 
como lido. 

O SR. MANSlJETO DE LAVOR- V. Ex• · 
é a gentileza em pessoa quando dirige ostra· 
balho:. da Casa e merece toda e~a nossa obe
diência às suas diretrizes. 

Mas quçría Jizer Ja importância do pro· 
nunciamento do Senador Divaldo _Suruagy 
dentro do meu dbcurso, frisando que, prati
camente, se de um lado o Presidente Collor 
de Mdlo procura divertir a opinião pública. 
sendo quase que, ao invés de estadista, um 
showman, com golpes publicitários, aliás, 
bem concebidos,- eu diria que se a equipe 
econômica e financeira do Governo Collor 
de Mello não funciona, a de Comunicação 
Social e Propaganda funcionam muito bem. 
Talvez seja a parte cficiefl.te do seu Governo. 
Enquanto Sua Excelência procura divertir a 
opinião pública, cada semana, com uma ou 
duas atraçõe::;. ora é um desfile com a camisa 
tal, tudo feito de acordo com lay out dife
rente, por outro !aJo, mexe com todas as 
camadas, inferniza a vida do povo de toda 
maneira. São os operários com arrocho sala
rial. .. 

Ontem, Sua Excelência decidiu não repas· 
sar, sequer, o duvidoso índice inflacionário 
da mais rígida Fundação, que é a Fundação 
e Instituto de Pesquisa São Paulo - FIPE 
que dá apena!. uma inflação de 3,29%. Nem 
esse índice foi repassado ::~os salários ... quan
to mais o índice 'do Dieese que ultrapassa 
24%. 

(O Sr. Presidente, faz soar a campainha) 
Sr. Presidente, já vou terminar. 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

-Apelo a V. Ex~ que dê como lido o resto 
do seu discurso. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sua 
Excelência leva ao terror os aposentados_que 
já têm sua vida amenizada com um projeto 
que vai chegar, aqui, no Senado Federal, vin
do da Câmara do:. Deputados, traçando no
vos rumos para as suas vidas, fazendo com 
que os seus proventos, os seus vencimentos 
sejam bloqueados. 

A vida de todos os brasileiros de_ todos 
os segmentos, está realmente infernizada, ex
ceto a daquelas elites que o Presidente, por 
palavras. combate, mas que, na realidade, 
integrando-se a ela como um dos membros 
da elíte, sempre as favorece, com a liberação 

_ totª!,_cQ~O frisou o Senador Uívaldo Suruagy 
e o Senador Cid Sabóia de Carvalho, de todos 
os ati Vos financeiros des~s elites. 

Chega-se a suspender o programa de distri
buições- de leite à população carente, mas 
esta é apenas uma ilustração do que vem 
ocorrendo. 

Os traumas sociais são amplos e profundos. 
Destes mecionarei alguns dos principaís: 

1) centenas de milhare!. de demissões, re
dução drástica do salário real dos que conser
vem seus empregos, pois, além da criação 
de condições económicas de depressão, o 
Executivo aplicou vetares, isto é, suprimiu 
correções de inflação havida, e agora decreta 
expurgas nos índices de preços; 
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2) maior dt:terioração da situação dos apo· 
sentados, estes submetidos a cortes de benefí
cios, ademais a desconsiderações e humilha· 
ções, como a recente. redução do prazo para 
sacarem suas economias pela assim chamada 
reforma monetária. 

E. como se fosse pouc-O, para nos atennos 
aos aspectos mais dirctamente ligados ao so~ 
cial, eis que o Executivo federal baixa a Me
dida Provbória n · IH5. suspendendo o efeito 
dos reajustes_salariaiS concedidos pelos Tri
bunais Regionais Jo Trabalho. Com da suge
re-s.e que o Tribunal Superior do Trab_alhu 
se mcorpore ã ilu::,ória política de combate 
à inflação, baseada na supressão dos direitos 
dos ~r~balhadorcs a reposições, ainda que 
parcmts, sob o pretexto de evitar que a infla
ção passada aceite a !atura. 

Pretende o Executivo que o TST examine 
rapid~~ente, e. natw·aJmente barre. aquel\ls. 
repostçoes. Mats uma ação inconstitucional 
que agride aos artigo~ 2. (independência ; 
harm "mia entre os Podere_<; Legislatívo:-;, Exe
cutivo e Judiciário), c 7 relativo ao direiw 
do trabalho (naturalmente remunerado) e 
proteç~o ao salário. · 

Aí está, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
a que levam as mi~tificações. Enquando con
duz à submissão do País aos centros interna
cionais de poder, indevidamente encoberta 
so~ a palavra de ordem modernidade, o Exe
cutiVO tenta fazer crt:r que, com as demissões 
no setor público, contribuirá significativa
mente para pôr em ordem as finanças públi
cas. E ademais promove o não menos colossal 
engano de que, fazendo reduzir os salários 
reais em todo o Brasil, includivc no setor 
privado, conterá as pressões inflacionárias. 
Nada mais, a um tempo, perverso e ridícUlo. 
Os salários já estão massacrados demais neste 
País. Não são eles, os responsáveis pela infla
ção. Muito pelo contrário: o salário mínimo 
real em abril deste ano correspo-ndeu a ape
nas 25,89% de seu valor em julho de 1940. 
A participação dos salários na renda nacio
nal, é da ordem dos 20% uma cifra ínfima 
e.m comparação com o padrão dos descnvol~ 
VIdos, onde os salários têm alcançado_ entre 
50 a 60% de rendas nacionais, de resto, mui
tas vezes maiores do que a brasileira. 

O Correio Braziliense mostrou em 27-8-88, 
com abundante~ dados, que o funcionalismo 
público no Brasil representa, em termos de 
despesa orçamentária e de percentagem do 
PIB pouco mais 9ue uma gota d .água no 
oceano. Só para Ilustrar, no Brasil era de 
22,3% a participação das despesas de pessoal 
em relação aos gastos totais do orçamento 
fisca~. Se ~e considera o total dos gastos públi
cos, mclumdo o orçamento monetário (hoje 
chamado de crédito) aquela participação cai 
para bem menos que 10%. 
• M_ais notável ainda é o reconhecimento por 

tecmcos do atual governo, como foi relatdo 
pelo Jornal de Brasflia, de 10 do corrente, 
q~e a economia a ser feita com as despesas 
nao passa de puro "chute" (esta é a expressão 
empregada na notícia). 

Atingir, corno o plano está fazendo ainda 
mais a miguada quota dos saláríos, aiém de 

podar igualmente, por meio de repre~<>ão fis· 
cal e a da desativa~ão da economia. todas 
as demais rendas ligadas ao setor produtivo. 
inclusive o marginal, :-.ó serve para destruir 
o mercado interno. O efeito geral sobre a 
produção e o emprego é inteiramente desfa-
vorável. - - -

Está perfeitamente claro. Sr. Presidente, 
que a inflação COJ)tinua presente entre nós. 
O pr.óprio IBGE anunciou_ a última segun
t:.t-feJra o INPC de 14.7~'r para abril. E ainda 
diz que não sabe como tratar o preço do ves
tu_ário. Ora, talvez fa~,;a de conta que o povo 
n.ao se vest: .. Esta é a inflaç:io de abril, para 
a qual a Mmt~tl'a úa Economia garantiu um 
índice igual a zero. Es~e aumento nos preços, 
sgue·se <I uma elevação, apurada pela FIPE
USP de 33.~%- no período de 24 de março 
a 23 de abnl, todo ele pnsterior ao Plano 
CollOi. Para o mesmo mês de abril, o próprio 
IBGE apurou, no l.:onccito do IPC, uma taxa 
mensal_ de- 44,8%. em relação U qual o Go-

- vemo-diz e!.tal·em ~endo incorporados resí
duo~ da inflaçc:io anterior <lO Plano. E não 
se esqueça a brutal elevação dos preços do 
més-e-. sObretudo na quinzena, que o prece
deu. Como das Vt.!ZCS anteriores. logo depois 
de tais excessos, obtém-se taxas menores nos 
primeiros meses. E Juqui para a frente, os 
sinais não são animadores os produtos horti
frutigranjerro~ !'lubiram em média 190é em 
ap~nãs uma semana. a segunda do mês cte 
ma10. 

Resumindo, Sr. Presidente. Srs. Senado
res, o crédito que costuma acompanhar os 
P.ri~eiros mcse~ de_ um novo Governo já foi 
dtlutdo, em metO :.t um clima de truculência 
e de insegurança. O plano, cujos elementos 
analisamos_, acentua o descalabro social e 
económico no País. E não se pode dizer dele 
que não tenha sido abrangente. Bem ao con
trário. foi muíto abmngente e, para isso. co
meteu inúmeras aberrações jur(dicas, des
considerando a pró-pria Constituição. ao 
apresentar todo tipo de proposições sob a 
forma de Medid.as ~rovisórias. De fato, com 
recurso a esse mstituto. que é excepcional, 
segundo a letra e o espírito da Constituição, 
o Executivo deferiu sobre o Congresso, com 
menos de um mês para deliberar, uma massa 
enorme do que deveriam ser projetas de lei 
regulares, envolvendo questões até mesmo 
estruturais: E, ao tocar em áreas e problemas 
cent.J:ais, .. o Executivo o fez na direção contrá~ 
ria ã dos interesses do povo brasileiro. 

O conjunto das provisões do Plano segue 
todo ele _o~ mesma direç-<io, portanto, ele é 
coerente, é intencional. Cabe então uma in
dagação cara ao!> juristas, desde a Roma anti
ga. "Cui prodest?" A quem interessa? A 
quem aproveita 1!.:-.o tudo? Não é difícil en
contrar a resposta, quando se vê que os prin
cipais elementos do plano são a repetição 
drástica de surradas receitas do FMI, Banco 
Mundial, organismos, com longa tradição de 
interveníêricia nos negóciáSlflternos brasilei
ros, de qutr:os países latino-americanos e do 
TerceirO-Mundo. A essas receitas de polftica 
monetária e fiscal, amplamente aplaudidas 

nos círculos financeiros e na imprensa inter
nacional, o Plano juntou o atendimento de 
uma antiga reivindicação dos planejadores 
mais ligados aos centro de poder mais conser
vadores ou. mais propriamente. retrógrados, 
em franca ascen!>ãü, entre os de:-;_envolvidos 
nos últimos anos. Essa reivindicação, plena· 
mente apoiada pelo Plano Collor é a privati
zação de importantes estatais brasileiras, 
aberta à participação de capital estrangeiro 
e favore_c:ida ademais por eríormes facilidade~ 
e vantagens. 

Tudo isso é feito com o apoio de pesada 
barragem de marketing político, em que a 
atenção do público é desviada dos problemas 
cruciais, para o apelo a um falso moralismo. 
acompanhado do culto à personalidade, co
mum às ditaduras. independentemente de 
seus matizes ideológicos. 

Diante de fato~ UJmo os que estamos pre
senciando, uma atitude contemplativa. de 
mera observação e4uivaleria a um pedido de 
demissão em relação às pesadas responsabi
lidades que estão co~ontando o Congresso 
Nacional e o Senado Federal. Estes têm um 
papel rele~ante a desempenhar na liderança 
da resisténcia do País à aplicação da torqués 
representada de um lado, pela liquidação das 
forças produtivas do Brasil. c, de outro, pela 
intensa mistifica~ão Ue que se faz acompa
nhar o processo. 

O povo brasileiro está acordando do sonho 
pura ele fabricado pela mldia eletrônica. Foi
lhe acenada a solução de seus problemas. Na 
verdade, as pessoas começam a dar-se conta 
de que sua sorte c:~ tá periclitante, e isso,_ nos 
casos mais felizes, em que a desgraça ainda 
não s.e abateu sobre suas cabeças. Nesse tran
se, o povo brasileiro vê-se abandonado e traí
do. E, entre os alvos de sua revolta não há 
como fugir à realidade- estará o Corigresso 
Nacional. Primeiro, por já vir sendo objeto 
de campanhas insediosas, empreendidas para 
acuá-lo e transformá-lo em dócil instrumen
to. É _o que têm feito de grandes meios _de 
comunicação e o Executivo Federal. Em se
gundo lugar, O Congresso cedeu às impo· 
sições deste último, ao aprovar o Plano Co
llor. Chegando, em alguns pontos a torná-lo 
ainda mais pernicioso do que em sua versão 
original. 

Uma retrospectiva do processo de votação 
do Plano Collor, não coloca em situação favo
rável nem os grandes partidos, nem suas lide
ranças. Não quero falar dos outros, falo do 
meu partido -o PMDB. Considero que a 
nossa gloriosa agremiação saiu enxovalhada 
do episódio e, mais uma vez, entrou na con
tra-mão face às aspirações populares e os in
teresses maiores da nação. O que foge à sua 
imensa folha de serviços prestados ao poder 
e à Democracia. Basta ver o relato do Depu
tado Ricardo Fiuza na entrevista ao Jornal 
do_Cornérdo de p de abril passado. 

''0 PFL tem sido sempre relator de medi
das importante~ na Câmara, mas o regimento 
determina que o maior partido pode indicar 
os relatare~. Naquela oportunidade, por 
acordo, nós achamos mais· prudente que o 
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PMDB indicas~c todo~ os relatores porque 
o lfder do PMDB e::.tava muito ponderado 
no início das negociações e, com isso. nós 
evitamos do PMDB por pura estratégia. Foi 
uma combinção ... Portanto, foi previamente 
combinado." E tiprccie-se mais o seguinte 
testemunho do Deputado Ricardo Fiuza, des
ta falta ::.obre quem ganhou politicamente. 
Diz ele: "0 PfL crc::.ceu ... o PSDB teve o 
papel de grande moderador. através de CXCt.!· 

lentes expressões, como, por exemplo, os Se
nadores Mário Covas e Fernando Henrique 
Cardoso e o Deputado José Serra'. 

Em outras circunstancias esses elogios se
riam mais que merecidos. No caso da votação 
do Plano Collor. eles tmduzem a gratidão 
do governo pela!; fratura~ e pelo enfraque
cimento da oposição pnrlamentar. 

Tentar ~anar o êongresso dessa lacuna -
isto é, a falta de uma oposiç;io articulada
é tarefa imperio~a. tanto para conservar as 
instituições democráticas em meio à desorga
nização do tecido ~ocíal, e económico, que 
avança rapidamente. quanto para dar ao País 
alguma chance de fazer as alterações de cur
so, que são ago-ra questão de salvação nacio
nal. 

Esta questão se impõe mais de perto para 
nós no Senado. O Gõverno tem seus afratívo~ 
e seus instrumentos de mobilização. A oposi
ção. porém. encontra-se dispersa c perplexa. 
O democrático exercício da Oposição parla
mentar niio se faz nem por partidos nem por 
[(deres suprapartidários. mas por impulsos e 
movimentos de n.::ação âs veleidades impe
riais do Poder Executivo. 

Quero finalizar, colocand~) a proposta da 
imediata formação de um bloco parlamentar 
suprapartidárío de oposiçiio no Senado en
globando o PDT, o PSB, parte majoritária 
do PMDB e a parcela do PFL, bem como 
membros de outros partidos que se encon
tram em desacordo l..!om a at úal administração 
federal. Não se trata de bloco Je descontenh~~ 
ou rejeitados. Ma~ dc_uma força que busca 
alternativas e novos caminhos para crise bia
sileira e soluções distanciadas da improvisa
ção, dos planos miraculosos de ontem e de 
hoje. 

Este bloco articulado terá que dialogar com 
os diversos segmentos da sociedade a tentar 
legitimamente obter as inadiáveis alterações 
dos rumos da poHtica econômica, financeira 
e social do Pats. 

Os que defeOdem, aqui, no Senado. o Go
verno, a começar do eminente Líder, Sena
dor José Ingácio Ferreira, do meu eminente 
amigo e Líder Ney Maranhão, têm os seus 
instrumentos para mobilizar a Bancada do 
Governo. 

Formemos, como sugeriu o_Senador Dival
do Suruagy, um verdadeiro bloco de oposi
ção, regimental ou informal, para que o Go· 
vemo possa saber que aqui se faz oposição 
e que aqui se procura contribuir para com 
o País com alternativas diferentes destas do 
Plano Collor. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (mui
to bem!) 

Duranre o discurso do Sr. Mansueto 
de La~·or, o Sr. Nelson Carneiro, Presi
dente, rfeixa a cadeira da presidência, que 
~ ocupada pelo Sr. Pompeu _de Sousa, 
3~ Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa} 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda-
-cir Soares. 

ü SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o c;eguinte discurso.)- Sr. PieSi
dente~ Srs. Senadores, volto a ocupar, mais 
uma vez, a tribuna desta Casa, para falar 
da cacauicultura de Rondônia, das suas c_on- _ 
quistas, do imenso trabalho dOs agricultores 
para firmar Rondônia como o segundo Esta
do produtor de cacau. Desta feita, porém, 
coloco-me coml) um-potra-voz de agricultores 
do cacau que, organizados em sindicatos pa
tronais ou em cooperativas e, até isolada
mente, faZem ·grave denúncia no que diz res
peito à comercialização de cacau no meu Es
tado. 

Em data de 30 de abril próximo pas~ado 
foi protocolado, na Superintendência da Polí
cia Federal do &tado de Rondônia, um re
querimento firmado pelo agricultor César 
Magalhãe~ Cabral, residente na Fazenda Ma
p-ai, no Município de Ariquemes, e do qual 
transcrevo os trec-hos mais relevantes: 

_:·2.1 ~Entende _o subscritor d_a pre
sente, Senhor Superintendente, que a 
comercialização dos produtos, em razão 
dos níveis de preços praticados pelas 
duas únicas indústrias da região, levarão, 
inequivocadamente, à derrocada dos 
projetas, e que está inviabilizando a con
tinuidade da cultura do cacau. 

2.2- A SitUiiÇão dos agricultores é de 
penúria ao pomo de, na cidade de Ari
quemes, haver movimento soliCitando 
das autoridades um paradeiro já que as 
duas únicas indústrias que adquirem os 
produtos (Indeca-Rondônia, Indústria e 
Comércio Ltda., e Intercau alimentícia 
Internacional de Cacau S.A.) nas bases 
que lhes são convenientes, porém, muito 
aquém do preço praticado na Bahia e 
n_as Bolsas Internacionais. 

3.1 - Res~alte-se que a grande derro
cada dos preços pagos aos produtores 
iniciou-se, -~e forma mais acentuada,. a 
partir do ano de 1988 quando, coinciden
temente, somente as duas mencionadas 
empresas permaneceram no mercado 
adquirente." 

E mais adiante, diz 0: re_querimento do Sr. 
César Ma~alhães Cabral: __ 

··Qs_preços praticados para aquisição 
do produto até 187 (época em que a aqui
sição não se resumia a dois adquirentes} 
_atingiam uma média de 90% até 97% 
do valor de bolsa, consoante documento 
fornecido pela Ceplac. 
-Â1üã1ffieriüf pãga-se ao produtor de 
Rondônia cerca de 30% (trinta por cen
to) do valor praticado em bolsa e 38% 
em relação ao preço praticado na Ba
hia." 

' 

,L_____ ________ __ 

E mais contundentemente, diz: 

"0 preço de sexta-feira na Bahia era 
de Cr$ 53~00 e na região de Rodõnia 
era de -Cr$ 21 ,00. Os estudos em anexo, 
apresentados pela Ceplan, demonstram 
que não se justifica tamanha defasagem, 
Aliás, permitimo-nos, ainda, ponderar 

-e apresentar algumas informações que 
demonstram o excessivo lucro das em
presas_ em face do cartel pelas mesmas 
estabelecido''. 

A solicitação do agricultor César Maga
lhães Cabral e aplicar, para a apuraçã:o da 
denúncia feita, o art. 3~, III. da Lei no 1.251, 
que considera crime a prática de ajustes, as
sim: 

"III- promover -Õ-u participar de con
sórcio, convênio, ajuste, aliança ou fu
são de capitais. com o fim de impedir 
ou dificultar, para eTeito do aumento ar
bitrário de lucros, a concorrência em ma
téria de produção, transporte ou comér
cio. 
IV- provocar a alta ou a baixa de 

preços de mercadorias~ títulos públicos, 
valores ou salários, por meio de notícias 
falsas~ operações fictíCía-s ou- ·qualquer 
outro artifício." 

A denúncia feita, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, em face da importância da economia 
cacaueira para o Estado de Rondônia, ga
nhou expressão e a ·adesão de cooperativas 
e sindicatos de produtores e de trabalhado
res, tendo repercutido na imprensa de Porto 
Velho que noticiou assim na ediÇ'J.o do jornal 
Alto Madeira, de 4 de maio corrente: 

"Cartel elo Cacau - Carbone confir
ma investigações - A Assessoria Jurí
dica da Polícia Federal já está avaliando 
os aspectos legais da representação for
mulada pelo produtor rural César Maga
lhãe5 Cabral, da fazenda Mapa!, contra 
as empresas Indeca e Intercau,-que são 
acusadas de reduzir, irregularmente, os 
preços do cacau adquirido na região de 
Ariquemes, para beneficiar-se posterior
mente realizando negócios a preços mais 
elevados. O cacau merece da nossa parte 
um tratamento diferenciado em razão do 
valor económicO" para Rondónia, afir
mou o Superintendente Regional da Po
lícia Federal, Delegado Artur Carbone 
Filho." 

Mais- adiante a notícia dÜ Alto Madeira in
formava: 

"A Superintendência' Nacional do 
Abastecimento--SUNAB, a Ceplac e a 
Receita Federal vão ser contactadas para 
que ajudem no esclarecimento da situa
ção. Uma vez determinado em que cir
cunstâncias acontecem as irregulaiida
des descri tis pelo prodütor, a Políeiã Fe-

--deral agirá aplicando a legislação. 
Trata-se de uma situação muito grave, 

disse o Superintendente Regional da Po
ltcia Federal, Artur Carbone Filho, 
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acrescentando que é da maior importân· 
cia que seja enc_ont_rada uma solução a 
fim de que os demais produtores não 
se sintam desestimulados a plantar ca· 
cau." 

Contudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o agricultor César Magalhães Cabral não está 
sozinho em sua ação junto à Süperintendên· 
ciada Polícia Federal, na pessoa do Dr. Artur 
Carbone Filho, isto porque em telex firmado 
pelo Presidente da Cooperativa Mista Agro· 
pecuária Vale do Jarniri Ltda., assim se mani· 
restavam os associados: 

"Tendo ciência que a pessoa do Se
nhor César Magalhães Cabral, em data 
de 30-4-90, impetrou representação pe· 
rante esse Departamento, contra comer· 
cíalização de cacau em Rondônia, roga
mos total e irrestrito apoio em relação 
a reclamar toda situação necessária para 
que fique esClarecido o esbulho que os 
compradores estão efetuanda em rela~ 
ção aos produtores da Região Norte ... " 

O telex está assinado pelo Sr. A:oraldo Sch
mítz, como Presidente da Cooperativa Mista 
Agropecuária Vale do Jamiri Ltda. 

Outros reclamos, denúncias e pleitos já ha
viam sido feitos por agricultoras do Município 
de Jaru quando em 18 de ab_ril de 1990, se 
posicionavam junto ao Senhor Presidente da 
República, Doutor Fernando Collor, ao Mi
nistro da Agricultura e Reforma Agrária, Dr. 
Antonio Cabrera Mano Filho e ao Secretário 
Geral da CEPLAC, solicitando as seguintes 
providênciaS: 

"1) - Garantia de um preço míni
mo para o cacau de Rondônia, equiva
lente ao preço mínimo cotado na Bahia, 
para impedir a exploração do pequeno 
produtor pelo monopólio da comercia
lização e evitar que a cacauicultura no 
futuro próximo desapareça de nosso Es
tado. Como exerriplo de barbaridade que 
~praticada hoje em nosso Estado, infor· 
mamos que o cacau está sendo comercia
lizado a Cr$ 18,00 (dezoito cruzeiros) 
por kg e não é pago à vista, enquanto 
o preço na Bahia é de Cr$ 53,00 (cin· 
qüenta e três cruzeiros) por kg à vista. 
O monopólio é tão danoso que nos Esta
dos Unidos existe lei para coibi-lo e Vos
sa Excelência bem o definiu cOm relação 
a algumas elites desse país. 

2)- Custeio agrfcola com juros igual 
a correção do preço do cacau." 

O referido documento está ·firm.ido pelo 
Sr. Francisco Olegário da SilVa; Presidente 
do Sindicato Rural de Jaru, pelo Sr. José 
Lopes Barbosa, Presidente da Cooperativa 
Agropecuária Mista de Jaru Ltda e pelo Sr. 
Antonio Alves de Souza, Presidente do Sindi
cado dos Trabalhadores Rurais de Jaru e nos 
foi enviado, por cópia, solicitando apoio polí
tico para as lutas contra uma situação de .car· 
telização da comercialização de cacau em 
Rondônia. 

Imbuídos do desejo de sempre trazer a esta 
Ci!Sã-íiifõ~:mações corretas e de fontes confiá
veis, através de nos~a assessoria, coligimos 
estatísticas junto à CEPLAC, no Departa
mento da Amazónia Ocidental (DEPOC), 
sediado em Porto Velho, sobre a comercia· 
lização de cacau nestes primeiros meses de 
fevereiro, março e abri!, quando apenas se 
inicia o ano agrícola-cacaueiro de 1990/91. 

Ao analisarmo~ o quadro n" 1 que regista 
os "'Preços Médios Semanais de Caca.u na 
Bahia, e em Rondõnia, no período de feve
reirQ a abril de 1990", preparado corn ele
mentos de iniormação da fonte mais limpa, 
isenta e oficial, que é a CEPLAC. podemos 
dizer que a situação da cacauicultura rondo
niense é triste, estarrecedora. 

As informações são tr(lzidas sob a forma 
tradicional da Sabia em Cr$!arroba de quinze 
quilos e tambl!m ::.ob a maneira. mais usual 
de meu Estado, Rondónia, onde as cotações 
são expressas em Cr$/quilo do produto, Ao 
longo de fevereiro, março e abril, encontra· 
mos invariavelmente, consistentemente, re
lações entre os preços da Bahia e os preços 
praticados em Rondônia, altamente preju· 
diciais aos agricultores de meu Estado. A me
lhor relação de preços obtida foi na semana 
de 26 a 30 de março, quando os agricultores 
de cacau de Rondónia receberam Cr$ 17,01 
por quilo de cacau e os cacauicultores baianos 
estavam sendo pagos no referencial de Cr$ 
28,41 por quilo, ou seja, recebiam os rom.lo
nienses 59,9% daquilo que auferiam seus ir· 
mãos baianos. Em todas as outras situações, 
Senhor Pr~sidente c Senhores Senadores, o 
produtor de cacau de Rondônia recebia me
nos ·da metade pelo seu cacau. Mas não é 
tudo. Na Primeira semana de março, entre 
os dias 5 e 9, o preço de cacau em Rondônia 
estava sendo referenciado a UMA TERCEI
RA PARTE do preço cotado nas praças de 
ltabuna e Ilhêus. na Bahia, Na semana de 
16 a 20 de abril próximo passado esta relação 
se fixava em 37%. O mesmo nívêt de remune
ração se repetia: UM TERÇO! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, receber pe
lo seu produto a metade do preço já é um 
dcsestjm_ulo, já é uma falta de respeito, mas 
admitir que o preço caia para uma terça parte 
é um crime cometido contra a economia de 
meu Estado e, de modo mais sofrifo, mais 
penoso, uma afronta aos pequenos produ
tores d'e .cacau, que acreditando no chama· 
menta do Governo Federal, no Ministério 
da AgricUltura e na CEPLAC, partiram na 
década de 70, para construir a moderna ca· 
cauicultura rondoniense. 

Como continuar acreditando, continuar 
conti.ando que o cacau é wna boa lavra e 
que a CEPLAC é um bom camin_ho quando 
se deixa que aconteça situações como as de
nunciadas pelo cacauicultor de Ariquemes, 
Sr_ César Magalhães CaÇral, pelos sindica
listas e coopetativistas? E verdadeiramente 
triste, penosa e desalentador? a situação da 
cacauicultura de Rondônia. E hoje um caso 
de polícia. E de Polícia Federall 

A situação que se apresentou para os recla
mos dos produt0res de Ariquemes e Jaru é. 

ab~ol.utamente verdadeira e consistente para 
os outros municípios produtores, Ouro Preto 
do Oeste e Cacoal, conforme se pode veri
ficar no Qt.~,adro 2, "Preços Médios de Cacau 
em Municípios Produtores de Rondônia, 
abril de 1990". 

A partir da arrálise e interpretação das in
formações, conclui-se que na semana de 16 
a 20 de abril. os produtores de Rondônia 
recc;biam entre Cr$ 18,00 e Cr$ 19,50, o que 
representava, em termos médios, 37% do 
preço que na mesma semana auferiam os pro
dutores baianos Cr$ 50,71 por quilo de cacau 
seco. Já na última semana do mês de abril, 
de 23 a 27, as cotações nos municípiOs de 
Rondônia (Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do 
Oeste e Ca,caoi), chegavam a Cr$ 22,50 por 
quilo, como mínimo, e Cr$ 25,00, como máxi
mo e, quando comparados com os Cr$ 51,59 
da Bahía, expressavam uma relação de 
46,8%. . 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a 
situação do mercado na abertura do ano agrí
cola cacaueiro dó Estado de Rondônia, o se
gundo produtor de cacau do Brasil, não é 
das mais animadoras, mas a denúncia feita 
ante a Polícia Federal, denúncia que encom
pamôs e que aqui fazemos perante esta Casa, 
o fazemos, repito, com a absoluta convicção 
de que os propósitos, os compromissos do 
Sr. Presidente, Doutor Fernando Col\or, e 
do Ministro da Agricultura e Reforma Agrá
ria. Dr. Antônio Cabrera Mano Filho, deter
mirÍarão medidas eficazes, rápidas, contun
dentes, que permitam a reconstrução da ca
cauicultura de Rondônia a partir da recons
trução da CEPLAC que tantos trabalhos prO
porcionou ao meu Estado. _ 

É verdade que esta situação de o preço 
do cacau de Rondônia ser mais baixo do que 
o preço de cotação das praças de IIM.us e 
ltabuna, na Bahia, é uma história já um pou
co antiga, repetitiva e para a qual não se 
encontra ·uma solução decente e razoável. Is
to porque no nosso entendimento está faltan
do ::t.o poder poúblico - federal e estadual 
- e aos produtores, uma vontade polftica 
e uma decisiva organízação para a superação 
do problema.· · . 

No documento produzido pela CEPLAC 
em junho de 1983 - "Aigu~s aspectos da 
Produção e Comercialização de Cacau na 
Amazónia"- escrevia·$e: " ... verifica-se a 

·ocorrênCia de deságios para o cacau da Ama
zónia em relação ao cacau da Bahia; deságio 
esse que na média anual para 1982 ficou ex
presso em número de US$157 por tonelada". 
Em outro trecho do referido informe se diz 
ainda: " ... ao longo do ano, é bastante variá
vel os deságios alcançados pelo cacau na 
Amazónia ficando o diferencial mais alto pa· 
ra o mês de maio de 1982, com US$ 438 
por tonelada; em janeiro fóra de US$ 235 
por tonelada, em iufho US$ 230 por tonelada .. 

Com o cresciinento da produção de cacau 
em Rondônia e com a presença de empresas 
exportadoras da Bahia e industriais <:J.o Espí· 
rito SantO (Joanes e Chocolate Vitória) junto 
às firmas de Belém e Manaus, houve uma 



2142 Sexta-feira 18 DIÁRIO -büCONGRESSO NAClONAL (Seção II) Maio de 1990 

sensjvel melhora no~ preços praticados em 
Rondônia diminuindo os diferenciªis de pre" 
ços médios em relação à Bahia. Assim. cm 
1985 o diferencial foi de 11,43%-; em 19S6 
reduziu-se para um valor quase qu~ paritário 
de apenas 5,25%. Porém a partir de 1987, 
esse di(ercncial de preços da Bahia em rela
ção ao preço de Rondônia voltou a apresentar 
fortes sinais de crescimento. terminando com 
valor de 19,74%. 

No decorrer do ano cacaueiro de 1988, o 
diferencial voltava a subir rapidamente alcan· 
çando o patamar de 28,05%:. Vale dizer, o 
cacau produzido em Rondônia alcançava, em 
termos de comerdalizaçào, um deságio, ou 
uma desvalorização, de quase uma terceira 
parte. 

Os técnicos especializados na economía ca
caueira, e os que lidam com a comercili:zação 
de cacau. invariavelmente, idcntifícam três 
explicações para o diferencial de preços exis
tentes ~ntre a tradicional cacauicultura (com 
mais de doi:; !:16-culos) da Bahía e a surgente 
e ainda tão insegura cacauicu!tura de Ron
dônia (com apenas 19 anos de lutas). São 
as seguintes as razões: a) custo do transporte 
para o cacau; b) qualidade do produco; c) 
organização do mercado. 

Vamos analisar o item custo de transporte. 
O cacau produzido em Rondó~ia, ao longo 
da BR-364, na:., cidade:-; do cacau de Ariqe
mes, Jaru. Ouro Preto do Oe~te e Cacoal, 
pode ganhar os portos de Manaus e Belém 
através da combinação rodo-fluvial, primei
ramente, até Porto Velho por vi.a rodoviária, 
e depois através da navegação fluvial pelo 
Rio Madeira, chegando aos portos já tradi
cionais exportadores de cacau. Um segundo 
caminho para u cacau rondoníense seria o 
transporte rodoviário para a indústria de São 
Paulo, ganhando. a exportação sob forma in
dustrializada ou mesmo sob forma de amên
doas, pelo Porto de Santos. 

Em referências feitas no livro ''As Terras 
do Cacau em Rondônia", pode-se ler no arti
go "O escoamento da Produção de Cacau" 
que o transporte rodoviário, em 1984, custou 
de Ouro Preto do Oeste para São Paulo Cr$ 
400,00 por saco de 60 quilos quando a cotação 
do cacau era de Cr$ 3.000,00 por quilo de 
cacau seco. A ~elação de transporte represen
tava, então, apenas 3% do preço do produto. 
Com o mesmo procedimento feito para o ano 
de 1985, e no mesmo trajCto Ouro Preto do 
Oeste/São Paulo, o custo de transporte repre· 
sentava Cr$ 8.844,00 por quilo quando a cota
ção do cacau em novembro/dezembro daque
le ano chegava a Cr$ 15.330,00-o que Viria 
~ representar 5,5% pelo' conceito de. trans
porte. Esta ascensão se deveu ao fato de que, 
enquanto a cotação do cacau variava no pe· 
ríodo analisado, cerca de cinco vezes, o custo 
do transporte, aumentou quase dez vezes. 

No mesmo livro citado, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, encontra-se minuciosa referência 
ao caminho rodofluvial das zonas de produ· 
ção da BR-364, para Porto Velho e depois 
através de navegação fluvial de PortO Velho 
para Belém, contabilizando-se as despesas de 

annazename"nto (Cibrazem), capatazia e se
guro, nos portos de Porto Velho e uma segun
da manipulação em Belém. 

Os resultados foram um custo de trans
porte, em 1984, incluída todas as despesas 
de armazenamento, capatazia e seguro de 
CrS 166,35 por quilo, ou seja, um percentual 
de 5,54% calculado sobre a co!ação então 
vigente de Cr$ 3.000,00 por qmlo. No ano 
de 1985, período novembro/dezembro, o cus
to do transporte alcançava os Cr$ 1.041,00 
por quilo, para uma cotação de Cr$ 15.330,00 
por quilo, ou seja, 6,79%. 

Mais recentemente, um outro trabalho da 
CEPLAC- "Comercialização de Cacau na 
Amazónia, Pará e Rondônia" -1989, infor
mava que; ".,. tomando-se a situação atual, 
os preços do produto apresentam-se com um 
comportamento baixista, enquanto o custo 
do transporte apresenta-se com tendéncia de 
alta, pelos constantes aumentos dos combus
tíveis, peças de veículos e do próprio veículo. 
Quando isso ocorre, este componente que 
poderia ter sido 5% dos custos totais, no iní
cio do ano, passou para 10% em abril e hoje 
poderá estar representando maior valor rela
tivo". 

Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
vamos analisar o item qualidade sob doi!> en· 
foques; primeiro, a qualidade extrínseca do 
produto, ou qualidade adquirira, que resulta 
do beneficiamento do cacau., tal como colhei
ta, fermentação, secagem e armazenamen~o. 
Esta qualidade resulta do nível de conheci
mento das práticas pelo agricultor e da exis
tência de instalações de beneficiamento ade
quadas na fazenda. A segunda qualidade é 
intrínseca do produto, como o teor de gordu
ra, o ponto de fusão da gordura. Esta quali
dade dependeria do hídrido cultivado e, prin
cipalmente, da localização da zona de produ
ção em relação à linha do Equador. As áreas 
de plantio equatoriais teriam as qualidades 
intrínsecas aumentadas enquanto que quanto 
mais baixa for a latitude, o cacau aí produzido 
teria os atributos piorados. 

A classificação de cacau é feita através de 
postos da CEPLAC e referida à instrução 
da CACEX que e~tabelece os Tipos I. ou 
Superior, Tipo II, ou Good Fair, o Abaixo 
do Padrão e o Refugo. Num período anali
sado de 1981 a 1985 quando foram classifi
cadas 23 mil toneladas de cacau, em Rondô
nia, a tipagem ficou assim: 

Toneladas 

Tipo I (Superior) 
Tipo II (Good Afair} 
Abaixo do Padrão 
Refugo 

Isto quer dizer, Sr. Presidente e Sf$. Sena
dores, que a qualidade do cacau rondoniense, 
no perfodo analisado, está muito ruim e com 
um sério problema a ser superado, o cacau 
tipado como Refugo representou cerca de um 
terço da produção de Rondônia. Nos últimos 
anos, esta situação não evoluiu em função 
de que à medida que cresce .a produção nas 
fazendas, como resultado da plena produção 
das áreas de cacau, os proprietários têm pro
blemas_ para benefíciar a sua prod].!çclo visto 
que as instalações como cachos de fermen
taçãô, barcaças ou secadores e armazéns são 
muito precárias ou até mesmo inexistentes. 
Esta situação, aliada à queda de preÇO\, no 
mercado internacional, aos preços de mer· 
cacto regional inferiorizados em relação ao 
mercado tradicional da Bahia e aos custos 
crescentes de mão-de-obra, levam o agricul· 
tor a descuidar e a não beneficiar cuidado
samente o seu cacau, disto resultando uma 
quatídade inferior, um cacau com qualidade 
extrínseca (adquirida via manipulação) rebai
xada. 

Desta situação aproveitam-se os compra
dores locais e firmas industriais, forâneas, pa
ra penalizar o agricultor impondo-lhe restri· 
ção de preço ao seu produto. 

Mas nem todas as notícias_ pata a qualidade 
do cacau de Rondônia são ruirís. Estudos le
vados a efeito pelos pesquisadores da CE
PLAC em laboratórios de Belém concluíram 

1. 144 
7. 647 
6.891 
7.361 

5.0% 
33,0% 
30;0% 

-32,0% 

que o conteúdo de gordura do noS-so cacau, 
expresso em base seca, oscilou entre 53,0% 
e 64,0%, destacando-se amêndoas de cacau 
de Ouro Preto do Oeste, com 59,3%, índices 
superiores aos anotados para o cacau africano 
e da Bahia. Todas as amostras apresentam 
gordura com elevado ponto de fusão, situan
do-se na faixa de 35%. fator conSiderado de 
grande importância econômica na indústria 
chocolateira. Este ponto de fusão mais alto 
representa uma maior resistência ao calor, 
e mais que o nosso produto é muito bom 
para ser utilizado como cobertura sem preci
sar ser estocado a baixas temperaturas. É im
portante ressaltar que este valor médio do 
ponto de fusão da gordura do cacau rondo
niense é superior aos índices, na Bahia, em 
qualquer época do ano. 

Para colocar o cacau de Rondônia num 
patamar de competitividade equivalente ao 
sempre procurado e requisitado cacau tipo 
Accra (de Ghana), que merece prêmio em 
dólares, por tonelada, bastará que o agricul· 
tor do meu Estado venha a se equipar com 
as indispensáveis instalações de beneficia
mento para o cacau e estimulado, via preços, 
passe a colher no tempo certo, fermentar cor· 
retamente, secar bern o seu cacau e guardá-lo 
em armazéns próprios, sem contaminação de 
odores estranhos e protegido da umidade. 
Assim, Senhor Presidente e Senhores Sena
dores, o Estado de Rondõnia, cacaueiro, ad-
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quirirá em um futuro, que temos a obrigação 
de fazer presente, um cacau de boa qualidade 
extrínseca somada à já reconhecida qualidade 
intrínseca que é uma dádiva da natureza con
cedida âs nossas plantações. 

Ao analisar os fatores que concorrem para 
estabelecer os preços, é mister, finalmente, 
discorrer sobre o processo de comercialização 
ocorrente no Estado. 

Antes da chegada da CEPLAC, em 1971, 
o Estado de Rondônia jamais produziria ca
cau para comercialização, mesmo em quanti
dades pequenas como as que eram produ
zidas nas plantações semi-extrativistas das 
várzeas do' Rio Tocantins, no Pará, ou nas 
regiões ribeirinhas de Parintins, Silves e Ita
coatiara, no vizinho Estado do Amazonas. 
A partir de 1979 até 1982, como resultado 
das primeiras áreas plantadas, começa a ser. 
assinalada a ocorrência de quantidades mais 
expressivas de produção de cacau. Naquele 
período inicial, a comerciaHzação de cacau 
estava sendo praticada em Rondônia por um 
número razoável de firma, a maioria peque
nas firmas locais, tais como: Transago, Má
quina São Paolo, Fischer, Jimmy Ltda., Ouro 
Preto Florestal, etc. 

A assistência técnica era prestada pelo In
cra, através do seu Departamento de Desen
volvimento Agrícola (DOA) e pela extensão 
rural da CEPLAC que davam aPoio à Coope
rativa Agrícola Mista de Ouro Preto (CA
MOP), depoís transformada em Cooperativa 
Integral de Reforma Agrária - CIRA, Ou
tro Preto. Uma outra cooperativa foi incenti
vada e nasceu em Ariquemes com o nome 
de COP AMAR. Contudo, estas experiências 
cooperativistas, seja em Ouro Preto, seja em. 
Ariquemes, tiveram muito pouca expressão 
no processõ de comercialização do cacau de 
Rondônia. 

No período de 1979 a 1982, quando seco
mercializou um total de 13.926 toneladas de 
cacau, as duas cooperativas somadas comer
cializaram apenas 1.296 toneladas, não alcan
çando, sequer, os 10% do total comprado/ 
vendido. 

A história da COPAMAR, em Ariquemes, 
é pouco exptessiva e, para ilustrar, veja-se 
que, e01 1985, quando o Município de Ari
quemes já contava com uma área plantada 
de 20 mil hectares de cacauais e já figurava 
como o 8~ município plant3dor de cacau no 
Brasil, contribuindo com uma produção de 
cacau de 8.500 toneladas, a COPAMAR não 
conseguia cumprir um contrato de exporta
ção de 650 toneladas de cacau, ficando, em 
conseqúência, impedida de operar, trazendo 
para o mundo de negócios internacionais do 
cacau uma triste lembrança, um cadastro ne
gativo. 

A cacauicultura de Rondônia já interessou 
o mundo exportador e industrial da Bahia 
e do .Espírito Santo, com firmas coroo a Joa
nes, Nestlé, Chocolates Vitória, Rio Pardo 
(Manaus), que ali operaram e depois levan
taram suas ag~ncias de comercialização. Até 
1989, os principais agentes de comercializa
ção de cacau em Rondônia eram três~lndeca, 
com sede em São Paulo, com uma indústria 

instalada em Ariquemes que recebe em torno 
de 450 a 500 sacos de cacau por dia, no ''pico" 
das coJheitas, significando um volume em tor
no de 30 toneladas de cacau. A indústria, 
que func~ona na base de energia térmica (cal
deiras) abastecida por cavacos de madeira, 
produz, ou pode produzir, cerca de 20 tone
ladas de manteiga de cacau por dia, estando 
c.om uma nova prensa já comprada, e paga 
nc;> e>:terior, que lhe permitirá dobrar, para 
40 toneladas manteiga por dia, a sua capaci
dade instalada. Em Ouro Preto do Oeste pos
sui Uma Central de Beneficiamento para o 
processamento do cacau ''mole" que adquire 
junto aos pequenos produtores rurais de Ou
ro Preto do Oeste e de Jaru. Estima-se que 
a Indei:a compra uma margem de 60% a 70% 
da produção de cacau do Estado. 

A segunda firma de expressão que opera 
em Rondônía é a Intercau, de propriedade 
de Y ah Sheng Chong, com sede em São Paulo 
e que possUi uma Indústria de processamento 
de amêndoas ínstalada e01 Belém. Atua no 
mercado d!;! Rondônia há bastante tempo e 
pratica também a compra de cacau "mole" 
notadamente no Município de Jaru e Ouro 
Preto do Oeste. Apesar de menos agres~iva, 
não deixa de ser uma firma comercialmente 
muito forte. 

A Rio Pardo, com sede em Manaus, aonde 
está instalada uma indústria de moagem. é 
de capital espanhol (Goula) e, ao lado da 
industrialização, também exposta cacau em 
amêndoas. Possui Central de Beneficiamen
to em Ouro Pre·to ·ao Oeste e até há uns 
dois anos alugava a Central de Beneficiamen
to de Ca.c.attda CIRA. Ouro Preto, chegando 
a absorver cerca de 20% da produção de Ron
dônia. Desde o ano passado, começou a sair 
do mercado e hoje não a tua mals no mercado 
de cacau rondoniense. 

Além destes três compradores principais 
existem outros pequenos comerciantes que 
adquirem o cacau e o revendem à Intercau 
ou à Indeca. 

A grande falha, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, no processo de comercialização doca
cau· ent Rondônia, talvez tenha decorrido de 
forma de fazer operar o cooperativismo nas 
áreas de atuação da Colonização Oficial do 
Incra. Podemos dizer com segurança que pre
dominou um forte paternalismo (grandes in
vestimentos em Centrais de Beneficiamento 
de Cacau, máquinas de beneficiamento de _ 
arroz, serrarias, equipamentos para transpor
te: caminhões, tratares e carretas, adquiridas 
com recursos a funao perdido), aliado ao au
toritarismo. Sem uma preparação adequada 
do agricultor para a doutrina cooperativista, 
reSultou um grande fracasso. 

Hoje, em que se vê a cacauicultura de Ron
dônia a br.aços com um processo de comercia
Jiz_ação cartelizado, aonde apenas duas gran
des forças atuam no mercado, vão surgindo, 
timidan1ente, porém com grande autonomia, 
novas cooperativas: Cooperativa Agropecuá
ria Mista de Jaru Ltda., Cooperativa Mista 
Agropecuária do Jamari Ltda., de Arique~ 
mes .. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, é urgente 
que o novo movimento cooperativü.ta de 
Rondônia, voltado para o cacau ou para ou
tros produtos agrlcolas, venham a recebc:r su
portê técnico, sobretudo atravis da capaci
tação de gerentes, e apoio financeiro,. atr.avés 
do estabelecimento de linhas de crédito para 
a comercialização. Temos a certeza que, des
ta forma, estará Rondônia se preparando pa· 
ra conviver. pacificamente, com o c<~.pital 
paulista da lndeca ou da Intercau, que cum
prem um papel importante e necessário desde 
que não agridam o mercado. 

Da análise da denúncia feita pelo agricultor 
César Magalhães Cabral e apoiado pelo Sin
dicato dos Produtores e dos Trabalhadores 
Rurais do Jaru. pela Cooperativa Mista 
Agropecuária Vale do Jamari e Coopertttiva 
Agro pecuária Mista de Jaru Ltda .. concluí
mos ser a mesma pertinente, devendo mere
cer todo o apoio da Polícia Federal, Rec.eita 
Federal, SUNAB e CEPLAC, para que se
jam dirimíaas aS dúvidas, esclarecida e a opi
nião pública e garrmtido um preço mais justo 
para o cacau de Rondônia. 

A lavoura do cacau em Rondônia pode 
ser brevemente sumarizado com as estatfs
ticas que, anexadas, informam uma área 
plantada, até 1987, de 45.045 hectares, explo
rada por 4.457 agricultores, destacando-se o 
pequeno produtor, o homem da Colonização 
Oficial do Incra que representa uma popu
lação de 3.860 parceleiros que detêm cerca 
de 61 por cento da área cacaueira do futado 
de Rondônia (Quadros n"' 3 e 4). 

No Quadro n" 5 informa-se a Produção 
Brasileira e Rondoniense de Cacau, no perf
do 1984/1985 a 1988/89 quando Rondônia 
figura no ano de 1988/89 com 36.244 tone
ladas de cacau, beirando os 10 por cento da 
produção brasileira. Estas informações ofi
ciais e seguras já estão ultrapassadas ante o 
dinamismo da cacauicultuca de meu estado. 

Apesar da falta de crédito. dos preços bai
xos do produto, da escassez da mão-deõbra, 
da "vassoura-de-bruxa", e de todos os percal
ços, continuam os agricultores e plantar ca
cau. No período de 1987 a 1989 chegou aos 
5.327 o número de agricultores de cacau, am
pliando a área plantada para a marca dos 
50.010 llectares. Este património con-:.truído 
às custas de.. pesados sacrificios individuais, 
a custos de implantação de hoje, está estima
do em Cr$ 40.000,00 por hectare de cacau 
plantado, representando um capital de dois 
bilhões de cruzeiros ou, ao câmbio oficial, 
40 mlU.tões de dólares, 

Essa mesma árc..:t plantada de 50 mil hecta
res, Sr. Presidente e·Srs. Senadores quando 
à plena produção e se manejada com um nível 
de tecnologia adequada, resultaria em uma 
produção bruta de US$ 50 milhões/ano. 

Este património que levou deunove anos 
para ser construídos não pode ser ameaçado 
nem pela ganância de empresas comerciais, 
nem pela cartelização. 

Quero, mais uma vez, Sr. Presidente e Srs. 
S_enadores, registrar a minha preocupação 
com a possibilidade da demissão de furício-
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nários ilão estavéiS da CEPLAC em Rondô
nia. Caso esSa demissão equivocada (sem 
uma análise de mérito, de essenciatidade dos 
serviços nas atividades-fins de pesquisa e ex
perimentação, extensão rural e formação de 
maõ-de-obra) seja feita. serão dispensados 
52 por cento dos servidores da CEPLAC na
quele Estado. A ativídade da Escola Média 
de Agropecuária de Ariquemes será sustada, 
pois a mesma começou a funcionar cm 1987 

e, consCqüenteméite, todos, ou quase todos, 
os seus professores, instrutores e funcionário~ 
administrativos não são estavés. A assisténcia 
técnica ao produtor rural de cacau perderá 
73 por cento da sua indispensavél força de 
trabalho e na pesquisa, tão essencial e ainda 
tão pouco evoluída, serão demitidos 31 por 
cento dos servidores. Não acredito que o Go· 
vern.o do Brasil Novo, sob a liderança do 
Presidente Fernando Collor venha a de::.truir 
a cacauicultira de Rondônia. 

EstaS ame~ças, Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores, ocorrem a todo momento e chegam 
aos funcionários da CEPLAC e aos agricul
tores. Num modismo fora de propósito anun
cia-se a privatização da CEPLAC. Como ::.e 
privatizar a CEPLAC? Deixo registrar essa 
indagação prometendo voltar ao tema em fu-_ 
turo pronunciamento nesta Casa. 

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

Quadro 1 Preços Médios S_E"mahais.dc Cacau, na Báhia e em Rondônia n~ 
período_fevereiro a abril de 1990. 

Período BAHI~ RfN:lONIA Relaç~q % 
Cr$ I A~rot?~ Cr$ I _Arroba 8/A 

Fevereiro 

05 a 09 231,39" 15,4) 97;95 6,53 42.3 

Marco 

05 a 09 525,74 35,05 162,76 10,50 30.9' 
26 a 30 -4-26,-21 28,41 25.5,28 17,01 59S 

~ 
02a 06 548,10 36,54 273,9A 18,26 .so.q 
09 a 12 673,71 44,92 276,9.) 18,46 41,1 
16 a 20 760,75 50,71 281,25 18,75 37,0 
23 a 27 773,84 51,59 362,25 24,15 46·,a:. 

fonte: CEPU\C/departamento da Aniazônia Ocidental (OEPOC:) 

Quadro 2 Preços Médio$ de Cacau em Municípios Produtores de Rondôria. 

.t{UIJ;f.C,ÍpiOS 

Ariquemes 
Jaru 

Abril de 1990. 

Ouro Preto do Oeste 
Cacoal 

Semana 16 a 20 
Cr$ I Quilo 

19,50 
18;0Õ 
19,50 
18,00 

f"onte: CEPLACIOepartamento da Amazônia Ocidental (OEPCC) 

Semana 23 a 27 
Cr$ I Quilo 

2"4,50 
21-,50 
25,00 
24,60 

Nota: A cotação média do cacau no e:stado 8ahia, na semana de 16 a 20. de abril~ ft:Ji 
de Cr$ 50,71 e na semana de 23 a 27 foi de Cr$ 51,59 por quilo de cacau. 

Quadro 3 Area Cacaueira pai Município, em Rondônia - 1987. 

Município 

Ariquemes 
Jaru 
Ouro Preto do Oeste 
Cacoal 
Urupá 

rente: CEPL.ACIDIRCJII - PANAFUlRO 

Area Plantada 
(Hecta_res) 

22.604 
10.132 
8.005 
3.877 

427 

" 
50,2 
22,5 
17,8 
8.6. 
O.J 
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ANEXO 

Quadro 4 Distribuição por .Tamanho das Propriedades Cacaueiras, em Ron 
dõnia - 1987. 

Classe Número de % tlrea Cultiva % tlrea t·:édia 
Agricultores da (Hectares) (Hectares) 

Pequenos 
(Lotes de 100 ha) 3.860 86,6 '27 .490 61 ,O 7,0 

Médios 
(Lotes de 250 ha) 489 11 ,o 10.964 24,4 22,0 

Grandes· 
(Lotes de 500 ha) 108 2,4 6.600 14,6 61 ,O 

Total· 4.457 100,0 45.054. 100,0 10,0 

Fonte: CEPLAC/DIRON ~ PANAFLORO 

Quadro 5 Produção Brasileira e Rondoniense de Cacau - 1984/1985 
1988/89. 

Ano Agrícola 

1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 

Fonte: CEPLAC/SECRE/COECE 

Brasil 

368.474 . 
441.173 
448.677 
360.214 
383.796 

Rondônia 

.1.5.000 
22.000 

.29.283 
35.117 
.36.244 

Unidade: Toneladas 

Participação 
% 

4,07 
4,99 
6,53 
9,75 
9,44 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutu· 
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a 17 de abril pas
sado, em Brasi1ia, em cerimónia simples, po
rém significativa, foi instifutdo, pelo Grupos 
SENDAS, o "Prêmio SENDAS- de Saúde''. 

Trata-se de uma inciativa fmpil.r deste gru
po privado, destinada a premiar, a cada ano, 
um pesquisador brasileiro da área de saúde. 

Desejo registrar o fato pür duas razões: 
primeira, o País vive um Verdadeiro dram·a 
de insufici~ncia t~..:nolôgica para o equacio
namento de ~cus problema~ billlicos. Não to· 
mamas o devido cuidado. nos primórdios da 
industrialização. de criar mecanismos com
pulsórios para o desenvolvimento da ciência 
e tecnologia entre-nós. Hoje, convivemos 
com um imenso fosso tl.!cnológico eom os paí
ses centrais, sem visualizar, afnda. os cami
nhos e meios 4uc poderão diminuir este hia
to. O Pais se debate na busca de um modelo 
institu~ional capaz de impulsionar a pesquisa 
oo me1o da mais grave crise universitária que 
se tem conhecimento. Nossas universidade~ 
são caras. desaparelhadas instrumentalmente 
e na iminência de demitir 30t;i do seu pessoal, 
por conta da Reforma do .f,:-,tado, patroci
nada pelo novo Governo. 

Enquanto isso. empresas eStatab, com já 
longa tradição no .;ampo da formação de re
cursos humanos especializ3dos e de investi· 
gação aplicada, como Telebrás e Petrobrás, 
afligem-se sob o espectro da abertura de seus 
monopólios e campanha,<, de ··racionBliZa
ção" de sua<; estruturas administrativas. Um 
dia temos Minbtériü da Ciência c Tecnologia, 
outro já não temos, sendo certo que o País 
custa a encontrar SU<L!i prioridades diante de 
um horizonte mundial em rápida mudança. 

Diante destes fatos. mio deixa de ser mere
cedora _de registro, a- iniciativa do Prêmio 
SENDAS DE SAUDE. que deverá. neste 
ano. conceder um prêmio na área de pesqui
sas em doenças tropicais. 

Outra razão digna de nota para o retendo 
registro é a relativa à própria escolha do tema 
incentivo: saúde pública. 

Com efeito. tenho tido oportunidade de 
me _pron_unciar desta_ tribuna SÇ~bre a grave 
situação da saúóe de riill.sa gente, parado
xalmente tomada, depols de décadas de de~ 
senvolvimento, por doenças infeccio5as que 
se consideravam erradicada5 ou sob controle, 
como a dengue e a malária. 

De repente. descobrimos que nosso siste
ma de s<túde e5tá iltemediavelmente compro· 
metido; que os ga5tOs com saúde estão dimi
nuindo ano a nao; J.~ue a SUCAM não sabe 
fazer nada mais do que borrifar paredes; 4ue 
o pessoal paramédico dos no~sos ho~pitais 
é desqualificado para as tarefas que é chama
da a executar e às quais se dedica com cari
nho, mas sem competência, e que a própria 
lei orgânica de 5aúde custa a ser promulgada 
pelo Congresso Nacional. Tão empolgado se 
encontra este Poder na análise desta verda-

dcira enxurrada de Me_didas Provisórias que 
surpreende a Nação c paralisa a apreciação. 
pelo Congresso, de matérias de suma impor
tância para a cidadania. 

Pois bem. ne!ite torvelinho de problemas, 
a iniciativa privatla dá um exemplo de _sua 
disposiç<.1o em colaborar com a Nação e o 
poder público; conkre um prémio à pesquisa 
em saúde pública, justamente r1a área tão 
carente das doenças tropicais. 

Deixo, po!" não apenas o registro. mas 
o meu aplauso ao Grupo Sendas, nomeando 
especialmente seu Presidente pela idéia, Dr. 
Arthur S_enda:., ~.:orno aquele que a instru
mentalizou permitindo, num curto espaço de 
tempo,-fãzer desta idéia um progrma, bem, 
como o Dr. Clementina Fraga Filho, cuja 
presença no Conselho Curador garantirá o 
critério altamente profissional de sua conces· 
são. (Muito bem!) 

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

O SR, RUY BACELAR (PMDB - BA. 
Pron_!.I!!_Cja o seguinte discurso.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores. cantado e chorado em 
prosa e verso, com direito a samba e marcha 
de carnaval, o sonho da ca:.a própria de mi· 
lhõcs de brasileiros tem_ uma história de pesa· 

- de! o::;, de algumas alegrias e de muitas frusúa
çóes. 
-O Plano Nacional tle Habitação. elaborado 

para tornar poss(vel às pessoas o sonho de 
morar no que é seu, acabou não passando 
de um belo plano, descaracterizado que foi 
na sua execução. 

Sabemos hoje que o SFH- Sistema Finan
ceiro de Habitação -conseguiu atender. at~. 
a~ora. a uma parcela insignificante de brasi· 
letros, na sua maioria pessoas das camadas 
mais favorecidas da população. Sabemos que 
não mais do que 10% do total de recursos 
mobilizados pelo Sistema Financeiro de Ha
bitação resultaram, de f~to em financiamento 
dt!: moradia para a população de baixa renda. 
Faltam 15 milhõe5 de unidades habitacionais 
no País, ou seja, perto de 70 milhões de brasi
leiros não possuem casa própria, um bem es
sencial à vida e à dignid~de humanas. Esse 
o tamanho do déficit habitacional hoje exis
tente. resultadn.de.erros acumulados na polí
tica habitacional de governos passados, de 
mau gerenciamento e desvios de recursos que 
de\>'.eriam financiar exclusivamente habita
ção. 

Mas não é só. Mesmo aqueles que, a duras 
penas, seja pelo SFH, seja com recursos pró~ 
prios, conseguiram assinar contratos para 
aquisição de um imóvel. vêm enfrentando 
toda sorte de surpresas e contratempos, pro
vocados tanto pelas bruscas alterações na po
lítica econômica brasileira, quanto pela es
candalosa cartelização do setor da construção 
civiL . 

Córil efe1tõ;-sr. Presidente, ilão se pode 
negar que os diversos planos ou "pacotes" 
económicos tém produzido, cada um a seu 
modo, efeitos danosos para os mutuários e 

para (I próprio Sistema Financeiro de Habita
ção. Para os mutuários porque mudanças na 
economia implicam freqüentemente, mudan
ças nas regras do jogo e acabam por tornar 
insuportável o peso dos compromissos assu~ 
midos com os agentés fin<tnceiros, induzem 
à inadimplência e a toda a seqüela de prejuí· 
zos, angústias e fru~trações. Para o próprio 
SFH, porque a falta de um p!anejamento sé
rio, a improvi~a~jãO administrativa e a desor
ganizaÇão no gerenciamento dos re_cursos fi
nanceiros têm provocado "rombos" cada vez 
maiores·nas suas contas. Haja vbta, Sr. Presi
.dente, o défidt crônico e insanável do FCVS 
-Fundo de Compensação de Variações Sa
lariais. 

Agora, por exemplo, com as medidas eco
nômicas do Plano Brasil Novo, os salários 
de abril não foram reajustados pelo IPC do 
mês de março (84,32st), mas ficaram conge
lados. porque oficialmente não houve infla
ção. Acontece que os saldos devedores dos. 
contratos habitacionais assinados a partir de 
Ít!vereiro de 1986 tiveram, em abril, os saldos 
devedores reajustados e 84,32%: Dois pCsOs 
e duas medidas <.j_UI.! vêm provocando enorme 
desequihbrio entre o crescinlento dos saldos 
devedores e o reajuste das prestações _que 
o FCVS jamais poàerá cobrir. 

Por outro lado, não é nada fácil a situação 
da maioria dos mutuários do Sistema Finan
ceiro de Habitação, pois aqueles que assinã--

- -ram contratos pelo Plano de Equivalência Sa
larial Plena somente terão as suas prestações 
congeladas a partir do mês de junho, uma 
vez que há uma defa:.agem de 60 dias entre 
o reajuste salarial e o seu repasse às presta
ções. Assim. no mês de abril esses mutuários 
tiveram suas prestações aumentadas entre 
48,67% e 96,20%, de acordo com a data-base 
da categoria. enquanto que no mês de maio, 
apesar de 05 5alários continuarem pratic.:1.
mente congelado~. os reajustes ficarão entre 
64,65% e 90,48%. Como o Banco Central 
repassou para o VRF (Valor de Referência 
de Financiamento) e para a UPC (Unidade 
Padrão de Capital) os 84,32% da inflação 
de março, esse índice pesou. já em abril, no 
bolso de milhares de mutuários que finan
ciaram a casa própria fora do plano de equiva
lência salarial plena ou parcial. 

Isso é legal?"Parece-rrí'e que sim. Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, porquanto obedece 
a normas constratuais do Sistema Financeiro 
de Habitação. Mas, diante de alterações re
pentinas e profunda:. na economia, ·como as 
que estamos vivendo, pode~se afirmar, com 
segurança, que tal:. aumentos são socialmente 
justos? São humanos? Como ficam õ-s mutuá· 
rios, cujo orçamento familiar congelado se 
vê seguidamente abalado por dois rajustes 
de tal monta? Perplexos, indignados e revol
tados, como bem o mostram as inúmeras re
clamações que diariamente nos chegam às 
mãos. 

Nem seria preciso falar, Sr. Presidente, em 
outras formas de transtornos que, embora 
menores, são igualmente danosos para os mu
tuários, Refiro-me. por exemplo, aos atrasos 
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constantes na entrega dos carnês da habita
ção, como vem ocorrendo com a Caixa Eco
nómica Federal- filial di::- Bri:l.sllia, Cujos car
nês têm chegado cerca de 12 dias após a data 
do vencimento, o que vem obrigando os mu· 
tuários a comparecerem- duas vezes por mês 
no agente financeiro: uma para pagar a pres
tação contra recibo, e outra, para pagar a 
diferença sob pt!na Jc pesados juros demora 
que no més de abril. em plena inflação zero, 
foram de 106%- ao mês. 

Mas, o problema da casa própria aflige 
também a todos quantos tentam hoje cons
truir a sua moradia ou financiá-la diretamente 
das construtoras. O expressivo aumento do 
Custo Unitário Básico da con:struçào civil. 
no mês passado, ~ó veio comprovar o elevado 
grau de cartelizaçáo do setor. desde o mate· 
ria! de construção até as empresas de enge· 
nharia. Essas empresas excluíram, há muito_, 
a concorrência de seu ramo de_atividadcs e 
vêm determinando preços e especificações 
uniformes em todo o País. 

Segundo editorial do Jornal de Brasília, 
edição de 9-5·90, ú:, cartéis da construção civil 
"'são tão eficientes que esse foi o único setor 
a não ceder preço após o Plano Collor, embo~ 
ra o seu mercado tivesse sido aquele que mais 
se retraiu. Antes que a escassez de vendas 
o fizesse rever os preços, o governo socorreu 
o setor, abrindo-lhe os finaciamentos da Cai
xa Económica Federal". O mesmo editorial 
diz mais adiante;_ "Não tem sentido pagar-se 
aqui por um conjunto de metais sanitários 
seis vezes mais do que se paga por seu similar 
americano, ou, no caso das telhas de amianto, 
cuja matéria-prima aqui é abundante, oito 
vezes mais". 

Diante disso não parece injusto concluir 
com o editor do jornal: ou os empresários 
do Sinduscon est.ão ganhando demais ou são 
terrivelmente ineficierites. Em qualquer da!:l 
hipóteses, por remédio apropriaDo p(l.ra o mal 
seria a importação. 

Mas, OU[ra medida urgente e necessária 
;>ara' o barateamento da moradia, Sr. Presi· 
dente, seria a regulamentação do-dispositivo 
constitucional que preconiza a edificação 
compulsória de terrenos· urbanos (art. 182). 

O certo é que os preços abu~ivos da cons
trução- civil tém afligido os compradores de 
imóveis· financiados diretamente das empre· 
sas construtoras. Há informações de que as 
parcelas corrigidas pela viariaçâo do INCC 
- Índice Nacional da Construção Civil, da 
Fundação Getúlio Vargas, for'am reajustadas 
em 70,25% em abril e terão·aumento superior 
a 80% em maio. Em tempos de "inflação 
zero" e salários congelados, nã,o é de _estra~ 
nhar a insatisfação e a revofta de milhares 
de compradores mesmo que o Sinsuscon ve
nha agindo estritamente dentro das normas 
contratuais. 

Segundo fui informado, Sr. Presi-dente, o 
Ministéri~ da Economia do novo Governo 
até agora não se manifestou sobre esse~ au-. 
mentos a não ser para afirmar que ós contra
tos firmados até aqui permanecem como es
tão. Porém, isso não basta. Diante das distor
ções a que nos referimOs há pouco, diante 

do pºder de pressão que possuem os cartéis 
da construção civil c diante dos apelos angus
tüidos de ·milhares de compradores da casa 
própria, os autores e executores do Plano 
Brasil Novo não podem mais continuar fazen· 
do vistas grossas. Nem esta Casa, Sr. Presi
dente, nem o Congresso Nacional podem_per
manecer insensíveis aos reclamoS da socie-
dade.- _ 

É bem verdade que o governo do Presi· 
dente Collor acena para uma nova política 
habitacional a cargo do Ministério d:.t Ação 
Social e do recém-criado Conselho Nacional 
de HabitaÇ"JO+ cuja mera é a construção de 
cinco milhões de moradias populares - du· 
zentas mil das quais, já este ano- pelo siste· 
ma de lotes urbanizados e cesta básica de 
material de c_onstrução. Parece-me um plano 
factível e, se for exCccutado, certamente res
gatará parte da imensa dívida social do Esta
do para com as camadas mais carentes da 
população. 

Mas, ainda é pouco. A continuarem as já 
referidas distorções que hoje existem no SFH 
e. no setor privado da construç_ão civil, não 
só continuarão sendo penalizados milhões de 
mutuários da casa própria, com també-m cor
rerá perigo o próprio esforço governamental 
de estabilização da economia. 

Tambt!m aqui, Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores se fazem necessárias medidas duras e 
mudanças profundas, não só para que o Plano 
Qê certo, mas para que o sonho da casa prória 
seja;· erifirfl, uma dOce reãfidade e não um 
amargo pesadelo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo-a palr!Vra ao nobre Senador Di· 
valdo Suruagy. 

OSR. DIVALDO SURUAGY (PFL -AL. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ''a consciência social 
é necessária para o funcioname.ntoordenado 
de qualquer sociedade'' .Assim Richard May
riard, em seu livro "A Magia da Sobrevivên
cia", sintetizª a preocupação dos ecólogos 
e ecologistas. 

Para 9s defensores do meio ambiente, as 
leis escritas..,_que integram a nova Constitui
ção brasileira e as Constituições estaduais, 
por -si mesmas, não assegurarão o direito a 
um meio ambiente saudável, o zoneamento 
ecorl6mico-ecológico, a ~ducação ambiental, 
a proteçcio à nora e à fauna ou qualquer outro 
dos preceitos nelas contidos. 

A única-solução estaria, segundo o profes
sor Art_hu_r_Soffiati, da Univ_ersidade Federal 
F1uminense, em uma "postura filosófica nova 
em que_ aS leis. conquanto escritas, serão in· 
ternalizaàã"S, na forma de atitude ética, por 
cada membro do tecido social". 
~profundamente lamentável, mas estamos 

cônscios de ()ue a Humanidade, em sua maio· 
ria esmagadora, se encontra ainda muito dis· 
tante da _ética preconizada por Soffiati ou da 
Cõnsciência social preceitu_ada por Maynard. 

NosSO País desempenhou papel importante 
no desenvolvimento das pesquisas no campo 
da Ecologia. Houve época em que se encon· 

trou à frente de outros países muito mais de· 
senvolvidos, os quais, no entaoto, assumiram 
a dianteira. 

Ao reunir a História da Ecologia no Brasil, 
o Profe.ssor Mário Guimarães Ferri, do Insti· 
tutO de" Bíociêntias dir. Universidade de São 
Paulo, esclarece qu~ naturalistas do porte de 
Bates, Wallace, _Hv.m.boldt, Spix, Marx e 
Saint·Hilaire, para citar alguns dos muitoS 
que nos visitaram, especialmente no século 
XIX, ocuparaln-se da nossa Geología, d8. 
nossa flora e da nossa fauna, com um modo 
ecológico de pensar. Ressalta. outros::;im, a 
figura de_ Eugênio Warming, que viveu du· 
rante três anos em Lagoa Santa, pr6xímo a 
Belo Horizonte, estudando a vegetação dos 
arredores, prindpalmente os campos cerra· 
dos. 

Voltando ao seu país, a Dinamarca, War~ 
ming publicou um livro sobre suas pesquisas 
no Brasil, em 1892. Traduzida para o portu· 
guês, a -obra fcii publicada, em 1908, pela 
Imprensa Oficial dú Estado de Minas Gerais 
e reeditada em 1973. Também influenciado 
pelo seu trabalhú __ em Lagoa Santa, Warming 
publicou, em 1895, um livro sobre "As Co· 
munídades Vegetais", considerado o primeí
ro livro de Ecologia publicado no mundo, 
logo traduzido para o alemão, o russo, o polo· 
nês e o inglês. 

Em 1942, Felix Kurt Rarvtscher abriu ca
minho para o desenvolvimento da Ecologia 
entre nós, com seu trabalho intitulado "Algu· 
mas Noções sobre a Transpira e o Balanço 
d'Água de Plantas Brasileiras". 

No ano seguinte, o mesmo autor, com a 
colaboração de Ferri e Rachid, apiesentou 
o primeiro trabalho experimental de Ecologia 
de campo em nosso País. sob o título "Profun
didade dos Solos e Vegetação dos Cerrados 
do Brasil Meridional'". Essa obra foi pioneira 
ao conter um tratamento multidisciplinar dos 
temas ecológicos, pois empregou dados de 
Taxonomia, Morfol9gia Externa, Anatomia, 
Fisiologia, Climatologia e Pedologia. 

Apesar das dificuldades de toda ordem, 
esses _e outros pesquisadores persistiram em 
suas pesquisas, destacando-se a importância 
prática dos estudos no cerrado. Dessa forma, 
chegaram a conclusões importantes e extre· 
mamente atuais sobre as áreas de cerrado, 
que abrangem cerca de dois milhões de quilô· 
metros quadrados- correspondentes a 23% 
da superfície do terrítório brasileiro-. esten· 
dendo-se por dezess-ete unidades da Fede
ração. 

Já em 1964. aqueles estudio~os aftrmavam: 

"É in_disclltfvel, todavia,_que, queira· 
mos ou não, temos que nos servir cada 
vez mais de terras de cerrado para a agri· 
cultura, a :,i\vicultur_a e a pecuária. Au· 
menta dia a dia a população e isso deter
mina a necessidade sempre crescente de 
alimento. ( ... )É fora de dúvida que os 
cerrados podem e devem ser aprovei
tados." 

Essas e outras diretrizes cientificamentê 
fundamentadas se encontram disponíveis há 
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quase trinta ano:.. O instinto predatório e 
imediatista que caracteriza os indivíduos ir· 
responsáveis rem. _até o momento, sobrepu
jado a consciêncía sOCíal e a atir.ude ética. 
e somente essas poderão deter a destruição 
do que ainda resta da cobertura vegetal do 
nosso solo c a dt:!gradação dos ecossistemas 
terrestres c aquáticos brasileiros. 

A questão ambiental pode ser encarada. 
atualmente. como uma conseqüência direta 
do de!:lcnvolvimento tecnológico atingid9 pe
la Humanidade nos últimos decênios~ Não 
há como ignorar que o meio ambiente e a 
tecnologia estejam indissociavelmente liga
dos, num sistema crescente de retroalimen
tações contínuas. 

É tambt:m inegável que à exploração indb,
criminada do::. recursos naturais, sem o ade· 
quado controle técnico, c a aplicação incor
rera das tecnologias disponíveis são (l"randes 
responsáveis pda ~ituação crftka a c{ue che
gamos. 

Não há, porém. como se voltar atrás, em 
relação a tudo o que já foi conquistado em 
termos de industrialização, ou. como afü, 
mou, em agosto do ano anterior 1 o renomado 
cientista Michael McElroy: "O que devemos 
fazer é aplicar essa tecnologia ao mesmo tem
po que preservamos ao mâxiinO as condições 
de vida na Terra". · 

Ao analisarmos os agentes que mais contri· 
buem para a alteração do meio ambiente, 
McEiroy informou que. se for mantido o 
atual ritmo desenfreado de desenvolvimento, 
a poluição atmosférica dobrará em cinqüenta 
anos. Esclareceu, ainda, que a única forma 
de redução des~e ritmo é a utilização de for
mas de energia não poluentes, como a energia 
solar e a nuclear. Apontou, outrossim, uma 
forma extremamente simples de combate à 
poluição atmosférica: o transporte solidário, 
reduzindo-se o número de automóveis nas 
ruas e, conseqüentemente. o volume de gases 
poluentes. Tal medida, no entanto, não se 
obtém por decuto. Há necessidade de que 
se desenvolva a consciência social a que me 
referi no início d.estc: pronunciamento. 

Segundo a comunidade científica mundial, 
a crise atmosférica não virá dos países ricos 
e sim dos mais pobres, que precisam crescer 
e se desenvolver. Sob esse ângulo, um dos 
itens da "Carta de Brasília" - documento 
elaborado pelo~ representantes dos países 
que-par-ticiparam- -da-VI -C-onfe-r-ência t-.. 1irü5-
terial da América Latina e do Caribc sobre 
Meio Ambiente- assevera: 

"Subdesenvolvimento e detcnoraçao 
ambiental foram um círculo vicioso que 
condena milhões de pessoas a uma quali
dade de vida abaixo dos níveis de digni
dade human~." 

São inúmeras as correntes científicas e filo· 
sóficas que preconizam solUÇões, algumas 
verdadeiramente_utópicas, e contestam medi
das de interesse público, nem sempre de mo
do inteiramente pacífico. Torna-se difícil, 
portanto, ao legislador interessado, mas leigo 
no assunto, uma posição de equilíbrio. · 

Cito-lhes, a títUlo de exemplO das inúmeras 
contradíçõe:;; no •:ampo da Ecologia, o temido 
"efeito estufa", que poderá acarretar um sen
sível aquecimentu Jo clima da Terra, em até 
seis graus-;- nas próximas décadas, com degelo 
nos pólos, inund~:~ções por toda parte e outrps 
fenômenos desse tipo. Essa é uma previsão 
apoiada por cientistas do quilate do irlandês 
Michael McEiroy. Pois bem. o homem que 
primeiro previu o cfdto estufa e suas trágicas 
decorrências, Mikhail Budiko, proeminente 
climatologista da União Soviética e consultor 
das Nações Unidas em assuntos de clima. afir
ma agora que essa elevação de temperatura
é benéfica e deve ser estimulada. Para ele, 
o aumento de temperatura está relacionado 
com um maior volume de chuvas, particu-
lannent\! no!> ioQti~ muito .secos. ~ 

Acredita Budiko que haverá um grande 
volume de chuva!> e, em conseqüência, ver
se-á gado pa!'.tando no, Saara, antes do fim 
da próxima década, assim como safras pode
rão ser colhidas na Ásia Central. Da mesma 
forma, a se realizarem essas previsões, o eter
no sofrimento do povo nordestino e a pobreza 
que assola o~ e~taJvs daquela região chega
rão ao. seu final em poucos anos. 

Se entre os próprios cientistas as contra
dições são de tal magnitude, é natural que 
haja dúvida na mente de todos aqueles que, 
submetidos ao bombardeio das informações, 
desejam assumir.uma postura ética e racional 
em defesa do ambil;!nte em que vivemos. 

Assim é que úbeordo da atitude preserva
cionista. na medida em que. na perspectiva 
ecologista, o preservacionismo é_uma corren
te extremista que prega a intoca.bilidade dos 
sistemas nativos e a restauração dos .ecossis
temas transformados, sendo inteiramente 
contrária ao uso cconôm_ico da Natureza. Op
tei, portãnto, pelo conservacionismo, enca
rando a Natureza como fonte de recursos pa
ra a Humanidade, contanto que explorados 
JUdiciosa e racionalmente, de forma susten

-tada. 

O Brasil conta com mais de duas mil e 
quinhentas entidades ambientalistas, mas o 
esforço e a dedicaçáo dos defensoréS da Natu
reza•esbarram nos interesses ecoriómicos de
grupos muito mais fortes e organizados. E 
de alguma forma é preciso que se detenham 
a destruição das nascentes pelo garimp~. a 
caça e a pesca predatórias, a imundície que 
polui as ptãias, as nuvens de iumaça que 
ameaçam os habitantes das cidades. 

Fiel ao equilibrio da postura conservacio
nista, conclamo os meus nobres Pares à defe
sa dos ecossistemas brasileiros. Como, no 
momento. o maior objeto das atenções mun· 
diaíS é ã. Amazônia, trago-lheS _um al~rta do 
pesquisador Carlos Nobre, climatologista Ii
gado ao Instituto de Pesquisas Espaciais -
lNPE, em São José dos Camp~s: 

"~ .. -a Amazônia nunca será o celeiro 
do Mundo, a menos que se importem 
quantidades fantásticas de fertilizantes, 
já que 70% de seu solo é muito pobre. 
( ... )Abater e queimar árvores realmente 

proporciona quantidades significativas 
de nutrientes para o solo, só que tempo· 
rariamente. '' 

t. preciso+ finalmente, ressaltar que duas 
mil queimadas por dia, cm 
média, já destruíram, nos últimos anos, qu.ase 
um décimo da mata tropical. 

Urge que envidcmo~ todos os nossos esfor
ços com o ob jetivo de esclarecer a opinião 
pública, despertar a coosciência social e esti· 
mular as atividades éticas indispensáveis ã 
proteção do meio ambit:!nte e à sobrevivência 
da espécie humana no planeta Terra. {Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não há mais oradores inscritos. A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para uma ses· 
são conjunta a realizar-se hoje; às 18 horas 
e 30 minutos. no Plenário da Ciimara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã, às 9 horas. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação 
Final {oferecida pti!a Comissão Diretora em 
seu Parecer n" 116, de 1990), da emenda do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n" 
59, de 1989 (n" 97/89, na Câmara dos Deputa
dos, que aprova o texto do Acordo Sobre 
Transporte Aéreo Regular entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Venezuela 1 assinado 
em Caracas, effi 11 de novembro de 1988. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 249, de 1989, de autoria 
do Senador Luiz Viana Filho, que altera, 
atualiza e consolida a Lei n" 5.988, de 14 
de dezembro de 1973, que regula os Direitos 
Autorais, tendo 

PARECER, sob n'' 122, de 1990. da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável ao projeto e contrário ãs Emendas 
de nl1' 1 a 25, de plenário. 

3 

-veto J•arc~at-
PROJETo DE LEI DO DF 

N" 11. DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 10, 
§ 4'', in fine, da Resolução n~ 157, de 1988) 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial 
aposto ao Projeto de Lei do DF n" 11, de 
1990, que altera dispositTvos da lei que men
ciona e dá outras providencias. 

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

(Levanta-se ú sessão às 18 horas e 30 
minutos.) 
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(') ATO DO PRESIDENTE 
N• 50, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da. sua competência regimental e regula~men
tar, de conformidade com a delegaçao de 
competência que lhe foi outorgada pelo. Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abnl de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n'-' 002.15&'90-6. 

Resolve apo!>entar, por invalidez, Messias 
de Souza Costa, Analista Legislativo, Classe 
"Especial", Padrão III, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos do art. 
40, incisO- I, da ConstituiçãO da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
515 inciso II, 516, inciso III, 456, 488, III, 
§ 4:, do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal bem corno o art. 11, da ResG
Iução SF n" 87, de 1989, e art. I" n" 1.050, 
com proventos integrais, oQseryad? o.-~~pos
to no art. 37,lncisó-XI, da Constttu1çao Fe
deral. 

Senado Federal, 19 de abril de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

('') Republicado por haver :;aido com incorrcç!IO no DCN, 
Seçtio II, de 21-4-90. 

(') ATO DO PRESIDENTE 
N• 54, DE 1990 

O Presidente do _Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulc:men
tar, em conformidade com a delegaçao de 
competência que lhe foi outorgada pelo At? 
da Comissão Diretora, n" 2, de 4 de abnl 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo 002.904/90·0. 

Resolve aposentar, por invalidez, Onilda 
Rodrigues de Mello Souza, Analista Legisla
tivo, Classe "Especial", Padrão III, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, inciso I, da ConstitUição da 
República Federativa do Brasil, com?ina~o 
com os arts. 515, inciso III, 516, incrso I11, 
517, inciso IV, 456 e 488, § 4", do Regula· 
mento Administrat"avo do Senado Federal, 
bem como o art. li. da Resolução nu 87, 
de 1989, e art. 1" da Lei n" 1.050, del950, 
com proventos integrais,_ observado~ ~tspos
to no art. 37, inciso XI, da Constitmçao Fe
deral. 

Senado Federal, 25 rle abril de 1990. ~ 
Nelson Carneiro, Presidente. 

(•) Republicado pnr haver saldo com lncorreçl!o no DCN, 
Seçlio II, de 26-4-90. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 74, DE 1990 

O Presidente do Senado FederaJ, no uso 
da sUa competência regimental e regul~lnen
tar de conformidade com a delegaçao de 
co~petência que lhe foi outorgada pelo _Ato· 
da Comissão Diretora nu 2, de 4 de abnl de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n" 004.289/90·0. 

Resolve aposentar, voluntariamente, Gua
nairGomes Via!, Analista Legislativo, Classe 
"I~'" Padrão Ill, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso 
III, ·alfnea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
515, inciso II, 516, inciso I, 517, inciso III 
e 488, § 4°, do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal bem como o art. 11. da 
Resolução nu 87, dt: 1989, com proventos inte
grais, observado o art. 37, inciso XI. da Cons
tituição Federal. 

Senado Federa!, 11 de maio de 1990, -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(•) Republicado por haver saído <..x.>m in.:vrreção no OCN, 
Seçào ll, de 12·5-90. 

PORTARIA 
N' 10, DE 1990 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regimentais, e ten
do em vista o disposto no art. 482, § 69, do 
Regulamento Administrativo, resolve: 

Prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para 
a realização dos trabalhos da Comissão de 
Inquérito instituída pela Portaria nl' 2, de 
1990. 

Senado Federal, 16 de maio de 1990. -
Mendes Canale, Primeiro Secretário. 

PORTARIA 
N• 11, l>E !990 

O PrimeirO Secretário do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regulamentares 
e tendo em vista as conclusões da Comissão 
de Inquérito designada pela Portaria do Pri
meiro-Secretário n;> 48, de 1989, resolve: 

Desígnar os servidores EDUARDO LUIZ 
MOUZINHO MARIZ, ARNALDO 
ENÉAS S. FERRAZ e EDGELSON J. 
TARGINO COELHO~ para, sob a presidên
cia do primeiro, integ!a~m Com!ssáo EsJ?e
cial incumbida de anahsar as divergências 
existentes entre as alegações da direção ?a 
Subsecretaria de Assistência Médica e Socral 
e as do servidor indiciado no Processo Admi
nistrativo n9 012073/89-0, relativamente à uti
lização-de códigos de classificação de serviços· 
ID.édicos prestados. 

Em, 16 de maio de 1990. -Senador Men
des Cuale, Primeiro Secretário. 

PORTARIA 
N• I, DE 1990 

O DiJ:etor da Subsecretaria de Assistência 
Médica e Social, no uso das suas atribuições 
regulamentares e tendo em vita os fatos cons
tantes dos Processos nç.~ 012073/89-0 e 
015263/89-4, resolve: 
_ RePreender o servidor PAULILIO 
ADALBERTO CORREA LIMA CASTE· 
LLO BRANCO, Analista Legislativo, Área 
Médico-Odontológica, Classe Especial, Pa
drão III~ do Quadro Permanente do Se~ado 
Federal, com base nos arts._-~46, 555, rten:t 
I, 556 e 558, item I, do Regulamento Admr· 

nistrativo do Senado Federal (Ediçáo 1989), 
por falta de cumprimento dos deveres~ 

Senado Federal. 17 de maio de 1990. -
Juarez Abdulma.ssih, Diretor da Subsecreta
ria· de Assistência Médica e Social. 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie-: CoiLtrato n~ 21/90 
Contratada: Moto Agrícola Slaviero S/ A 
Contratante: Senado Federal 

Objeto: Fornecimento de peças e acessó
rios origiiLais fabricados pela Ford Brasil S/ A, 
para veículos da marca Ford, de propriedade 
do Senado F~deral, durante o exercício de 
1990. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 
do Prog.rarna dt: Tr.abalho 
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa 
3490-3099/3. . . 

EÕJ.peniíO: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00299/2, de 12-3-90. 

Valor Contratual: Estimado em Cr$ 
200.000,00 (duzcbntos mi! cruzeiros). 

VIgência: 16-5-90 a 31·12-90. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. JO

SÉ PASSOS PÓRTO. Pela Contratada: lO· 
SÉ DA SILVA VIANA. 

Amaury Gonçalves Martins 
Diretor da Subsecretaria 

de Administração de Material 
e Património 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Expécie: Contrato n9 22190. 
Concedente: Empresa Brasileira de Infra-Es
trutura Aeroportuária - Infraero 
Concessionário: Senado Federal 

Objeto: Concessão de uso de ~mª" _área de 
4,()()m2, no Aeroporto Internacional de Brasí· 
lia. para aten_dimento e apoio aos membros 
do Senado, durante processos de embarque 
elou desembarque, - -

Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 
d o P r o g r a m a d e_ T r a b a I h o 
01.()01.0001.2021/0002, Natureza da Despesa 
3490-3936/2. . 

Empenho: Foi emitida·a-Nota de Empenho 
n• 0065211, de 4-5-90: · 

Valor Contratual: Estima-do e_m Cr$ 
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). 

Vigência: 1•+90 a 3J.IZ-90. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. JO- _ 

SÉ PASSOS PÓRTO; Diretor·GeraL Pela 
Infraero: ELHA!R AMARAL DA NÓ· 
BREdA, Superintendente.-- --

Amaury Gonçalves Martins 
Diretor da Subsecretaria 

de Administração de Material 
e Património 

SUBSECRETARIA DE COM!SSÓES 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CONVOCAÇÃO 

Comissão do Distrito Federal - Publicação 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da 
ComissãO do Distrito Federa!, Senador 
MAURO SENEVIDES, tem o prazer de 
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convocar Vossa Excelência, para re-união a 
se realizar no dia 22 de maio, tcrça~feira, 
às 11:00 horas, na sala de reuniões da Comis~ 
são, Ala Senador Alexandre Costa. 

Secretaria da Comissão, 17 de maio de 
1990.- Antônio Carlos Pereira Fonseca, Se· 
cretário da Comissão do Distrito Federal. 

9" Reunião, em 22 de maio de 1990, 
às li Horas 

Pauta 

Item 1 - Depoimento da Secretária de 
Educação do Distrito Federal, ProL Malva 
de Jesus Queiroz Oliveira, relativo à poMer
gação da parcela de 54%, a titulo de repo
sição salarial concedido aos professores da 
Rede Oficial de Ensino, pela Justiça do Tra
balho. 

Item 2- Requerimento do Deputado Au· 
gusto de Carvalho, solicicando a criação de 
uma subcomissão para examinar a situação 
da saúde pública do DF. 

Item 3- Mensagem n~ 31, de 1989-DF 
(O. I. n" 0879, de 15-S-89, na origem)- "Do 
senhor Governador do Dístrito Federal, en· 
caminhando ao Senado Federal, os Balanços 
da Administração Direta e o Balanço Conso
lidado do Distrito Federal, documentos que 
integram as contas anuais do Governo do Dis
trito Federal, correspondentes ao exercício 
de 1988". 

Autor: Executivo local 
ae1ator: Senador LOURIVAL BAPTIS

TA 
Parecer: Favorável ao prójCto. na foima 

de Resolução que apresenta. 
ConclusãO: Discutído o Projeto e adiada 

a votação. 
Item4- Projeto de Lei do Distrito Federal 

n" 1, de_1989 (Deliberação Terminativa) -
"Regulamenta para o Distrito Federal, o 
princípio de gestão democrática do ensino 
público, estabelecido pelo art. 206, item VI, 
da Constituição Federal". 

Autor: POMPEU DE SOUSA 
Relator: Senador HUGO NAPOLEÃO 
Parecer: Pela anexação do presente Proje· 

to, ao Projeto de Lei do Senado n" 185, de 
1989. 

Item 5- Projeto de Lei do Distrito Federal 
n" 30, de 1989 - Mensagem n" 48, de 
1989-DF, (Mensagem n" 038/GAG, de. 
22-6-89, na origem)- "Autoriza o Governo 
do Distrito Federal a alienar bem. imóve-is''. 

Autor: Executivo loca! 
Relator: Senador CHAGAS RODRI

GUES 
Parecer: Pela prejudicialidade da matéria. 
Conclusão: Em 27-3-90, a Presidência con· 

cedeu vista do processo ao Senador IRA
PUAN COSTA JÚNIOR. 

Em 4-4-90, o Senador IRAPUAN COSTA 
JÚNIOR devolveu a matéda sem -voto em 
separado. 

ltem6- Projeto de Lei do Distrito Federal 
o" 58, de 1989 (Deliberação terminativa)
"Dá a denominação de "Parque da Cidade" 
ao Parque Recreativo Rogério Pithon Serejo 
Faríis". - --

Autor: Senador POMPEU DE SOUSA 
Relator: Senador JOÃO LOBO 
Parecer: Contrário ao_ projeto. 
Ite_m 7- Projeto de Lei do Distrito Federal 

n" 2 de 1989 (Deliberação terminativa) -
Estabele_ce diretrize-s, critérios e conteúdo 
mínimo para elaboração do Plano Diretoi do 
Distrito Federal, fixa sua competência da Cã
mara Legislativa do Distrito Fe-deral para sua 
aprovação e dá outras providências. 

Autor: Senador POMPEU DE SOUSA 
Relator: Senador FRANCISCO RO

LLEMBERG 
Parecer: Favorável ao Projeto, por consti· 

tucional e juridico, com as emendas supres
sivas de n';s 02, 04 e 05 _e_contrário às emendas 
de n'6 01, 03, 06, 07 e 08. 

Conclusão: Em 23-5-89, a Presidência con· 
cedeu vista do processo ao Senador MEIRA 
FILHO 

Em 31-5-89, o Senador MEIRA FILHO, 
devolveu o projeto com voto em separado, 
concluindo por audiência prévia da Comissão 
de Constituição, Justiça e Ciâadania. 

Em 6-6-89, a Comissão aprovou proposta 
para a realização de uma reunião extraor
dinária, específica, para tratar da matéría. 

Em 19-9-89, o Senador POMPEU DE 
SOUSA, autor do projeto, solicitou indusão 
da matéria em pauta, por entender que a 
mesma já foi amplam,ente discutida. _ 

Item 8- Projeto de Lei do Distrito Federal 
n~24,de 1990-M_e_n_sageJ.It n°58,de 1990-DF 
(Mensagem n~ 031/GAG, em 20-4-90, na ori· 
gem) 

Autor: Executivo local. 
Relator: Senador MEIRA FILHO 
Parecer: Fav.orável ao Projeto por constitu-

cional e jurfdkõ. 

Ata dã 28• Reunião 
em 6 de dezembro de 1989 

Às onze horas do dia seis de de-zembro 
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala 
de reuniões da Comissão, Ala Senador Ale
xandre Costa, presentes os Senhores Sena
dores Mauro Benevides, Presidente; Meira 
Filho, Pompeu de Sousa, Francisco Rollem
berg, Leopoldo Peres, Silvio Name, Mauro 
Borges, Maurício Corn~a. Mansueto de La· 
vor, Lourival Baptista, Ronaldo Aragão, Ira· 
puan Costa Júnior e Alufzio Bezerra, reú
ne~se a Comissão do DiStritO' Fedeial. Dei· 
xam de comparecer por motivo justificado 
os Senhores Senadores Áureo Mello, Odacir 
Soares, Edison Lobão, João Lobo, José Pau
lo Biso!, Chagas Rodrigues, Carlos De'Carli, 
João Castelo e Ney Maranhão. Iniciando a 
sessão, o Senhor Presidente dispensa a leitura 
da Ata anterior que é dada como aprovada. 
Em seguida passa a palavra ao Senador Leo· 
poldo Peres para que profira seu parecer con· 
trário à tram-itação do Anteprojeto de Lei 
do Distrito Federal que ·'Cria no Governo 
do Distrito Federal a Região Administrativa 
de Ceilândía e dete-rmina outfas providên- · 
cias". Após o relato o parecer é colocado 
em discussão e votação, sendo aprovado por 
unanimidade._Prosseguindo é examinado o 
item 2, Anteprojeto de Lei do Distrito Fede-

ral que "Cria no Gi:l'Ve-rno do DistritO Federal 
a Administração da Cidade Satélite de Sa
mambaia e determina outras providências". 
O Senador Francisco Rollemberg profere seu 
parecer contrário à tramitação. Após discus
são _e votação o parecer é aprovado por unani
midade. Continuando o Senhor Presidente 
informa que os Projetas de lei do Distrito 
Fedáal n..s 53 de 1989, 58 de -1989 e 2 de 
1989 ficam adiados. Em_seguida é tratado 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n'' 62, 
de 1989, que "Altera dispositivos -do Decre-
to-Lei n'.' 82, de 26 de dezembro de 1966". 
O Senador Leopoldo Peres profere seu pare· 
cer favorável ao Projeto por constituciona
lidade e jurídico. Ao final da discussão e vota- · 
ção do parecer, o mesmo é aprovado por
unanimidade. Dando prosseguimento, é _exa
minado o Projeto de Lei do Distrito Federal 
n" 64, de 1989, que "Determína a eleição 
de um Diretor-representante dos funcioná
rios para a diretoria de todas as e!1Jpresas 
sob a administração direta ou indireta do Go
verno do Distrito Federal e dá outras provi
dências". O Senador Silvio Name profere se-u 
ario ao projeto e às emendas apresentadas. 
Após discussão e votação, o parecer é apro
vado por unanimidade. Dando contínuidade, 
examina-se o Projeto de Lei do Distrito Fede
ral n~· 73, de 1989. O Senador Maurício Cor· 
rêa faz a leitura do seu parecer f:ivorável ao 
Projeto por constitucional e jurídico que após 
discutido é aprç)Vado por unanimidade. O Se_· 
nhor Presiden_te passa a palavra ao Senador 
Márcio Lacerda para que profira seu parecer 
relativo ao Projeto de Lei do Distrito Federar 
n·•77, de 1989 que "Altera dispositivos das 
Leis n'~ 39 e 43, de 6 de setembro de 1989, 
e de 19 de setembro de !989, e dá outras 
providências"". Após discussão e votação é 
aprovado o parecer favorável ao Projeto por 
constitucional e jurídico. Finalizando é exa· 
minado o Projeto de Lei do Distrito Federal 
n'.' 79, de 1989 que "Introduz alterações no 
Código Tributário do Distrito Federal, insti
tuído pelo Decreto-lei nG 82, de 26 de dezem
bro de 1966, e dá outras providências". O 
Senador Edison Lobão relata s_eu parecer fa
vorável ao Projeto por constitucional e jurí
dico que após discussão e votação, é apro
vado por unanimidade. Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente encerra a ses
são, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, 
a presente Ata, que após lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

Ata da 29!' Reunião, 
em 12 de dezembro de 1989 

Às dezessete horas do dia doze de dezem~ 
bro de mil novecentos e oitenta e nov:e, na 
sala de reuniões da Comissão, Ala Senador 
Alexandre Costa, presentes os Senhores Se
nadores Mauro Benevides, Presidente, Meira 
Filho, Francisco Rollemberg, Pompeu de 
Sousa, Wilson Martins, Mauro Borges, Mau
rício Coriêa, Lourival Baptista, Edison Lo
bão, Mansueto de Lavor e Ronan Tito, reú
ne-se a Comissão do Distrito Federal. Dei· 
xam d.e comparecer por motivo justificildo 
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os Senhores Senadores Aureo Mello, Márcio 
Lacerda, Aluízio Bezerra, Irapuan Costa J ú
nior, Leopoldo Peres, Ronaldo Aragão, 
Odacir Soares, João Lobo, José Paulo Biso!, 
Chagas Rodrigues, Carlos De'Carli, João 
Castelo e Ney Maranhão. Iniciando a sessão, 
o Senhor Presidente dispensa a leitura da Ata 
anterior que é dada como aprovada. Em se
guida passa a examinar o Anteproje_to de Lei 
do Distrito Federal que ''Dispõe sobre a regu
larização de parcelamentos rurais para fins 
urbanos, no Distrito Federal; estabelece nor· 
mas para o cumpriment6 -da legislação sobre 
parcelamento do solo e dá outras providên
cias''. O Relator Senador Meira Filho, profe
re seu parecer contrário à tramitãção da ma
téria. Após discussão e votação o mesmo é 
aprovado por unanimidade. Prosseguindo o 
Senador Pompeu de Sousa relata seu parecer 
favorável ã t:famitação do Anteprojeto de Lei 
do Distrito Federal que "Cria no GOverno 
do Distrito Federal, um grupo de trabalho 
para redefinir as Regiões Admínistrativas do 
Distrito Federal". Colocado em discussão e 
votação o parecer é aprovado por unanimi~ 
dade. O próximo item a ser examinado é o 
Projeto de Lei do Distrito Federal no 51 de 
1989, que "Ratifica e mantém o Fundo de 
Desenvolvimento do Distrito Federal, FUN~ 
DEFE, e dá outras providências''. O Senador 
Aluízio Bezerra relata seu parecer favorável 
ao Projeto por constitucíonal e jurídico, com 
as emendas n~s 1 e 2 e contrário ãs demais 
emendas apresentadas. Ao final do relato, 
o parecer é colocado em discussão e votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Conti
nuando, examina-se o Projeto de Lei do Dis· 
trito Federal n~ 78, de 1989 que "Autoriza 
a desafetação do domínio de bem de uso co
mum do povo, dentro dos limites territoriais 
do Distrito Federal". O Relator, Senador 
Maurício Corrêa~ profere p3.recer favorável 
ao Projeto por constitucional e jurídico, sen
do o mesmo, aprovado por unanimidade após 
discussão e votação. O Presidente, Senador 
Mauro Benévides, informa que o Antepro
jeto de Lei do Distrito Federal que "Dispõe, 
em caráter permanente, sobre a utilização 
de viaturas oficiais de passeio na Adminis
tração do Distrito Federal", bem como os 
Projetas de Lei do Distrito Federal de núme
ros 2189, 19/89, 3/89,58/89, 72189 e a Mensa
gem n~ 31189 do Executivo Local, ficam adia· 
dos. Nada mais havendo a tratàr, o Senhor 
Presidente encerra a sessão, lavrando eu, 
Carlos Guilherme Fonseca, a presente Ata, 
que após lida e aprovada será assinada pelo 
Senhor Presidente. 

Ata da 4' Reunião em 3 de abril de 1990 

Às onze horas do dia três de abril de mil 
novecentos e noventa, na sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, 
presentes os Senhores Senadores Mauro Be
nevides, Presidente, Francisco Roflemberg, 
PoQJ.peu de Sousa, Meira Filho, Maurício 
Corrêa, Carlos De'Carli, Edison Lobão, 
Odacir Soares, Wilson Martins, Ney Mara
nhão, Chagas Rodrigues, Lourival Baptista 
e os Deputados Geraldo Campos e Augusto 

Carvalho, reúne-se a Comissão do Distrito 
Federal. Deixam de comparecer por motivo 
justificado os Senhores Senadores,_ A.ureo 
MeHo, Márcio Lacerda, Aluízio Bezerra, Ira
puan Costa Júnior, Leopoldo Peres, Ronaldo 
Aragão, João Lobo, José Paulo Bisai, Mauro 
Borges e João Castelo. Abrindo a sessão o 
Senhor Presidepte dispensa a leitura da Ata 
anterior que é dada como aprovada e passa 
ao item 1 que refere-se ao Projeto de Lei 
do DistritO Federal n9 16, de 1990 que "Cria 
o Centro Inte"rescõlar de Línguas de Sobra· 
dinho na Fundação Educacional do Distrito 
Feder~!, e dá outras providências". Q R_elaw 
to r, Senador Maurício Corrêa relata seu pare
cer favorável ao Projeto por constitucional 
e~jul'ídico. Colocado em discussão, é apro· 
vado por unani~id~de. Prosseguindo a reu
riiãO o Senhor Presidente informa que a apre
ciação dos Projetas de L~i n9 2 de 1989, n~ 
58 de 1989, n9 19 de 1989, e o Projeto de 
Resolução n9 46, de 1989, ficarão adiados pa
ra a próxima reunião, já que os Re,latores 
-não se enContram presentes. Continuando, 
o Senadof FraÍlcisco Rollentberg, solicita que 
seja incluído extrapauta, o Projeto de Lei 
do Distrito FedeZ:ã.fn9 9, de 1990, que "Altera 
dispositivos das Leis no:S 13 e 14, de dezembro 
de 1988, e dá outras providências". _O Senhor 
Presidente, Senador Mauro Benevrdes, con
sulta os Senadores presentes sobre a solici
taçãO de inclusão. Após aprovação dos Mem
bros da Comissão, o Senador Francisco Ro
llemberg profere seu parecer favorável ao 
ProjetO pOfcõnSfitUcionale jurídico com uma 
emenda modificativa do ã.rtigo 3. Colocado 
ent discussão, o parecer é aprovado por una~ 
niJfiidade com a respectiva emenda. Nada 
mais- havendo a tratar, o Senhor Presidente 
encerra a sessão, lavrando eu, Carlos Gui
lherme Fonseca, a presente Ata, que após 
Üda e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

Ata das~ Reunião, em 17 de abril de 1990 

Às onze horas do dia dezessete de abril 
de mil novecentos e noventa, na sala de reu
niõeS da COmissão, Ala Senadoi Alexandre 
Costa, presentes os Senhores Senadores, 
Mauro Benevides, Presidente, Meira Filho, 
Francisco Rollemberg, Irapuan Costa Júnior, 
Pompeu de Sousa, Wilson Martins, Maurício 
Corrt~-a. JoSé Paulo Bisol, Márcio Lacerda, 
Aluízio Bezerra, Áureo Meilo e com a prew 
sença do Deputado Geraldo Campos, reú
ne-se a Comissão do DistritO -FederitL Deiw 
xam de comparecer por motivo justificado, 
os Senhores Senadores: Leopoldo Peres, Ro
naldo Aragão, Odacir Soares, Edison Lobão, 
João Lobo, Lourival Baptista, Chagas R9driw 
gües-; Mauro Borges, Cãrlos De'Carli, João 
Castelo e Ney_ Maranhão. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente abre a sessão 
dispensando a leitura da Ata anterior que 
é aada como aprOVada e passa a examinar 
o item--1 da pauta, relativo ao Projeto de 
Lei do Distrito F6dera1 no 15 de !990, q~e, 
«Altera dispositivos da Lei n9 66, de 18 de 

dezembro e dá outras providências". O Sena
dor Meira Filho profere seu parecer favorável 
ao Projeto por constitucional e jurídi~o, com 
as emendas n~·s 1, 2, 3, e 4 do Relator._Ao 
final do relato, o Senador Pompeu _de Souza 
solicita vista do processo, o que é concedido 
pelo Senhor Presidente_. O Senador Jrapuan 
Costa Júnior usando a palavra, relata o inci
dente havido entre o Deputado Federal por 
Gof6S:, F~rnand'o Cunha e membros da Polí
cia Militar do DistritO Federal, requerendo 
que seja criada uma Comissão de Senadores 
para irem ao Governador do DF, solicitar 
que sejam tomadas providéncias em relação 
ao fato. O Senador Maurfcio Corréa sugere 
que seja convocado o Comandante da Polí~ía 
militar do DF para que possa esclarecer e 
informar que providências serão tomadas. 
Colocadas as propostas em discussão e vota
ção, são ambas aprovadas por unanimidade. 
O Sr. Presidente indica os Senadores Meira 
Filho, Francisco Rollemberg e Irapuall Costa 
Júnior para o encontro com o GovernadOr 
e determina que a secretaria da Comissão 
tome as providências para que seja convo~ 
cada o Comandante da Polícia Militar do DF. 
Aproveitando a oportunidade, o Senador 
Pompeu de Souza propõe também, que seja 
convocada a Secretária de Educação do Go
verno do Distrito Federal, para prestar escla
recimentos sobre a postergação do pagamen
to da parcela de 54%, à título de reposição 
salarial, obtida na Justiça do Traba!ho, pela 
categoria profissional-~~! professores da rede 
pública. O Senhor Presidente coloca em vota
ção a proposta que é aprovada por unanimi
dade e determina que a secretaria da Comis
são também convoque a Secretária de Educa
ção parã ·urna a-udiência nesta COI~issão. 
Prosseguindo a sessão e"amina-se o Item 2 
da pauta que t"rata do Projeto de l~i dt? Dis· 
trito Federal n9!9, de 1990, referente a "Cria
ção do Distrito Autónomo de Limpeza Urba· 
na e dá outras providências''. O Senador 
Francisco Rollemberg adota o pare_cer ante
rior, favorável ao Projeto por constitucional 
e jurídico. Colocado em discussão e votação, 
é aprovado por unanimidade. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente adia os itens 3,4 e 5 da 
pauta. Ao ser examinado o item 6, relativo 
ao Projeto de Resolutação n? 46, de 1989 
que "Susta os efeitos do Decreto n? 11.569! 
de 17 de maio de 1989, do Governo do Dis
trito Federal, que institui normas para a conw 
cessão de direito real de uso de terreno", 
o -autor, Senador Maurício Corrêa informa 
que este Projeto foi enviado erroneamente 
para a Comissão do Distrito Federal e que 
o mesmo deve ser encaminhado ã Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Após 
a exposição do autor, o Senhor Presi~ente 
consulta os Senadores presentes e após apro
vação dos mesmos; determina que o referido 
Projeto seja enviado à CCJ para exame preli
minar. Os itens 7 e 8 da pauta também ficam 
adiados por determinação do Senhor Presi
dente. Prosseguindo, examina-se o item _9 re
lativo ao Projeto de Lei do Distrito Federal 
Q-9 9, de 1990 que "Dispõe sobre reorgani
zação administrativa na Fundação Educacio-

,_ 
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nal do Distrito Federal e dá outras providén~ 
cias'". O Relator Senador Meira Filho, profe
re seu parecer favorável ao Projeto por cons
titucional e jurídico. Após discussão e vota
ção, o parecer é aprõvado por unanimidade. 
Continuando o .Senador Aluízio Bezerra pro
fere seu parecer pela rejeição do item 10, 
o Anteprojeto de Lei do Distrito Federal que 
"Dispõe, em caráter permanente, sobre a uti
lização de viaturas oficiais de passeio na Ad
ministração do Distrito Federal". Após dis
cussão e votação, o parecer é aprovado por 
unanimidade. Finalizando, é exaniinado o 
item 11, Mensagem n'·' 32, de 1990-DF, "Do 
Senhor Governador do Distrito Federal, en
caminhando ao Senado Federal, um exem· 
piar especial do plano de Governo para o 
exercício de 1990, em cumprimento ao que 
dispõe o art. su, da Resolu'ção n~ 157/88". 
Antes que o Senador Pompeu de Souza apre· 
sente seu parecer, o Senador Maurício Cor
réa, solicita vista do processo para poder se 
inteirar da matéria, o que é conc-edido pelo 
Senhor Presidente. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente encerra a sessão, 
lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Se
cretário da ComissãO, a presente Ata que 
após lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente, qu-e determina também que 
as notas taquigráficas sejam anexadas a esta 
Ata. 

ANEXO À ATA DA QUINTA REU
NIÃO DA COMISSÃO DO DISTRITO 
FEDERAL, REALIZADA EM DE
ZESSETE DE ABRIL DE MIL NOVE
CENTOS E NOVENTA, NA SALA DE 
REUNIÓEY""D;•CCOMISSÃO, ALA 
SENADOR ALEXANDRE COSTA, 

Presidente: Senador Mauro Benevides 
Vice-Presidente: Senador Odacir Soares 

O SR. PRESIDENTE (Mauro senevides) 
-Declaro aberta a reunião, anunCiando aos 
Srs. Senadores presentes que esta Presidência 
manteve conta to com os 3 Senadores ausen
tes e S. Ex~5 avisaram que estavam se deslo
cando dos seus gabinetes para aqui, pois, nes
te exato momento, participam de uma Comis
são Mista do Congresso Nacional e apreciam 
urna das Medidas Provisórias encaminhadas 
pelo Excelentíssimo Senhor Présidente- da 
RepúbliCa, Fe~ando Collor de Me !lo. 

Então, quando- da votação dessa matéria, 
já Os Srs. Senadores estarão presentes e nós 
teremos quorum regimental. O Senador 
Afonso Sancho, p9r exemplo, confirmou que 
dentro de dois minutos estará aqui, e favore
cendo conseqüentemente, o estabelecimento 
do quorum teremos, então, condiç6es de rea
lizar a nossa reunião, pois na pauta estão 
matérias de indiscutível importância para o 
GD~ -

Item 1- Projeto de Lei do Distrito Federal 
n~' 15, de 1990- Mensagem n~·42, de 1990-DF 
- (Mensagem o? 015/GAG~ em 9·3-90, na 
origem)- "Altera dispositivos da Lei n~ 66, 
de 18 de dezembro e dá outras providên
cias.". 

Autor: Executivo local 
Relator: Senador Meira Filho 
Parecer: Fã.Vorável ao Projeto, por consti

tUCiOnãf e jUrfdico, com a inclusão das Emen
das n"'1, 2, 3 e 4 do Relator. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Meira 
Filho, a quem incumbe relatar a matéria de 
indiscutível importância para o pessoal do 
GDF:-

O SR. MElRA FILHO -Sr. Presidente, 
le-io o parecer: 

O Governador do Distrito Federal, através 
da Mensagem n•'42, de 1990-DF (n' 15/GAG, · 
na origem), de 9 de março de 1990, submete 
à apreciação do Senado Federal, em cumpri· 
men_to ao que determina a Resolução nu 157, 
de I" de novembro de 1988~ que estabelece 
nonnas para que esta Casa desempenhe as 
atribuições de Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, em consonância com o que dispõe 
o parágrafo 1 ~do artigo 16 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, o Projeto 
de Lei do Distrito Federal n" 15, de 1990. 
_O-citado Projeto de Lei altera dispositivos 

da. Lei n"66, de 18 de dezembro de 1989, 
que criou a Carreira Magistério Público do 
Distrito Federal, seus cargos e empregos, fi· 
xou os valores ·cte seus vencimentos e salários 
e deu outras providências. 

O objetivo do presente Projeto de Lei é 
proceder ao aperfeiçoamento do texto legal 
da Carreira Magistério Público do Distrito 
Federal, c_onforme_ está disposto na própria 
Mensagem Governamental, quando ressalta 
_que "algumas omissões foram registradas e 
Q.uJras disposições, por se tratar de emendas, 
c_onstaram de forma inadequada". 

Após realizarmos a análise criteriosa do 
seu teor apresentamos, de forma resumida, 
os conteúdos que sofreram modificações: 
--Acrescenta o portador de registro espe-

cífico expedido pelo MEC, considerando 
equivalente ao diploma de licenciatura plena, 
no dispositivo referente à habilitação legal 
exigida para o emprego de Especialista de 
Educação - (Art. 1" e Anexo I, da Lei n~ 
66 e art. 1~" do Projeto de Lei). 

-Define "efetivo exercício prestado ao 
MagistériO Público do Distrito Federal", no 
arL 3P do Projeto de Lei. 

-Revoga os parágrafos 49 e 59 do art. 12 
da citada Lei, uma vez que_ este artigo trata 
da--"Progressão funcional". O conteúdo dos 
parágrafos 49 e 5o é referente a "Transposição 
para a Carreira" e como tal foi disciplinado 
no art. 6° do Projeto de Lei. 

...,... Ainplia o prazo para dois anos para a 
Administração realizar concurso público para 
finS de efetivaçáo dos servidores não ampa
rados pelo art. 19 do Ato .das Disposições 
COnstitucionais Transitórias. Em caso de re
provação, serão os respectivos contratos de 
trabalho rescindidos (art. 4~ da Lei e art. 79 

do Pr_ojeto de Lei). 
-Extíngue ã Gratificação de Ga~inete 

· cri3.da Pelo Conselho DiretOr da Fundação 
EducaCiOnal do DistritO-Federal (o 3.rt. 59 

do Projeto de Lei acrescenta o inciso IX do 
art, 13 da Lei n' 61)), 

Devemos ::-eS$altar que não foi apresentada 
emenda a este Projeto durante o prazo regi
mental. 

Como Relator da Comissão do Distrito Fe
deral, cumpre-nos afirmar que as alterações 
sugeridas por este Projeto de Lei são válidas 
e indispensáveis à execução efetiva da Car
reira Magistério Público do Distrito Federal. 

Contudo, torna-se necessário fazer uma 
observação de grande importâilcia Com rela
ção â primeira mudança efetuada pelo Proje
to de Lef, a qual, com muita propriedade, 
ihclui o portador de registro específico expe
dido pelo MEC juntamente ao possuidor de 
licenciatura plena para o emprego de Espe
cialista de Educação. É mister, neste mQmen
to, evocar o art. 33 da Lei n9 5.692, de 11 
de agosto de 1971, que destaca a formação 
desse especialista em curso de pós-graduação 
e, portanto, deverá constar do artigo 1" 

Concluímos que a causa é de indiscutível 
mérito, não havendo óbices quanto à consti
tucionalidade e juridicidade. Assim, somos 
pela sua aprovação com as seguintes emendas 
do Relator: 

Emenda n• 1 
Incluir a palavra caput ao art. 1? da Lei 

O" 66 ... 

Emenda n~ 2 

Acrescentar à _nova redaçã"o dada ao art. 
1\' da Lei n~ 66, o Especialista de Educação 
oriundo de curso de pós-graduação em Edu
cação, como segue: 

"Art. _l" ... e Especialista de Educa
ção (com licenciatura plena ou com re
gistro específico expedido pelo MEC ou 
com pós-graduação em- Educação em 
cumprime-nto do" ait. 33 da Lei n~ 5.692, 
de 11 de agosto de 1971), conforme Ane
xo I desta Lei." 

Emenda n~ 3 

Esta emenda é decorrente da Emenda n~ 
2 pois o inciso IV do art. 6" da Lei n9 66 
terá que passar a vigorar com a -seguinte reda
ção: 

"Art. 69 ···········---······················ 
I-, ... ,, ....... < .. , •• ,.,.,,.,., .... ,, 

II- .... , ..... ,.,, .... ,.,,, ..... , .. , ... . 
lli- .,., ... ,.,., .... , .. ,., .. ,, ......... , 
IV -para o cargo ou emprego de Es

pecialista de Educação, os portadores de 
habilitação específica de grau superior, 
em nível de graduação correspondente 
à licenciatura plena ou registro esped· 
fico expedido pelo MEC ou pós-gradua· 
ção em educação." 

Obs: Em função -dà binenda no 3 que deve
rá, agora, ser o art. 39 do Projeto âe Lei, 
é nece?sário renumerar os demais. 

Emenda n~4 

Corrigir o-ãriõ da Lei n9 66 no art. 49 dÓ 
Projeto de Lei, ou seja, onde foi ·registrado 
1988 alterar para 1989. 

·,,I 
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ANEXO 
(Art. 1\' da Lei n" 

de de de 1990) 
"ANEXO!" 

(Art. 1", da Lei n" 66, 
de 18 de dezembro de 1989 

CARREIRA MAGIST~RIO PúBLICO DO DISTRITO fEDERAL 
_::a;;;_:.,:. 

Denominação Classe Padrão 

Especialista de Educação 
(superior- L1cenc1atura 
Plena· ou ReQistro Especí
fico expedido pelo MEC ou 
Pós-Graduação em Educação) 

Única I a XXV 

Professor Nível 3 
(Superior- Licenciatura 
Plená) 

Professor Nfvel 2 
(Superior - Licenciatura 
Cúrta) 

Professor Nivel -, 
(Médio- Habilitação de 
2• Grau). 

É este o parecer. . 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 

-Em disc~ssão o parecer do Senador Meira 
Filho, reconhecendo a constitucionalidade e 
juridicidadc da proposição. 

Concedo a palavra ao eminente Senador 
Pompeu de _Sousa, para discutir o parecer. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Sr. Presi· 
dente, pela complexidade da matéria da qual 
tomo oonhecimcnto, pela primeira vez aqui, 
através da leitura do eminente Senador Meira. 
Filho, e pela participação que tive _como Rela~ 
tor do Plano de Carreira e de Salários do 
Magistério do Distrito Federal, -eu gostaria 
de estudar este assunto com mais profundi~ 
dade. Por isso, peço vista da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides) 
-O Senador Pompeu de Sousa solicita vista 
do parecer do eminente Senador Me ira Filho. 
É uma faculdade regimental de que agora 
se u[iliza o eminente Senador Pompeu de 
Sousa. 

Concedida vista ao eminente ·senadór 
Pompeu de Sousa, a matéria Volta a debate 
na próxima reunião da Comissão do Distrito 
Federal. 

Item 2 da Pauta: 

Projeto de Lei do Distrito Federal n" 
19, que inseriu o Distrito de Limpeza 
da Ceilândia na estrutura administrativa 
do Serviço Autõnomo·de Limpeza Urba
na e dá outras·providências. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR
Sr. Presidente peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B.enevidesj 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ira
puan Costa Júnior. 

-Úrlica I a XXV 

Única I a XXV 

Única I a XXV 

O SR. !RAPUAN COSTA JÚNIOR
Sr .. Presidente, fiz chegar às mãos de S. Ex' 
o relato, terminando com um requerimento. 
Mas também fiz a esta Comissão a seguinte 
comunicação: 

No dia 15 de março, ao dirigir-se qe Goiâ· 
nia a BraSília para a solenidade de posse do 
Excelentíssimo Senhor Pre!iidente da Repú~ 
blica, em vefculo novo, de propriedade do 
seu filho, com licença emitida pelo Detran 
de Goiás e com cópia de nota fiscal, foi detido 
pela PM do Distrito Federal, juntamente com 
o_s~u filho 1_ que conduzia o veículo, o Depu
tado Federa! fe~ando Cunha, do PMDB de 
Goíás. O .comandante da operação, Sargento 
José Barreto, diante da identificação do De
putado, alegou não ser o mesmo autoridade 
parlamentar e contestou a validade da licença 
do Derran de Goiás, detendo.o carro, o Parla· 
mentar e o filho. 

Pedindo _o Parlamentar a presença de um 
oficial, compareceu ao local o Capitão Veiga 
que, também, alegou não reconhecer a auto· 
rida de do Parlamentar. Manteve o vefculo 
e a documentação presos, dizendo ao Depu
tado que se quisesse ir embora que o fizesse. 

O DeputadO Fernando Cunha convalesce ' 
de um recente derrame cerebral tenda dificul
dades para se locomover, necessitando de se 
apoiar em bengala. Mesmo assim, teve que 
se colocar junto à via até que, com seu filh_o, 
conseguisse uma carona sob a trc:iça dos palí· 
ciais. 

Alertado para o fato.-o Presidente da Cá· 
Ifi~ta_dos Deputados, Deputado Paes de An
drade, acionou então o Secretário de Segu
rança, Coronel Brochado, que exigiu do Co· 
mandante da PM a devolução do veículo, da 
documentação e que fosse instaurada uma 
sin<licândia para a punição dos oficiais. 

Quantfdade 
Cargo 

53 

11Ó 

os 

37 

370 

10.600 

5.250 

Devolvido o veíCulo - mas não a docu· 
mentação ~e realizada a sindicância, os ofi
ciais não foram punidos, pois o Comandante 
dª PM, de posse do resultado da sindicándia 
-e eu disponho de cópia defa -,que optava 
pela punição dos oficiais, resolVe-u engave
tá-las, aguardando a saida do Coronel Bro· 
chado que- como nós sabemos- se desiD
compatlbilizou do cargo para se cindidatar 
a cargo eletivo, para que a questáo caísse 
no esqueirriento. 

Sabe-s_e, por fatos a.nteríorcs, _que o Co
mandante da PM não tem qualquer aPreço 
pelo Legislativo. O Governador do Distrito 
Federa!'está alertado para o fato, mas, ao 
que parece, não tomou qualquer providência 
até agora. 

O Deputado Paes de Andrade também es
tranha o fato de o Comandante da PM não 
haver agido Com o 'rigor necessário. 

Em vista desse fato e sendo esta ComiSsão 
o canal de comunicação entre o Congresso 
Nacional e o Governo do DistritO FedÚal, 
nós sugerimos ao Sr. Presidente e aos Srs. 
Membros desta Comissão a ida de Represen-
tantes desta Casa, ao Governador do Distrito 
Federal, com~ finalidade de encarecer provi
dências porque, se tal não acontecer, outros 
fatos poderão vir a se repetir. 

Devo informar ão Sr. Presidente e Srs. 
Membros desta Comissão que a sindicàndia 
foi feita por um Coronel da Polfcia Militar, 
que optou pela punição dos oficiaiS: Mas exis
te um ajudante-de-ordens do Comandante da 
PM que é colega do capitão envolvido e não 
quer que ele seja punido. Em face dessa atitu
de do capitão, o relatório do coronel foi enga
vetado e o próprio GOvcúnãdor, até agora, 
não tomou qualquer providência. 

~=-
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Eu não quero obs.truir esta pauta, Sr. Presi
dente, mas acho que nós devemos exigir uma 
providência por parte do Governador do Dis
trito Federal, sem o que, amanhã, qualquer 
um de nós aqui pode ser preso, n.a rua, por 
um integrante da Polícia Militar e vamos ficar 
de braços cruzados aqui, vendo isso acon
tecer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidência se dispensa de consultar 
os eminentes Senadores integrantes destaCo
missão, tão Hmpida _e tão clara a exposição 
transmitida pelo Senador lrapuan Costa Jú
nior, e acolhe a :.ua sugestão. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - E eu 
também, Sr. Presidente. 

O SR. PRESI_DENTE (Mauro Benevides) 
-A Presidência supunha que a matéria não 
fosse suscitar debatt::s, dada a gravidade do 
relato. Ma!i, diante da manifestação dos emi
nentes Senadores, a Presidência coloca a ma
téria em discussão antes de seguir o plano 
elaborado, como pretendia. 

Com a palãvra ci Senador Mauricio Corrêa. 

OSR. MAURÍCIO CORRÉA -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, com relação estrita
mente ao fato, todos sabemos da maneira 
como ele se reve_stiu de crueldade, inclusive, 
menosprezo, não só ao Deputado Fernando 
Cunha, mas ainda ao mandato que S. Ex• 
exerce. O Deputado FernandO Cunha, inclu
sive, mantém relações estreitas de amizade 
e até partidárias com o ex-Governador Joa
quim Roriz, Penso que a sugestão feita pelo 
Senador lrapuan Costa Júnior é muitO ame
na. Eu colocaria à discussão da Comissão 
uma outra alternativa: por que não convidar 
o Comandante da Polícia Militar a vir depor 
aqui? Inclusive o capitão, para explicar o que
ele fez, trazendo elementos referentes a essa 
investigação e a sindicância que foi realizada. 
Trata-se de um desrespeito a um Deputado 
que, inclusive, padece de uma doença terrí
vel, em conseqüéncia de uma congestão cere
bral. Acho yue devemos zelar pelo nosso 
mandato, Sr. Presidente. -

Há, de vez em quan-do, violações prati
cadas peb pnlícia. Eu, _inclusive, na festa ju
nina passada, fui vltima de uma arbitrarie
dade, uma ignomínia por parte de um sargenw 
to. Não trouxe ao conhecimento porque pare
ceu-me tendo sido o fato relacionado comigo 
eu não deveria trazer. Mas, tenho para comi
go, que o certo seria trazer o Comandante 
da Polícia Militar. TrouXemos o Presidente 
da Fundação Educacional; trouxemos o Pre
sidente da Fundação Zoobotânica; o Secre
tário de Agricultura, por que não se trazer 
o Comandante da Polícia Militar? Ele tein 
que vir exatamente para ser interpelado, in
dusive o capitão, com as peças relativas àque-
le incidente. __ 

É a proposta que faço aos nobres Colegas 
e à Presidência, dizendo inclusive que se for
:"1-0S em missão lá o que ele irá dizer? Vai 

J 

procurar colher informações para depois res
ponder-nos. Acredito que argüindo aqui o 
Comandante Oã Polfcia Militar e esse capitão 
e, eventualmente, outros que estejam envol
vidos, nós teremos uma visão mais ampla pa
ra iulgarmos sobre a situação. 

E o que proponho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de S_ousa para discutir a prOposta do Se
nador Irapuan Costa Júnior. 

O SJ3..: POMPEU DE SOUSA -Sr. Presi
dente, para ser conciso, congratulo-me não 
só com a proposta do Senador lrapuan Costa 
Júnior- eu ia justamente manifestar a minha 
indignação diante do acontecimento- e, es
pecialmente, com a intervenção do meu com
panheiro de representação do Distrito Fedt:
ral, o eminente Senador Maurício Corrêa, 
porque S. Ex• antecipou-se ao que eu iria 
propor, que é justamente a convocação. 

Acho indispensável que autoridades que 
costumam-usar e abusar do arbítrio sejam 
trazidas à Casa, onde há representação popu
lar para serem realmente interrogadas por 
esta representação popular, que é uma forma 
de serem.argüidas pelo próprio povo. De vez 
que o povo é o nosso mandante e somos ape
nas o mandatário dele. 

Aproveito até a circunstância, porque itia 
deixar para falar quando entrássemos em "as
suntos gerais", para fazer uma proposta já 
subscrita e apresentar o requerimento a 
V. Ex~ nos seguintes termos: 

~·Exm•· Sr. Presidente da Comissão do 
DistritO Federal: 

Na forma do que dispõe o Regimento 
_ Interno- é assunto correlato, não é o 

·meu ãSSUnto- do Senado Federal e em 
espeCial o art. 6", § 1~·. da Resolução n~ 
157, de 1988, requeiro a convocação para 
prestar depoimento perante esta Comis
são da Exm~ Sr• Malva de Jesus Queiróz 
de Oliveira, Secretária de Educação do 
Governo do Distrito Federal. 

O depoimento o qual é solicitado 
--prende-se à necessidade do pronto esclaM 

recimento pelo GDF das circunstâncias 
que tenho levado à postergação do paga

•tne-nto à parcela de 54% a título de repo
sição salarial obtida na Justiça do Traba
lho, desde 16 de março último, pela cateM 
goria profissional dos professores da re
de pública." 

Isso constitui a necessidade de o Poder 
Executivo ser chamado à ordem para respei
tar o Poder Judiciário. E cabe ao Poder Legis
lativo estar atento a esse respeito. 

Encaminho a V. Ex~ este requerimento, 
que é correlato do primeirO. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidência recebe o requerimento do 
Senador Pompeu de Sousa e, oportune tem· 
pore, procederá a sua.apreciação após a maniw 
fes_tação em torno do expediente, já objeto 
de deliberaçãO encaminhado pelo Senador 
Irapuan Costa Júnior. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- V. Ex• 
não poderia submeter desde já tal como sub
meteu do Senado.~; Irapuan Costa Júnior à 
deliberação do Plenário? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides_) 
-Vou submeter à deliberação, mas entende 
a Presidência, nobre Senador Pompeu de 
Sousa, que se trata da convocação de uma 
outra autoridade. No caso, a Secretária de 
Educação. 

Acho que devemos apreciàr hoje, mas 
logo após, oportu!Je tempore, o do Senador 
Irapuan Costa Júnior é que passaremos a 
apreciar o de V. Ex• 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Muito 
adequado e eruditamente V. EX" servir-se do 
latim e falar em oportune tempore. Receio 
muito a oportunidade do tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Não seria agora. Seria na presente reu
nião. Apenas a correlação estabeleCida por 
V. Ex• seria na convocação de uma outra 
autoridade para vir aqui. Mas os fatos são 
distintos. Um relacionado à área educacional 
e.outro à área de segurança. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- São fatos . 
distintos, mas ambos podem ser decididos ho
je. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Então, iremos decidir hoje. 

Continua em discussão a proposta do Sena
dor Irapuan Costa Júnior com a idéia substi
tl va -uma sugestão do eminente Senador 
Maurício Corréa. O Senãdor I rapuan Costa 
Júnior propõe que a Comissão do Distrito 
Federal designe uma subcomissão integrada 
por dois ou três Senadores para, formalmen
te, em nome da ComissãO do GDF, levar 
ao Chefe do Executivo brasiliense o conheciw 
mente desse fato de extrema gravidade, en
volvendo um Membro do Congresso Nacio
nal, no caso, o Deputado Fernando Cunha. 

Ao relatar a proposição, com minúcias, o 
Senador Irapuan Costa Júnior, praticamente, 
instou a ComissãO-do Distrito Federal a uma 
interferência, para resguardar o próprio man
dato, arranhado na sua incolumidade, na sua 
imunidade, pela Polícia do Distrito Federal. 
E propós o Representante de Goiás que essa 
decisão fosse levada ao próprio Governador 
do Distrito FederaL 

Já o Senador Maurício Corrê a entende que 
deveríamos intimar o Comandante da Polícia 
Militar a vir a esta Casa, para prestar os escla
recimentos devidos. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Inclu
sive, Sr. Presidente, o próprio Deputado Fer
nando Cunha -é claro que não o podemos 
convidar oficialmente -deve estar aqui para 
confirmar as ac~sações que fez ao policial. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Permi
te-me V. Ex~ uma consulta? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Ber.evides) 
-Tem V. Exf a palavra. 
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O SR. POMPEU DE SOUSA- Gostaria 
de saber se a proposta do Senador Maurício 
Corréa náo pode ser adotada como_ emenda 
aditiva à proposição do Senador Irapoan Cos
ta Júnior. 

A meu ver, uma coisa não prejudica a ou
tra, quod abundat non nocet. 

O SR. PRESIDENTE.(Máuro BenevideS) 
-Realmente, temos que chegar a uma deci
são neste momento. O Goveri18.dor do Dis
trito Federal é o responsável pela indicação 
do Comandante da Polícia Militar do Distrito 
Federal. Se o próprio Govenlador é respon
sável pela indicação~ S. Ex• é responsável pe
rante esta Comissão. Obviamente, o Secre
tário de Segurança Pública também o é, e 
poderia ser convocado para vir a esta Comis
são. Mas se já estamos chegando à maior 
autoridade, que é o Governador, a S. Ex•. 
caberá, imediatamente, oferecer as sugestões 
e tomar, de pronto, as providências-. 

A Presidência desta Comissão não pode 
interferir em manifestação soberana do Ple
nário, e o assunto -está sendo discutido, no 
momento, com todos esses esclarecimentos. 

Mais algum dos Srs. Senadores deseja se 
manifestar em torno dessas duas propostas. 
a do Senador Irapuan Costa Júnior e a do 
Senador Maurício Corrêa? São duas propos
tas que guardam conexão, mas alcançam es
calóes diferenciados. 

A do Senador Irapuan Costa Júnior pre
tende que se afete o problema ao próprio 
Governador do Distrito Federal. 

O Senador Maurício Corrêa entende que 
podemos vincular, diretamente, a autorida
de, no caso, o Comandante da Polícia Milité:i.r. 

O Comandante da Polícía ou o Secretário 
de Segurança, Senador Maurício Corrêa? 

O SR. MÀURÍC!O CoRRÊA- As duas 
autoridades. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Bastaria 
colocar o advérbio "também", na proposta 
do Senador Maurício Corréa. 

OSR.MAURÍC!OCORR~A-Eiasnão 
são conflitantes; são harmonizadoras. 

Se formos ao Palácio do Buriti para conver
sar com o Governador, estaremos tomando 
uma iniciativa que nãO será" registrada nos 
Anais do Congresso Nacional. Trata-se de 
uma violação à prerrogativa de imunidde par
lamentar de um Deputado. 

O que é precisO ser feíto, no meu modo 
de entender, é que esse Comandante da Polí
cia Militar venha depor aqui, que o Capitão 
que maltratou o Deputado também venha 
depor, e que, inclusive, o Deputado, esponta
neamente, compareça para registrar as arbi
trariedades de que foi vítima. 

De mo_do que não vejo, sinceramente, 
qualquer antinomia, qualquer incongruência 
entre a proposta do Senador Irapuan Costa 
Júnior e a minha. 

Quem quiser ir ao Palácio conversar cóni 
o Governador,- que vá; mas é preciso que 
o Comandante da Polícia Militar venha aqui 
depor. 

- O Deputado salienta, no documento, que 
foi agredido pelo Capitão, pelo pessoal que 
abÇJrdou o seu carro. O responsável por esse 
Capitão terá que vir aqui. E sei que o Coman
dante da Polícia Militar é um homem de bem. 
O_ Coronel Almir Maia não _deixará de vir 
aqui para prestar os esclarecimentos, inclu
sive, como eu já disse duas vezes. trazendo 
o teor da sindicância realizada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
......;.._A matéria continua em discussão. 

Se O$ eminentes Senadores Márcio Lacerda 
e José Paulo Biso! quiserem esclarecimentos 
adicionais, a. Mesa se prontifica a torná-los 
mais_claros neste momento. 

O Senador Márcio Lacerda já está a par 
da discussão? 

O Senador Irapuan Costa Júnior é o Rela
tor de uma ocorrência da maior gravidade, 
envolvendo o Deputado Fernando Cunha, 
que, ao transitar entre Goiánia e Brasília, 
teve o seu veículo intereceptado por um poli
cial da Polícia .Militar do GDF. 

Apesar de indentificar-se como Parlamen
tar, o Deputado não teve o seu carro liberado 
e nem a documentação que apresentou, toda 
ela absolutamente correta. 
- Invocando a sua condição- de Membro do 

Poder Legislativo, o Deputado Fernando Cu
nha pediu a presença de um oficial sup_eríor, 
que compareceu ao local e, ao invés de reco
nhecer a autoridade e liberar o seu veículo, 
imediatamente o polici.ãl-entendeu de avigo
rar a autoridade do subordinado que cometia, 
naquele momento, uma arbitrariedade visível 
e flagrante. 

O Sénador Irapuan Costa Júnior, no seu 
relato, indica qúe o Deputado Paes de Andra
de, Presidente da Câmara dos Deputados, 
interveio irilediatamente para restabelecer a 
autoridade. Porém, se o carro foí devolvido, 
nenhuma explicação foi dada ao Deputado 
Fernando Cunha. 

A prápoSta do Senador Úapuan Costa Jú
nior, formalmente encaminhada à Mesa, é 

-no sentido de a Comissão do Distrito Federal 
designar uma subcomissão de dois ou três 
Membros para levar ao Governador do Dis
trito Federal um relatada ocorrência e o pedi
do para adoção de providências saneadoras 
imediatas_._ Providências essas que restabele
cessem aquela explicação devida à Câmara 
dos Deputados, ao Congresso Nacional e ao 
próprio Deputado Fernando Cunha que se 
encontra, inclusive, convalescente de um aci
dente vascular cerebral de que foi vítima, re
centemente. 

O SR. MAURÍCIO CORREA -Sr. Pre
sidente, permite-me V. Ex~_?_ Tomei conheci
m_~nto_ de que S, Ex• o Deputado Fernando 
Cuilha folfecha._do no meio da estrada, não 
seL.. sem sequer um socorro por intermédio 
da Polícia Rodoviária. Parec_e-me que S. E:x.~ 
pediu uma carona ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Se essa é a proposta do _Senador Irapuan 
Costa Júnior, ao discutir a matéria, o Senador 

Maurício Corrêa, com o apoio do Senador 
Pompeu de Sousa, solicita que, além do cum
primento dessa.fOrmalidade, seja convocado 
o Comandante da Polícia Militar para que 
venha a esta Comissão, a fim de prestar esc la· 
recimentos. São propostas que se somariam. 

Tenho a impressão, Senador Maurício Cor
rêa, de que o _Comandante dispensaria o su
bordinado, porque esre é o responsável. Lo
go, nobres Senadores José Paulo Biso!, Már
cio Lacerda e Aluízio Bezerra, são estas as 
duas sugestões: uma formalizada, por escrito, 
pelo SenadorJrapuan Costa Júnior, e a outra 
aditada. A Presidência entende que foi uma 
sugestão aditiva do Senador Mauricio Cor
rêa. 

Estamos na fase final de discussão desta 
matéria para iniciar a votação. 

Mais algum dos Srs. Senadores deseja se 
manifestar? 

O SR. WILSON MARTINS -Sr. Presi
dente, parece-me_ que a designação destaCo
missão a respeito da proposta do Senador 
Irapuan Costa_ Júnior esgota as atriQuiç:õ_es 
desta ComisSãõ: Se não esgota, a vinc}a _do 
Secretário de Segurança também esgota a 
competência desta Comissão. Trazermos 
aqui o Comandante, autoridade coatora, pa
ra dar explicações, parece-me demasiado. 

Concordo com a proposta do Senador IraR 
puan Costa Júnior e com o aditivo do Senador 
Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A matéria continua em discussão. 

Tem a palavra o Senador Meira Filho. 

O SR MEIRA FILHO- Sr. Presidente, 
entendo que as duas moções têm sentido. 
A meu ver, a ida ao Governador é uma deR 
monstração de que esta Casa deseja escla
recer devidamente us fatos, para que as medi
das sejam tomadas. Por isso, insisto em dizer 
que as duas moções têm sentido. Afinal de 
contas, um Deputado, no exercício do man
dato parlamentar, foi desrespeitado. Precisa
mos ~sclarecer e.sse fato. Na minha opinião, 
só se esclarece, ouvindo-se as partes. Penso 
que isso não fere coisa alguma. Tenha a abso
luta certeza de .que o Goverp.ador, recebendo 
essa sucobmissão da Comissão do Distrito 
Federal, irá ditr andamento ã solicitação des
ta Comissão, no sentido de trazer esclareci
mentos para que as partes que cometeram 
erros sejam devidamente punidas. Esse é o 
meu entendimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A matéria continua em d_i_scussão. {P.au_sa.) 

Encerrada a discussão, passa-se à votação. 

Os Srs. Senadores cjue estiverem de acordo 
com a proposta do Senador Irapuan Costa 
Júnior e com a do Senador Maurício Corrêa 
permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência vai solicitar ao Govcmado'r 

\Vanderley Valtim uma audiê~çia para _que 
a Comissão, integrada pelo-s Senadores lra
puan Costa Júnior, Francisco Rollemberg e 
Meira Filho, .compareça, levando a incum-
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béncia de transmitir ao Governador esses fa· 
tos. 

Por outro lado, a Presidência diligenciará, 
por -outras vias, para exigir a convocação do 
Comandante da Polícia Militar para prestar 
as-informações requeridas no debate, agora 
travado nesta Comissão. 

Registra a pauta, também, um requerimeri
to do Senador Pompeu de Sousa, solicitando 
a convocação da Professora Malva de Jesus 
Queiróz Oliveira, Secretária de Educação do 
Governo do Distrito Federal. 

Em discussão o requerimento. (Pausa.) 
Encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os. Srs. Senadores que estiverem de acor

do permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Comissão adotará as providências pre

vistas na Resolução n~ 157 para convocar a 
Secretária de Educação Malva de Queiróz. 

O SR. MAURíCIO CORR~A -Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Coricedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRI'::A - Com 
relação ao que foi discutido aqui, ouvíamos 
algumas autoridades que foram objeto de re
querimento que fiz. Até hoje, a Secretaria 
da...ComissãO não providenciOu para ultimar 
as convocações restantes. 

Assim selldo, este é o apelo que faç_o a 
V. Er com relação à Fundação Zoobotánica 
do Dístritõ Federal, que não constava na lis-
ta... · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Informo ao Secretário Guilherme a ausên
cia de uma das pessoas da Fundação Zoobo
tâniça do Distrito Federal. 

A Mesa diligiàtcíará a expedição do ofício 
respectivo para que a pessoa mencionada· 
compareça e participe das interpelações que 
serão processadas na forma da Resolução n~ 
!57. . 

A matéria Seguinte da pauta cria o Distrito 
de Limpeza da Ceilândia na estrutura admi
nistrativa do Serviço AUtónomo de Limpeza 
Urbana e dá outras providências. O Senador 
Ney Maranhão é favorável ao projeto por 
considerá-lo jurídico. 

A Presidência pergurita ao Senador Fran
cisco Rollemberg se adota o parecer do ilustre 
Senador Ney Maranhão. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
O parec_er do Senador Ney Maranhão é relati
vamente pequeno, mas analisa com profun
didade a proposta e conclui favoravelmente. 
Daí por que o adoto. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevides) 
-Em discussão o parecer do Senador Ney 
Marànhão, adotado pelo Senador Francisco 
Rollemberg. (Pausa.) 

Encerrada a discussão. 
Em votação. 

O Srs. sina dores que estiverem de acordQ 
permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Projeto de Lei do Senad~ n~ 1 - R~gula

Ifienta, para o Distrito Federal, o princípio 
da gestão democrática do ensino púbico, esta· 
belecido pelo art. 206, de autoria do Senador 
Pompeu de Sousa. Relator Senador Hugo 
Napoleão. 

CoMo essa -proposta terit Caráter termina~" 
tivo e a Comissão, neste momento, não está 
composta integralmente_----:-: como se d~sejaria 
-, porque os votos_ terão de ser tomados 
um a um e não podendo haver votação simbó
lica em processo terminatiVo, a matéria deixa 
de ser apreciada. 

A proposição seguinte é aiÍenar bens imó
veis. O Relator é o Senador Chagas Rodri
gues. Como S. Ex~, dando parecer contrário, 
se encontra ausente, a Presidência aguardará 
sua pteserrça para discutir e votar sua propo
sição. 

Os itens5, 6 e 7 têm caráfer terminativo. 
O fteni 5 dá a denominação de "Parque 

da Cidade" ao Parque Recreativo Rogério 
Pithon Farias._ O Senador João Lobo deu pa~ 
recer contrário ao projeto, mãs ele tem cará
ter terminativo. 

O item seguinte é do Senador Maurício 
Cortêa, que institui rtohiuis para a concessão 
de direito real de uso do terreno. O autor 
do projeto é o Senador Odacir Soares e tam
bém tem caráter _terminativo. 

O SR. MAURÍCIO CO~A- Sr. Pre
sid~nt_e, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A- Sr. Pre
sidente, esta matéria tem constado de várias 
pautas em reuniões aqui realizadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
---:: Srs. Senadores, preciso me ausentar por 
alguns instantes. Solicito ao Senador Pompeu 
de Sousa que assuma a direç-ão dos trabalhos. 
S. Ex• é o menos jovem d_os que integram 
esta Comissão. 

O SR. MAURÍCIO CORREA- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, na verdade, esse ex
pediente veio para a Comissão do Distrito 
Federal erroneamente, porque ele versa so-

-bre a ínconstítucionalidade -de um artigo de 
urn decreto baixado pelo Governador. Trata
se, portanto, de um projeto de decreto legis- -
1ativo para que o Senado se pronuncie. 

O senador Odadr Soare-s; ·que raramente 
vem aqui, opinoU pelo arquívamento. E é 
patente, pelo meu modo de entender, a in
constitucionalidade dessa matéria. 

O Sr. GOvernador- autoriZou a entrega de 
terremos a entidades filantrópicas, de assis
tência, sem ob.edecer às regras constitucio
nais. 

O que eu esrõu querendo é o seguinte: 
que a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania_ se pronuncie-sObre isso. 

Para contar com a vinda do Senador Odacir 
Soares, seguramente teremos que esperar 
que seja indicada uma autoridade para o Go-

vemo do Distrito Federal. NessCcasOS.-Ex•. 
viria. Fora disso. não vem à Comissão do 
Distrità FederaL - --

Trata-se de uma matéria pertinente à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Veio para cá erradamente. 

Era isso o que eu gostaria de dizer a V. 
Ex' 5 É essa a matéria. Agora, optãr pelo ar~ 
quivamento. nãO te-m sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu-de. S~:IUSi].J__ 
-Nobre Senador Maurício Corrêa, a- cir
CUAStância de e~taJ, eventualmente na Presi· 
Õêricia dos trabalhos, não me permite tomar 
urna decisão_ definitiva sobre a matéria. 

Parece-me que V. Ex~ tem toda a razão. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A- Vamos 
ouvir os colegas Senadores. É isso o que estou 
pedindo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Eu ia propor duas alternativas: que o Presi
dente explicasse por que foi adotada essa de· 
cisão, ainda mais que atribui à matéria caráter 
terminativo, mas já que V. Ex• não propõe 
caráter terminativo c, sim, consulta, vou pó r 
a matéria em discussão. 

Em discussão a matéria. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadort!s que estão de acordo com 

a proposta do Senador Maurício Corrêa, de _ 
encaminhamento da matéria, ou seja, para 
que a Secretaria Geral encaminhe a matéria 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania permaneç-am sentados. (Pausa.) 

Passo a Presidência ao Presidente efetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeD.évides) 
-Prossegue_ a votaç-ão. 

O SR. ME IRA FILHO- Sr. Presidente, 
no meu entendimento, antes desta matéria 
ser enviada à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. acho que._ .. 

O SR. POMPEU DE s6USÁ -.::_V. Ex" 
não pediu a palavra quando coloquei em dis
cussão a matéria. Mas se é para encaminhar 
a votaç-ão, o Sr. Presidente pode aceitá-la. 

O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente, 
posso usar da palavra? 

O SR. PRESIDENTE (Mãuro BenevideS) 
--Pode. V. Ex' está encaminhando a vota
ção. 

-o SR. ME IRA FILHO = Arttes que a 
matéria vá à Comissão de: __ Cáristi_tllíçã__Q,_lus· 
tiça e Cidadania, penso que esta Casa deveria 
ouvir o Senador Odacir S9ares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Qual ~ a proposta do Senador Maurício 
Corrêa? E apenas para eu poder me situar. 

O SR. MAURÍCIO CORRJ'::A- ~a de 
encaminhar a matéria para a Comiss_ão de 
Constituição, Justiç-a e Cidadania porque tra
ta-se, a meu Ver, de matéria inconstitucional. 

Eu falei das várias outras reuniões que tive--
mos âqui e V. Ex~ sempre aguardou o Sena
dor Odacir Soares. 
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Não podemos e~perar, Votamos agora o 
projeto do Governo do qual era Relator o 
Senador Ney Maranhão. Essa matéria, sobre 
a qual a Comissão de Constituição. Justiça 
e Cidadania ainda deve se pronunciar. nâo 
pode ter caráter terminativo. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Então, V. Ex• pede que, antes na aprecia
ção do Projeto de Resolução n" 46. seja enca
miilhada a matéria à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Então, Senador Meira Filho, essa é uma 
proposta já encaminhada à discussão pelo 
eminente Presidente Pompeu de Sousa. no 
sentido de ser ouvida a Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania. 

O Senador Meira Filho. no encaminha
mento da votação, entende que a matéria 
não deve ir à Comissão de Constituição. Jus· 
tiça e Cidadania. É isso? 

O SR.. MEIRA FILHO - Estou ponde
rando que, antes de ir à Comissão de Consti· 
tuição. Justiça e Cidadania fosse ouvido o 
Senador Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Senador Francisco Rollemberg, o que V. 
EX* entende das duas propostas que foram 
apresentadas? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(inaudível) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Senador Wilson Martins. qual a sua opinião? 

O SR. WILSON MARTINS (inaudível) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Senador Pompeu de Sousa, qual a sua 
opinião? 

OSR.POMPEUDESOUSA_:___Eu,como 
Presiqente eventual, antecipei a minha posi
ção. E claríssima porque foi uma proposta 
que S. EX' apresentou e concordei com ela 
plenamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Como vota o Senador José Paulo Biso!? 

OSR. JOSÉ PAULO B!SOL-Sr. Presi
dente, nós, tristemente, estamos terminando 
de votar um plano de estabilização econômica 
que envolve a desestabilização institucional. 
Assisti, no Congresso Nacional, a múltiplas 
discussões sobre regimentalidade e me per
guntei: um parlamento para o qual a constitu· 
cionalidade nada serve, para que lhe serve 
a regimentalídade? Entendo que estamos vi
vendo uma crise de legalidade e institucio
nalidade e precisamos recuperar o Congresso 
Nacional. Mas questões constitucionais são 
sempre, necessariamente, relev.antes. Se 
existe algum problema de constitucionalida
de nesse projeto, acho rigorosamente indis
pensável que ele seja encaminhado à Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
mesmo antes de ouvir o próprio Relator, por
que ele apenas disporá de conhecimentos, 

dados e informações para enriquecer o seu 
relatório. 

Voto com o nobre Senador Maurício Cor-
rêa. 

Óo_sR: PRESIDENTE (Mauro Be~evides) 
-Senador Alu(zio Bezerra. 

O SR. ALUÍZJO BEZERRA- Sr. Presi
dente. não vejo por que nos opormos ao enca
minhamento proposto pelo nobre Senador 
Maurício Corrêa, uma vez que na Comissão 
de-constituição. Jtistiça e Cidadania a pro
posta apenas poderá ::.er enriquecida pelos 
doutos membros daquela Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Senador Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE - (Mauro Bene
vides) -.Então, pela manifestação unânime 
dos presentes, a matéria será remetida ã Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
j_~ que o Senador Meira Filho fez mera suges
tão para que se ouvisse o Senador Odacir 
Soares. A Comissão entendeu de remeter à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia e procederemos ao encaminhamento, nos 
termos da decisão agora ·assentada. 

O SR. MEIRA FILHO -Sr. Presidente, 
apenas para esclarcer a minha posição. Não 
sou contra o projeto ir à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, absolutamente. 
Lá é o lugar certo para dirimir as dúvidas. 
Apenas, numa ponderação, pediria que fosse 
ouvido o Senador Odacir Soares, mas respei
to a decisão do Plenário, que é soberana. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidéncia entendeu a manífestação 
de V. Ex' e proclamou o resultado por unani
mente. __ 

A matéria seguinte da pauta: 

"Estabelece a dir_eçáo direta dos admi
nistradore~ regionais do Distrito Fede~ 
ral. fixa suas atribuições e dá outras pro~ 
vidências:• 

Essa matéiia tem caráter terminativo, em 
razáo disso, deixa de ser apreciada nesta reu~ 
nião. 

Uma outra matéria, por igual razão, cará· 
ter terminativo, deixa de ser apreciada. 

O item 9 dispõe sobre a reorganização ad
ministrativa na Fundação Educacional do 
Distrítõ Federal. É do Senador Meira Filho, 
favorável ao projeto por ser o mesmo consti
tucional e jurídico; Senador Meira Filho 
V. Ex• mantém o parecer? 

O SR. ME!RA FILHO- Mantenho. 

O SR. PRESIDENTE --(Mauro Bene
vides)- Mantido o parecer do Senador Mei
ra Filho, coloco-o em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, colo-
co em_ votação. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O item 10, é uni anteprojeto do Distrito· 

Federal, do Deputado V almir Campelo e o 
Relator é o Senador Alufzio Corrêa. Dispõe, 

em caráter permanente, sobre a utilização 
de viaturas oficiais de passeio na adminis
tração do Distrito FederaL A Presidência 
CO{!cedeu vista do processo ao Senador Mau
rícío COrrêa, ijue o" devolveu com o voto em 
separado pela rejeição da matéria. 

Com a palavra o Sr. Senador Aluízio Be
zerra. V. Ex~ mantém o parecer, pela rejei
ção? 

O SR. ALUÍZ!O BERREZA -Sr. Presi
dente, apreciamos detidamente essa matéria 
e, tendo feito um exame bem Qetalhado_ e 
peSquisado sobre o assunto, mantemos o nos
SQ parecer. 

O SR. PRESIDNTE (Mauro -Benevides)' 
- O Senador Alulzio Bezerra mantém o seu 
parecer pela rejeição da proposição do Depu
tado Valmir Campelo. 

Encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Senador Maurício Corrêa já manisfestou 

o seu pensamento, através do voto em sepa
rado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Mensagem n9 32 do Governador do Dis
trito Federal, e.ncaminhando ao Senado Fe
deral exemplar especial do Plano de Governo 
para o exercício de 90, em cumprimento ao 
que dispõe o art. s~ da Resolução n? 157. 

O Senador Odacir Soares conclui que o 
Governo do DistritO Federi:tl cumpriu o art. 
59 da Resoluçáo n9 157. 

O Senador Odacir Soares não está presen
te. A Presidência indaga ao nobre Senador 
Márcjo Lacerda se S. Ex• adota o parecer 
do Senador Odacir Soares, se S. EXi' con·si
der_? cumprido o art. 59 da Resolução n?-157? 

E uma exigência formal da Resolução n9 

157 para que o Plano de Governo seja envia
do, relativo ao exercfcio de 90. 

O SR. MAURÍCIO COR~A- Sr. Pre
sidente, antes do Senador Márcio Lacerda 
se pronunciar' eu gostaria de saber se era 
esse projeto para o qual pedi vista e ainda 
estou aguardando, (Pausa.) 

Então, Sr. Presidente, ante:; de passar a 
palavra ao Senador Márcio Lacerda, eu reite
ro o pedido de vista. 

O SR. PRESiDENTE (Mauro BeneVides) 
- Concedo vista da proposição ao Senador 
Maurício Corrêa. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
agradece a presença dos Senadores e convoca 
uma feunião da Çomissão para a próxima 
terça-feira, com uma Ordem do Dia que será 
previamente anunciada. 

Está encerrada a reunião. 
Ata da 6~ Reunião, em 24 de abril de 1990. 

Às onze horas do dia vinte e quatro de 
abril de míl novecentos e noventa, na sala 
de reuniões da Comíssão, Ala Senador-Aiew 
xandre Costa, presentes os Senhores Senado
res: Mauro Benevides, Presidente, Lourival 
Baptista, Meira Filho, Pompeu de Sousa, 
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Maurício -Corréa, João Menezes, Edison lo
bão, Francisco Rollemberg, João Castelo, 
Chagas Rodrigues, Márcio Lacerda e os De
putados Augusto de Carvalho e Messias 
Góes. Deixam de comparecer por motivo jus
tificado os Senhores.Senadores: Aluízio Be
zerra, Áureo Meiio, Irapuan Costa Júnior, 
Ronaldo Aragão, Odacir Soares, João Lobo, 
José Paulo Bisai, Mauro Borges, Carlos De' 
Carii e Ney Maranhão. Havendo número re
gimental o Senhor Presídente abre ;,i sessão 
dispensando a leitura da Ata anterior que 
é dada como aprovada e passa a examínar 
os seguintes itens: 1 - Projeto de Lei do 
Distrito Federal n~2o, de 1990 que "Introduz 
alterações na Lei 0° 7, de 29 de dezembro 

de 1988, e dá outras providêiicias". Relator: 
Senador Francisco Rollemberg. Parecer: Fa
vorável ao Projeto por constitucional e jurfdi
co. Após discussão e votação é aprovado. 
Item 2~ Projeto de Lei do :Oistrito Federal 
n9 75 de 1989, que "Veda construções em 
Brast1ia nos locais e nas condições que men
ciona". Relator: Senador João Menezes. Pa
recer.: Eavorável ao Proj6to põr constitucio
nal e jurfdico. Após discussão e votação é 
aprovado. É examinado extrapauta, o Proje
to de .Lei do Distrito Federal n~ 15 de 1990, 
que "Altera dispositivos da Lei n~' 66, de 18 
de de:;!embro de 1989, e dá outras providên
cias" .--Relator: Senador Meira Filho. Pare
cer: Favorável ao Projeto por constitucional 

c jurídico. O Senador Pompeu de Sousa apre
senta seu voto IaVorâvel ao parecer e sugere 
emendas. O Senador Meira Filho concorda 
com as emendas do Se!].ador Pompeu de Sou
sa. O Senhor Presidente coloca o parecer com 
as emendas em votação sendo aprovado por 
unanimidade. O Senhor Presidente informa 
que os demais itens da pauta ficam adiados. 
O Senador Maurício Corrêa solicita a palavra 
e se defende da moção de repúdio do Sindi· 
cato da Administração Escolar. Nada mais 
h a vendo a tratar, o Senhor Presidente encer
ra a sessão, lavrando eu, Carlos Guilherme 
Fonseca, Secretário ·da Comissão, a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada 
peta Senhor Presidente.f 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 56 .. SESSÁO, EM 18 DE 
MAIO DE 19!10 

i. 1 -ABERTURA 

!.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Governador do 
[l;strito Federal 

- N• 68190-DF (n' 41190-GAG, na. ori
gem)~ submetendo a deliberação do Sena· 
do Fe<leraro Proji:to de Lei do DF n~· 
31/90 que autoriza O Poder -Executivo a 
abrir créQitos .adicionais até o limite de 
Cr$ 15.878.422.000,00, e -dá: outras provi· 
dências. _ 

1.2.2 - On'cfo d(J Sr. 1' Secretário da 
Câmara dos Deputados 

Encaminhaodo_à revisão do Senado Fe· 
dera! autógrafos dos seguintes.projetos: 
_ -,Projeto. de. Lei. da. Câmara no 11/90 
(IÍ9 3.6121$9, na Casa de origem), que alte
ra a Lei n~ 91, de 28 de agosto de 1935, 
que "determina regras pelas quais são as 
sociedades declaradas de utilidade públi-
ca". 

- Projeto de Lei da Câmara n" 12190 
(n' 1.814189, na Casa de origem), que dá 
nova redação à Lei n" 7. 736, de 22 de 
fevereiro de 1989. que "dispõe sobre a 
cobrança dos impostos e a administração 
tributária no Amapá e em Roraima". 
.- PfojetO de Lei da Câmara· nQ 13/90 
(n~ 3.238/89. na Casa de orig'em) que 
acrescenta dispositivo ao art. 7o da Lei 
n\' 7.492, de 16 de junho de 1986, tipifi· 

SUMÁRIO 
cando conduta delituosa no caso de_ opera
ções em Bolsas de Valores. 

-Projeto de Lei da Câmara n? 14/90 
(n~ 2.-922/89, na Casa de origem), que es
tabelece princípios para punição da viola
ção dos direitos e deveres individuais e 
coletivos. 

- Projeto de Lei da Câmara n" 15/90 
(nQ 3.150/89, na Casa de origem), que es
tabelece a ob~ig~toriedade de criação dos 
Conselhos ,Estaduais df! entorpecentes 

_ ~os EstadoS que ainda não os possuem 
e dos· COnsC:lhos· Munit:ipais nos municí
pios com mais dé 50.000 habitantes. 

- Projeto de Lei da Câmara n? 16/90 
(nG 1.216/88, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 33 da Lei n~ 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código 
de Processo~ Civil. 

-:......-Projeto de Lei da Câmara n" 17/90 
(nG 3.065/84, na CaSa de- orige-m), que Ciis

. ciplina o contrato de corretagem imobi· 
liária e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 18/90 
(nG 4.895/84, na Casa de origem), que ,dis· 
põe sobre a política nacional de arquivos 
piíblicos e privados, e dá outras, provi· 

- dências. 
·Projeto de Lei da Câmara n" 19/90 (n" 

2.082189, na Casa de origem}, que acres· 
centa parágrafo ao art. 268 do Decreto· 
Lei n~ 3.689, de 3 de outubro de 1941 

· ·-Código de Processo PenaL 
- ProjetO de Lei da Câmara n" 20/90 

(no 2.22"9/89, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 18 da L,ei n" 

4. 717, de29 de junho de 1965, que "regula 
_a ação popular". 

1.2.3 -; Comunicação da Presidência . 

Abertura de prazo para recebiinento de 
emendas ao Projeto de Lei do DF n" 
31/90, lido anteriormente. 

1.2.4 - Ofício 

- N9 201~0; de;> Presidente: do Grupo 
Brasileiro da União Interparlamenta;r, co
municando que representará o Grupo 
B!a.,il~i~o da _UIÍião Interparlamentar à 
Con(e~éncia InterpaJ;lamentar d9 Desar
mamento, a realizar-se em Bonn. de 21 
a 27 de maio do corrente ano. 

1.2.5 - Comunicação 

-Do Sr. Senador Humberto Luceila, 
que se ausen·tai'á dos trabalhos da Casa 
no período de 21 a 27 do corrente 'mês. 

1.2.6 - Di~ursos do ExPediente 

SENADOR MAURÍCIO CORRÊA, 
como Líder - Carta de garoto suicida, 
estudante dQ Colégio Militar do Rio de 
Janeiro publicada no jornal O Globo. 

SENADOR JARBAS PASSARI
NHO, como Líder- Considerações so
bre o assunto tratado pelo orador ante· r 
rior. 

SEN.}DOR O"DACIR SOARES -
,Defesa da constituição de um grupo de 

trabalho,.destinado a promover a integra· 
ção da Amazónia no contexto nacional. 

SENADOR AFONSO SANCHO, co
mo Líder-Alto índice de aprovação das 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSt OE SOUZA 
Oiretor Administrilltivo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor IndUstrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MAORiJGA 
Diretor Adjunto 

medidas tomadas pelo Presidente Fernan
do Collor revelando pela última pesquisa 
do Ibope e publicadas pelo matutino O 
Globo, de hoje. 

SENADOR MAURO BENEVIDES 
-Convenção do PMDB mineiro com vis-
tas à sucessão estadual. 

1.2.7- Comunicação 

- Do Sr. Senador Rober~o Campos, 
que se ausentará do País no período de 
19 a 31 do corrente mês. 

1.2.8 - Requerimento 

- N9 112/90, de autoria do Senador 
João Menezes, solicitando licença para 
tratar de interesses particulares, pelo pra
zo máximo de 8 dias a contar de 18 do 
corrente. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Redaçáo final da emenda do Senado 

ao Projeto de Decreto Legislativo n9 59, 
de 1989 (n9 97/89, na Câinara dos Deputa· 
dos). que aprova o texto do Acordo Sobre 
Transporte Aéreo Regular entre o Go
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Venezuela, 
assinado em Caracas1 em 11 de novembro 
de 1988. Aprovada. A Câmara dos Depuw 
ta dos. 

Projeto de Lei do Senado n~ 249, de 
1989, de autoria do Senador Luiz Viana 

EXPEDIENTE 
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Filho, que altera, atualiza e consolida a 
Lei n~ 5.988, de 14 de dezembro de 1973, 
que regula os DireítOS Autorais. Discus
são encerrada ficando a votação adiada 
nos termos regimentais. . 

Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei 
do DF n9 11, de 1990, que altera disposi-·' 
tivos da lei que menciona e dá outras pro
vidências. Discussão encerrada ficando a 
vótaçáo adiada nos termos regimentais. 

1.3.1 - Diséursos após a Ordem do Dia 

SENADOR LA VO!SIER MAIA -
Problemática da se~~ no.:j~,;stina. 

SENADOR ALBERTO HOFF
MANN - Navegabilidade no rio Uru· 
guai. 

SENADOR MANSUETO DE LA
VOR- Leilão das mansões do Governo 
Federal. 

SENADOR CiD SABÓIADE CAR
VALHO, como Líder- E>eclarações do 
Ministro da Justiça conceituando salário 
e vencimento. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA
Desacertos do Governo Femandó Collor. 

SENADOR MOISÉS ABRÃO -
Atuação do Presidente Fernando Collor. 
e próxima visita presidencial a Palmas 
capital do Tocantins. ' 

1.3.2- Comunicação da Presidência 

Término do prazo para interposição de 
recurso, no sentido de inclusão em .Ordem 
do Dia dos seguintes projetas .de leis, 
apreciados conclusivamente pela Comis
são de Constituição. Justiça e Cidadan'ia. 

-Projeto de Lei do Senado nP114/86, 
que dispõe sobre o calendário escolar nas 
zonas rurais e determina outras providên
cias. Á Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do_Senado nP 308/89, 
que institui o cadastro nacional de infra· 
çôes penais, e dá outras providências. Â 
Câmara dos Deputados. 

1.3.3- Designação da Ordem do ))la 
da próxima sessão . 

1.4- ENCERR4MENTO 

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- N• 1, de 1990 (republicação). 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
- N•' 081 o 082, de 1990 

4- MESA DIRETORA 

S - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
l'ARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 56~ Sessão, em 18 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordináría, da 48~ L_egislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa, Pompeu de Sousa e Meira Filho 

As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Qdacir Soares- Jarbas Passarinho- Car
los Patrocício ~ Afon~o Sancho - Lavoisier 
Maia- Francisco Rollemberg - Joáo Cal-

mon- Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa 
- Leite Chaves 

O sR: PRESIDENTE (Pornpeú de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci-

menta de 10 Srs. Senadores. Havendo núme~ 
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 
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É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO GOVERNADOR 

DO DISTRITO FEDERAL 
MENSAGEM N• 68, DE 1990-DF 

(N~ 41/90-GAG na origem) 
Brasília, 18 de maio de 1990 

Seri.hor Presidente, 
Nos termos do art. 39 da Resolução n~ 157, 

de 19 de novembro de 1988, tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação dessa Ca
sa, acompanhado de Exposição de Motivos 
dos Senhores Secretários de Planejamento e 
da Fazenda, o anexo Projeto de Lei, que au
toriza o Poder Exec1J.tivo a abrir créditos adi
cionais à Lei Orçamentária Anual até o limite 
de Cr$15.878.422.000,00 (q.uínze bilhões, oi_-
tocentos e setenta e oito milhões e quatro
centos e vinte e dois mil cruzeiros) e dá outras 
providências: 

Dada a importância da matéria para a Ad
ministração do Distrito Federal, solicito a 
Vossa Excelência, de conformidade com o 
arL 4"' da citada Resolução, conceder caráter 
de urgência na apreciação dó -aluâido Projeto 
de Lei. 
Valho~me do ensejo para testemunhar a 

Vossa Excelência a certeza do meu alto apre
ço e consideração. - Wanderley Vallim da 

.Silva. Governador em exercício. 

E.M.I. 
N? 9 Seplan/Sef 

Brasília, 17 de maio de 1990 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor Wanderley V allim da Sílva 
Digníssimo Governador do Distrito Federal 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor Governador, 
Temos a honra de submeter à elevada con

sideração de Vossa Excelência o anexo Proje-

to de Lei, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir à Lei Orçamentária Anual do Distn.to 
Federal (Lei no 89, de 29 de dezembro de 
1989), créditos adicioriais até o limite d-e Cr$ 
15.878.422.000,00 (quinze bilhões, oitocen
tos e setenta e oito milhões, quatrocentos 
e vinte e dois mil cruzeiros). 

O acréscínto proposto dos valores que inte
gram a Lei Orçamentária Anual será aten
dida com receitas oriundas de excesso de ar
recadação previsto para o corrente exercício, 
na ordem de Cr$15.200 milhões, com predo
minância para a arrecadação tributária, con
forme Quadro I. 

As contribuições da União, destinad3S ao 
custeio dos setores de Educação, Saúde e Se-. 
gurança Pública deixaram de ser estimados 
uma vez que decorrerão de transferências es
pecíficas, através de suplementação ainda 
não definidas pelas autoridades da área eco
nómica do Governo Federal. Esses recursos; 
quando definidos, serão incorporados direta
mente ao Orçamento .do Distrito Federal nos 
termos ae autorização contida na Lei Orça-· 
mentária Anual. 

A maior parcela da despesa adicional desti
na~se à cobertura de gastos com Pessoal e 
Encargos Sociais de toda a Administração 
do Governo do Distrito Fedúal, com dispên-
dios suplementares previstos em Cr$ 12.000 
milhões. 

Como credito especial é proposta a inclu
são de um projeto específico no orçamento 
de investimento da Companhia de Água e 
Esgotos de .Brasüia .- Caesb, através da Se
cretaria de Desenvolvimento Urbano, para 
co-nsignar as obras de ampliação do sistema 
de abastecimento de água potável e esgotos 

do Distrito Federal, projeto es~e conteiD.pla
do com recursos externos contratados_ junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimen
to- BID e sua correspondente Contrapartida 
nacional com recursos do Tesouro e contra
tados junto à Caixa Económica Federãl. 

São criados, ainda, dois projetas para apli
cação, no âmbito da Fundação Zoobotânica 
do Distrito Federal, recursos do Fundefe des
tinados à aquisição de implementas agrícolas 
e execução de obras nos Jardim Botânico e 
Zoológico de Brasília. 

Desse modo, a destinação dos recursos a 
que se refere o proposto Projeto de Lei, no 
montante de Cr$ 15.878.422.000,00 (quíilze 
bilhões, oitocentos e setenta e oito milhões 
e quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros) 
segundo os grandes grupos de despesa, se 
apresenta da seguinte forma: 

Em 1,00 
a) Crédito SUplementar 15.204.425~000. 

Pessoal e Encal_"gos Sociais ... ·········--···· 
12.000.000.000 . 

Outras Despe~as Correntes 
e de Capital .................. 3.204.425.000 

b) Crédito Especial 673.997.000 
Despesas de Capital .......... _ 673.997.000 · 

Em vista do exposto, temos a honra de 
submeter à elevada consideração de Vossa 
Excelência o anexo Projeto de Lei que auto
riza o Poder Exec,utivo a abrir ~r~tos Ad~
cionais até o limite de Cr$ 15.878.422.000.00 
(quinze bilhões, oitocentos setenta e oito mi
lhões, quatrocentos e vinte e dois mil cru_~ei
ros), ao orçamento do corrente exercido.
Celsius Anl:ôOio Lodder, Secretário de Plane
jamento - Ozias Monteiro Rodrigues, Secre~ 
tário da Fazenda. 
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bDIO I 

&ot.{fNO DO OISTIIlO fOOfi. 
E~OCAO DI! IECEITA OICNO'TMIA DO EmCICIO 8[ 1991 Cri l.ttt,tl 

LEI aro nos LEI DCESSO IIOYII 1»11' COIP 
ESPECIFICKJIO DA tECEITA OICNlJITMIA II0/11f OICNO'TAIIA 8[ IECEITA z z 

1991 .Nillltl POSICIIO ATllfi. AltECMií.AO GtCNUTAIIA DCESSO 111M. 

I • lfCEJTA Ttlll/TAIIA 4.55t.758 4.22~.117 a.nue lt.2115.141 lt.ISJ.IIS "·" 45,:. 
IDIS 3.181.351 2.952.925 6.134.275 7.895.136 14.129.411 51,,4 33,34 
ICII TII&O 388.275 36t.396 748.611 748.611 I,H 1,78 
OUTIOS RIMOS 981.133 91t.686 1.891.819 2.389.9t4 4.281.723 15,12 lt,l8 

2 • nAI!SfllOCIAS TtlltfiMIAS 519.742 413.141 982.883 1.241.648 2.224.531 1,17 5,29 
FPE 25t.5H 232.513 483.113 m.l76 1.193.189 4,11 2.61 
FPK 91.851 85.255 tn.lf5 223.128 4tl,833 1,47 1,95 
SIUtll I O EOOCACAO 125.25t 116.251 241.5t7 3t5.t88 546.595 2,11 1,31 
DOIA IS 42.142 39.116 81.258 112.656 183.914 1,68 1,44 

3 • OUTIAS IECEITAS lltl.794 t.4tl.m 2.2t2.566 3.613.312 5.115.878 24.17 13,96 
t PATIIIIOillfi. ~6.25t 581.284 1.2t7 .534 1.525.456 2.732.991 lt.f4 ,,., 
OtiJIOS 174.544 121.488 995.132 2.147.856 3.142.888 14.13 1.47 

-----
5o 11 5.861.294 6.t9!1.92t 11.96t.214 15.2H.Ht 27.16t.214 ltl,tl 64,55 

4 • COIITIIIUIOO DA lllAO 6.164.496 5.121.878 11.886.374 11.116.314 21,25 

5 • OPElmS IIE IJEDITt l.tn.442 1.192.911 2.271.343 2.271.343 5,41 

6 • I:OH'JEI(IOS 712.747 3.197 115.844 7$7.198 1,8t 

SGU 8.154.685 6.817.876 14.872.561 14.914.515 35,45 

TOTAL 13.915.979 12.916.796 26.832.n5 15.2M.Ht 42.174.729 ltl,tl '"·" 
FOIITE: SEF E srnM 
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-~-~---------------------------·---. ----------------·---------------------:-----
46111 SWilAW ~: il>J:A:IIO • WIDA!r.S S!l'llVlSlOI!~ 
40+11 fl.Jii~ EJ):.U.:iOii/L 00 DISTi!TO FtDW(. • fEDf DI trl 

[~lC!flc:A.:A: 

-----------------------·----
l llAltJ:WI : FT : 
:OA OCS?tSt. : 

V I L DI 
IIOA:JWXI 10111:. 

····-·-··---·---·------------------· ·---------: 
: 46ii!.ISI~211l.I:H : IIII • tiOGEW. WE611A:lll Dé SAWl' ESCO.Ai 3!21.11 ti : !S.123.t9Y,H 

3!31.H H: 
3132.10 H : 
4l21.H ti : 

2S'2.7iJ,tt : 
1.139.!122,H : 
1.824.~7 ,51 ~ 21.379.11!,11 : 

J l>ltl.IS~2111.t:H : tll1 • PR!Sl~ Di: ASSISHlltl! llf.DIC!i·ODIIK!!l.tx;lCA 3121.14 Hl !e.m.m,H: 
292.723,N: 

1.t)9.Sl2,H : 
1.82~.157,5+ : 

J!OCUISIJS 00 TESOiJRO ftC. IIUTlJlS Ft;;.ES 
5.!l6.86B.7r.!,71 426.613.791,1! 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 31, DE 1990 

Autoriza o Poder Executivo a abrir cré
ditos adicionais até o limite de Cr$ 
15.878.422.000,00 (quinze bilhões, oito
centos e setenta e oito milhões, quatro
centos e vinte e dois mil cruzeiros) e dá 
outras providências. 

O Governador do Distrito FedCral, 
Faço saber que o Senado Federal decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir créditos suplementares à Lei Orça
mentária Anual do Distrito Federal (Lei n" 
89, de 29 de dezembro de 1989), até o limite 
de CrS 15.204.425.000,00 (quinze bíihões, 
duzentos e quatro milhões, quatrocentos e 

313:.11 
31J2~·~ 
4121.11 

PESSI'Ji\~ t EH:.SOCIAIS • IX:TIAS OCSP. WliOOtS 
3.969.87!.371,e:; /r.'.354.759,48 

vinte e cinco mil cruzeiros) para atender à 
programação dos_ anexos I, II,III e IV, nos 
valores ali indicados. 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir créditos especiais à Lei OrÇamentária 
Anual do Distrito Federal (Lei nã 89, de 29 
de dezembro de 1989), agé o limite de Cr$ 
673.997.000,00 (seiscentoS-e setenta e três mi
lhões, novecentos e noventa e sete mil cruzei
ros) para atender à programação cOnstante 
dos anexos V e VI, nos valores ali indicados. 

Art. 3~ Os recursos necessários ao atendi
mento do disposto nos artigos anteriores são 
provimentos de: 

I - excesso de arrecadação das receitas, 
conforme o art. 43, § }l', incisos II e III e 
§ 3'·', da Lei o~ 4.320, de 17 de março de 
1964, no valor de Cr$ 15.200.000.000,00 

·~ ~ !N: 
:tt: 

OCSI'. CAP lT li. 
7i!.25!.41f,S2 

21.379.71!,SI : 

r o r H 
S.õ!3.481.582,e:; : 

(quinze bilhões e duzentos milhões de cru· 
zeiros)~ 

II - cancelamento de dotaç_ões ordiná_~· 
rias do orçamento fiscal no valor de Cr$ 
626.426.000,00 '(seiscentos e vinte e seis mi
lhões e quatrocentos e vinte e seis mil cruzei
ros) conforme discriminado no anexo-VIl; 

III - dotações consignadas ao Fundo de_ 
Desenvolvimento do Distrito Federal, nova
lor de Cr$ 51.996.000,00 (cinqüenta e um mi
lhões e novecentos e noventa e seis mil cru
zeiros). 

Art. 4° Esta lei entra em vigor n·a data de 
sua publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em con
trário. · 

Bras11ia, de de 1990. - 102~> da 
_República e 3lg de Brasília. 

» --- -- - ----~- -- ~- -----~~-.. - '•- ~ -- ------- -------~-------·----L-- -"--
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CrS I,U 
---------------------------------------------

l CREDITO WPLE~DíiAA 
l OE5PESAS COX PESSOAL E ENCAP.GOS -~CIAl~ 
I A~tXO A LEI ~. RECURSOS DO TESOURO I 
:------------...,- --~·~---------------·----------: 

C O D I 6 O I O R S A O VALOR 
·------------- ------------------:------------· 

tlt0i TRIBUNAl DE CONTAS DO DISTRITO fEDERAL 
ll~il GABINETE 00 ~JE~KADOR 
!2tt! PROCURI<OO!:IA GERAl 
!3itl SECRETARIA OE PLAHE~~ENTO 
43êti COiiPANHJA DO OESEIN\llVlli:JfTO DO PLAnALTO CENTRAL 
13~~4 REGIAO ADMIHJSTRATIVA - II G~ 
!3ttS REGIAO ~IHISTRATIVA - 111 TAGUATINGA 
13~16 REGIAO ~IHISTRATIVA - IV SRAZLAHQIA 
!30t7 REGIRO AVIIIHISTRATIVA - 11 SOÇRADIN:IO 
!31t8 REG!AO ADMINISTRATIVA- VI PLANAlliN~ 

i301t REGIAO ADMINISTRATIVA - VIII NUCLEO BA~~IRANTE 
!3011 REGIAO AC~IH!STRATIVA - IX CEILAHDIA 
!3012 RE61AO ~~!NISTRATIVA - X SUARA 
!3013 REGIRO ADKINIST~ATIVA - XI CRUZEIRO 
14Ui SECRETARIIr DE ADIIINIST~ACAO 
HU3 INSTITUTO DE CESEII'JO!.VIIIENTO OE RECURSOS IIUIWIOS 
!5011 SfCRETAAIA DA FAZENDA 
17003 INSTITUTO DE SAl~ DO DISTRITO FEDERAL 
!BGe! SECRETARIA OE DESEHWLVIIIEHTO SOCIAL 
4800! FUNDACAO DO SERVICO SOCIAl DO DISTRITO fEDERAL 
19001 SECRETARIA DE DESEwxr.VIHLKTO URBANO 
190~3 SERVICO.AUTONOHO DE l!HPEZA URBANA 
~9t01 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO. BRASil 
2&~01 SECRETARIA DO TRANSPORTES 
20003 ADHINJSlRACAO DA ESTACAO R~~JIARIA DE BRASiliA 
Stei2 DEPARTME!ITO DE ESTRADAS DE ROOAOOi DO DISTRITO FEDERAL 
2ite! SECRETAAIA DE IIGRICUL TURA E PRODUCAO 

I 51tii FUNDACAO ZOOBOT~~ICA DO DISTRITO FEDERAL 
519&3 EFIPRESA OE ASSISTDICIA TECHICA E EXTEHSAO RURAL 
52&01 DEPARTAIIEHTO DE TRA/ISITO DO DISTRITO FEDERAL 
23et! SECRETAAIA DE CULTURA E ESf'ORTE 
23tt3 AAQUIW POOLICO DO DISTRITO FEDERAL 
23~04 DEPARTA~O DE EOUCACAO fiSJCA, ESPORTES E RECREACAO 
53101 FUNDACAO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL 
24&01 SECRETARIA DE INDUSTRIA, POKERCIO E TURISMO 
2.f&l3 DEPARTAIIEIITO DE TURISMO . 
25t0! SECRETM!IA DO TRABALHO 
26tt1 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 
27tU SECRETARIA 00 li!':! O A118IEHTE, ·CIEHciA"E TECIIOLOOIA 
270~ INSTITUTO DE CIENCIA E TECHOLOGIA DO DISTRITO. FEDERAL 

4st.m.m 
1se.m.m 
47t.ttt.m 
!9S.tH.fH 
7te.m.m 
7UtUit 

w.ut.m : 
3S.m.m: 
SB.ttutt: 
4J.tH.m: 
u.m.ett 
ss.eee.m 
6t.m.m 
1U9e.ttt 

4.6tUet.ttt 
3S.tU.ttt 

SSUet.m 
m.m.ett 
u.m.m 

7tU&UU 
2et.ett.tot 
6~.m.m 
seuee.&et 
2et.t90.0tt 
2e.eu.en 

ue.eet.ttt 
4S.&~t.m 

see.m.ea 
95.t&Mtl 

2êt.ftt.ttl 
u.m.ut 
3S.ett.Cot I 
65.tee.tot l 

w.e&e.tu : 
4t.61Mtt l 
S9.t~l.oot 
3t.t~Uot 

3S.OU.tte 
tuee.m 
4 ....... . 

--------------------------------------.-------
1 o T A L 1 12.eee.eee.ett 

f. 
------------------

---. ·-
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AHE.XO 11 Cr~ l,lt 
·----------·--------------- -~--------------------
I CIEOITO SUflEIIOHAR 
I PIOGRAKA H TlAIALHO 
I 
I t.~no A LEI No. IECURSOS DE TODAS AS FOi!TES 
1-----------------·----------·---
1 I 
I COO!GO I ESPECIF.ICACAO PROJETOS ATIVIDADES I I O I A L 
I I 

------~---· 
I 
I 
I 

mot I TRIBUIIAL DE CONTAS 00 OISIRITO FEDERAL 
tlltl I TRIBUHAL DE CONTAS 00 DISTRITO FEDERAL 

IIIHI.flt2tt22.111 llttt 
I I FlSC/tliZACAO E CONTROLE DA ARRECAOACM E AI'LICACAO DOS 
I I IECIJ!SOS PU9UCOS 
I 
I :ttH 

I FUHCIOHMEHTO 00 TRIBUIW. DE CONTAS 
i 
I 
I 

lltll I 6ABIHETE 00 GOVERIIAOOI1 
lltll I GABINETE 00 GO\IERNAOOi 

llllll.136712t2.tt3 , ... , 
I. . ASSESSORAKOOO S!IPER!OR 
I I 

11113 
'I'IIIC!OHAIIEHTO 00 GMIIIHE DO K!LITAR 

I 
I 

NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORREHIES 

!11/ESI!IIEHTOS 

I HAJ1111EZA· DA DES!'ESIII 
·"' OUTRAS DES!'ESIIS COliREHJES I . 
• ftmCIC·fh~P.fO nA r:ViifCt.\WIA DE DEsnr;~~~t-:~:_ifi~W 

tfiirff.;. ''-· .. ' - --
131M I SECRETARIA DE PLAHEJA!tOOO 
13tt1 I SECRETARIA DE Pl.AHEJA!iEHTO 

I I 
113NI.f3t7t211.115 ltttt 

ENCARGOS DE IESIOHALIZACAO· 

:Hii 
ENCARGOS DE IEGIOHALIZACAO 

HATtmEZA DA DESPESA 
OUTRAS DES!'ESIIS tORREHIES 2t.tlt.lll 

113tll.t309t21MII 11111 
I COORDEHACAO DAS ATIVIDADES DE Pl.AHEJA11El!TO,ORCAIEHIO E 
I fi9DERKIZACAO DA ftCAO GOIJERHAHEHTAL I 
I 

:. . . 

2S.tll.m 
2.ttl.ftt 

I 

' 27 .t&l.fH I 
v.ett.m 1 

. .. 

2Z.tH.HI I 

27.t.l.tH I 

a.m.tet 
s.m.m 

s.m.m 

3.ttt.ttt. 3.tN.Mt 

:. 

. . 
i9t.fH.t"4~ : 

449.111.0&1 I 
~2.m.m: 

2t.OII.tH I. 

22.Ut.Ht 
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IIHEXO 11 

I CREDITO SUPLEP!ENTAit 
I 
I 
I AHEXO A LEI No. 

PROGRAMA OE TRABALHO 

1----------- -----·----
1 
I C00160 ESPECIFICACAO 

:--.. ----- --------
'UI! 

RR!CIOIIW:MTO 0A SECitETAit!A DE PLAir<.JAHENTO I. 
I 
I 
I 

NATUitEZA DA DESPESA I 
OUUAS OCS!'ESAS CO!iiENTES I 

IHVESTJ/1ENTOS I 

!3U2 SECitETAit!A DE PLANEJAIIENTO • ENTJDIIOCS SUPERVISIONADAS (11 

'l:JH2.t3e9e4S2.B2Z me 

'lU! 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ACAO GO\IERNA/1ENTAL 

FUNCIONAIIc."NTO OA COMPANHIA OE OESENVOlVI/1EN!O DO 'PLANALTO 
CENTRAl 

NATUREZA OA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

43tll CO!!PANHIA DE OCSENVOLVI.I!ENTO DO PlANAlTO CENTRAL 

l43tl!,t3t9t4S2.t27 ,IlM . 
I . APOIO AO DESEHVOLVI/1ENTO DA ACAO GOVERHMOOAl 

lllfl 
FUilCICNAI!ENTO DA COI!PANHIA DE OCSENI'OLVIKEN!O DO PLANA! TO 

r CENtRAl 

I 
I 
I , 
,t ! ' 

' ' i I 
',I 

NATUIIEZA DA DES!'ESA\ I 
OUTIAS DESI'ESAS CORRENTES' I 

I 
13013 I REGIAO ADHIKISTRAT!VA I • PLANO PILOTO 

:mt3.tll712!2.!97 :em 
ADIHKISTRACAO GOVEiiNAHENTAl HO PLANO PILOTO 

:1121 
FUKCIOKAI1ENTO DA ADI!IHISTRACAO 

NATU11EZA DI\ DESPESA I 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

PROJETOS 

Maio de 1990 

CrS !,tf 

REWISOS DE TOOAS AS fONTES 

AmiOAOES TO I Al . . 
22.m.tH 

I 
' I ' 12-ltt.tH I 

1t.ne.elt 1 
I 
I !9t.llt.tH , 
I 

!91.tee.Ht 

. . 
m.m.tH 
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ANEXO II Cri !.11 

I CREDÍTO SUPlWNTAR 
PROGIAKA OE TRABALHO 

r 
I AHEXO A LEI No. RECURSOS DE IOOAS AS FOI!IES 
r------------ ----------------------: 
r r 
r COOISO I ESPECIFICACAO 
I 
:----------
:mt3.t3t71252.198 :teee 

CONSERV/ICAO OE EDIFICIOS E L06RAOOUI\OS PUBLICOS 00 
PLAHO PILOTO 

:em 
I CONSERVACAO DE ED!f!CIOS E l06RAOOUROS PUBLICOS 
I 

I 
ll3fl3.f8.4622S4.m :tm 

HATUI\EZA DA DESPESA 
OUTRAS DES!'ESAS CORRENTES 

I IWiUTEHCAO 00 PARQUE RECREATIVO E TURISTICO DE BRASILIA 
I 
:Ht1 

IWi\ITEHCAO DO PARQUE RECREATIVO E TURISTICO DE BRASILIA 

I 
13QI3.1161327Utl lttel 

HATUiiEZA DA DES!'ESA 
OUTRAS DES!'ESAS CORRENTES 

I .,CUSTEIO DO SISTEI!A DE IUJIIIHACAO PUBLICA DO PLAHO PILOTO 
I . 

'IIII 
IWi\ITEHCA!l DO SISTEI!A DE ILUHIHACIIO Pll!LICA 

• . 

I 13tl4 REGIAO ADlf!NISTRATIVA II - SAI!A 
r 1 
ll3t14.1317121M14 lllll 
I I ADKINISTRACAD GD\IERNAIIEJITAl NO SAI!A 

:etl3 
fUHtiON!i!IENTO DA ADI!IHISTRACAD 

r 
HAT!fEZA DA OES!'ESA I 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 
I 

I 
HAT!fEZA DA DESPESA I 

OUTRAS DESPESAS CORREHTES l 

PROJETOS ATIVIDADES T O T A L 

2.fti.IH ' 

2.1H.HI 

2.tel.tH 

34.1ti.IH 

~.m.m 

3-l.m.m 

43.sK.III l 
I 

43.5tl.tlt : 

43.511.HI 

2l.flt.ttt : 
I . • 

3.ttt.tM J 

3.ltl.tn : 

• 
3.ttt.Hi : 

r -----------·---· -----------
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ANEXO II -----------------------'!----------------
1 arono ru>LEXEKTAA 

PI06tAftA OE TRABAlHO 
I 
I ANEXO A LEI Ho. 
1----

COOIGO ESPEClflCACAO 

:------· 
:131H.II585752.169 10111 
I I CONSER\1\"..AO OE AREAS UIIBAKIZADAS DO GAMA 
I. I 
I lltt2 

COliSEJII'!\CAO DE A!EAS UliBAHIZAI>AS 

I 
:13114.18.1t3272.1!5 lllli 

I 
Hll IUREZA M DESPESA : 

OUTRAS DESPESAS CORREKTES : 

I CUSTEIO DO SISTEMA DE ILUIIIIIIICAO PUBLICA DO GAMA 

:tt62 
lfAifl)TIJ!CAO DO SISTE!IA OE ILUIUKACIIO PUBLICA 

!3ttS I RE6!AO o\DIIINISTRATI\\\ III • TllGUi\TIHGA 

113ttS.tat7t2!2.116 :mt 

HllTUREZA OA DESPESA 
OOTRAS OCSPESAS CORRENTES 

I "'lD!!INISTliACIIO 60\lERHM!EKTAL DI TAGUI!TIKGA 
: 
:tu& 
I F\IHCIOIWIEHTO OA AOI!IKISTRACIIO 

.ieti! 
l fl.ffiCIC~e:EtnO t~ f:O:~INlSTP.~~ 

i 
aates.lt585752.t72 :mt 

!illllliEZA OA DESI'ESA ! 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l 

COMSERI'ACAO OE AREAS URBANIZADAS DE TAPIJATJHGA 

:Ht3 
I COHSER\\\CAO DE ARfAS URBAKIZAI>AS 

NATUREZA OA OCSPESA : 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

PROJETOS 

Maio de 1990 

trs 1,tt 

tECUI!SOS OE TODAS AS FOKTES 

ATIVIOAOES TOTAl 

-----· 
8.Sit.ttl 

8.8ti.IH 

8.811.Ut 

!l.!tUft 

!l.!ll.etl • 

!1.111.111 

35.111.111 

~.3t8.1H 
I 
I 

5.31Utt 
i 
l 

~.m.eet • 

!Mit.ltt 

H.m.ttt 

tMtt.m 

. ---' --___!__fi-----------~ 
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ANEXO II Crll,lt ! ___________________ ,.. ________________ __.~----!-----------------------------------------~-------------~ 
I CREDITO SUI'lEIIENTAA ) 
I PROGIAftA DE TRABALHO ,, • . , 
l ANEXO A lEI No. RECURSOS DE TODAS AS fOií!ES I' 
:----------------------------

CODIGO ESPECi'fiCA·CAO 

--------------·-- :~ 
I ., 

PROJETOS I ATIV!DADES 
I 

:t T O T A L ., .. 
'· 

:----------------- -------------- ---:! 
:t36t5.11613272.11B 161&1 
I CUSTEIO 00 SISTEftA DE lL!JIIINACAO PUSLICA DE TAGUATIHGA 
I I 
I 'lte3 
I IIANUTENCAO 00 SISTEftA DE !L!JIIINACAO PUBLICA 
I 
I NATUREZA DA DESPESA 

OUTRAS DESPESAS COmNTES 

13et6 REGIAO AD!I!NlSTmiVA IV - 8RAZl.ANO!A 

'13116.13171212.119 .1011 
I Allii!NISTRACAO GOVERI!AMEI!TAl Ell BRAZlA'IDIA 

:ms 

I 
I 

fUNCIOMAIIENTD DA ADHINISTRACAO 

13917 l REGIAO AOIIJN!STRATIVA V - SOBRADIIIHO 
I 

,!39t7 ,t3f71212.t2t I IIII 

NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORP.EI!TES 

I 

I AlliiiHJSTRiltAO GOVEJ(NAIIEI!TAL Eft SOSRid)!HIIO 

l 
t 
I 
I 
I 

I 

I 
\flll 
tmfUNCIOIWtEIITO DA t\DMIHISTRACAO 
.I 
I 

I 
NATUREZA DA DESPESA 

OUTRAS DESPESAS COiiOOES 

113it7,116t3272.t22 :tm 
I I CUSTEIO 00 SISTEIIA OE ll!JIIINACAO PI.ISLICA OE SOBRt\DIHHO 

I 
ltftS 

IIANUTEHCAO 00 SISTEMA OE ILUMIMACAO PUSLICA 
I 

NATUREZA DA DESPESA I 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

------------

·' '· !S.:!It.tlt I 

ts.m.m : 
I 
I 

15.3tt.tll 
·• ' . 811.111 . .. 

811,1tl 

s11.m 

811.111 

6.Ht.m 

l.tH.f.tl 

t.ttt.m 

!.Ht.tH 

s.m.tu 

S.Ht.IH 

s.m.m : 
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I .CREDITO SUPWIDi!AR 
I 
I 
I AllEXO A LEI No. 

PR06RAKA DE TRABALHO 

CrS. l,tt 

RECURSOS DE IODAS AS FOII!ES 
1---------------- ---·------- ----·--~ .. -·---------......... -.....-=------~: 

COOIGO I ESPECIFICACAO 
I I 
1---------------·---------
1 1~18 I RESIAO A!)II!NIS!RA!IVA VI • Pli\NAL TINA 
I 
u~es.t3t7t212.t23 :mt 
I AOKINIS!XACitO GOVERiit.MEN!Al EH Plr.NAIJIIIA 
I . 

1 :tm 
FUNCIO!WIDI!O 1\A Anli!NlS!RACAO 

I liA TUREL\ DA DESPESA 
I OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
I 
'13ets.ll6t3272.t24 :mt 

CUSTEIO 00 SlS!EIIA DE lLUXIIIACAO POOl!CA DE Pli\NALTIHA 

:tte6 
IIAHU!OCAO DO SISTEIIA DE ILUXINACAO PUBLICA 

!3tt9 I REGIAO A!)lllN!S!RA!IVA VII - PARAMO!\ 

ol3119.1t5857s.l.tl4 :mi 

NATUREZA 11<\ DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES , 

. I· COliSERVACAO DE AREAS IJRBAHIZAOAS DO PAAAHOA 

. . : M..\fJHJ!:r:~ [;0 Sl~itM Dt lll.:!ü:i:.UO fl}~UCA 
•teu 

I 
I 

CONSERVACAO DE AIIEAS IJRSANIZADAS 

I 13111 RESIAO ADKIKISTRA!IVA IX - CEILAHD!A 
I I 
:t3tll.1317t212.tl7 :em 

IIATliREZA ·oA DESPESA I 
OUWlS DESPESAS COiRENTES I 

I I AD!IINISTRACAO SOVFJlNAKENTAL EH CEILANDIA 
I 
I 11117 

1 

, FUNCIONAKENTO 11<\ PA!RIJUIA IIO!OKECANIZADA 

NATUREZA 11<\ DESPESA 
OUTRAS DESrESAS CORRENTES 

' ' PROJE!OS I mVIDADES T O I A L 
I 

1.211.m 

5.5fl.lll : 

21.5ft.efl 

I 

r-J_:::~:tl l 

6.711.111 : 

. . 
1.21f.t!t : 

1.2C 1.IU I 

5.5U.Itt 

s.ste.m 

21.5!1.tot • 

21.511.1tt : 

21.5fl.tet : 

27.5!t.ttt 

1.m.m 

7.30!.ttl • 
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ANEXO 11 Cr~ l,tt 
-~-·-----.--------------------------------------------------------

I CREDITO WfWil:HTAI! 
I 
I 
I AJ(fXO A LU No, 

PROGRAMA OE TRAIALHO 

~~-------·-----·---· 
I I 
I COOIGO I ESPECIFICACAO 

I 

l!EWISOS DE TOOAS AS fONTES 

PROJETOS ATIVIOADES TOTAL 

l-------------------------~--------- -------------------: 
l.l3t11.115S5752.118 :tttl 
I COHSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DE Cf!LANDIA 
I 
I 
I 
I 
I 

1 

11118 
I COHS!:RVACAO DE AREAS llliEIJUZADAS 
I 
I 

I I 
l!stl! .!t6t3272.19l am 

I!ATUREZA 01\ DESPESA 
OUTR.AS DESPESAS CORRENTES 

I· CUSTEIO 00 SISTEMA DE llU!III!ACAO PUBLICA DE CfiLAN!)IA 

:ttts 
IIANUITHCI!O 00 SISTEIIA DE llU!III!ACAO PUBliCA 

I 
HATUltEZA 01\ DESPESA I 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

I 
I 13t!2 I RESIAO AD!IIK!SnATI\1!\ X - GUARA 
I 
1!3f12.!t6t3272.t:111 :m~ 

:-
1 
I 

I CUSTEIO 00 SISTEIIA DE llU!IINACAO PUIILICA 00 GUARA 

Jltt7 
i~m MHUTEKCAO 00 SISTEHA DE IlU!Ili!ACAO PUIIL!CA 

•' 
'I NATUREZA DA 'IESPESA 
'I MiAS DESPESAS CORRENTES 

13tl3 I tESIAO AD!IIHiSTRATI\1!\ XI • CRUZEIRO 

U3t13.umm.!62 :mt 
I I CUSTEIO 00 SISTEIIA DE ILUHINACAO PUill!CA· DO CR~EIRO 

:ttt9 
HANUTEHCAO 00 ·siSTEKA DE !LU!IINACAO PliiLICA 

·' 

NA TUlltZA DA DESPESA l 
OUTRAS DESPESAS CORR!JHES I 

t 

UIMGt : 

l6.21t.tH , 

!6.2tl.lll : 

16.211.te0 

61U~t: 

61'-tH 

61UII 

61t.tlt 

2.4ti.Nt 

2.m.m 

2.#e.tlt 

2.m.m . 
-+J ____ . 
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t.NEXO 11 trl 1,11 ___ ,, ___ +------~------"-----------------------
I CREDITO SUI'LEM(NJAR 

PROGR~KA DE lRABALHO 
I 
I t.NEXO A LEI Mo. 
1--- -------

COOIGO ESPECI'fiCA.CAO 

:·------·----------
13114 l ~EGIAO AOti!KlSlRATIVA XII • SAIWIBAIA 

113114.10585752.195 :em 

. . 

CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DE SAI!AHBAIA 

16t!2 
COilS[R\IACAO OC AREAS URBANIZADAS 

!31!4.116&3272.m :tm 

IIATIIiEZA DA DESPESA I 
OUTRAS OCSPESAS CORREitlES 

I custEIO DO SISTEMA DE IUIIIINACAO PWLICA DE SI!IIAII!IAJA 

:e&12 
~.ANUTENCIIO DO SlSTEl!A DE ILUIIINACAO PU8llCA 

!411t I SECRETARIÁ DE ADK!HISIRACAO 
141&1 I SECRETARIA DE ADKIKISTRI!CAO 

.I 

I 
IIA!UREZA DA DESPESA 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

:mel.t3t7t212.128 :tttt 
.DIRECAO E COORDEHACAO DOS SISIDIAS ftD!IIH!STRATJVOS 

NATUREZA DA DESI'ESA l 
OUTRAS DESPESAS CORREKTES l 

I 
I 

141t3 I INSTITtrlO DE DESEHVO!.VIIIOOO DE RECUiSOS HUIWIOS I 
I 

:mt3.t3t7t214.ee9 :me 
fUNOO DE DESEHVO!.VIKENJO DE RECUiSOS HUIWIOS 

lletl 
I DESEHVO!.V!HENIO DE RECUIISOS HUIWIOS 

I 
IIATUiEZA DA DESPESA l 

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL I 
I 

fROJEJOS 

\ ____________ _ 

RECURSOS DE IODAS AS fO!!TES 

-i 
ATIVIDAOES T O l A L ~ 

·: 
4.ttl.ttl I 

I 

2.5tt.tH : 
I 
I 
I 

21t.tH.Itt I 

I 
I 
I 
I 

2.43t.ttt: 
I 

6.511 .... i 
5 

Ult.tlt ~ 

; 
UH.tH ~ 

o) 

a 
-~ ., 
: ~ ,. 
,,; 

2.5H.fH l: 
:• 
l ~ 

2.Sit.tlt : 

. . , 
262.~31 .... : 
2ft.Kt.tft: 

I. 

2tt.IH.Ht 

2tt.ttt.Hi 

2.43f.tlt 

2.43t.Ht 

2.431.ttl 
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AIIEXO 11 
--------------

! CIIEDITO SIJPLEKENTAR 
rROGRUA DE TRABALHO 

! 
I MEXO A LEI No. 
:----.. --- ·----·-----------------
I 
I C*ISO 
I 

ESPECIFICACAO 

1----
15tlt I SECmMIA DA FAZENDA 
!5111 I SECRETARIA DA FAZEIIDA 

I 
IISU!, t:leBt2!2.t35 ltltt 

I AD!!IHISnACAO E CONTROLE FAZEIIDAAIO 

lilt! 
FUNCIOiiAIIEHTO DA SECRETARIA DA FAZENDA 

.lsetr.tsest212.!5! :mt 
I I DES!'ESAS COI! EXERCICIOS ANTERIORES 
I 

'lU! 

HATUitEZA DA DESPESA 
OUTRAS DESI'ESAS DE CORRENTES l 

PABA/1000 DE DESI'ESAS COI! EXERCIC1DS ANTEUORES 

' ' l!51t!.t3t,Bt332.127 IO&l 

HATtlltEZA DA DESPESA I 
OUTRAS DESI'ESAS CORRENTES I 

.a!RoS E IJIORTIZACAO DA D1Y1DA PUBLICA CONTRATADA 
I 

·t :ttti 
' ' , . . Cte; .UOS E AIIORTIZACM DA DIVIDA PUIIL!CA CONTRATADA 

HJNC!{;:!,',~0HO r.r; fL:;;:J,;::r,~ E((1U!fJ~::!!... 

' ' 

I 
llstll.tstst3t2.ts6 :em 
I I CADASTRO E CONT.ROLE DA MRECADACAD 
I I 

:teu 
I CADASTRO E CONTROLE DA ARRECAOACAO 

----------

.. NATUREZA DA DESI'ESA 
.altOS E ENCARGOS DA DIYIDA I 

II!IOI!TIZACAO DA DIVIDA : 

__ L 

Crl !,ti 

REM~ DE TOMS AS FONTES 

fRO.JETDS l ATIVIDADES I T O T A L 
I 

a.t76.m.ttt 
a.t76.m.m 
I 
I 
I le,tet.HI ' 

lt.ltt.fOI l 

. . 
: 

rs.m.m 

rs.m.en 

' '· IS.IIt.tfl I : 

263.ttt.m 
345.1tMH 

' ·' 

m.m.m : 

: tes.~ee.e~ J 
{ 

ltl.llt.tet 

ue.m.m: 
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AHE!O 11 

I CliEO!TO SU?LEIIDITAR 
PROGRAKA OE TRABALHO 

I ANEXO A LEI No, 
1----------- ---------
1 
I CODIOO E S P E C I F I C A C A O 
I 
1------- ----------· 
:15011.13080242.172 ltltl 

I SISTEib\ DE PROCI:SSAHENTO DE DADOS 
: . l 

'9014 

I· 

a~u.mmH.IbB ocn 

I'AHUTDr../10 DOS SISTDIAS DE PiOCI:SSI!It(NJO DE DADOS 

NATUI1EZA DA DESPESA 
O!JTRAS DESPESIIS CORRENTES 

flNA.~CIAliENTO A PROG~AKA DE DESENVOLVIHENTO 

:nt1 
fiNMCIM!:NTO A PROGRMA DE DESENVO!.YltiENTO I 

I 
NATUIIEZA DA DESPESA l 

PROJETOS 

Maio de 1990 . 

Cri 1 ••• 

RErutSOS DE TODAS AS fO!!TES 

ATIVIDADES lOTH 

2t.ttt.ett : 

21.tH.Ht l 

2t.1tt.m 

m.uuet 

323.UI.ftt 

OUTRAS PESPESIIS DE Clli'ITAL l 323.0~e.t&t l 

16tel l SECRETill:lA DE EOOCACAO 
161&2 l SECRETARIA ~[ F.OOCACAO -•[NT!DADES SUPERY!SlONADt.S (I} 

H6112.em<2I2.e3a :tQ~t 
I 1100/TE~ DOS SEiiV!COS I\DIIINISTRAliVOS DA fUliD!>CAO EOOCACIONAL 

:em 
fUNCIOIW\ENTO DA fUNDAC/!0 EDUCACIONAL 

I 
aut2.ts75427l.B82 :em 
I I OISTRIBU!C/!0 DA ltEREI!Oo\ ESCOLAR 
I I 

:tH1 
OISTRIBUIC/!0 DA III:RENDA ESCOLAR 

NA TUIIEZA DA DESPESA l 
O!JTRAS DESPESIIS toiRENTES I 

NATUIIEZA DA DESPESA l 
O!JTRAS DESPESAS toiR.EHTES l 2f.ttt.ttt 

' ·-1 

54.97f,Ht 

74.971.tU 
74.m.m 

54.V7t.Ht 

su7t.m 

2Mtt.ttf 

2t.IH.ttf 
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m:xo II 
------------------------------------·---
I ti:EOITO SUPU:IU:HTAR 
I 
I 
I tJitXO A LEI No. 

fROG~Aft~ DE 1RAIALHO 

1---------------- --------------------
1 
I COOISO ESPECIFICACAO 

:-------
46111 I fiiiiDAtiiO EDOCACIOI!AI. DO DISTRITO FEDERAL 

I 
146tll,fSt7t2!2,t38 ltttt 
I . IIANUTIJ!CAO DOS SERVICOS ADKIHISTRATI\'OS Do\ fiiiiDAtiiO EOUCAtiOHAL 
I 
1 :em 

r 
I 
I· 

I 
146111.18754271.182 11811 

FUHCIOIL\IIEHTO DA FUHOACAO EDOCAC101!Al 

I DISTRIBUICAO Do\ KEREHDA ESCOLAi 
I 
I ltltl 
I DISTRIBUICAO DA KEREHDA ESCOLAR 
I 
I 

I 
. IIATURElA Do\ OCS!'ESA 

OUTRAS D€S!'ESAS COUEHTES 

IIATUREZA Do\ OCS!'ESA 

PROJETOS 

Sábado 19 2175 

Cri l,tl 

RECURSOS D€ TODAS AS FONTES 

t 
I ATIVI!li\DES TOTAL i , 

--------Í 
74.97Utt t 
S4,971,HI Ó 

54.971.111 : 

21.en.tH 

2!.tle.tH 

OUTRAS DESPESAS tORWITES 2t.eet.611 ' 
I 

17Nt I SECRETARIA IIE SAOOE 
I 
I 
I 
r' 

17112 I SECRETARIA DE SAllllE - EHTJMOES SUI'fRVISlONttOAS (I) 

H7tt2.13754282.982 :tett 
I I ASSISTEliCIA KEOito-IIOSI'lTALAR 
I I 

~ 
~-

t 
I 
I 

I 

11112 
~ HOSPJTIIL\W 81$8: I>OS D1~i.YO rnfji~ 

·= 

r 
47tt! I FUHD!tCAO IIOSI'l!ALIIR DO DISTRITO FEDERAl. 

147111.13754282.182 ltlll 
' ASSISTEIICIA KEOito-HQSPITAI.AR 

:e112 
HOSPITAL Df BASE DO DISTRITO FEDfRAI. 

I!À'I!ilttzl\ Do\ DESI'ESA 
OUTRAS DESPESAS COI1REHTES 

III'IESTII!EHTOS 

NATUREZA Do\ DESPESA 
OUTRAS IIESI'ESAS CORRENTES 

INI'ESTIIIEHTOS 

.... 

• i • •' . . 
' .. . 

fS.tti.IH 
5.ttl.tlt 

fS,tii.!M 
5.111.111 

. 
~ 
: 

!tl.lti.IH: 
109.111.ttt : 

m.m.m: 

lll.tll.ltl 

ltl.lti.Ht 

ltt.lfUN 

m.m.HI 
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!~NEXO II Crl 1.11 
--·-------------~----------------· --------------. 

I CI!EDITO S!Jl'LEIIENTAR 
I 

I AHEXO A LEI Ho. 

PROGlAftA DE lRAiALHO 

WlJ<S(<S [)[ !OMS AS FOI!fES 
t---- --------------
1 I 
I COD!IiO ESPECIFICA-tAO I PROJETOS ATIVIDADES TO T H 
I 

:; 
: 

1-------·----- ·----------- ------: 
1 !9ttt I S!:CIIE!Ai!A DE DESD:\'OLV!ftEI!TO IIRiAHO 

!9tll I S!:CRE!ARIA DE OCS!:HVOLVIKENTO URiAHO 
I 
aml.!lt71212.t4B :m1 

I OCSD!VO!.VIftEI!TO O~S ATIVJOAOES VIARIAS, IPSOOILIARJAS, 
0C AROUITETURA E URBAHISKO E DE EDIFICACOES 

:llt1 
I FOOCJOHAKEI!TO DA'SECiiHARIA DE DES!:HVOLVIKEI!TO U!tBANO 

l91t!.!et762SI.IB7 IUII 

HATUIIEZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORREI!TES 

I COI!STRUCAO E Ml'l!ACI\0 DE PREDIOS E PROPRIOS 00 PODER 
I PU8LICO 

lt!e2 
COI!S!RUCAO E IW~IACAO DE PREOIOS E.PROPRIOS 

HATU!tEZA DA DESPESA 
IIM:STJI!EHTOS 7UOI.HI 

I 
:19111.16915751.111 :mr 

I 
I 

2.ttt.ltt I 
I 

. 
' 

597. ti !.III 
S57.111.1N 

2.tll.lll 

7t.fel.ltl 

I JIIPLAI!TACI\0 DE VIAS E OBRAS COIIPI.E!IOOARES DE lii!BAHIZACAO 48S.tH,tll 

I IIII 
I . JIIPLAHTACAO DE VIAS E OBRAS COHPLEKEI!TARES DE IIRBAHIZACAO 

HATIJIEZA DA DESPESA l 
lii'IESTJI!EHTOS I 48S.tn.lll l 

t 11'112 I S!:CIIETIIRIA DE DESENVOLV!ftENTO URBANO - OOIOAOES"Sll'ERVISIOHADAS (I) 
I . 

l!9112.!fl7t212.85t :mt 

:ttti 

EXECUCM DE OBRAS E SERVICOS DE URBAHIZACAO 

FUNCIO.'W!El!TO DA COIIPANHIA URBAHIZAOORA DA IIO\IA CIIPITAL 
00 BRASIL 

NATUIIEZA DA OCSPESA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

·---------------------------------

!l.ttt.ttt 

IMII.tll 

11.91t.tN 

lt.ttt.tll I I ; 
______ I ---n;--:. 
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MEXO 11 Cri 1,11 
-------------------·----------------~-------------. ----------· ---·--
I taEOilO SUPLEHEMIAR 
I 
1. 
I MttXO A LEI No, 

PR061AKA OE TIAIALHO 

1----------------------
1 I 
I COOIM I ESPECIF-ICACAO 
I I 

RErutSOS DE TODAS AS FOMTES 

PROJETOS I AT!VIMDES 

--: 
I 

TOTAL : ,....__________ _ ___________ .. ____________ , 
I mtl : COIII'Il!DliA URBAHIZIIOORA M NOVA CAPITAL DO BRASIL 
I 
:mtt.ttl7t2t2.tst :tm 
I I EXECUCI!O OE OBRAS E SERVICOS DE liRBAAIZACIIO 

" I 'tltl 
fUNClOIW!ENTO M COlii'Am!IA UliBANIZADORA DA NOVA Clli'ITAL 
DO BRASIL 

I 
I 
I' 
I 
I 

. I 
i9tl3 SERVJCO AUl'OI!OKO· DE lii!PEZA URBANA 

'191t3.!16t02!2.t54 Hll 

NATUREZA M DESPESA 
OUTRAS D!:SPESt\5 CORREiflES 

I 

EXECUCM MS AIIVIDADES OE COLHA DE LlXO E lii!PEZA DE 
VIAS E LOGRAOOUROS PUBLICOS 

11011 
FIJIICJOIW1ENTO DO SERVIcO IIUTONQIIO DE lliii'EZA UUAHA 

• 
j 
1 
I 
I 

~ 
21tit I SECfiETARIA DE TRAHSPORTE 
21tl! I Sf;CRETARIA DE TRANSPORTE 

I 2ttti.t3t7i212.!341tlle 

_NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS COKREM!ES 

I I SUIISIDIO M liAHSI'Of!TE COLETIYQ.D01!iSTRITO FEDERAL I .. 

I ltell 
I SUBSIDIO AO TRANSPOf!TE. COlETII/0 
I ·: 

NATUREZA DA DESPESA 

I 
!I.Hf.ltl : 

I 

3t.tll.ttt 

u.m.ett 

!MIUtl 

3t.m.nt 

se.m.m 

3Mtt.ltt 

' ' : 
' .. 

'• .. 
221.11Uit' 
22MII.m 

22e.m.ttt 

22MI!.tll 

I 
I OUTRAS DESPESAS CORRENTES • 22t.IH.tlt : I : 

--~--------'--1-l---=-
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IJifXO 11 Cri !,ti · .. -----r---------------~--------------------r--------~-'--------
I CeEDITO SUPLEKEHTAII 
I 
I 
I AHt:XO A LEI Ho. 
;-":"·--------------- -----

COOIGO ESPECIFICHAO 

·-------

" '· 

21111 l SfCIIETAIIIA OE AGRlCti!.TURA E PROOUCAO I 
21112 l SfCRETAIIIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO - ENTIDADES SUI'ERnSIONADAS <•l' 

2ltt2.tll7t212.a56 :tm 

:til! 

21te2 .t4!BI2!2 .894 l 0101 

I 
:tm 

EXECI.ICAO OE PROORMAS DE fO!!OOO AG110PECUAIIIO E 
PRE&RVACM DOS RECURSOS NATIJliAIS 

FUNCIOHAKEHTO DA FU!IDACAO ZOOBOTANICA 

NATUliEZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CO!IRENTES 

I 

OC&NVOLVI!I!:IITO DE PROSRAI'.AS DE ASSISTENCIA TECHICA E 
EXTENSAO RIJliAL - EM TER 

fUNC!OHAKENTO DA Elll'RESA OE ASS!STÉHC!A TECH!CII E EXIEHSAO 
RUI! AI. 

I 
'; 

51Hl l fUiroACAO ZOOBOTAN!CA 00 DISTRITO FEDERAL 

NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CO!IREIITES 

. l· 5lt&!;ll!712!2.t56llllt 
f EXECUCIIO OE PROGIIMAS DE FO!I!:HTO ASROPECUAII!O E 

PRESER\'ACM DOS RECURSOS NATURAIS 

:ttt1 
FU!IC!O!WIENTO DA FlJHl)ACAO ZOOIIOTANICÍI 

I 511f!.l4171215.127l&elt 

NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CO!IRENTES 

I . CO!ISTRUCM E EiUIPA!I!:IITO DE OBRAS DA fZOf 

:lte~ 
CONSTRueM E EQUIPAI!ElfiO OE PROPR!OS 

NATUREZA DA DESPESA 

PRO .E TOS 

INVESTIIIEHTOS I !5.925.1tt : 

RECURSOS DE TODAS AS f0111ES 

ATIV10ADES T OT H 

89.m.m : 
89.11Utt l 

I 

lt.lll.ttt: 
I 

u.m.m 

lt.tel.lll : 

79,111.111 

79.111.ftl' 

79.HI.t01 l 
I 

25.925 .... 

!t.lll.lft 

U.lfi.IY 

!l.ttt.ltl 

15.92S.tH 

1 15,92Útt. 
I 

___ : --/J__J 
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ANEXO 11 
---------------------·----------·--------------------... ----------
I CREDITO SUPLEHEMTAII 
I 
I 
I ANEXO A LEI No. 
1---------
1 

PIOGRAKA DE TRABALHO 

Sábado 19 2179 

CrS I ,ti 

JECUI1SOS DE 1 ODlS AS fONTES 

I CODIGO E S P E C I F I C A C A O PROJEIOS ATIVIDAOES T O I A L 
I 1---------
1 I 

I 
51tt3 I EIIPRESA DE I!SSISTEMCIA TECMICA E EHEMSM RURAL 

5!tt3 ,14181212.194: IHI 
DESEHI'O!.VHIEN'TO DE PROGRAIIAS DE ASSISTENCIA TECMICA E 
OOEHSAO RURAL • EHATER 

'tltl 
fUHCIOHitiiEHTO DA EMPRESA DE I!SSISIEHCIA TECI!ICA E OTENSAO 
RURAL 

230tl S!:CRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 

NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORREN'TES 

23»2 S!:CRETARIA DE Cltii.IRA E ESPORTE - EN'TIDADES SUPERVISIOMAIJAS (t) 

23102.18171212.841 'em 
I EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ADMIMISTRACAO DO SISTEMA CULTURAL 
I 

:mt 
fiRitlO!WIEN'TO DA llJHDACAO CllTURAL 

IIIITUREZA DA DESPESA I 

1 79.HI.tff 

I 
I 
I· 
I 

79.ltl.ttt 

79.11Mtf 

79.tte.tH 

13.tii.IU 
. 13.101.Ht 

ts.tot.oet 

!3.1tt,tH 

OUTRAS DESPESAS CORROOES I I 9.7tl.ttt ·I 
-. l!MOSTIIIOOOS ~ ~ 3.3tl.lll :: : 

r------------1----------- ~-----------..-...-1---·----:-,- ---r----·---:: 

53ttl : AJNDACAO CllTURAl DO DISTRITO fEDERAL 
I 

I 53ttl.tSI712!2.t41111tt 

~ , 
., . f 

'r ·• ' ~ f l3.tfi.tK : 

I EXEC!ICAO DAS ATIVIDAOES DE AOMIM!SllACAO DO SISTEM C!ILTURAL 13.ttt.ttt : 

:ttt1 

NATUREZA DA DESPESA : 
OUTRAS DESPESAS CO!IROOES : 

IHVESTIIIOOOS : 
I 

9.7t!.IN 
3.sn.m 

13.tH.ttt : 
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AHEXO II CrS l,t! 
·-----------------------------------------·----... ----------------------------------
I ~EDITO SUPLEIIENTAR 
I PROGIAMA OE TIAtALHO 
I 
I NlEXO A LEI No. 
:-,.-------------·-

COOIGO ESPECIFICACAO 

:·-----
26601 I Sl:C11ETAIIIA DE COIIUI!ICACAO SOCIAL 
26it! I Sl:CRETAR!A DE COI!IRíiCACAO SOCIAL 

I I 
I 261t!.l3e71232.1131tiH 

DIIU.GACAO E POOLICIDADE 

~HI1 
I PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS, ANUHCIOS E EDITAIS 

I 

'1102 
REALIZACAO DE CAI!PANHAS E EVENTOS 

39m RESERVA DE CONTINGEHCIA 
39101 RESERVA DE CONTINGENCIA 

1 mtt. 9991'9999. m. ene 
. . 
:9999 

RESERVA DE CONTINGEHCIA 

RESERVA DE CO!/TlNGEHCIA 

HIITIJREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORIENTES 

HIITUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

IIOTA: UHIOADE!S) TRAH.SfER!I)ORA(S) 1!110 SOllft!M) NO TOTAL DESTE l!liEXO 

PROJETOS 

RECURSOS OC TOOAS AS FO!/TES 

ATIVIOADES T O T A L 

n.eet.m · 

u.eee.tte 

137 .t!I.IH ' 
13i.tll.t91 ' 

·: 

n .ett.m : 

77.ti!.IH i 

.. . 
6t.ttl.lil : 

2t9 .ll!.tlt 
2U.OOI.Itt 

2tl.tlt.ltl 

2ee.m.m 
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Mi<XO III Cri l,tl 
-------------------

I CREDITO SIJrl.EMEHIAR 
I 
I tsilt SECRETARIA DA FAZEHDA 

PlOGRAKA DE TRABALHO 

I 15911 FUNOO DE DESEHVO!.VII!Eim 00 DISTRilO FEDER'At - Fmr.>EFE IECIJltSOS DO TESOIJltO 1------------ ·--- -1 
1 I 
I COOIGO ESPECIFICACAO PROJEJOS ATIVIDADI:S I TOTAl 
I : I : --------·----------- ·-----------:------1-----:--.. ---· 

IS911.13t7t211.141 .... 
OIIRAS E REEiUIPAMOOOS DE ORGAOS DO 60F 

ftll 
EXECUCAO DE OBIAS E REEiiJIPAI!EKJO DE OltSI!OS DO 60F 

IIATUREZA DA DESPESA 

I 
I 
I 

!I!'IESTII!EKTOS 32.11t.tH I 

15911.18~82471.141 .... 
OIIRAS E REEillJPAI!EKTOS DO SJSTEKA C!lTIJRAl 

Hll 
I EXECUCAO DE OBRAS E AiUISICAO DE EiiJ!fA!IEKTOS PARA O SISTrKA 
I CIJLTIJRAl 
I 

NATIJREZA DA DESPESA 
I !KVESTII!EHTOS 
I 
I 159t!,f3t813SI.II4 teft 

AUHEHTO DE CAP !TAL DE EMPRESAS DO 6Df 
lltl 

SUIISCRJCAO DE CAPITAl DE EMPRESAS DO GDF 

NATIJREZA DA DESPESA l 

3.m.m 

INI'ESTJI!EKTOS l 2!5.tll.ttl l 
i 

159tl.ts421881.t47 teU I 
OBRAS E UUIPAMOOOS DO SISTENA DE EOUCACAO - ENS!HO 
FUHDAIIEHT Al 

lttl I 
OIIRAS E Ai!JISICAO DE UUIPAII!JdOS PARA O ENSINO FUHDAIIEIITAL 

liA TIJREZA M DESPESA 
!NVESTII!EHTOS 4t.ttt.tel : 

15911.13763251.126 .... 

32.1tt.tlf 

3.tee "U : 

21S.teMit ' 

4e.m.ee1 

OIIRAS E EiUIPAI!ENTOS DO SISTEMA DE SANEAltOOO BASICO 22-IH.m : 
l ltll 
l . EXECUCAO DE OBRAS E AQIJIS!CAO DE EQUIPAIIElfrOS PARA O SISTEMA 

DE tolETA E TRATAHEIITO DE LIXO 

IIATIJREZA DA DESPESA 
INVESTJHEIITOS 22.t!l.tH: 
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MEXO 1!1 Cri I." ------ -------------------------
I CREPITO SUPLEI!WAR f l O G R ~ K A D E T R A I A L H O 
I 
I 15601 SI:CRE!AIII~ DA FAZEI!M 
I !5911 FUilDO DE DESEII'IOLVIKEIITO DO DISTRITO FEDlRAL - FUI!DEFE RECUF.S·.''S DO TESOIJI10 l 
1--------------------------------·------
1 I 
I CO!ll60 I ESPECIFICACAO 
I I 

AT!V!Ói«s : TOTAl . 
'· 

.:---------------... ·------- :-----:------:------: 
I : 
I !S9&1.16SSS3~1.t31 tm 

. I OBRAS 'DE COIISTiOCM DE ESTRADAS VICIHAIS HAS CIDADES· 
SATEl.ITES !.tii.Ut I 

tltl 
COHSllOCAO DE ESTiADAS VICII!AIS HAS CIOill)[S SATEl.ITES 

NATUIIEZA DA DESPESA 
IIIVESTIIIEI!TOS l.tll.tfl 

159tl.1376~-ill.t27 .... 
11\PLAI!TACAO DE GAlERIAS DE ASUAS fLUVIAIS 

tltl 
11\PLAI!TACAO DE GAlERIAS DE 1\GUAS PLUVI~IS HO PlAHO PILOTO 
E CIMDES SA !EliTES 

NATUIIEZA DA DESPESA 
IHVESTIKEI!TOS 

se.m.ttt : 

. •. 

u.m.m : 

----------------- ------------.------: 
TOTAl 323.HUH I 323.m.m : 

/é 
) ; 

ANEXO lU Cri !,ti . . ' 

·--·--------------------------------=---~-----------

: CREDITO SUI'LEKEHTAR P I O 6 l.A K A .. O E ' T R A B A L K O 
I 
I 14ttl SI:CRETARIA DE ADKINISTiACAO 
I H9tl FUNDO DE DESI:HVOLVIIIEI!TO DE REW:SOS HUKAIIOS RECUIISOS 00 T!WJIO I 
1----"----------------------------------------------------: 
I I .I I 
I t01ll60 I ~SPECIFICHAO I fROJETOS I ATIVIDADES I TOTAL .. . 
I I I 
:--------:----· --------------- ----:--------:------· 
I I 
I 147tl.t3t7t21Üt9 : tttt 

FIJIIDO DE DESÓIIOLVIIIEI!TO DE REClJI1SOS HU!IANOS 
:Mil 
I DESONOLVIIIEI!TO DE lEW:SOS llUliAHOS 
I 
I 
I 
I 

I 
NATIREZA DA DESPESA I 

IIIVESliiiEI!TOS I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

. I 

1· 2.431,111 I 
i 
I 

2.43Uit 

-----·--- -~-----------------------------------:------. 
TO TA L 

• . 
2,43t.OII I 2.431.111 : 

... ---·------:------------, 
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CrS l,tt ___ .. .:. ___ ,. ____________ _ 
----"--···"··--··-·---·-----·--···--------·-----·-~ 

I Cl!to!TO ESPECIAL P R O G R·~ K A DE '1 R A 8 A L H O 
I 
I MEXO A LEI No RECUJIS~S DI: TOD~S AS FONTES I 
1----------------- -------------------... ------·-: 
I I 
I COOISO I E S P E C I f I C A C A O I PROJETOS I ATIVI!h\D!:S TOTAl 
I I I . 
1-···---··-~---------- -·-----------··------
1 I 
I llllt I G~BIHETE 00 SO<i(RNAOOi 964.ttt 
I !IIII I GABINETE DO GOVERNADOR 964,m 

I I 

1 
I 
I 
I 
I 

13fts.est7t212.m :me 
I COOROE!iJ\Ci\0. DAS I!EDIDAS DE APOIO AS ASSDCIACOES Df I!Oi~DORES 
I 

ESTIII!L\R E APOIAR AS ENTIDADfS COIIUI!IT/>JIIAS NA I!EUlORIA 
I DA WAl!DADf•DE VIDt\ E BEK-ES!AR DA PO!'I.ÍLACAO 
I 
!I !ti 
I CDORDENÀCAO DAS ACOES DE APOIO AS ASSDCIACOES Df MOP.~ORES 

J 
I . 
i 
:eeez· 

APOIO AO CONSIJIIIOOR 

19tfl I SECRETARIA DE DESENVOLVII!EHTO UliBANO 

. NAT\JIEZA DA O!:SPESA 
DIITRAS DESPESAS COI:RENTES 

IHVESJII!EHTOS 
IINERSDES FINANCEIRAS 

HATUliEZA DA DESPESA 
DIITRAS DESfESAS. CO!iEKTES 

19tl2 I S!:CRE!~.IJI;.!~ .. ~I1f~VI!EJ!J~,!J(~AI(O •. U.UPAI)!:S :SU'ERVISIDNA!l!IS l 
.I I' • I • • • 
I l~tt2.137644BI.BII lt~e 

. 
' . 

:ttli 

AIWLIACAO E I!EUlORI>'IEHTO DO S!STEIIA O!: AGUA POTAVEL· 
E ESSOTOS DO DISTRITO FEDERAL 

DOTAR A CAESB DI: RECURSOs.AlRAVES DE Sl!ISCRICAO DE 
CN'ITAL'- CONTRATO BIOÍGDF PARA I!ElllORIA DO SISTEKA 
ltGUA POTAVEl·E ESGOTOS DO DISTRITO FEOCRAL 

A!Wl!ACAO E I!ELHOI<AI!ENTO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL 
E ESGOTOS DD·DISTRITO fEDERAL 

NATUREZA DA DESI'ESA 
IHVESTII\EHTOS 636. 962.tÍI 

st1.m: 
I 

m.ett: 
620.tlt : 
n.m: 

lt:l.m: 

t36.962.tlt 
636.962.ttt 

._. ___ ,.. _________ _ 
--·--------~----·-------_: 
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I CREDITO ESPECIAl 
I 
I AHEXO A LEI lia 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) Maio de 1990 

CrS I,N 
----~-~-------------------------·~---

PRonAHA DE TRABALHO 

RECURSOS OE TO!lAS AS FOHTES I 
:---------------------------------- -·--------·--------------: 

COOIGO tsPECIFICACAO PROJETOS I ATIVIDAOCS I TOTAl 
I 

:----------------------------·----· -------------: 
I 

51101 I !irCRETAIIA OE AGR!ctl.TURA E PRODOCAO 
SlOt! I fUNDACAO ZDOBOTAlHCA 00 DISTRITO FEDERAL 

I I 
1 smt.mmu.m :mt 

RENO\IACAO 00 PAAQI.{ OE l!AQUINAS E 1/Elctl.OS DA FIMIACAO 
ZOOBOTAHICA 00 DISTi!TO fEDERAl 

AQUIS!CAO OE KAQUINAS, 1/EICUI.OS E ll!PLE"ENTOS ASI!!COLAS 
VISANDO OfERECER ASSISTENC!A liECAAIZADA AO PRODUTOR 
RllRAl 'Do DISTRITO fEDERAl .. 

• 
• ttl1 1 

5lllt.tum6s.m :mt 

A!U!S!CAO OE l!AQUINAS 1/EICIJLOS E ll!PlEliENlOS ASII!CO!.AS I 
I 

11/inlREZA DA DESPESA I 
lhVESTll!ENlOS I 16.169,5H 

I 

OBRAS HOS JARDIHS BOTAHICD E ZOOLOGICO OE BRASIL!A 

III! 

EXECOCAO ~ OBRAS llE COHSTRIJCAO E Al!PUACAO HOS ..w!DIHS I 
BOTAHICD E ZOOLOGICO OE BRASILIA I 

I 
I 

I EXECIJCAO DE OBRAS HOS JARDIHS·BOTAHICO E ZOOLOGICD 

HATIIREZA DA DESPESA I 
lhVESTiliENTOS I 2t.tt!.stt 

I 

U.t71.ttt : 
U.t7l.&tt I 

:-------.-----.-----. 
I l 

TOTAL I 673.13l.tet : 964.111 : 673.997.ttt : 
I I 
--------·---
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1\lCO VI Cri !,ti 
········-······-·---···-·····--····----~--..--- ----·------.~---

l CI:EDITO ESPECIAl fiOGIAKA ~~ TRABALHO 011CAliOOO OE IH\'!:Slii\EI!TO : 
I 

I 4?tlt SECI:ETARIA DE DESDI\I9LVIIIOOO URBANO 
: 49112 COKri\NHIA DE AGUA E E~TOS DE BRASILIA • CAES8 IECU11SOS DE TOOAS AS fONTES : 
1·----- ---- ·----------: 
1 I I 
I C00160 E 5 P E C I F I C A C A O PROJETOS I ATIVIDAOCS I T O T A L I 
I I I· 
----------:--- -:------:-------:--------: 

49tl2.13764481,HI ltllt 636.Vó2.ttt I 
I AN'LIACAO E IIELHORAIIEHTO DO SISTEKA DE AGUA POTAVEL I 
I E ESGOTOS 00 DISTRITO FEDERIL 
l 
I DOTAR A CAES8 DE RECURSOS A!RAI'ES OE SUBSCRICAO DE 

CAPITAL • CONTRATO BID/GDF PARA llfLHOI11A DO SJSTEKA 
AGUA POTAVE!. E ESGOTOS DO DISTRITO fEOCRAL 

:Hit 
AN'llACAO E IIELHORAIIEI!TO DO SISTEKA DE AGUA UTAVEL 

E ESGOTOS DO DIST~!TO FEDERAL I· 636.V62.til , 

r 
I 

I 

-------·----""------------------------: 
I 

TOTAL : 636.962.&H I d' .9ó2.tll I 
I I f ' I I I I 

--------------- , ------:--
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AA!:Y.O Vll vi 1,11 
----------------------------------'----------------------------------------------------
I CI<!ICELI.IIf,NTO PROGRAMA DE TRABAtMO 

: ~r.D~{) r. lEI No REC!!liSOS DO TESOURO : 
;--~-~------------· --· -----------------: 

CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIYIDADES TOTill 
I 1---------------------- ----- ---·------------..-: 

1 
I 13111 SECRETARIA DE PLAHEJAIIEI!TO 
I 13113 REGIAO r.oii!HISTRAT!YA l - PLAHO P!tOTO 
I 
I 
I 
1 13m.t3i71212.tes ~~~~ 

CDOROC!IACAO I>AS IIEDII>AS DE APOIO AS ASSOCIACOES DE ~ADORES 

:teti 
COORDEHACAO DAS ACOES DE 1'1'010 AS ASSOCIACOES DE IIORADORES 

I 

I 
ltle2 
I APOIO AO COMSUHIDOR 

I 
19HI I SECRETARIA DE DESENYOCYJIIEHTO URBAHO 
19tll I SECRETARIA DE DESENYOCYIHEI/IO URBANO 

I 
I 

: ml!.t36st351.lt9 :me 

I 
11111 

SUBSCRICAO DE CAPITAL 

SUBSCRICAO DE CAPITAL 

Jó\TUREZA DA DESPESA I 
OUTRAS DESPESAS CORREI/IES I 

IIM:STIHEI/IOS I 
IHYERSOES FIIWICEIRAS ' 

Jó\liJREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS COIIREN!ES 

I!ATIIREZA DA DESPESA 
IHYERSOES FIHAI«:f:IRAS 625.462.ttt 

Bti.tll 

m.m 
621.111 
72.m 

163-ltl 

163.111 
I 

Vó4.11t I 
V64.m 1 

625.462.ete 1 
625.462.Ut : 

. • 

------- -:------1 

TOTAL 625,462.&11 I 96UH I ó26.m.tli I 
..... : ..... 

--/#-----
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OFÍCIO 
Do Sr. Jt Secretário dit. CAmara dos Deputa

dos, encaminhando à: revisão do Senado Fede· 
ral autógrafos dos seguintes projetos. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nt 11, DE 1990 

(Nt 3.612/89, na Casa de Orlgem) 

Altera a Lei n• 91, de 28 de agosto de 
1935, que "determina regras pelas quais 
são as sociedades declaradas de utilidade 
pública". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~> A alínea b do art. 1~" d:a Lei n~" 

91, de 28 de agosto de 1935, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1 ~-' .. ·~· ~ ... ··~·; .-:; ,,,_ ~-- ~··----·-~;-~~-

b) que estão em efetivo funcionamen
to no período mínimo de 1 (um) ano, 
servem desinteressadamente à coletivi
dade e tenham obtido declaração de Uti
lidade Pública MunicipaL" 

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

Art. 3" Revogam-se as disposições _em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 91, 

DE 2S DE AGOSTO DE 1935 

Determina regras pelas quais são as 
sociedades declaradas de utilidade públi-
ca. 

O Presidente da República dos Estados 
Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta 
e eu sanciono a_seguinte lei: 

Art. 1~ As sociedades civis, as associã
ções e as fundações constituídas no País com 
o fim exclusivo de servir desinteressadamente 
à coletividade podem ser declaradas de utili~ 
dade pública, provados os seguintes requi
sitos: 

a) que adquiriram personalidade jurídica; 
b) que estão em efetivo_ funcionamento e 

servem desinteressadamente à coletividade; 
c) que os cargos de sua diretoria não são 

remunerados. 
Art. 2~ A declaração de utilidade públi

ca será feita em decreto do Poder Executivo, 
mediante requerimento processado no Minis
tério da Justiça e Negócios Interiorés ou, em 
casos excepcionais, ex-officio 

Parágrafo único. O_ nome e característi
cas da sociedade, associação ou fundação de
'clarada de utilidade pública serão inscritos 
em livro especial, a esse fim destinado. 

Art. 3~ Nenhum favor do Estado decor
rerá do título de utilidade pública, salvo a 
garantia de uso exclusivo, pela sociedade, as~ 
sociclÇãO ou fundaçao, de einblenias, flâmu
las, bandeiras ou distintiVos próprios, de~da
mente registrados no Minístéiio da Justiça 
e da menção dp título concedido .. 

Art. 4~ As sociedades, associações e fun
dações declaradas de utilidide pública ficam 
obrigadas a apresentar todos os anos, exceto_ 
por motivo de ordem superior i'econhecido, 

a critério do Ministério de Estado da Justiça 
e Negócios Interiores, relação circunstancia
da dos serviços que houveram prestado à co
letividade. 

Parágrafo único. Será cassada a declara
ção de utilidade públi~a, no caso de infração 
d~_ste dispositivo, ou se, por qualquer motivo, 
a declaração exigida não for apresentada em 
três anos consecutivos. 

Art. 5~ Será também cassada a declara
ção de utilidade pública, mediante represen
tação documentada do· Órgão do Ministério 
Público, ou de qualquer interessado, da sede 
da sociedade, associação ou fundação, sem
pre que se provar que ela deixou de preencher 
qualquer dos requsitos do art. 1~ 

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1935; 1149 
da Independência e 479 da Repüblica. - GE
TÚLIO V ARGAS - Vicente Ráo. 

DECRETO N' 50.517, 
DE 2 DE MAIO DE 1961 

Regulamenta a Lei n• 91, de 28 de agos
to de 1935, que dispõe sobre a declaração 
de utilidade pública. 

-ecO Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, item I, 
da Constituição, decreta: 

Art. 1~ As s_ociedades_ civis,_.associaç6~s 
e fundações, constituídas no País, que sirvam 
desinteressadamente à coletividade-, poderão 
ser declaradas de utilidade plíblica, a pedido 
ou~x-officfo mediante decreto do President(: 
da República. 

Art. 29 O pedid9 de declaração de utili· 
dade pública será dirigido ao Presidente da 
República, por intermédio do Ministério da 
Justiça e Negócio~ Interiores, provados pelo 
requerente os seguintes requisitos: 

a) que se constitui no Pafs; 
b) que tem personalidade jurídica; 
c) que esteve em efetivo e contínuo funcio

namento nos três anos imediatamente anteri
roes, com a e:xàta of;lservância dos estatutos; 

d) que não são remunerados, por qualquer 
forma, os cargos de diretoria e que não distri
bui lucros, bonificações ou vantagens a diri
gentes, mantenedçres ou associados, s_ob ne
nhuma forma ou pretexto; 

e) que, comprovadamente, me~iante a 
apresentação-de relatórios cii"cunstanciados 
dos três anos de exercício anteriores à formu
lação do pedido, promove a educação ou 
exerce atividades de pesquisas cientíticas, de 
cultura, inclusive artísticas ou filantrópicas, 
estas de caráter geral ou indiscriminado, pre
dominantemente; 

f) que seus diretores possuem folha corrida 
e moralidade comprovada; 

_g)_ que _se_ ob~ga a publicar, semestralmen· 
te, a demonstração da ~eceita obtida e da 
despesa realizada no período anterigr. 

Parágrafo único. A falta de qualquer dos 
dOCumentos enumerados neste artigo impor
tará no ar~uivª-xnento do processo_~ 

Art. 3° De'h_egado o pedido, nãO poderá 
ser renovado an'tes de decorridos dois anos. 

(I 

·a contar da data da publicação do. despacho 
denegatório. --· 

Parágrafo único. Do denegatório do pe
dido de declaração de utilidade pública cabe .. 
rá reconsideração, dentro do prazo de 130 
dias, contados da publicação. 

Art. 4" O nome e característiCa-S da socie
dade, associação _ou fundação declarada de 
utilidade pública serão inscritos em livro es
pecial que se destinará, também, à averbação 
da remessa dos relatórios a que se refere ó 
art. 5• 

Art. 5~ As entidades declaradas de utili
dade pública, salvo motivo dê força maior 
devidamente comprovada, a critério da auto
ridade competente, ficam obrigadas a apre
sentar, até o dia 30 de abril de cada ano, 
ao_ Ministério da Justiça e Negócios Interio
res, relatório circunstanciados dos serviços 
que houverem prestado à coletividade no ano 
anterior. 

Art. 69 Será cassada a declaração de uti· 
lidade pública da entidade que: 

a) deixar de apresentar, durante três anos 
consecutivos, o relatório a que .Se refere o 
artigo procd'dente; 

b) se negar a prestar serviço compreendido 
em seus fins estatutários'; · 

c) retribuir, por qualquer forma, os mem
bros de sua cijretoria, ou conceder lucros, 
bonificaçõeS Ou vantagens a dirigentes, man
tenedores ou associados. 

Art. 79_ -A cassação da utilidade pública 
será feita em processo, instaurado ex-officio 
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interio
res, ou mediante representação documenta
da. 

Parágrafo 11nico. O pidídO de recõrisíde
ração do decreto que cassar a declaração de 
utilidáde pública não terá efeito suspensivo. 

Art. s~ Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

BrasJ1ia, 2 de maio de 1961; 14bo da Inde
pendência e 73~ da República. - JÂNIO 
QUADROS - Os<ar Pedroso Horta. 

(À Comissão de Constituiçllo, Justiça 
e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

1q' 12, DE 1990 

(N• 1.814/89, na Casa de Origem) 

D' nova redação ll Lei n• 7. 736, de 
22 de fevert:Jro de 1989, que· '~dispõe sg.. 
bre a cobrança dO;S impostos e a adminis
tração tributária no Amapá e em Rorai
ma." 

O Congresso ONacional decreta: 
Art. 19 EnqUanto não concretizada a 

transformação em Estado dos Territórios Fe
derais do Amapá e de Roraima, aplica-se em 
seus territórios a legislação tributária do Dis
trito Federai, instituída pelas Leis n9' 07 e 
10, de 29 de dezembro dej988, e 7.431 de 
17 de de~mbro de 198,5, sem prejuízo dos 
recursos de natureza tributária aludidos nos 
arts. 157 e 159 da Constituição Federal e do 
disposto no art. 29 desta lei. 
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· Art. 29 Incorporar-.se~ão a:o_ orÇamentO 
de receitas correntes do Amapá e de Roraima 
a receita tributária decorrente de tributos es
taduais e as transferências de recursos a se
rem feitas peta ·união em montante corres
pondente à arrecadação dos impostos previs
tos no art. 153 da Constituição, no território 
desses novos Estados, no período a que se 
refere o artigo anterior. 

Parágrafo únicO. ~- .Quanda as transferén
cias referidas no caput deste artigo_ não tive
rem destinação específica, p·adt:rá o Gõver
nador imputá-las à suplementação da despesa 
já ordenada, ou dispor, através de decreto, 
sobre a aplicação dos mencionados recursos. 

Art. 39 No perfodo referido no art. 1' 
desta lei, a administração dos tributos previs
tos nas Leis o?• 07 e 10, de 29 de dezembro 
de 1988, e 7.431, de 17 de dezembro de 1985, 
~rá provisoriãi_rie~te _exercida. em co-parti
cipação com a Umão, nos termos de convê
nios celebrados por esses Estado.s ( art. 71 e 
199 do Código Tributário NaciOnal}. 

Art. 4~ Os -GoveniOs dO.AriiaPá e: de Ro
'raima terão assento, através dos respectivos 
Secretários de Fazenda, no Conselho de Polí
tica Fazendária- COnfas-~ com poder de voz 
e voto, devendo suas deliberações ser ratifi
cada através de decreto-dos respectivos Go
vemadotes~ para terem vigência e eficácia. 

Art. 59 Esta lei entra em vi8,or na data 
de sua publicação. --- -----. · 

· Art. 6~ Revogam-se as- disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO C!TADA

CONSTJTU!ÇÃO DA REPÚLBICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO VI 
Da Trlbutaçjo e do Orçamento 

CAPÍTULO I 
Do Sistema Trlbutmio Nacional 

SEÇÃ()l. 
Dos PriPcípios Gerais-

..................... sEÇXcilií .................... . 
Dos Impostos da União 

Art. 153. Compete â UniãO in-Stituir im-
postos sobre: -- · -- --.. · 

I -importação de produtos- estrangeiros; · 
II -exportação, para o exterior, de pro

dutos nacionais ·ou nacionalizados; 
III -renda e proventos de qualquer natu

reza; 
IV -produtos industrializados; 
y- operações de crédito, câmbio e segu

ro, ou relativas 'a títulos ou valores mobi-
liários; . _ 

VI -propriedade territorial rural; 
VII - graqdes fortunas, nos termos de lei 

complementar. _ 
§ 19 :É facultado ao Poder EXecutivo. 

atendi~as as condições e os limites estabe
lecidos em leí , alterar as alíquotas dos impos·
tos enumerados nQs incisos I, II, IV e V. 

§ 2~' O imposto previsto no inciso III: 

I - ser~-iDfomiado pelos critérios da- gene· 
ralidade, da universalidade e da progressi
vidade, na forma de lei; 

n -não incidirá, nos termos e limite fixa:.. 
dos em lei, sobre rendimentos provenientes 
de aposentadoria e pensão, pagos pela Previ· 
dência Social da União, dos Estados, do Dis~ 
trito Federal !=' dos Municípios, a pessoa com 
a idade superior a sessenta e cinco anos, cuja 
renda total seja constituída, exclusivamente, 
de rendimentos c;lo trabalho. 

§ 3~ O íri:íj:ibStó ~preVisto riO i:O.ciso "rV: 
I.~será seletivo, em função dá essencia

lidade do ,produto; 
II -sel-á não-cumulativo compensando-se 

o que for devido em cada operação com o 
montante cobrado nas anteriores; 

III -não incidirá sobre produtos indus
trializados destinados ao exterior. 

§ 49 O i!riposto previsto no inciso VI terá 
suas alfquotas fixaçias de forma a desestimu
lar a manutenção de propriedades impródu
.tivas e não incidirá sobre pequenas glebas 
rurais, definida em lei! quando as explore, 
só ou com sua -(ain!Jia, o proprietário que 
.não possua outrO iinóvel. 

-§" 59 O Ouro, quando definido em lei co
mo ativo financeiro ou instrumento cambial 
suj!!ita-se eXclusivamente a incidência do im
pOSto de que trata o inciso V do caput deste 
artigo, devido na operação de origem, a alí
qUota míninia sér.ã de um por cento, assegu
rada a transferência do montante da arreca
d:iÇãõ-ilos seguiOte- termos: 
1- trinta por cento para o Estado, o Dis

trito- Federal ou Território, conforme ·a ori-
gem; · - __ · 
li·- setenta por centO Paia o município 

~~~~~~-~~;-.; ..... ~.--;;_,_.,. ___ .,_.._. _____ ~···· 
SEÇÃOVI 

Da Repartição das Receitas 
Tributárias 

Art. 157. _Pertencem aos Estados e: ao 
D"istritó Federal: - -

I -o produto da arrecadação do impostO 
da União sobre renda e proventos de qual· 
quér iiatureza, incidente na fonte, sobre ren
dimentos pagos, a qualquer título; por eles, 
suas autarquias e pelas fundações que instituí
rem e mantiverem: , 

II- vinte por cento ·do produto da arrecaM 
daç_ão do imposto que a União instituir no 
e;,çercfcio da competência que lhe é atribuída 
pelo art. !54, I. 

Art. 159. A União entregará: 
I -do produto da arrecadação dos impos

to~ sobre renda e proventos de qualquer natu
ry~ e sobre produtos industrializados, qua
renta e sete por cento na seguinte forma: 

_ ~) vinte e -um inteiros e cinco décimos pOr 
cento ao Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal; . 

-. ~) vinte e .do_is inteiros e cincO décimos 
por cento ao. Fundo de Participação dos Mu-
nicYPios; -

_ ç)_ três por cento, para apl~cação em P.ro
tt:,amas de fiuanci_amento ao setor produtivo 
das Regiões Norte, Nordeste e Çentro-Oeste,. 

'l 

Maio de 1990 -

através de suas Ínstituições financeirãS de ca~ 
ráter regional, de acordo com os planos regiaM 
nais de desenvolvimento, ficando assegurada 
ao semi-árido do Nordeste a met~de dos re
cursos destinados à região, na forma que a 
lei est3.belecer; 

II -do produto da aqecadação do Impos
to sobre Produtos Industrializados, dez por 
cento aoS Estados e ao Distrito Federal, pro
porcionalmente ao valor das respectivas ex
~ç~es _de produt~_?s indu~~alizados. · 

§ 1~> Para efeito de cálculo da entrega a 
ser efetuada de acordo c_om o previsto no 
inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação 
do imposto de renda e proventos de qualquer 
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, nos termos do dis
posto nos arts. 157, I, e 158, I. 

. § .. z~ A nenhuma unidade federada pode
rá ser destinada parcela superior a vinte por 
cento do montante a que se refere o inciso 
11, devendo o eventual excedente ser distri
buído· entre os demais partici~tes, manti~ 
de;>,_ em relação a esses, o critériO de partilha 
.Pele estabelecido. _ 

§ 39 OS Estados; _entregarão aos respec
tivos Municípios-vinte e_éinco por-cento dos 
recursos que receberem nos termos do inciso 
II, observados os critérios estabelecidos no 
a.rt· 158, parágrafo único, I e II. 

ATO DÁS DISPOSIÇÓES . 
CONSTITUCIONAiS TRANSITÓRIAS 

,_. ~· ·~~· .. ,.., ....... ··-~·"······:·· ........ •••"········. ;~-· .... . 
A.rt. 34. O sistema tributário n_acional 

entrará eni vigor·a Partii-dO priméifo dia do 
quinto mês segui~te ao da promulgação da 
Constituição, mantido, até então, o da Cons
tituição de -1967, com a redação dada pela 
!Sme_nda n~ 1,-de 1969', e pelàs posteriores. 

... § ·2; .. ·õ·F~~d~-d~'P;ti~i~~~á~··d~;· E~t;. 
dos e do Distrito Federal e o Fundo de Partici
pação dos Municípios obedecerão às seguin
tCs determinações: 

II -o percentual relativo ao Fundo de 
PartiCipação dos Estados e do Distrito Fede
ral será acrescido de um ponto percentual 
no eJ.(ercícío financeirO de ~989 !! , a partir 
de 1990, inclusive, à razão de meio ponto 
por exercício, ·até 1992, inclur;ive, atingindo 
em 1993 o percentual estabelecido no art. 
J29,_!, a; 
......... -............... ~ ............................ :;;: .... . 

(•) LEI N• 7.736, 
DE 22 DE FEVEREIRO D_El989 

Dispõe sobre a cobrança dos impostos 
e a adminfstraçAo tributatria no Amapá 
e ma Roraima. 

F_aço saber que o Presidente da República 
adotou a Medida Pr'ovisór3 n9 36, de 1989, 
que o Cong~sso Nacional aProvou, e eu, 
Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fe
deni.l, para os efeitos do disposto no pará~ 
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~afo único do art. 62 da Constituição Fede
ral, promulgo a seguinte lei: 

Art. P Enquanto não concretizada a 
trailsfor~ação em Estados 'dos, Territórios-
Federais do Amapá e de Roraima, aplica~e 
em se1:1s tt:rritórios a legiSlação tributária do 
.Distrito Federa], instituída -nas Leis n~ 1 7 e 
10, de 29 de dezembro de 1988, e 7c431, de 
17 de d~mbro de 1985. 

Art. 29 No período a que se refere o arti
go anterior, a administração dos tributos pre
-rlstos nas citadas leis será exe-fi::ida pela 
União, nos termos de convênios celebrados 
por esses Estados (arts.:f~ e 199 do CTN): 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na Oata 
de sua public;tção. . . 
· Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário .. 
· Senado Fedé!ral, 22 de fevereiro de 1989; 

168' da Indepe~dência e 101' da República. ' 
- Nelson Carneiro. 

LEI N• 7.431, 
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1985 

Institui no Distrito Federal o impooto 
sob~ a propriedade de .veú:ulos automo
tores e dá outras pro~êndas. 

O Presidente da República: . 
. Fàço saber que o SenadO Fêderal decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1~> É instituído, no Distrito Federal, 

o impoSto sobre a propriedade de.. veíc~los 
autonlotores devido anualmente, a partir do 
exercício de: 1986, pe)os ·proprietáriás de veí
.culos a~tomotores registr.Idos e licenciados 
nesta Unj.dade da Federação. 

§ .1~' O valo~ do imposto será recolhido 
diretamente pelo contribuinte na rede bancá
ria autorizada, nos prazos e fonnas previstos 
nó regulamento. 

§ 21' O iniposto é Vinculado ao_veículo. 
No caso de sua alienação, o e:ç·mprovan~e do 
pagamento será transferido ao novo proprie
tário "para efeito .de registro ou ave.rbaça.o no 
órgão de trânsito. 

§ 3~> No caso de transferência do veículo 
regularizadO de· outra úi:ridade da FederãÇãó~ 
não será exigido novo pagamento do impos-
to, respeitando-se o prazo de validade do re
colliimento anterior. 

§ 4" Eni razão do ano de fabricação, o 
Governador do Distrito Federal poderá ex
cluir deternlinados veículos da incidência do 
imposto: 

Art. 2~' A base de cálculo do imposto é 
o valor venal do veículo automotor. 

· § 19 P;rra a fixação do v~or venal poderá. 
ser·tevado em corisideração o preço usual
mente praticado no mercado do Distrito Fe
deral, os preços médios aferidos por publica
çóes especializadas, a potência, a capacidade 
máxima de tração, ano de fabricação, o peso, 
a cilindrada, o numero de eixos, tipo de com· 
buStível, ã dimensão e o modeto·,do veículo. 

§ 2t. N~ ~o de veículo novo, o valor. ve
nal sçrá o preço come.râal tabelado pelos 6r· 
gáos colnpetentes ou, na, sua falta, o preço 
.a yistaeonstante do documento fiscal emitido 
~ revendedor ou pela autoridade federal, 
por ocasião.do desembaraço. T 

§ 39 A base de cálculo previsto neste arti· 
gó constará de tabela trimestralmente .corri
gida que deverá sei publicada antes do tri
mestre da ocorrencia do fato gerador. 

§ _ 49 O Governador do D~trito Federal 
poderá reduzir ·a base de cálculo c.!o imposto 
quando a situação de ordem tecnológica, es
tratégica otrpolítica assim recomendar. 

Art. 3~' Asalíquotasmáximasdoimposto 
sobre a propriedade de veículos automotores 
sã<X 

I -7% (sete pofcento)paracarrosdepas
seio, inclusive de esporte e de corrida, bem 
como camionetàs de uso misto e veículos utili
tários; 

II -3% (três por cento) para os veículos 
men.çionadQs no jt~JD. I, detentores de per
~~são- para transpo.-te público de passagei-
ros; -

III-2% (dois por cento) para os demais 
veículos, inclusive motocicletas e ciclomoto· 
res. 

Art. 4~' São isentos do pagamento do im-
posto: · -- · 

I -os veículos empregados em serviço·s 
agrícolas, que apenas transitem dentro dos 
limites dâS propriedades agrícolas a que per
~ençam; 

(''') Republicada por ter safd~ com incorreção p,o 
Diádo Ofidal de 24 de fevereiro de 1989. 

n-as ambulâncias; 
III -o CoipO Dí:Pl.omático acreditado jutl-

to ao Governo Brasileiro; 
-IV'""'"":' as máquinas agrícolas e de terraple

nagem, desde que não circulem em vias públi
cas abertas à circrilaçá_o. 

Parágrafo único. .O regulamento dispoGi 
sobre a for.ma do requerimento e reconbe~ 
ciiDento da isenção. 

Art. 59 0-_reg:iStro inicial de veículos au· 
tomotores, ·quando feito até 31 de março de 
cada .ano, ensejará o pagamento inte'gral do 
valor anual do imposto. Dentró de cada tri~ 
mestre subseqüente:, o registro determinará 
a redução de 1/4 (um quarto) do valor do 
imposto, por trimestre. 

Parágrafo ú~icO. O regUlanlento disporá 
quanto ao calendário do recolhimento do im
pmto e renovação do registro, podendo ser 
utilizado o último algarismo da placa do veí
culo. 
. Ait: ~69--" Os proprietários de veículos ati

tomotores, que não efetuarem o recolhimen:.. 
to 4o imposto no praZo do regulamento, fica
rão sujeitos à niulta de 50% ( cinqüenta por 
cento), calculada sobre o valor do imposto 
corri$ido monetariamente pelas variações· 
percentuais das Obrigações Reajustáveis do 
TeSouro Nacional- ORTN, na ocasião .do 
pagamento. 

Parágrafo tínico. A correção monetária 
dos tributos de COI\)petêocia do Distrito Fede
ral, não recolhid<tS nos prazos regulamenta
res, será aplicada independentemente de ser 
o recolhimento espontâneo ou mediante ação 
fiscalizadora. 

Art. 1~ O pagamento do imposto sobt-e 
-a propriedade de veiculas automotores exclui 

a incidência de taxa ou imposto que grave 
a utilização do veículo. 

Pará_grafo tínico. O disposto neste artigo 
não se aplica às multas ou sanções previstas 
no Regulamento do Código Nacional de 
Trânsito. . _ 

Art. 81' O disposto no § 49 do art. 19 desta 
lei não dispensa o proprietário das obrigações' 
estipuladas no Código Nacional de Trânsito. 

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 10. Revogam-se as disposiçõe-s em 
contrário. 

Brasflia; 17 de dezembro de 1985, 1649 da 
Independência e 979 da República. - JOSÉ 
SARNEY - Fernando Lyra. 

LEI N• 7, 
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1988 

Institui, no Distrito Federal, o Imposto 
sobre Operações Relativas i Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Ser-' 
viços de T....,.porte Interestadual e Inter
municlpal e de Comunicaçio, e dai outras 
provlclêJJcias. 

O Governador -ao Distrito Federai: 
Faço saber que o Senado Federal decreta 

e eu sanciono a seguínte lei: 
Art. 19 Fica instituído, no DistritO Fede

ral, o Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadual e ln· 
termunicipal e de Comunicação - ICMS, 
com base no art. 155, I, b, da Constituição 
da República Federativa do Brasil. 

Art. 2~ O ICMS incide sobre as operação 
à circulação- de mercadorias e as prestações 
de serviços de transporte interestadual e in
termunicipal e de comunicação, ainda que 
âs operações ~ as prestaÇões se inicieri:l no 
exterior. 

§ 1 ~ O impostO incide também sobre: 
1-a entrada de mercadoria importada do 

exterior, ainda quando se tratar de bem desti
nado a consumo ou ativo fixo do estabele· 
cimento, assíni como serviÇo prf:stado no ex~ 
terior~ 

n -o fornecímento de mercadoria Com 
prestação de serviço: 

a) não compreendidos na competéncia tri
butária dos municípios; 

b) compreendidos na competência tribu
tária dos municípios e com indicação expres
sa, em lei complementar, de incidência deste 
imposto; 

III -o fornecimento de alimentação, be
bidas e outras mercadorias por qualquer esta
belecimento, inclusive de serviços prestados. 

§ 29 Inclui-se, nas operações relativas~à 
circulação de mercadorias, a transmissão de 
propriedade de mercadoria, quando esta não 
transitar pelo·estabelecimento do transmiten
te. 

§ 3~ Equipara-se à entrada ou â saída a 
transmissão de propriedade ou a transferân
cia de mercadoria, quando esta não transitar 
pelo estabelecimento do contribuinte. 

Art. 39 Oeórre o fatO gerador do impoS-= 
to: 
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I -na entrada de mercadoria ou bem, im

portados do exterior; 
II -na saída de ouro na operação em que 

este deixar de ser ativo financeiro ou instru
mento cambial; 

UI- na aquisição, em licitação, Ptomo--: 
vida pelo poder público, de mercadoria im
portada do exterior e apreendida; 
N- na saída de mercadoria, a qualquer 

título, de estabelecimento de contribuinte, 
~nda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular; 

V-na saída de mercadoria 'do estabele
cimento extra to r, produtor ou gerador, inclu
sive de energia, para qualquer outro estabele
cimento, de idêntica titularidade ou não, lo
calizado na mesma.área ou em área contínua 
ou diversa, destinada a consumo ou a utiliza
ção em processo de tratamento ou de indus
trialização, ainda que as atiVidades. sejam in
tegradas; 

VI -no fornecimento de alimentação, be
bidas e outras mercadorias por qualquer esta
belecimento, incluídos os serviços prestados; 
, VIl- no fornecimento de mercadoria com 

prestação de serviços: 
a) não compreendidos na competência tri-

butária dos municípios; -
b) compreendidos na co!Upetênc~a tribu

tária dos municípios e com-indicação expressa 
de incidência deste imposto, como definida 
em lei complementar; · 

VIII- na execução de serviços de tnlns
portes interestadual e intermunicipal; 
IX- na geração, emissão, transmissão, 

retransmissão, repetição~ ampliação ou re
cepção de símbolos, caracteres, sinais, escri
tos, imagens, sons ou informações de qual
quer natureza por fio, radioeletricidade, 
meios ópticos ou qualquer outro processo ele
tromagnético de comunicação, ainda que ini
ciada ou prestada no exterior. 

§ l9 Para efeito desta lei, equipara-se à 
saída. o consumo ou a integração no ativo 
fixo ~ mercadoria adquirida para industria
lização ou comercialização. 

§ 29 N<Í-hipótese do inciso IX, quan,do 
o serviço for prestado mediante ficha, cartão 
ou assemelhados, considera-se ocorrido o fa
to gerador no fornecimento desses instru-
mentos ao usuário. -

§ 39 Pertence ao Distrito Federal a dife
rença do imposto que resultar da aplic.aç.ão 
da alíquota interestadual e da a1fquota inter
na, em relação aos fatos geradores ocorridos 
noutra Unidade da Federação, decorrentes 
de operações de saída e prestações que desti
nem bens e serviços a consumidor final, con
tribuinte do imposto aqui estabelecido. 

Art. 4" O imposto não incide sobre ope-
ração-:-- - -

I-que destine ao exterior, produtos in
dustrializados, excluídos os senti-elaborados, 
assim considerados nos termos dos §§ 1' e 
2"; 

II- que destine a outra Unidade da Fede
ração petróleo, inclusive lubrificantes, com
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados, _ 
e energia elétrica; -

III --:_com ouro, quando definido e[tl lei 
como ãtivo financeiro ou instrumento cam
bial; 

IV -OOin livros, jornais e periódicos, in
c~usive o papel destinado a suaimpressão. 

§ 1~ Para efeito do inciso I, senti-elabo
rado ê: 
I- o produto de qualquer origem que, 

submetido a indu!itriaEização, se possa cons
tituir em insumo agropecuário ou industrial 
ou dependa, para consumo, de complemento 
de industrialização, acabamento, benefiCia
mento, transformação e aperfeiçoamento; 
II-o produto resultante dos seguintes 

processos, ainda que submetidos a qualquer 
forma de acondicionamento ou embalagem: 

a) abate de animais, salga e sercage;m de 
produtos de origem animal; 

_ b) abate de árvores e desbastamento, des
cascamento, esquadriamento, desdobramen
to,_ serragem cJe t_oras e queima para fazer 
carvão· 

c) d~sfibramento, descaroçam_ento, des~ 
cascamento, lavagem, secagem, desidrata
ção, esterilizaÇão, prensagem, polimento ou 
qualquer outro processo de beneficiamento 
de produtos extrativos e agropecuá!ios; 
- d) fragmentação, pulverização,lapidação, 

classificação, concentração (inclusive por se
paração magnética e _flotação), hornogenei
zagão, desaguamento (inclusive secagem, de
sidratação e filtragem), levigação, aglome
ração realizada por briquetagern, nodulação, 
sinterizaçáo, calcinação, pelotização e serra
gem para desdobramento ,de blocos de subs
tâncias mineiras, bem corno os demais pro
cessos_ de: __ benefici_amento, ainda que exijam 
adição de outras substâncias; 

e) resfriamento e congelamento. 
§ 29 Excluem-se; das disposiçõeS do§ 19, 

inciso I, as peças, partes e componentes, as
~im entendidos os produtos que não depen
dam de_qualquer forma de industrialização, 
além da montagem, para integrarem o novo 
produto. -

Art. 59 A base de cálculo do imposto é: 
I - na saída de mercadoria, o valor da ope

ração; 

II -na hipótêse do inciso I do art. 39, o 
valor constante do documentode importação, 
aére~cido do valOr dos· Impostos de Impor
tação sobre Produtos Industrializados e sobre 
Operações de Câmbio e das despesasadua
neiras; 

III...:......no caso do inciso III do art. 3~>, o 
valor da aquisiç-ão e das despesis cobradas 
do adquirente; · 

IV -na saída de mercadoria pre'vista no 
inciSo IV do an. 3", o valor daoperaçãp; 

V-no fornecimento de que tiata o inciso 
VI do~- 3~', o valor totalda operação, coin
preéndendo o fornecimento da mercadoria 
e a prestação do serviço; 

VI -na saída de que trata o inciso-Vn 
do art. 39: 

a) o valar total da operação, na hipótese 
da alínea a; 

b) o valor da mercadoria fornecida ou em- · 
pregada, na hipótese· da ·aünea b; 

VII -na prestaçãO de serviços de trans
porte interestadual e .intermunicipal e de co
municação, o preço do serviço. 

Art. 69 Nas hipóteses do § 3~' do art. 3", 
a base de cálculo do imposto é o valor da 
operação ou prestaçãosobre o qual foi cobra
do o imposto naUnidade da Federação de 
origem. 

Parágrafo único. Quando a mercadoria 
entrar no estabelecimento para fiús de indus
trialização ou comercialização, e ·após, for 
destinada ao consumo-ou ati v o do eStabele
cimento:, a-crescentar-se-a,-na base de cálculo, 
o val9r do Imposto sobre Produtos Industria~ 
lizados cobrado na operação de que decorreu 
a entrada. 

Art. 79 Integra a base de cálculo do im
posto o valor correspondente: 
I- a seguros, demais importânêias recebi

das ou debitadas, bem como bonificações e 
descontos i::oncedid~s sob condição; 

ll-ao frete, quando o transporte for efe
tuado pelo próprio remetente; III- às 
despesas financekas de qualquer origem, pB.
t:a concessão de crédito nas operações de ven
da a prazo, ainda que cobradas em separado. 

Art. 89 Não integra a base de ~ulo 
do impostoo montante do: 

I -Imposto sobre PI'odutos.Industri;lliza
dos, quando a operação; realiza~a entre con
tribuintes e relativa a produtos destinados a 
ind(Jstriali_zação ou ·fi co"merCialização, oonfi.:. 
gure fato gerador de ambqs os impostos; · 

II ..,.... Imposto sobre Vendas a Varejo de 
·corp:Õu.stlveis Líquidos e Gasosos. · 

Art. 99 Na falta do valor a que se refere 
o inciso N do art. 5~~", ressalvado o disposto 
no art. 10, a base de cálculo. do imposto é;: 

'.1- o preço corrente da mercadoria, ou de 
sua similar, no" mercado atacadista do local 
-da operação, se o remetente for produtor, 
extrator ou gerador, inclusive de energia; . 

II -o preço FOB estabelecimen~o indus
trial à vista, se o remetente fOI" industrial; 

III- o preço FOB estabelecimento _co· 
mercial à vista,· nas vendaS a outros comer
cianteS ou industriai:;, se o remetente foi- co-:;; 
merciante. 

§ 19 Para.aplicaçãO dOs incisos II e ·m, 
adotar-'Se-á o -preço efetivamente cobrado pe
lo estabelecimento remetente na operação 
mais recente. 

§ 29 Na hipótese do. inciso III, se o esta7 
belecimento remetente não efetuar vendas 
a outros comerciantes ou industriais, a bãse 
de cálculo sCrá equivalente a 75% (sete'nta 
e cinco por t:ento) do 't'reço de venda no V3.J"e
jo, observado o .disposto no parágra1o ante
rior: 

§ 39 Nas hipóteses deste artigo. se o esta
. belecimento I"C(~etente não efetuaroperações 
de venda da m~rcadoria objeto d;l9peração, 
aplicar~se-á a regracontída no art. 10. 

§ 4~ Apliéa-se o disposto_ no inciso 1 às 
operações previstas IiÕ inciso V do art: 39 

Art. 10. Na saída de mercadoria para es~ 
tabele.cimento ,a>caliz~do em _outra U.itidade 
da FedereÇão. pertencente ao m.esmo-titulac, 
a base· de cálculo do imposto é: • 
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I- q valor correspondente à entrada mais 
recente da mercadoria; 

II -o custo da mereadoria produzida, as
sim entendido a somâ do custo da matéria
prima, material secundário, mão-de-obra e 
acondicionamento. 

Art. 11. Nas operações e prestações in
terestaduais entre estabelecimentos de con
tribuintes diferentes, quando houver 'reajuste 
do valor depois da remessa ou da pr~staçâo, 
a diferença ficará Sujeita-·ão iffip-oSto- no esta
belecimento do remetente ou do prestador. 

Art. 12. Na saída de mercadoria para o 
exterior, a base de cálculo do imposto é o 
valor da operação, nela incluído o valor dos 
tributos, das contribuições e das demais im
portâncias cobradas ou debitadas ao adqui
rente e realizadas até o embarque, inclusive. 

Art. 13. Nas prestações sem valor deter
minado, a base de cálculo do imposto é- o 
valor do serviço no Distrito Federal. 

Art. 14. Quando o valor declarado pelo 
contribuinte para a operação for inferior ao 
real, ou dela náo con-star, este p.oderá ser 
determinado pela autoridade administ(ativa, 
conforme dispuser o regulamento, obedeci-
dos os seguintes critérios: - -

I - apuração de preços médios no_ mer
cado atacadista ou varejísta do Distrito Fe
deral; 

II- fixação de percentuais de lucro, em 
razão da mercadoria ou da atividade exercida 
pelo contribuinte; 

III - apuração do valor corrente das pres
tações de serviço no Distrito Federal. 

Art. 15. O montante do imposto integra 
sua própria base de cálculo, constituindo o 
respectivo destaque mera indicação para fins 
de controle. 

Art. 16. Quando o imposto for exigido 
por antecipação, a base de cálculo é o valor 
da mercadoria ou da prestação, acrescido de 
percentual de margem de lucro, aplicando-se 
a regra do art. 18. 

Art. 17. Quando o frete for cobrado por 
estabelecimento-pertencente ao mesmo titu
lar da mercadoria ou por outro estabeleci
mento de empresa que com aquele mantenha 
relação de interdependência, na hipótese de 
o valor do frete exceder os níveis normais 
de preços em vigor, no mercado local, para 
serviço semelhante, constantes de tabelas ela
boradas pelos órgãos competentes, o valor 
excedente será havido como parte do preço 
da mercadOria. 

Parágrafo único. Considerar-se-ão inter-
dependentes duas empresas quand_o: . 

I-uma delas, por si, seus sócios ou acio
nistas, e respectivos ~njugese filhos meno
res, for titular de mais de 50_%_ (cinqüenta 
por cento) do capital da outra, ou uma delas 
locar ou transferir à outra, a qualquer título, 
vefctilo destinado ao transporte de mercado-
~; . 

II -uma mesma pessoa fizer parte de am
bas, na qualidade de diretor, ou sóci~ com 
funções de gerência, ainda que exercidas sob 
outra denominação. 

Art. 18". Na hipótese do inciso II do art. 
26? a base de cálculo do imposto- é o pre~ 

máximo, ou único, de venda do contribuinte 
substituído, fixado pelo fabricante ou pela 
autoridade competente, ou, na falta desse 
preço, o valor da operação praticado pelo 
substituto, incluídos os valores correspon
dentes a fretes e carretas, seguros, impostos 
e outros encargos transferíveis ao varejista, 
acrescido dos seguintes percentuais de lucro: 
f- cerveja e refrigerante em qualquer em-

balagem superior a 600ml ( 40%); 
II --!.'post-mix", "pre-mix" (100% ); 
III-chope (100%); 
IV -cerveja e refrigerantes acondiciona

dos em qualquer embalagem até 600ml 
(70%); 

V -cimento de qualquer tipo (20%); 
.VI -açucar, de acordo com os tipos: 
a) refinado (10% ); 
b) cristal (15%); 
c) outros (20% ); 
VII -laticínios (30% ); 
:VIII -carne bovina, suína, caprina e pro

dutos comestíveis resultantes doabate, em es
tado natural, resfriado otr congelado (15%); 

JX -café torrado ou moído (15%); 
x.- farinha de trigo (150%) 

-xl-bebida alcoólica (exceto cerveja e 
chope (70%); · · 

Xll.:_ telha de amiantO ( 40%); 
XJII- charutos, cigarros, cigarrilhas, fu

mo e artigos c-orrelatas (30%); 
XIV- medicamentos pàra m~dicina hu· 

mana ou v_eterinária .(40%): 
XV- tintas e verniZes (40%); 
XVI - pneus e câmaras de ar ( 40%); 
XYlL- revestimentos para pisos e pare-

des (40%); 
XVIIJ- cosméticos e artigos de perfuma· 

ria (50%); 
XlX- armarinhos e bijouterias (50%}; 
XX- vestuário, artigos de cama, mesa e 

banho e tecidos (50%); 
XXI -calçados, bolsas e artigos de couro 

(50%); . . 
xxn - eletrodomésticos e móveis em ge

ral (40%); 
XXIII -embalagens, sacos, copos e canu-

dos (35%); 
XXIY -ferragens elferramentas (40%); 
XXV -vidros e cristais (40%); 
XVJ -iinpressos em geral (35%); 
XXVII -jóias, relógios, óculos e artigos 

sii1111ares (50%); 
XXVIII -gêneros alimentícios itão com

preendidos nos itens anteriores (20%); 
XXIX -sorvetes e similares (50%); 
XXX- outras mercadorias não especifi

cádas (25%). 

Art. 19. O montante do imposto devido 
pelo contribuinte, em determinado perfodo, 
poderá ser calculado por estimativa, obser
vado o disposto no § 2~ do art. 31, conforme 
dispuser o regulam:ento.-

Art. 20. A base de cálculo do imposto 
devido pelas empresas distribuidoras de ener
gia elétrica e de petróleo, combustíveis e lu
brificantes dele derivados, responsáveis pelo 
pagamento do imposto relativamente às ope
rações anteriores e posteriores, na condição 

de contribuintes substitutos, é o valor da ope~ 
ração da qual decorra a entrega do produto 
ao consumidor. 

Art. 21. Sempre que o valor da operação 
ou da prestação estiver expresso em moeda 
estrangeira, far-se~á a Sua Conversão em moe
da nacional ao câmbio do dia da ocorrência 
do fato gerador. 

Art. 22. Contribuintes do imposto é 
qualquer pessoa, física ou jurídica, que rea
lize operação de circulação de mercadoria ou 
prestação de serviços descritas como fato ge
rador. 

Parágrafo único. Incluem-se entre os 
contribuintes: 

I -o importador, o arrematante 0\1 o ad
quirente, o produtor, e extrator, o inàustrial 
e o comerciante; 

II -o prestador de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comuni
cação; 

III- a cooperativa; 
IV- a instituição financeira e a segu'ra

dora; -
V- a sociedade civil de fim económico; 
Vl -a sociedade civil de fim não econó

mico que explore estabelecimento de extra
ção de substância mineral ou fóssil, de produ
ção agropecuárià, industrial ou que comer
cialize mercadorias que, para esse fun, adqui· 
ra ou produza; 

VII- os órgãos da Administração Públi
ca, as entidades. da Administração Indireta 
e as Fundações instituídas e ·mantidas pelo 
poder público; 

VIII - a concessionária ou permissionária 
de serviço público de transporte, de comuniM 
cação e de energia elétrica; . 

IX:- o prestador de serviços não_ com
preendidos na competência tributária dos 
municípios, que envolvam lomecimento de 
mercadorias; 
X- o prestador de serviços compreendi~ 

dos na competência tributária dos municí
pios, e que envolvam fornecimento de merca
dorias, ressalvadas em lei complemem:ar; 

XI- o fornecedor de alimentação; bebi
das·e outras mercadorias em qualquer estabe~ 
leciJDento; _ _ _ __ 

XII- qualquer pessoa indicada nds inci· 
sos anteriores que, na condição de tonsu
midor final, adquira bens ou serviços em ope
rações interestaduais. 

Art. 23. -Considera-se autónomo Cãdã 
estabelecimento produtor, extrator, gerador, 
inclusive de energia, industrial, comercial e 
importador ou prestador de serviços de trans
portes e de comunicação do mesmo contri
buinte, .. ainda que as atividades sejam integra
das e desenvolvidas no mesmo local. 

Parágrafo único. Equipára-se a estabele
cimentos autónomos o veículo utilizado no 
comércio ambulante e na captura de pescado. 

Art. 24. Fica atribuída a responsabilida
de pelo pagamento do imposto e acréscimos 
legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos 
e omissões que praticarem e que concorrerem 
para o não cumprimento da obrigação tribo
. tária; 

f, 
I' ,, 
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I-- ao leiloeiro, em relação ao imposto de
vido sobre as saídas de mercadorias decor
rentes de arrematação em leilões, executado 
o referente a mercadoria importada e apreen
dida; 
U- ao síndico, comissário, inventariante 

ou liqüidante, em relação ao imposto devido 
sobre as saídas de mercadorias decorrentes 
de sua alienação em faléncias, concordatas, 
inventários ou- diSsoluç6es de sociedade, res
pectivamente;-

III -ao industrial, comerciante ou outra 
categoria de contribuinte quanto ao imposto 
devido na operação ou operações anteriores, 
promovidas com a mercadoria ou seus insu
mos; 

IV- ao produtor, industrial ou comer
ciante atacadista, quanto ao imposto devido 
pelo comerciante varejista; 

V- ao produtor ou industrial, quanto ao 
imposto devido pelo comerciante atacadista 
e pelo comerciante varejista; 

VI -aos transportadores, depositários e 
demais encarregados da guarda ou comercia
lização de mercadorias; 

a) nas saídas de mercadorias depositadas 
por contribuintes de qualquer Estado; 

b) nas transmissões de propriedades de 
mercadorias depositadas por contribuintes de 
qualquer Estado; 

c) no~ recebimentos para depósitoS ou nas 
saídas de mercadorias sem documentação fis
cal ou com documentação fiscal inid6nea; 

d) provenientes de qualquer Est~do para 
entrega a destinatário não designado no terri
tório do Distrito Federal; 

c) que forem negociadas no território do 
Distrito Federal, durante o transporte; 

() que aceitarem para despacho ou trans
portarem, sem documentação fiscal, ou 
acompanhadas de documento fiscal, inidô
neo.:. 

g) que entregarem a destinatário ou em 
local diverso do indicado na documentação 
fisCal. 

Art. 25. _Nos serviços de transporte e de 
comunicação, quando a prestação for efetua
da por mais de uma empresa, a responsa
bilidade pelo pagamento do imposto poderá· 
ser atribuída, por convênio ·celebrado entre 
o Distiito Federal e outras Unidades da Fede
ração, àquela que promover a cobrança inte
gral do respectivo valor diretamente do usuá
rio do serviço. 

Parágrafo único. O convênio a que sere
fere este artigo estabelecerá a forma de parti
cipaçó na respectiva arrecadação. 

Art. 26. Fica atribuída a condição de 
substituto tributário a: 
I- industrial, comerciante ou outra cate

goria contribuinte, pelo pagamento . do im
posto devido na operação auoperaçoes ante
riores; 

II -produtor, extrator, gerador, inclusive 
de energia, industrial, distribuidor, comer
ciante ou transportador, pelo pagamento do 
imposto-devi-de -nas-operações -subseqüentes,--

III- depositário, a qualquer título,'em re
lação a mere<,~.doria depositada por contri
buinte;. 

IV- contratante de serviço ou terceiro 
que participe da PrCSt3ção de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação. 

ParágrafO úniCO. Se o contribuinte substi
tufdo ou o responsável estiver situado em ou
tra Unidade da Federação, a substituição de
penderá de acordo entre esta e o Distrito 
Federal. 

Art. 27 .. Aresponsabilidade pelo impos
to devido nas operações entre o associado 
e a cooperativa de produtores de que faça 
parte, s1tu-aâ3rl0Distrito Federal, fica t{ans
ferida para a destinatária. 

§ 19 O dispOsto neste artigo é aplicável 
às mercadorias remetidas pelo estabeleci
mento, de Co.operativa de produtores para 
estabelecimento, no Distrito Federal, da pró
pria coope-rativa, de cooperativa central ou 
de federação de cooperativas de que a coope
rativa remetente faça parte. 

§ 2? O imposto devido pelas saídas men
cionadas neste artigo será recolhido pela des
tinatária quando da saída subseqüente, esteja 
esta sujeita ou não ao pagamento do imposto. 

Art. 28. _ O local da operação ou da pres
tação, para os efeitos de cobrança do imposto 
e definição do estabelecimento responsável, 
é: 
r- tratandO-Se de mercadoria: 
9.) o do estabelecimento onde se encontre, 

no momento da ocorrência do fato gerador; 
b) o do estabelecimento em que se realize 

cada atividade de produção, extração, indus
trialização ou comercialização, na hipótese 
de atividades integradas; 

c) onde se encontre, quando em situação 
fiscal irregular, como dispuser o regulamen
to· 

d) o do estabelecimento dçstinatário, 
quando importa<fa do exterior, ainda que se 
trate de bens destinados a consumo ou a ativo 
fixo do estabelecimento: 

e) aquele onde seja realizada a licitação, 
no caso de arrematação de mercadoria impor
tada do exteri~r e apreendida; 

11- tratando-se de pretação de serviço de 
transporte, onde tenha início a prestação; 
III- tratando-s_e _de prestação de serviço 

de comunicação; -

a) o da prestação do serviço de radiodi
fusão sonora e de televisão assim entendido 
o da geração, erllíssão, transmissão e retransi
nfissão, repetição, ampliação e recepção; 

b) o do estabelecimento da concessionária 
ou permissionária que forneça ficha, cartão 
ou assemelhadas, necessários à prestação do 
serviço; 

c) ondesejacobradooserviç?, nos~~mais_ 
casos; 

N -:- tratando~se de serviços prestados ou 
iniciados no exterior, o do esta~lecimento 
encomendante. 

§ 11>- Estabelecimento é Q_local, privado 
Vü públioo edificado ou não;- onde pessoas 
físicas ou jurídi~ exerçam suas atividades 
em caráter temporário ou permanente, bem 
como onde se encontrem armazenadas mer-

cadorias, ainda que o local pertença a ter
ceiros. 

§ 2? Na impOssibilidade de determinação· 
do estabelecimento, nos termos do parágrafo 
anterior, c_õnsidda".-se coino tal, para os efei
tos desta lei, o local em que tenha sido efetua
da a operação ou prestaçáo ou encontrada 
a mercadoria. 

§ 3~ Considera-se como estabelecimento 
autônomo, em relação ao estabelecimento 
beneficiador, industrial, comercial ou coope
rativo, ainda que do mesmo titular, cada locaJ 
de produção agrope~ária ou extrativa vege
tal ou mineral, de geração, inclusive de ener
gia, de captura pesqueira, situado na mesma 
área ou em áreas diversas do referido estabe
lecimento. 

§ 49 Quando a mercadoria for remetida 
para àrmazém geral ou para depósito fechado 
do próprio Contribuinte, no Distrito Federal, 
a posterior saída considerar-se-á ocorrida no 
estabelecimento do depositante, salvo se para 
retomar ao estabelecimento r:metente. 

§ s~ Considera-se, também, local da ope
ração o do estabelecimento que transfira a 
propriedade, ou o título que a represente, 
de mercadoria que por ele não tenha transi
tado e que se ache em poder de terceiros, 
s_endo irrelevant't _o local onde se encontre. 

§ 6~ O disposto no parágrafo anterior 
não se aplica às mercadorias recebidas de 
rontribuintes de outra Unidade da Federa
ção, mantidas em regime de depósito no Dis
trito. Fect_et:_al. _ 

Art. 29. O imposto será nãO-cumulativo, 
compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercado
rias, ou prestação de serviços de transporte 
iiJ:terestadual e intermunicipal e de comuni
cação, com o montante cobrado nas ante
riores por esta 01rpor outra Unidade da Fede
ração. 

Art. 30- O montante do imposto resul~ 
tará da diferença, a maior, entre o devido 
nas operações tributadas com mercadorias ou 
serviços e o cobrado, relativamente ãs opera· 
ções e prestações anteriores, na forma que 
dispuser o regulamento, e será apurado: 
I-por período; 
II --:-por mercadoria ou serviço, dentro de 

_deteilninado pe-ríodo; _ 
m -por mercadoria ou serviço, ã vista 

de cada operação ou prestação. _ _ 
~ 1~" O Dístrito Federal poderá, mediante 

convênio com outras Unidades da Federação, 
facultar a opção pelo abatimento de percen
tagem fixa a título de montante do imposto 
cobrado nas operações e prestações anterio
res. 

§ 2~ Na hipótese do art. 19, ficà ilssegu
rado ao Distrito Federal e_ ao contribuinte 
a complementação ou a restituição, em moe
da ou sob a forma c;~!! utilização como crédito 
fiscal, em relação ãs quantias pagas com insu
ficiênci;a ou em ,excesso, respectivamente. 

§ 39 O saldo do imposto verificado a-fa
vor do contribuinte, apurado co~ b~ em 
qualquer-aoS CritérloS estabelecidos nos inci
sos deste artigo, transfere-se· para o período 
ou períodos seguiutes, segundo a respectiva 
forma da-apuração. 
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Art. 31. O direito ao crédito, para efeito 
de compensação com o débito do imposto 
reconhecido ao estabelecimento que tenha 
recebido as mercadofais ou para o qual te
nham sido prestados os serviços, está condi
cionado à idonei~ade da documentação e se 
for ocaso, à escrituração, nos prazos e condi
ç6es estabelecidas no regulamento. 

Art. 32. Nãoimplicarácréditoparacom
pensaçáo com o montante do imposto devido 
nas operações ou prestações seguintes: 
I-a operação ou a prestação beneficiada 

por isenção ou não.:.incidência, salvo determi
nação em contrário da legislação; 

ll -a entrada de bens destinados ao con
sumo ou ;). integração no ativo fixo do estabe
lecimento; 

III -a entrada de mercadorias ou produ
tos que, utilizados no processo industrial, não 
sejam nele consumidos _ou não integrem o 
produto final na condição de elemento indis
pensável à sua composição; 
IV- o serviço de transporte e de comuni

cação, salvo se utilizado pelo estabelecimento 
ao qual tenha sido prestado na execução de 
serviços da mesma natureza, na comercia
lização de mercadorias ou em processo de 
produção, extração, industrialização ou gera;
ção, inclusiv! de energia. 

Art. 33. 'satvo determlRação em contrá
rio da legislação, acarretará a anulação do 
crédito: 
I-a operação ou prestação subseqüente, 

quando beneficiada por isenção ou não-iri.
cidência; 

II -a operação ou prestação subseqüente, 
com redução da base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional à redução; 

m -a inexistência, por 9ualquer motivo, 
de operação posterior. 

Art. 34~ Nãó se exigirá a ánulação dos 
créditos por ocasião das saídas para o. exterior 
dos produtos in4ustrializados relativamente 
a: 

I -mercadorias elttradas para utilização 
como matéria-prima ou ·material secundário 
na sua: faQricaçáo e embalagem; 
U-serviços de transportes e de comuni

çação utilizados ,no respectivo processo de 
industrialização. 

Art. 3S. .As alfquOtãS do imposto são: 
I- nas operações e prestações de expor· 

taçáo 13% (treze por cento); 
II-nas operações e prestações internas: 
a) .25% (vinte e cinco porceóto) para auto

móveis- de passageiros, utilitários e veículos 
de cargas, coín capacidade de até uma tone
Iáda, inclusive, motocicleta a partir de 180 
"cilindradas, inclusive; armas e munições; ell).
barcações de esporte e de recreação, cosmé
ticos e perfumes; bebidas alcoólicas; fumo 
e .seus derivados; 
· b) 17% (dezessete por cento) para as de

mais mercadorias e serviços; 
m - rias operações e prestações interesta

duais, quando o destinatário for contribuinte 
do imposto, 12% (doze por cento). · 

.Parágrafo único. A alfquota interna será 
aplicada: 

I-QUaiidô o remetente, trâOSmitente o-u 
transferente da mercadoria ou prestador de 
serviço e o destinatário estiverem situados 
no território do Distrito Federal; : 
--II _: D.ã entrada de mercãdoriã-OU-bem iiit
portado do exterior; 

III -quando o serviço de comunicação te
nha sido prestado no exterior, ou cuja presta
ÇãO lá se tenha iniciado. 

Art. 36. A alíquota interestadual será 
aplicada nas operações e prestações que des
tinein mercadorias e serviços a contribuinte 
localizado em outra Unidade da Federação. 

Art. 37. A alíquota de exportação será 
aplicadâ nas operações e prestações que des
tiilem mercadorias, bens ou serviços ao exte
rior. 

Art. 38. Em relação às operações e pres
tações que destinem bens e serViços a consu
midor fidal, localizado em outra unidade da 
Fe~eraçáo, adotar-se-á: 
-I- a alíquota interestadual, quando o des

tinatário for contribuinte do im~sto. 
- ll- ã~ alíqiiOta interna, quanO o destina
tário não for contribuinte do imposto. 

Parágrafó único. Caberá ao Distrito Fe
deral o imposto correspondente à diferença 
entre alíquota. interna e a interestadual, nas 
operações e prestações provenientes de ou
tras Unidades da Federação, destinadas a 
contribuinte, na condição de c_onsumidor fi
nal,_ aqui estabelecido. 

Art. 39. O imposto será recolhido na for
ma e nQs_ prazos estabelecidos no regulamen
to. 

§ 1? O imposto poderá ser exigido por 
antecipação, fixando-se, sendo o caso, do va
lor da operação ou da prestação subseqüente, 
nos casos de que trata o art .. 18. 

§ 2' Na hipótese do inciso I do § 1? do 
art. 2?, o pagamento do imposto poderá· ser 
exigido no momento do desembaraço adua
neiro. 

Art. 40. Os contribuintes definidos nesta 
lei são_obrigados à inscrição no Cadastro Fis-
ca], nos -fermos do regulamento. . 

Art. 41. É obrigatória a emissão de nota 
fiscal nas operações e prestações que impli
quem na saída de mercadorias, ou na presta
ção de serviços, como previsto nesta lei .e 
no regulamento. 

§ J9 A nota· fiscal obedecerá ao modelo 
fixado no regulamento e deverá ser emitida 
por ocasião da saída da mercad_oria ou da 
prestação de serviço. 
- § 2'- A IMpressão de notas fiscais depen-. 

derá de prévia autorização como dispuser o 
re_g_ulamento. 

- § 3? As empreSiui tipográficas serão obri~ 
gadas a manter livro próprio para registro 
das notas fiscais que imprimirem. 

Art. 42. Nas vendas à vista, a consumi
dor, com a entrega da mercadoria no ato da 
venda, a nota fiscal poderá ser substituída 
pela nota fiscal de venda a consumidor ou 
cupom de máquina registradora Da forma es
pecificada no regulamento. 

Art. 4~. Os livros e documentos fiscais, 
fattlfas, duplicatas, guias, recibos e demais 
documentos relacionados com o imposto fica-

râo à disposição do fisco pelo prazO de 5 ( cin
co) anos. 
· ., .Ãrt:-44. -õ regUrã.Inentõ-disporã sobre os. 
.livros de controle fiscal e modelo; confecção, 
prazo de validade, forma de emissão e escri
turação de nota fiscal ou de outros. documen
tos a serem utilizados por contribuintes do 
imposto. 

Art.45. A fiscalização do impoSto- com
pete ao órgão próprio da Secretaria de Finan
ças do Distrito Federal e far-se-á na forma 
da legislação, obedecidas as normas fixadas 
nesta lei. 

Art. 46. São obrigadas a exibir docu
mentos, prestar informações solicitadas pelo 
Fisco e facilitar a ação dos funcionários_ fis
cais: 
I-os contribuintes e todos os que, direta 

ou indiretamente, tOmarem. parte nas opera
ções sujeitas ao imposto; 

n-os serventuários da Justiça; 
lli -as empresas de transporte e os trans

portadores· singulares; 
IV -todas as demais pessoas físicas ou ju

rídicas, cujas atividades envolvam operações 
e prestações sujeitas ao imposto. 

Parágrafo único. A fiscalização do imposto 
será feita, sistematicamente, nos estabeleci
mentos comerciais, industriais e produtores, 
feiras livres, praças, ruas, .. estradas e onde 
quer que se exerçam atividades tributáveis. 

Art. 47. O contribuinte fornecerá os ele
mentos necessários à verificação de que são 
exatos os totais das operações sobre as quais 
pagou imposto e exibirá- tOdos os elementos 
da escrita fiscal e da contabilidade quando 
solicitados pelo Fisco. 

§ 19 Os ageõtes fiscais, no exercício de-
suas atividades, poderão ingressar no estabe
leciniento a qualquer hora do dia ou da noite, 
desde que o mesmo esteja em funcionamen
to. 

§ 29 Em caso de embaraço ou desacato 
no exercício de suas funções os agentes fisCais 
poderão requisitar o auxílio daS autoridades 
policiais; ainda que não se configure o fato 
definido em lei como crime ou contravenção. 

Art. 48. Quando se apurar sonegação ã 
vista de livros e documentos fiscais, serão 
estes apreendidos, se necessários à instrução 
do processo fiscal, e seião devolvidos, contra
recibo, se o requerer o interessado e desde 
que não prejudique a instrução do processo. 

Art. 49. A mercadoria será considerada 
em trânsito irregular no Distrito Federal, se 
desacompanhada de nota fiscal ou documen
to equiy_!lente. 

Art. 50. O trânsito irregular de merca
dorias não se corrige pela ulterior emissão 
da documentação fiscal, e as mercadorias se
rão consideradas em integração dolosa no 
movimento comerCial do Distrito Federai, fi
cando os responsáveis sujeitos âs penalidades 
previstas nesta lei. 

Art. 51: con-sidera-se, também, em inte
gração dolosa no movimento comercial, quai
quer mercadoria exposta à venda, annaze
nada para formação de estoque. ou oculta 
~ Fisco por pagamento do imposto devido 
e o valor da operação. 
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Art. 52. A mercadoria em trânsito irre~ 
~lar, ou na situação á que se refere o artigo 
anterior, será apreendida e removida para 
a repartição fiscal competente, mediante as 
formalidades previstas no regulamento. 

Art. 53. As mercadorias que não forem 
retiradas ou reclamadas dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da data do julga
mento definitivo do processo fiscal, sefão 
consideradas abandonadas, e vendidas em 
leilão, na forma prevista no regulamento. 

§ 19 Considera-se igualmente abandona
da a mercadoria de fácil deterioração, -cuja 
liberação não tenha sido providenciada no 
prazo de 72 (setenta e duas) horas da lavra
tora do Auto de Apreensão, se outro menor 
não for fixado pelo apreensor, à vista de sua 
natureza ou estado. _ _ _ _ _ 

§ 2Y No .taso do parágrafo anterior, a 
mercadoria será avaliada pela repartição fa
zendária competente e distribuída a institui
ções de beneficl!ncia. 

Art. 54. Na administração do imposto, 
aplicar-se-ão, no que coober, as normas con
tidas no Decreto-Lein982, de 26 de dezembro 
d~ 1906- Código Tributário Federal, espe
cialmente o disposto nos artigos de números 
186 a 202 e 214. 

Art. 55. As isenções, incentivos e kene
ffcios fisCais do imposto serão concedidos e 
revogados nos termos de convênios elabo
rados entre os Estados e o Distríto Federal.-

Art. 56._ Fica o Governador do Distrito 
Federal autorizado a baixar as normas com
plementares necessárias ao cumprimento 
desta lei. 

Art: 57. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação produzindo efeitos a partir 
de lP de março de 1989. 

Art. 58. Ficam revogadas ãs d-isPosições 
em contrário~ 

Brasília, 29 de dezembro de i988. - 1ÓO' 
da República e 29' de Brasília.- JOAQUIM 
DOMINGOS RORIZ, Governador do Dis· 
trito Federal. 

LEI NilO, 
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1988 

Institui, no Distrito Federal, o Imposto 
sobre a Transmissão "causs mortis" e 
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, 
e dtt outras providências. 

O Goverriaaor do Distrito Federal, faço 
saber que o Senado Federal decreta e eu san· 
ciono a seguinte lei: 

Art. 1~ É instituído, no Distrito Federal, 
o Imposto sobre Transmissão "causa mortis" 
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, 
com base no art. 155, I a, da Constituição 
da República Federativa d~ BrasiL 

Art. 29 O Imposto sobre a Transmissão 
"causa mortis" e Doação de Quaisquer Bens 
ou Direitos - ITCD incide sobre a trans
missão "causa mortis" e a doação de: 
I-propriedade ou domínio útil de bens 

im.óvets; 
II -direitos reais sobre imóveis; 
III- direitos relativos às transmissões re-

feridas nos incisos anteriores; e --
IV-bens móveis, direitos, títulos e cré

ditos. 

§ 19 - OlmpoStoincideaindaqueodoador 
tenha domicílio ou residência no exterior, 
que lá o "de cujus" possuía bens, era resi
dente ou domiciliado, ou teve _seu iventário 
processado, formã do artigo seguinte .. 

§ -29 O imposto incide tantas vezes quantos 
foiem os herdeiros, legatários ou donatários. 

Art. 3~ A incidência dp imposto alcança: 
I -as transmissóes ou doações que se refe

rirem a imóveis situados no Distrito Federal, 
inclusive ós ·direitos a eles reJativos; 

II -_as doações, cujo (\oador tenha domi
cílio no Distrito Fi"deral, ou quando nele -se 
processar o arrolamento relativamente a bens 
imóveis, direitos, títulos e créditos; 

III -as doações em que o donatário tenha 
domicílio no Distrito Federal, quando o doa
dor, tiver domicílio e residência no exterior, 
exceto quanto a bens imóveis e direitos a 
el~~ tt?lativos, hi_ppte~ que obe_decerá ao _dis
posto __ g_o inciso I deste artigo: 

N-as doações em que o doador tenha 
residência no exterior e domicílio no País, 
nas hipóteses dos inciSOs I e II deste artigo; 
V- as transmissões "causa mortis", quan

do o herdeiro ou !egat~rio tiver domicílio nO 
Distrito Federal, se o de "cajus" possuía bens 
no exterior, ainda que o inventário ·ou o arro~ 
lamento tenb.a sid.o processado no País; 

VI- as hipóteSes dos incisos I e II deste 
artigo, se O .. de cajus" era residente ou domi
ciliado no exterior e o inventário tenha sido 
processado no País; 

VII- as hipóteses do inciso I deste artigo, 
quando o iventário tiver sido processado no 
exterior; 

VIII - as transmissões em que o herdeiro 
ou legatário tenha domicílio no Distrito Feae
ral, e o inventário tenha sido processado no 
exterior, relatiVamente a bens móveis, direi
tos, títulos e créditos. 

Parágrafo único. O doador que tiver niais 
de um domicílio Será considerado domicilia
do no DistritO- Federal, para os efeitos deite 
artigo-, qliao·do: 

I -sendo pessoa natural, tiver no Distrito 
Federal o centro habitual de suas ocupações; 
II- se11do p<:ssoa jurídica de direito priva

dó ou firnia iridividual, se localize no Distrito 
Federa) o estabelecimento em que ocorrer 
o fato ou for praticãdo o ato que der origem 
à obrigação tributária; 
lll- sendo pessoa jurídica de direito pú

blico, estiver a repartição em que ocorrer o 
fato ou for praticado o ato que der origem 
à obrigação tributária localizada no Distrito 
?ederaL 

Art. 4~ A base do cálculo do imposto é: 
I -o valor venal do bem ou direito; 
11-o valor do título ou do crédito. 
Parágrafo único.- O Valor de que trata o 

inciso I será determinado pela administração 
tributária, atráves de avaliação feita com base 
noS elementos de que dispuser, e ainda, nos 
declarados pelo sujeito passivo. 

Art. 5t Nas transmissões "causamortis", 
corrigir-se~á a expressão monetária da base 
de cálculo para o dia de vencimento .do prazo 
para o pagamento do crédito tributário res
pectivo. 

Art. 69 A alÍquÕta do imposto é de 4% 
(quatro por cento). _ ____ _ __ _ 

Art. 79 O contribuinte do imposto é: 
I- nas transmissões "causa mortis", o 

herdeíro o1..t legatário; • 
II- nas doações, o donatário. 
Art. 89 São solidariamente responsáveis 

pelo imposto devido pelo contribuinte inaR 
dimplente: 

I -os tabeliães, escrivães e demais serven
tuários de oficio, pelos tQbutos devidos sobre 
os atas praticados por eles, ou perante eles, 
em razão de seu ofício, ou pelas omissões 
por que forem responsáveis; 

U -a empresa, instituição financeira ou 
bancária e todo aquele a quem caiba a respon
sabilidade pelo registro ou peJa prática de 
ato que implique na transmissão de bem mó
vel ou imóvel e respectivos direiws e açOes; 

m -o _9oador; 
IV- qualquer pessoa ffsicit ou jurídica 

que detenha a posse do bem transmitido na 
forma desta lei. 

Art. ~ O imposto é pago dã fonna e nos 
prazos definidos no regulamento. 

Art. 10. Na administração do imposto, 
aplicam-se, no que couber, as normas ~nti
daS nO Decreto-Lei nP 82, de 26_ de dezembro 
de 1966- CódigO Tributário do Distrito Fe
deral, especialmente o disposto nos arts. 186 
a 202 e 214. 

Art_.__1~. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicaçáo,.produzindo efeitos a partir 
de 1• de março de 1988. 

Brasília:, 29 de dezembro de 1988; lOfr> da 
República e 29~ de Brasflia. - JOAQUIM: 
DOMINGOS RORIZ- Celsius Antônio Lod· 
der- Jorge Caetano- Márcio Aurélio Mar· 
tios Araújo. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 

PROJETO DE LEÍ DÁ CÀMARA 
N•13,DE199Q 

(N' 3.228/89, na Casa de orfsem) 

Acrescenta dispositivo oo art. 7• da Lei 
D' 7.492, de 16 de junbo de 19116, tipill· 
cando conduta clelituosa no caso de ope. 
rações em Bolsas de Valores. 

_Q Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Acrescente~se ao art. 7~ da Lei 

n~ 7.492, de 16 de junho de 1986, o seguinte 
inciso: 

"Art, 7~ .. -......... --.~ ...... -.-.......... ~ .. ,.___...,-
•.......•• -•••. ~~~··4·"~ .. ···-'-""-8·--4···""··~·· 
V -em desacordo com rtonnas atinen· 

- tes à niatéria baixada pela Comissão de 
Valores Mobiliários ou pela respectiva 
J3olsa de Valorés, que sejam lesivos• aos 
investidores, a terceiros, à Receita Fede· 
x:al ou ao funcionaniento do mercado. 

Pena -Reclusão de 3 (três) a 12 (do
ze) anos, e mult~t." 

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

Art. 39 Revogam-se as disp06içóes em 
contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, 
LEI N• 7,492, 

DE 16 DE JUNHO DE 1986 

Define os crimes contra o sistema fi. 
nanceiro nacional, e dá dutras providên· 
elas, 

.............................. -......... -,.;-;-; ........... ~ 
Art. 7" Emitir, oferecer ou negociar, de 

qualquer .modo, títulOs ou valores mobiliá
·rios; 

1-falsos Qu falsificados; 
II -sem registro prévio de emissão junto 

à autoridade competente, em condições di
vergentes das constantes do registro ou irre
autannente registrados; 

III- sem lastro ou garantia suficientes, 
nos termos da legislação; 
N- sem autoriüção prévia da autorida

de comJ:tetente, quando legalmente exigida; 
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos, e multa. 

(À Comissão de Constitulçdo, Jr!Stiça 
e. Cidadania) 

PROJETO l>E LEI DA CÂMARA 
N• 14, DE 1990 

.(Nr 2.922189, na Casa de origem) 

Estabelece prJncípios para puilição da 
violação dos direitos e 'deferes individuais 
e coleiivOs. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 1~ \As -v,olações aos direitos indivi~ 

duais e coletivos serão punidos na forma pi-e
vista na lei penal, obedecidos os seguintes 
princlpios: 

I--: a pena será aumentada de 113 (um ter· 
ço) se a Violação for diretamente cometida 
pai" autoridade pública ou com sua cOnvívên· 
cia~ 

II .. - será considerado conivente e punido 
com 1/3 (uni terço) da pena cominada à infra· 
ção a.quele.que, tendo conJ?.ecimento compro· 
vável dô fato criminoso e da sua autoria, dei
xar de comuniéá-lo à autoridade competente; 
· III-_. nos ·crimes de que trata' este artigo 

o autor responderá por danos materiais ou 
morai_s

1 
conforme a extensão dos prejuíZos 

OCOmCIOS. 

Art. 29 - Exci:tuado os· membros das res· 
pectivas cbmunidades, a entrada ou penna· 
nência. nos templos, es~olas e sindicatos só 
se farã com o consentimento de seus dirigen· 
tes, titülares ou representantes, salvo em' caso 
~e flagrante delito, ou para prestar socorro 
ou, dyrante o dia, por detenninação judicial.-

.Parágrafo único. A violação do disposto 
neste artigo sujeitará o infrator à pena pre· 
vista para a violação de domicílio- ( art. 150 
do Código Pênal) aumentada de 1/3 ( ull) ter· 
çO); sem prejuí.zo do disposto nos §§ 1~ e 
2~ do mesmo dispositiVo. 

Art. 39 Esta lei entra em vigo.r na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam·$e as disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA, 
CONSTITUIÇÃO úA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

... , .. ,.,,.,,,"._..,:ríruLo·ii .. , .......... ,,, ..... . 
Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais 

CAPÍTULO! 
Dos Direitos e Deveres 
Indi~duais e Cole~vos 

Art. s~ TÔdos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer naturezat garantin· 
do·se aos brasileU:os _e_ªQ~estrangeiros resi
dentes rio País a invidabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à ígualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos Se!'!;uintes: 
1-homens e mulheres são iguais em direi· 

tos e obrigações, nos .termos desta Consti· 
tuição; --
II- ninguém será obrigado a fazer ou dei· 

xar d,. fazer alguma coisa senão em virtude 
de lel. 

III- ninguém será submetido a tortura 
nem a tratamento desumano ati degradante; 
IV- é livre a manifestação do pensamen· 

to, sendo vedâ.do o anonimato; 

V- é assegurado o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem; 

VI- é inviolável a liberdade de consciên
cia e de crença, senqo assegurado o livre exer.· 
cício dos cultos religiosos e garantida, na for· 
ma da lei, a proteção aos locais d.é culto e 
as suaS-liturgias; 

VII- é assegurada, nos termos da lei, a 
prestação de assistência" religiosa nas entida
des civis e niilitares de internação coletiva; 

VIII -ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou 'de convie· 
ção filosófica ou política, silvo se as invocar 
para eximü-se de obrigação legal a todos im· 
posta e reCUsar-se a cumprir prestação alter· 
nativa, fixada em lei; 

lX-é livre a expressão da atividade inte· 
Iectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

X -são invioláveis a intimidade, a vida 
privada~ a honra e a imagein das pessoas asse· 
gurado o direito a indenização pelo dano ma
terial ou moral decorre-nte de sua violação; 

XI- a casa é asilo inviolá~el do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem consen· 
tirnento do morador, salvo em caso de fia· 
gcante delito ou desastre, ou para prestar so
corro, õU, durante o dia, por determinação 
judicial; 

XII-é inviolável o_ sigilo da correspon· 
dência edas comunicações telegráficas, e_da_s_ 
cOmunicaÇões telefônicas, salvo, no último 
caso, -por=oroem judicial",- nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de inves~ 
tigação crilninal ou instrução processual pe· 
nal; 

XIII- é livre o exercício de qt!alquer tra· 
balho, bf{cio ou profissão, atendidas as quali
ficações profissionàís ql!-e a fei estabelecer; 

XIV- é assegurado a todos o acesso à in
formação e resguardado o .sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissioiial; 

XV- é livre a locomoção no território na· 
clonai em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, perma· 
necer ou dele sair com seus bens; 

XVI- todos podem reunir~se pacifica
mente, sem armas, em locais abertos ao pú· 
blíco, independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião ante
riormente convocada para o mesmo local, 
sendo apenas exigido prévio à autoridade 
competente; 

JW.VII - é plena a liberdade de assoç;iação 
para fins lícitos, vedada a de caráter para
militar. 

XVIII -a criação de associações e, na for· 
ma da lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferéncia es· 
tatal em seu funcionamento; 

XIX - as associações só 'poderão ser com· 
puJsoriamente díssolvidas ou ter suas ativi· 
dades suspensas por decisão judicial, exigin· 
do-se, no primeirO caso, o trânsito em jul
gado; 

XX- ninguém poderá ser compelido a as· 
sociar-se ou a permanecer· a·ssociado; -

XXI- as entidades associativas, quando 
expressameRte autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou ex· 
trajudicialmente; 

XXII- é garantido o direito de proprie
dade; 

XXIII- a propriedade atendera a sua fun· 
ção soçial; 

XXIV -a lei estabelecerá o procedii:nento 
para desaPropriação por necessidade ou utili· 
dade pública, ou por interesse social, me
diante justa e prévia indenização em dinhei· 
ro, ressalvados os casos previstos nesta Cons· 
tituiÇão; ~ -

XXV- no caso de iminente perigO públi~ 
co, a autoridade competente pódera usar de 
propriedade particular, assegurada ao pro· 
prietário índenização ulterior, se houver da· 
no; 

XXVI- a pequena propriedade rural, as· 
sim definida. em lei, desde que trabalhada, 
pela família, não será ob jeto de penhora para 
pagamento de débitos dea:,rrentes de sua ati
vidade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento; 

XXVII- aos autores pertence o direito 
exclusivo de utilização, pubJicação ou repro
duç-ão de suas obras, transmissíves aos her· 
deiros pelo tempo a lei fixar; 

XXVIII- são assegurados, nos termos da 
lei: 

a) a proteção às.. participações individuais 
em obras coletivas e à reprodução da imagem 
e voz humanas, inclusive nas atividades des· 
poi'tivas; 

b) o direito de fiscalização d-o aproveita
mento económico das obras que criarem ou 
de que participarem aos criadores. aos inter· 
pretes e às respectivas representações sindi· 
cais e associativas; 
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XXIX- a lei assegurará aos autores de 
inventos industriais privilégio temporário pa· 
ra sua utilização, bem como proteção às cria· 
ções industriais, à propriedade das marcas, 
aos nomes de empresas e a outros signos dis· 
tintivos, tendo em vista o interesse social e 
o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País; 

XXX-é garantido o direito de herança; 
XXXI- a sucessão de bens de estrangei· 

ros situados no País será regulada pela lei 
brasileira em benefício do cdnjuge ou dos 
.filhos brasileiros, sempre que não lhes seja 
mais favorável na lei pessoal do de cujos; 

XXXII- o Estado promoverá, na forma 
da lei, a defesa do consumidor; 

XXXIII -todos têm direito-a receber dos 
órgãos públicos inform~ções de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
(\.Ue serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da so
ciedade e do Estado; 

XXXIV- são a todos assegurados, inde
pendentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição _aos poderes públi
cos em defesa de direitos ou contra ilegali
dade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidõe!i em repartições 
públicas, para defesa de direíios e esclareci
mentos d~ situações _de interesse pessoal; 

XXXV- a lei não excluirá da apreciâção 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a di· 
rei to; 

XXXVI- a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada; 

XXXVII - não haverá juízo_ ou tribunal 
de exceção; 

XXXVIII- é reconhecida a instituiçãõ do 
júJi, com a organização que lhe der a lei, 
3ssegurados: 

a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida; 
XXXIX- não há crime sem lei anterior 

que o defina, nem pena sem prévia: Comina· 
ção legal; 

XL ---:-: a lei penal retroagirá, salvo para be
neficiar o réu; 

XLI- a lei punirá qualquer discriminação 
atentatória dos direitos e .liberdades funda
mentais; 

XLII:.__ a prática do racismo constitui cri
me inafiançável e imprescritível, sujeito à pe
na de reclusão, nos termos da lei. 

XLIII -a lei considerará crimes inafian
çáveis e insuscetfveis de graça Ou anistia a 
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpe· 
centes e drogas afins, o terrorismo e os defini· 
dos como crimes hediondos, por eles respon
dendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evita-tos, se omitirem; 

XLIV- constitui crime inafiançável e im
prescritível a ação de grupos armados, civis 
ou militares, contra a ordem constitucional 
e o Estado democratico; 

XLV -nenhuma pena passará da pessoa 
do condenado, podendo a obrigação de repa
rar o dano e a decretação do perdimento de 
bens ser, nos termos da lei, estendidas as 
sucessores e contra eles executadas, até o li
mite do valor dó património transferido; 
XLVI_~-~ lei regulará a individualização 

da pena e adotará, entre outras as seguintes: 
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdiçãO de direitos; 
XL VII- não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra decla-

rada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de car_áter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 

XLVIII- a pena será cumprida em esta
belecimentos_distintos, de acqrdo com a natu
reza do delito, a idade e o sexo do apenado; 

XLIX - é assegurado aos pre..<;os o respei-
to à integridade ffsicã e moral; 
L- às presidiárias serão asseguradas con

dições para que possam permanecer com seuS 
filhos durante o período de amamentação; 

LI- nenhum brasileiro será extraditado, 
salvo o naturalizado, em caso -de crime co
mum, praticado antes da _naturalização, ou. 
de comprovado envolvimento em tráfico ilíci
to de entorpecentes .e drogas afins, na forma 
da lei; -

LII - não será concedida extradição de es· 
trangeiro por crime político ou de opinião; 

Lili- ninguém será processado nem sen· 
tenciado senão pela autoridade competente; 

LIV- ninguém será privaao da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo Itgal; 

'L V -_~os litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório -e ampla defe
sa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI-são inadimissíveis, no processO, as 
provas obtidas por meios ilícitos; 

LVII - nínguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 

LVITI- o civil.ril.ente identificado não será 
submetido a identificação criminal, salvo nas 
hipóteses previstas em lei; 

LIX- será admitida ação privada nos cri
mes de açáo pública, se eSta não for intentada 
no prazo legal; 

LX- a lei só poderá restririgir a publici
dade dos atas processuais quando a defesa 
da intimidade 01;1 o interesse social 9 exigi
rem; 

LXI- ninguém será preso, senão em fla
grante delito ou por ordem escrita e funda
mentada de autoridade judiciária competen
te, salvo nos casos de transgressão militar 
ou crime propriamente militar, definidos em 
lei; 

LXII- a prisão de qualquer pessoa e o 
local onde se encontre serão comunicaQos 
imediatanÍente ao Juiz competente e à família 
do preso ou à pessoa p_or ele indicada; 

.; ____ _ 

LXIII- o preso será informado de seus 
direitos, entre os quais o de permanecer cala
do, sendo-lhe assegurada a assistência da fa
nu1ia e de advogado; 

LXIV- O pfeso tem direito à identifica
ção dos responsáveis por sua prisão ou pol' 
seu interrog~tório policial. 

LXV -a prisão ilegal será imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária; 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou 
nela mantido, quando a lei admitir a liber
dade provisória, com ou sem fiança; 

LXVII -não haverá prisão civil por dúvi
da, salvo a do responsável pelo inadimple
mento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel; · 

LXVIII- conceder-se-á habeas corpus 
sempre que atg~ém sofrer ou se achar amea:
çado de sofrer violêp.cia ou coação em sua 
liberdade de locomoção, pQr ilegalidade ou 
abuso de poder; 

LXIX- conceder-se-á mandado de segu
rança para proteger direito líquido e certo, 
não amparado por habeas corpus ou ba~ 
data, quando o responsável pela ilegalidade 
o_u abuso de poder for autOridade "pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atri
buições do poder público; 

LXX -o mandado de segurança coletivo 
pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no 
Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe 
ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano~ em 
defesa dos inte. , .... , ·········~··~····· .. -·-·--······~ 
limite do valor do património transferidO_;_ 
LXXI- conceder-se-á mandado de injun

-ção sempre qtie a f~lta de norma regulamen
_tado.ra tome inviável o exercício dos àireitos 
e liberdades cons.titY,cio~ais r> das prerroga
tivas ill_erente;s à nacionalidade, ã soberánia 
e à cidadania; · 

LXXII - conceder-se-á babeas data: 
a) paTa asseguraro 'donhecimento de infor

mações relativas â pessoa 'do impetrantC; 
constante de registras Ou bancos de dados 
de entidades governamentais ou de carátér 

_público; 
b) para a retificação_de dados, quando n~O 

se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judi
cial ou administrativo; 

LXXtll- qualquer cidadão é parte legíti
ma par;: propor ação popular que vise a ano~ 
lar ato lesivo ao património público ou de 
entidade de que o Estado participe, à morali
dade administrativa, ao meio ambiente e ao 
património histórico e cultural, ficando o-au
tor, salvo comprovada má-fé, isento.de custas 
judiciais e do ónus da sucumMncia"; 

LXXIV- o Estado prestará assistência ju
rídica integral e gratuita· aos que c:omprova-
rêm insuficiência de recursos; -

LXXV -o Estado indenizará o condena
do por erro judiciário, assim como o que ficar 
preso além do tempo fixado na sentença; 

LXXVI- são·gratuitos para os reconheci-
damente pobres, na forma da lei; 

a) o registro civil de nascimento; 
b} :C certidão de óbito; 
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LXXVIT -são gratuitas as ações de ba· 
beas corpus e habeas data, e, na forma da 
lei, os atas necessários ao exercfcio·da cida
dania. 

§ l!> As normas definadoras dos direitos 
e garantias fundamentais têm aplicação ime
diata. · 

§ 2~ Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros decor
rentes do regime e dos princípios por ela ado
tados, ou dos tratados internacionais em que 
a República Federati:va do Brasil seja parte. 

·················Cóoia<i"PiiNAi············-·· 
DECRETO-LEI N' 2.848, DE 7 DE DE· 

ZEMBRO DE 1940 . 
O o o• o O O O oOO ~ooO .. OOOo>oo 00 O---·~·· h O- roo-i-o o •ooo>o OÕÕ O o 

PARTE ESPECIAL 
TÍTULO! 

Dos Crimes Contra a Pessoa 

·· ··· ······---·--·c:A.PrTiii:o·:vi········· .. ···-·· 
Dos Crimes Contra a 
Liberdade Individual 

'''''''''""'''''''''''''•-•••••~-•-'-•-,.,_-~'''''•••••.-;,,,,, r 

SEÇÃO II 
Dos Crimes Contra a 

Inviolabilidade dq Domicdlo 
VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO 

Art. 150. 'Entrar ou permanecer, clan· 
destina ou astuciosamente, ou contra a von
tade expressa ou tácita de quem de direito, 
em casa alheia ou em suas dependéncias: 

Pena- detenção, de um a três mese.s, ou 
multa, de seiscentos cru-zeiros a quatro mil 
cruzeiros. 

§ 1~> Seocrimeécometidoduranteanoi
te, ou em lugar ermo, ou com o· emprego 
de violência ou de anna, ou por duas ~u mais 
pessoas: 

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos, além da pena correspondente à violên
cia. 

§ 2~> Aumenta-se a pena de um terço, se 
o fato é cometido por funcionário pdblico1 

fora dos casos legais, ou com inobservância 
das formalidades estabelecidas e~ lei, ou 
com abuso do poder. 

§ 39 Não constitui crime a entrada ou 
permanência em casa alheia ou em suas de-
pendências: 

I -durante o dia, com observância das 
formalidades legais, para efetuar prisão ou 
outra diligência; 
n-a qualquer hora do dia ou da noite, 

quando algum crime está sendo ali praticado 
ou na iminência de o ser. 

§ 49 A expressão "casa" compreende: 
I-qualquer compartimento habitado; 
11- aposento ocupado de habitação cole-

tiva; 
111- compartimento não aberto ao públi

co, onde alguém exerce profissão ou atiVi
dade. 

§ 59 Não se compreendem na express~o 
"~casa": 

I-hospedaria, estalagem ou qualquer ou
tra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo 
a restrição do 'n~ II, do parágrafo anterior; 

JI - taverna, casa de jogo e outras domes
mó gênero. 
. . .. ..... ..,. .... ··-··---'"~·---·· .. ---·--···-······ ........ . 

PRO.JEDO DE LEI DA CÂMARA 
Nt 15, DE 1990 

(o? 3.150/89, na Casa de origem) 

Esta~lece _a obrigatoriedade de cria· 
Çáo-dos Conselho~ _Esm_duais de Entorpe. 

#- "êêii:tes nos Estados que ainda não os Pos• 
suem e dos Coru;elbos Municipais nos mu
nicípios com mais de 50.000 (cinq_llenta 
mil) habitantes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os Estados da Federação que 

ainda náo criaram os Conselhos Estaduais 
de Entorpecentes deverão fazê-lo dentro do 
prazo de 6 (seis) meses da publicação desta 
lei. 

Art. 29 Os municípios brasileiros com 
mãis de 50.000 (éinqüenta mil) habitantes de
verão também, no mesmo prazo, criar as· 
eonseJhos Municipais de Entorpecentes. 

Art. 3~' A criação desses Conselhos deve
rá ser feita através de projetas de lei enviados 
pelo Executivo ã Assembléia Legislativa e 
às Câm~as de Vereadores, respectivamente. 

Art. 49 Os Conselhos serão os órgãos 
normativos para todos os assuntos e proble
mas relacionados com os entorpecentes e dio
gas afins nas jurisdições respectivas do Esta
do e do Mun~cípio, e deverão trabalhar e 
atuar em perfeita consonância com o Conse
lho Federal de Entorpecentes - CONFEN 
do Ministério da Justiça. 

§ 19 Os membros do Conselho serão de 
livre ·escolha do Governador do Estado e do 
Prefeito do Município, que farão as nom~a
çôes logo após a criação do órgão. 

§ 29 Cabe também ao Chefe do Execu
tivo Estadual ou Municipal a indicação do 
Presid~nte que dirigirá o Orgão, escolhendo-o 
dentre os membros titulares do colegiado. 

§ 39 O cargo de conselheiro é conside
rado munus público, não pOdendo os memw 
bros do Conselho receber qualquer remune
ração pelo seu trabalho. 

§ 49 O Co1egiado dos Conselhos deverá 
'ter, no mínimo, a segtiin.te composíção: 

I -1 (um) representante da área de salíde; 
II -1 (um) representante da área de eduw 

cação; 
III-! 

dica; 
(um) representante da área jurf-

IV -1 _(um) representante da área poli-
cial; 

V -3 (três) representantes da comunida
de e de livre escolha do Chefe do• Executivo 
respectivo. · 

§ 59 Cada representante será considera
do membro titular do Conselho e terá 1 (um) 
suplente da mesma área que será designado 
de idêntica forma. 

§ 69 A critério dos Estados e dos Municíw 
pios, o núínero de conselheiroS poderá ser 

aumentado, sendo sua escolha, de preferên
cia, feita entre os membros das Associações 
Comunitárias e dos Clubes de Serviços . 

Art. s~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6P Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 16, DE 1990 

(n? 1.216/88, na Casa de_ origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 33 da Lei 
n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código d~ Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 33 da Leí n" 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único: 

''Art. 33 ..................... w •••••••••••• 

ParágrafO Unico. A fixação da paga 
do perito será arbitrada pelo juiz, que 
observará os critériOs estabelecidos nos 
§§ 39 e 4~ do art. 20 e. como fator de 
correção~ os valores previstos em tabela 
de honorários organizada por entidades 
profissionais de reconhecida idoneidaw 
de." 

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

Art. 39 Revogamwse as disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA, 
LEI N• 5.869, 

DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo CivH. 
LIVRO! 

Do Processo de Conhecimento 

. ................... éÃPiiüiü"ií"""""""'""""'""""'" 
Dos Deveres das Par~ e 

dos seus Procuradores 

· SEÇÃOII 
Das Despesas e das Multas 

................ -........................................ . 
Art. 33. C:ida parte pagará a remunera

ção do assistente-técnico que houver indica
do; a do perito será paga pela parte que hou
ver requerido o exame, ou pelo autor, quan
do requerido por ambas as partes ou determi
nado de ofício pelo juiz. 

. ···················~···-................ ~~.; .......... ~ 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 17, DE 1990 

(N• 3.065/84, Na Casa de Origem) 

Disciplina o contrato de corretagem 
imobiliária e dá outras providências. 
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O Congresso Nacional decreta: 
_ ~: 19 Pelo contrato de corretagem imo

brhána, o profissional habilitado na forma 
da Lei N9 6.530, de 12 de maio de 1978, não 
ligado a pessoa jurídica O!J natura( em virtude 
de mandato, de prestação de serviços ou qual
quer relação de dependência, obriga-se a ob
ter para seus clientes, conforme as instruções 
recebidas, um ou mais negócios de compra, 
venda, permuta ou locação de imóveis. 

Art. 2D O corretor imobiliário é obrigado 
a desempenhar suas tarefas com a diligência 
e prudência que o negócio requer, prestando 
ao cliente, espontaneamente, todas as infor
mações sobre o andamento do negócio. 

Parágrafo único. Sob- pena de responder 
por perdas e danos, deve, ainda, prestar ao 
cliente todos os esclarecimentos que estive
rem ao seu alcance acerca da segurança ou 
risco do negócio, das alterações de valores 
e do mais que possa influir nos resultados 
da incumbência. 

Art. 3~ A remuneração "do corretor, se 
não for ajustada por escrito entre as partes, 
obedecerá às tabelas de preços de serviços 
de corretagem homologadas pelos Conselhos 
Regionais de Corretores de Imóveis, na for· 
ma prevista no inciso IV do art. 17 da Lei 
n' 6.530, de 12 de maio ue 1978. 

Art. 4o A remuneração é devida ao cor
retor uma vez que tenha ele conseguido a 
estipulação de que foi incumbido, ainda que 
a mesma não venha a ser efetivada em virtude 
de arrependimento das partes, ou por motivo 
de força maior. 

Parágrafo único. Por estipulação enten· 
de-se o acordo entre as partes sobre as condi
ções essenciais do negócio e a conseqüente 
formação, entre elas, de um vínculo jurídico. 

Art. s~ Na vigência de contrato de corre· 
tagem imobiliária ajustado por escrito, com 
prazo determinado e exclusividade, terá o 
corretor direito a remuneração integral, ain
da que realizado o negócio sem o seu concur
so, salvo se comprovada sua inércia ou ociosi
dade. 

Art. 69 Se não houver prazo determina
do, se o dono do negócio dispensar o corretor 
e se o negócio realizar-se posteriormente co
mo fruto do trabalho do corretor, a correta
_gem lhe será devida. 

Parágrafo único. Igual solução adotar-se
à se o negócio realizar-se após a decorrência 
do prazo contratual, mas por efeito dos traba
lhos do corretor. 

Art. 79 Nos negócios sujeitos à cori.dição 
suspensiva, o corretor não fará jus à remune
ração, enquanto a condição não. se realizar. 

Art. go O corretor não será remunerado 
se o contrato realizado como fruto de seu 
trabalho for nulo de pleno direito. 

Art. 9~ Se o negócio se Concluir com a 
participação-de mais de 1 (um) corretor, a 
remuneração será paga a todos em partes 
iguais, salvo ajuste em contrário. 

Art. 10 .. O contrato de corretagem, qual· 
quer que SeJa o seu valor. poderá ser provado 
por todos os meios legais. 

Art. 11. Os preceitOs desta lei não ex~ 
cluem, naquilo que com ela não colidirem_, 

a aplicação do Código Civil Brasileiro e de 
outras normas baixadas pelo Conselho Fede· 
ral de Corretores de Imóveis, na forma do 
inciso VI do art. 16 da Lei n~ 6.530, de 12 
de maio de 1978. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

. LEI N• 6.530 _ _ 
DE 12 DE MA10.DE 1978-

Dá Dova regulamentação à proriSsão 
de Corretor de Imóveis, disciplina o fun· 
clonamento de seus órgãos de fiscaliza
ção, e dá outras providências. 

Q Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta_ e eu.~sam::iono a seguinte Lei: 
A.n.-·19 O exercício-da profissão de Cor

retor de Imóveis, no território nadonal, é 
regido pelo disposto na presente Lei. 

Art. 29 O exercício da profissão de Cor
retor de Imóveis será permitido ao possuidor 
de título de Técnico em Transações Jmobi-
liáiías:- _ _ _ 

Ari. -3;,.- --Compete ao COrretor de Imóveis 
exercer a intermediação na compra, venda, 
permuta e locação de imóveis, podendo, ain· 
da, opinar quanto à comercialização imobi· 
liária. -

Parágrafo único. As atribuições constan
t~s deste artigo poderão ser exercidas, tam
bém, por pessoa jurídica inscrita nos termos 
desta Lei. -

Art. 4o A inscrição do Corretor de Imó
veis e da pessoa jurídica será objeto de Reso
lução do Conselho Federal de Corretores de 
Imóveis. 

Art. s~ O Conselho Federal e os Conse
lhos Regionais são- óiS_~oS de disciplina e fis
calização do exercício da profissão de Corre
tor de Imóveis, constituídos em autarquia, 
dotada de personalidade jurídica de direito 
público, Viilculada ao Minjstério do Traba
lho, cop~ autonomia administrativa, oper'a-
:ional e financeira. · 

Art. 69 As pessoas jurídicas inscritas "ito 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os 
mesmos direitos das pessoas fisicas nele ins-
critas. -

Parágrafo único. 6'-' As pessoas jurídicas 
a que se refere este artigo deverão ter como 
sócio, gerente ou diretor, um Corretor de 
imóveis individuah:~ente inscrito. 

Art. 1~ Compete ao Conselho Federal e 
aos Conselhos Regionais representar, em juí
zo ou fora dele, os legítimos interesses da 
categoria profissional, respeitadas as respec
tivas áreas de competência. 

Art. s~ O Conselho Federal terá sede e 
fõtõ P----ª_Ç;lpital da República e jurisdição em 
todo o território nacional. 

Art, 9~ Cada Conselho Regional terá se
de e foro na Ca:pital do Estado, ou de um 
dos Estados ou Territórios da juriSidição, a 
critério do Conselho Féderal. 

' '----

Art. 10. O Conselho Federal será com
posto por 2 (dois) representantes, efetivos 
e suplentes, de cada Conselho Regional, elei
tos dentre os seus membros. 

Art. 11. Os Conselhos Regionais serão 
compostos por 27 (vinte e sete) membros efe: 
tivos, eleitos 2/3 (dois terços) por votação 
secreta em Assembléia Geral especialmente 
_convocada para esse fim e 1/3 (um terço) inte
grado por representantes dos Sindicatos de 

-Corretores de lmóv~is que funcionarem regu
larmente na jurisdição do Conselho Regio
nal. 

Parágrafo único. O disposto este artigo 
somente. será observado nas eleições para 
constituição dos Conselhos Regionais após 
o término dos mandatos vigentes na dat<:~- des
ta Lei. 

Art. 12. Somente poderão ser membros 
do conselho Regional os Corretores de Imó
veis com inscrição prinCipaTOa jlldsdição há 
tnais de 2 (dois)_ano~e_que não tenham sido 
condenados por infração disciplinar. 

Art. 13. OS "COnselhos Fedei-ai e Regio
nais serão administrados por uma diretoria, 
eleita dentre os seus membros. 

§ 19 A DiretOria sei-á composta de um 
Presidente, dois Vice-Presidentes, dois Se
cretários e dois Tesoureiros. 

§ 29 Junto aos Conselhos Federal e Re· 
gionais funcionará um Conselho Fiscal, com· 
posto de 3 (três) membros, efetivos e.suplen
tes, eleitos dentre os seus membros. 

Art. 14. Os membros do_Conselho Fede
ral e dos Conselhos Regionais terão mandato 
de 3 (três) anos. 

Art. 15-. A J;:xtinção ou perda de man
dato de membro do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais ocorrerá: 

I -por renúncia; 
II -por superveniência de causa de que 

resulte o cancelamento da inscrição; 
III - por condenação a pena superior a 

2 (dois) anos, em virhi.de de sentença transi
tada_ em julgado; 

IV- por destituição de cargo, função ou 
emprego, relacionada à prática de ato_de im

,proibidade na AdministraçãO Pública ou Pri~ 
vada, em virtude de sentença transitada em 
julgado; 

V -por ausência, sem motivo justificado, 
a 3 (três) sessões consecutivas ou 6 (seis) in-
terc~.lada.s em caQa ano. . _ . 

Art. 16. Compete ao Conselho Federal: 
I- eleger sua Diretoria; 
II -elaborar e alterar seu regimento; 
III -aprovar o relatório anual, o balanço 

e as contas de sua Diretoria, bem como a 
previsão orçamentária para o exercício se
guinte; 

IV -criar e extirigriir Conselhos Re:gio
nais e Sub-Regiões, fixando-lhes a sede e ju-
risdição; _ _ _ 
v- baixar normas de étlCa profissional; 
VI -elaborar contrato padrão para os ser

viços de corretagem de imóveis, de obser
vância obrigatória pelos inscritos; 

VII- fixar as multas, anuidades e emolu
mentos devidos aos Conselhos Regionais; 
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VIII -decidir as dúvidas suscitadas pelos 
Conselhos Regionais; 

IX+- julgar os recursos das decisões dos 
Conselhos Regionais; 

X- elaborar o regimento padrão dos Con
selhos Regionais; 

XI- homologar o regimento dos Conse
lhos Regionais; 

XII- aprovar o relatório anual, o balanço 
e as contas dos Conselhos Regionais; 

XIII- credenciar representantejunto_açs 
Conselhos Regionais, para verificação de ir
regularidades e pendências acaso existentes; 

XIV- intervir temporariamente nos Con
selhos Regionais, nomeando Diretoria provi
sória~ até que seja regularizada a situação 
ou, se isso não ocorrer, até o término do 
mandato; 

a) se comprovada irregularidade na admi
nistração; 

b) se tiver havido atraso injus-tificado no 
recolhimento da contribuição. 

XV -destituir Diretor de Consc:lho Re· 
gional, por ato de improbidade no exercício 
de sua funções; 

XVI- promov~r diligências, inquéritos 
ou verificações sobre o funciOnamento <Jos 
COnselhos Regionais e adotar medidas para 
sua eficiência e regulaiidade; 

XVII- ba.ixar resoluções e deliberar so· 
bre os casos omissos. ______ _ 

Art. _17. Compete aos Conselhos Regio
nais: 
I- eleger sua Diretoría; . 
II -aprovar o relatório anu_al, o balanço 

e as contas de sua Diretoria, bem como a 
pr~visáo orçamentária para o exercício se
gumte, submetendo essa matéria à conside· 
ração do Conselho Federal; 

Ul- propor a criação de sub-regiões, em 
divisões territoriais que tenhant__ um número 
mínimo de Corretores de Imóveis inscritos, 
fixado pelo Conselho Federal; 

IV -homologar, obedecidas as peculiari
dades locais, tabelas de preços de serviços 
de corretagem para uso dos inscritos, elabo
radas e aprovadas pelos sindicatos respecti· 
vos; 

V -decidir sobre os pedidos de inscrição 
de Corretor de Imóveis e de pessoas jurídicas; 

VI -organizar e manter o registro profis
sional das pessoas físicas e jurídicas inscritas; 

VII -expedir carteiras profissionais e cer
tificados de inscrição; 

YIII- impor as sanções previstas nesta 
Le1; . 

IX- baixar resoluções, no âmbito de .sua 
competência. 

Art. 18. Constituem receitas do Conse
lho Federal: 

I -a percentagem de 20% (vinte porcen· 
to) sobre as anuidades e emolumentos arreca· 
dados pelos Conselhos Regionais; 

II- a renda patrimonial; 
III- as contribuições voluntárias; 
IV- as subvenç6es e dotações orçamen

tárias. 
Art. 19~ Constituem receitas de cada 

Conselho Regional: . 
1- as anuidades, emolumentos e multas; 

11-a renda patrimonial; 
III- as contribuições voluntárias; 

.IV -as subvenções e dotações orçamen-
tárias. - -

Art. 20. __ AoCorretordelmóveiseàpes
soa jurídica inscritos nos órgãos de que trata 
a presente Lei é vedado: 
I- prejudicar, por dolo ou culpa. os inte

resses que-lhe forem confiados; 
TI -auxiliar, ou por qualquer meio facili

tar, o exercício da profissão aos não inscritos; 
m - anunciar publicamente proposta de 

transação a que não es~ja autorizado através 
de doc~mento C}Scrito; 

IV- fazer anúncio. ou impresso :relativo 
à atividade de profissiOnal' sem rilencionar o 
número da inscrição; 

V- anunciar imóvel loteado ou. em con
domínio sem mencionªr o número -a e riegistro 
do loteamento ou da incorporação no Regis
tro de Imóveis; 

VI -_violar o sigilo profissional; 
VII -negar aos interessados prestação de 

contas ou recibo_ de quantias ou docu:mentos 
que lhe tenham sido entregue;S a qualquer 
tftulq;_ _ __ _ 

VIII --:-:--violar obrigação legal concernente 
ao exeteJCfó óãPrOfissáo; 

IX - praticar, no exercício da atividade 
profis-s~onal, ato que a lei defina como crime 
ou contravenção; 

X- deixar de pagar contribuição ao Con
selho Regional. 

Art. 21. _ Çompete áo ConselhO Regional 
aplicar aos Corretores de Imóveis e pessoas 
jgrídicas as seguintes sanções disciplinares; 
I- adverténcia verbal; 
II- censura; 
UI-multa; 
IV -suspensão da inscrição, até 90 (no

venta) dias; 
V- cancelamento da inscrição, com 

apreensão da carteira profissional. 

§" 19 _Na det~rminação da sanção aplicá
vel, orientar-se-á o Conselho pelas circuns
tâncias de cada caso, de modo a considerar 
leve ou grave a falta. 

-§ 2_9 A reincidência na mesma falta deter
Illinará a agravação da penalidade. 

§ 3~ A multa poderá ser acumulada tom 
outra penalidade e, na hipótese de reincí-
dência na mesma falta, aplicar-se-á em do-
bro. -

§ 49 A pena de suspensão será anotada 
na carteira profissional âõ Corretor de Imó
veis Ou resp:<filsável pela pessoa juódica e se 
este nao·a apresentar para que seja consig
nada a penalidade, o Conselho Regionãl po
derá convertê-la em cancelamento da inseri· 
çãó. . 

Art. 22. Aos servidores dos COnselhos 
Federal e RegionaiS de Corretores de Imóveis 
aplica-se o regime jurídico das Leis do Tra
balho. 

Art. 23. Fica assegurado aos Corretores 
de Imóveis, inscritos nos termos da Lei n9 
4.116, de 27 de agosto de 1962, o exercício 
da profissão, desde que o requeiram confor
me o que for estabelecido na regulamentação 
desta. Lei. 

Art. 24. EstaLei será regulament_a.da no 
p_razo de 30 (trinta) dias a partir da sua vigén
cta. 

Art. 25. Esta Lei entrará em vigor na da-
ta de sua publicação. - -

Art. 26. Revogam-se as disposições em 
contrário, especialrilente a Lei n~ 4.116, de 
27 de agosto de 1962.- ERNESTO GEISEL, 
Presidente da República - Arnaldo Prieto. 

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Redação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 18, DE 1990 

(N' 4.895/84, na Casa de origem) 

(de "iniciativa do Senhor Presidente da RepU~ 
blica) 

Dispõe sobl-e a política nacional de ar~ 
quivos públicos e privados e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍ11JLO I 
Disposições Gerais 

Art. 19 É dever do Poder Público ages
ta.o documental e a proteção especial a docu
mento~ de arquivos, como instrumento de 
apoio à administração, à-cultura, ao desen
volvimento científico e c_omo elementos de 
prova e i.ó.f<irmação. 

Art. 2_9 COriSideram-se arquivos, para os 
fins desta lei, os conjuntos de documentos 
produzidos e recebidos_ Q<>r órgãos públicos, 
instituições de caráter público e entidades pri
vadas. em decorrência do exercício de ativi
dades específicas, bem como por pessoa físi
ca, qualquer que seja o suporte da informa
ção ou a natureza dos documentos. 

Art. 3Y Considera-se gestão de docu
mento o conjunto de procedimentos e opera
ções técnicas referentes à sua produção, tra
mitação, uso, avaliação e arquivamento em 
fase corrente e intermediária,. visando a sua 
eliminação ou recolhimento para guard3.-per-
manente. 

Art. 4~ Todos_ tém direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu interesse 
particular ou de interesse coletivo ou geral, 
contidas em documentos de arquivos, que se
rão prestad~s no prazo da lei, sob pena. de 
reponsabilidade, ressalvadas aquelas cujo si
gilo seja imprescindível à segurança da socie
dade e do Estado, bem como à inviolabi
lidade da imtirriida_de, da vida privada, d~ 
honra e da i{nagem das pessoas. 

Art. 5<i A ad~!nistraçãO pública fran
queará a consulta aos documentos públicos 
na forma desta lei. 

Art. 69 Fica resguardado o direitO de in
denização pelo dano material ou moral decor
rente da violação do sigilo, sem prejuízo das 
aÇõeS -p-erial, civil e administrativa. 

CAPÍTULO 11 
Dos Arquivos Pó:blicos 

Art.. 7? Os arquivo~públÍcos-São oS-too
juntos de documentos produzidos e recebi
dos, no exercício de suas atividades, por ór-
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gãos públicos de âmbito federal, estadual, 
do Distrito Federal e municipal em decor
r8ncia de suas funções administrativas, legiS
lativas e judiciárias. 

§ 19 São também públicos os conjuntos 
,de documentos produzidos e recebidos por 
instituições de caráter público, por entidades 
privadas encarregadas da gestão de serviços 
públicos no exercício de suas atividades. 

§ 2~ A cessação de atividades de institui
ções públicas e de caráter público implica o 
recolhimento de sua documentação à institui
ção-arquivística pública ou a sua transferência 
à instituição -sucessora. 

Art. 8P Os documentos públicos são 
identificados como correntes, intermediários 
e permanentes. 

§ 1~ Consideraram-se documentos cor~ 
rentes aqueles em curso ou que, mesmo sem 
movimentação, constituam objetO de COnsul
tas freqüentes. 

§ 29 Consideram-se documentos· inter
mediários aqueles que, não-sendo de uso ·cor
rente nos órgãos produtores, por razões de 
interesse administrativo, aguardam a sua eli
minação ou recolhimento para guarda perma
nente. 
· § 3P Consideram-se permanentes os con

juntos de documentos de valor histórico, pro
batório e informativo que devem ser definiti
vamente preservados. 
. Art. 99 A eliminação de documentos 

produzidos por instituições públicas e de ca
ráter público será realizada mediante autori
zação da instituição arquivística pública; na 
sua específica esfera de competência. 

Art. 10. Os documentos de valor perma
n~nte são inalienáveis e imprescritíveis. 

CAPÍTULO III 
Dos Arquivos Privados 

Art. 11. Consideram-se arquivos priva
dos os conjuntos de documentos produzidos 
ou recebidos por pessoas físicas oU jUrídicas, 
em ~ecorrência de suas atividades. 

Art. 12. Os arqUivos piivados podem ser 
identificados pelo Poder Público como de in
teresse público e social, desde que sejantcon
siderados como conjuntos de fontes relevan
tes para a história e desenvolvimento cientí
fico nacional. 

Art. 13. Os arquivos privados identifica
dos como de interesse público e social não 
poderão ser alienados com dispersão ou per
da da unidade documental, nem transferidos 
para o e~erior. 

Parágrafo único. Na alienação desses ar
quivos o Poder Público exercerá preferência 
na aquisição. 

Art. 14. O acess_o aos documentos de ar
quivos privados identificados como de inte
resse público e social poderá ser franqueado 
mediante autorização de seu proprietário ou 
possuidor. 

Art. 15. Os arquivos privados identifica
dos como de interesse público e social pode
rão ser depositados a título revogável, ou 
doados a instituiçõeS arqulvfsficas públicas. 

Art. 16. Os regiStras civis- de arquivos de 
entida~es religiosas produzidos anteriorm,en- -

te à vigência do Código CiVil ficam identifi
cados ~amo de 4tteresse público e social. 

CAPITuLO IV 
Da Organização e 

Admlnlstração de Inslitnlções 
Arqulv!stlcas Plibllcas 

Art. 17. A administração da documen
tação pública ou de caráter público compete 
às instituições arquivísticas federais, esta
duais, do Distrito Federal e municipais. 

§ 19 São Arqujvos Federais o Arquivo 
Nacional, os do Poder Executivo, e os arqui
vos-do Poder Legilativo e do Poder Judiciá
rio. São considerados, também, do Poder 
Executivo os arquivos do Ministério da Mari
nha, do Ministério das Relações Exteriores, 
do Ministério do Exército e do Ministério 
da AeronáU:tica.-

§ 2Y São Arquivos Estaduais os arquivos 
do Poder Executivo, o arquivo do Poder Le
gislativo e o arquivo do Poder Judicário. 

§ 3~ São Arquivos do Distrito Federal o 
arquivo do Poder Executivo, o arqUiVo do 
Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judi
ciário. 

§ 4P São Arquivos Municipais ci arquivo 
do Poder Executivo e o arquiVo- do Poder 
Legislativo. · 

§ 59 Os arquivos públicos dos Territórios 
são organizados de acordo com sua estrutura 
político-jurídica. 

Art. 18. Compete ao Arquivo Nacional 
a gestão e o recolhimento dos documentos 
produzidos e recebidos pelo Poder Executivo 
Federal bem como preservar e facultar o aces
so aos documentos sob sua guarda, e acompa
nhar e implementar a política nacional de 
arquivos. 

Parágrafo único. Para o pleno exercício 
de suas funções o Arquivo Nacional poderá 
criar unidades regionais. 

Art. 19. Compete aos arquivos do Poder 
Legislativo Federal a gestão sobre o recolhi
mento dos documentos produzidos e recebi
dos pelo Poder L~gislativo Federal no exer
cício das suas funções, bem como preservar 
e facultar o acesso aos documentos sob sua 
guarda. 

Art. 20. Compete aos arQuivos do Poder 
Judiciário Federal a gestão e o recolhimento 
dos documentos produzidos e recebidos pelo 
Poder Judiciário Federal no exercício de suas 
funções, tramitados em juízo e oriundos de 
cartórios e secretarias, bem como preservar 
e facultar o acesso aos documentos sob sua 
.guarda. 

Art. 21. Legislação estadual, do Distrito 
Federal e municipal definirá os critérios de 
organizaçãO e vinculação dos arquivos esta
duais e mt,~nicipais, bem como a gestão e o 
acesso aos documentos, observado o disposto 
na Constituição Federal e nesta lei. 

Art. 22. O Arquivo Nacional será órgão 
vinculado à Presidência da República. 

CAPITuLO V 
Do acesso e do sigilo dos 

Documentos Públicos 

Art. 23. É assegurado o direito de acesso 
pleno aos documentos públicos 

Art. 24. Decreto fixará as Cãtegõrias- de 
sigilo que deverão ser obedecidas pelos ór
gãos públicos na classificação dos documen· 
tos por eles produzidos. 

§ 19 Os documentos cuja divqlgação po
nha em risco a segurança da sociedade e do 
Estado bem como aqueles necessários aO ris
guardo da inviolabilidade da intimidade, da 
vida privada, da honra e da imagem das pes
soas são originariamente sigilosos. 

§ 29 O acesso aos documentos sigilosos 
referentes à segurança da sociedade e do Es
tado será restrito por um prazo riláximo de 
30 (trinta) anos, a contar da data de sua pro
dução podendo esse prazo ser prorrogado, 
por uma única vez, por igual período. 

§ _39 O aceSso aos- documentos sigilosos 
referentes à honra e à imagem das pessoas 
será restrito por um prazo máXfmo ~de- 100 
(cem) anos, a contar da data de sua produção. 

Art. 25. Poderá o Poder Judiciário, em 
qualquer instância, determinar a exibição re
servada de qualquer documento· sigiloso, 
serilpre que-indispensável à defesà de direito 
próprio ou esclarecimento de sjtuação pes
soal da parte. 

Parágrafo único. Nenhuma nonna de or
ganização administratiVa será iiiteri)retada de 
modo a, por qualquer forma, retringir o dis
posto neste artigo·. 

DISPOSIÇ~ES FINAIS 

Art. 26. Ficará sujeito à responsabilidade 
penal, civil e administrativa, na forma da le
gislação em vigor, aquele que desfigurar ou 
destruir documento de valor permanente ou 
considerado como de interesse público e so
cial. 

Art. Z7. Fica criado o Conselho Nacio
nal de Arquivos -Conar, órgão subordinado 
ao Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica, que definirá a política nacional de ar
quivos, como órgão central de um Sistema 
Nacional de Arquivos- Sinar. 

§ 19 O Conselho Nacional de Arquivos 
será presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo 
Nacional e integrado por representantes de 
instituições arquivísticas e acadêmicas, públi
cas e privadas. 

§ 29 A estrutura e funcionamento do con
selho criado neste artigo serão estabelecidos 
em regulamento. 

Art. 28. Esta lei entra em v.igor na data 
de sua publicação. 

Art. 29. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N• 500, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nâ.cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor 
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Ministro de Estado_ da Justiça: O anexo proje
tO de lei que •dispõe sobre a política nacional 
de ·arqlri;vos públicos e privados., e dá outras 
providências". 

Brasflia, 3 de dezembro de 1984. João Fi· 
gueiredo., 

EXPO~IÇÃO'DE MOTIVOS N• OQ587, DE 
30 DE NOVEMBRO DE 1984, DO MINIS· 

TÉRIO DA JUSTIÇA: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública. . 

Tenho a honra de apresentar a Vossa Exc_e· 
lênciao anteprojeto de lei que defirie as base~ 
para a constituição de uma poUtica nacional 
de ar/;)uivos públicos e privados e determina 
o órgão-público nesse campo de atividades. 

É dever do· Estado dispensar proteção es· 
pecial ao património documental do País. A 
Constituição Federal, no seu art. 180 e res
pectivo parágrafo único, estabelece que "o 
amparo ã cultura é dever do Estado", ficando 
"sob a proteçáo especial do Poder Público 
os docuntentos, as obras e os locais de valor 
histói"kO-Ou artístico , Os monumentos e as 
paisagens naturais notáveis, bem como as ja-
zidas arqueológicas". _ _ _ 

Nos países que já tém definida uma política 
nacional de arquivos, vem sendo constante 
a relaç~o entre a importância adquirida pelo 
património documental nacional e a elabo
ração e ap~oyação de uma legisl:tção_ arqui
vistica; No final do século XIX e início do 
XX, a maioria dos países da Europa aproV6u 
estatutos legais voltados principalmente para 
a preservação de um património documental 
considerado essencialmente histórico. Du
rante a Segunda Guerra Mundial surgem as 
primeiras preocupações CQ!fi uma- nova Con
cepção arquivfsta, menos voltada para o do
cumento histórico e mais preocupada com 
a eficiência administrativa e com a raciona
Iizaçao da informação de grandes massas do
cumentais, como é o caso nos Estados Unidos 
·e no cánadá. 

A partir dos anos sessenta, pai ses que cons
quistaram sua autonomia nacional produzi
ram novas leis arquivfstas: uns inspirados na 
organização administr~tiva de suas antigas 
inetrópoles colonias, c:ttltros introd_uzíndo 
inovações capazes de ser incorporadas por 
estruturas administra:tív"is recentemente ins-
titucionalizadas .. Com a difusão da informa
ção de conteúdo técnico, e>i:pandiu~se o movi
mento de modernização da legislação arqui
vística. Alguns pafses decidiram adaptar seus 
estatutos legais às novàs condições de uma 
administração moderna e aos recentes conhe
cimentos técnicos da área de gerência da in
formação. 

No Brasil, o Arqui.vo N3cional foi previsto 
desde a Constituição de 1824, porém só cria
do em' 1838. E, durante muitas décadas, leva
do m,ais pela tradição, funcionou com? órgão 
incúmbido de. recplher, guardar, classificar 
e cons-ervar o patriinônio documental do país. 

Nas últimas décadas, procedeu-se tanto à 
racionalização como à modernização da ad
ministração pública federal. Em_conseqüên
cia- da especificação daS áreas de competência 

m-inistéiial~ tornou-se imperioso definir re
gras programáticas éapazes de dar aó Arqui
vo Nacional, órgão integrante da estrutura 
do Ministério da Justiça, sustentação legal 
no que diz respeito às ·suas atribuições pre
vistas na Constituição Federal, no Decreto
Lei n9 200 e nas Diretrizes da ?.residência 
da República. Por outro lado, necessário· se· 
ria conformar essa instituição às mâdernas 
exigênciaS da: teOria e da técnica arquivística, 
voltadàS cada vez mais para o pleno controle 
da informação documental, e de uma visão 
ampla e gener?sa da ~onstituição de uma polí
tica .n.adona;l de arquivos. 

Assim, o anteprojeto de lei que ora tenho 
a honra de su~me~r à apreciação de Vossa 
EXcelência conceitua e classifica os arquivos 
públicos dentro da mod.erna orientação ar· 
quivística. Serão públicos os arquivos quando 
produzidos por instituições governamentais 
de âmbitos federal, estadual ou municipal em 
decorrência de suas funções executivas, legis
lativas ou judiciáiiaS. São estabelecidas a ina
lienalidade e a imprescritibilidade dos arqui
vos públicos. 

-O ai)tepro jeto d_eÍine, aíflda~ aS três idades 
do documento. A primeira é marcada pelo 
percurso nos diversos setores da instituição 
em que é produzida fím de que venha a atingir 
o seu objetivo, e coincide com sua estada 
nos arquivos COrrentes. Na segunda idade,· 
que correspon_de à estada no arquivo interme
diário, o áocumento vive sob o regime e co
gestão: continua pertencendo ao órgão que 
o "produziu, mas]á sob a guarda do Arquivo 
Nacional. A terceira idade é a que o considera 
de valor permanente, depois de passar por 
um processo de avaliação e descarte, quando 
então é incorporado definitivamente ao piltri
mônio do pafs. 
~ assegUrado o direito de livre acesso e 

pesquisa quanto a documentos de arquivos 
permanentes, estimulando especialmente o 
desenvolvimento da pesquisa, observadas as 
normas internacionais. 

No 9ue ~e~ _z:efere aos arquivos privados. 
Institu1-se umª- 9Iassífícaçáo para o acervo de 
docum~ntos que apresentem interese públi
co. Estes, como os ar_quivos públicos, não, 
poderão ser exportados ou transferidos para 
o exterior, qualque~ que seja a forma dessa 
tnlnsferência, ·nem poderão ser alienados ou 
a qualquer título dispersos em sua unidade 
documental. 

O anteprojeto dispõe. ainda, sobre a orga
nização administrativa do setor de arquivos. 
Nesse campo as 3tividades de administração, 
recolhimento, seleçc'io, conservação e acesso 
relativamente aos documentos de arquivo se
rão integradas num Sistema Nacional de Ar-. -
quiv_õs pelcts órgáos_federais, estaduais e mu
nicipaiS incumbidos d_o exercício dessas atri
buições. O Arquivo Nacional é o Órgão Cen
tral do Sístema,-competindo-lhe, entre outras 
atribuições, exercer as funções normativas, 
de coordenação e integração nacional de ar
quivos correntes, intermediários e"p"erfi\3nen
tes dos órgãos e entidades dos Poderes EXe
cutivo, Legislativo e Judiciário. Junto ao Ar~ 

qllivo Nacional funcionará um órgão consul
tivO: o Conselho Nacional de Arquivos. 

Finalmente, o anteprojeto objetiva impe
dir a destruição de documentos de arquivos 
permanentes, inclusive cOm definiÇão deres
ponsabilidade, institui um direito dt! prefe
rência no caso 'de alienação de arquivos priva
dos considerados necessários à proteção "do 
património arquivístico, e cria no ArquiVo 
Nacional um Registro Geral de arquivos pri· 
vados. 

Este é o anteprojeto de lei que submeto 
à alta consideração de Vossa Excelência. Se 
encaminhado ao Cong:J;esso Nacional e _trans·. 
foirnado em -Lei, virá suprir às autoridades 
federais num setor até entã9 desprovido de 
disciplinação legal. ' 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa· 
Excelência a expressão do meu mais profun· 
do respeito. -lbrahim Abi-Ac.kel, Ministro 
da Justiça. 

(A ComissãO de Constiiiiição, justiça_ 
e Cidadania) - -

PROJEtO DE LEI DA CÂMARA . 
N• 19, DE 1990 

(N~ 2.082189, Da Cilmara dos ,De.J:».~tad,!)§) _ .. "" 

Acrescenta parágrafo ao art. 268 do 
D~ç.reto~Lei n~ 3.689, de 3 de outubro de 
1941 - Código de Processo Penai.- · 

O Congiesso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 268, do Decreto-Lei n• 

3.689, de 3 de outubro de 1941 -Código 
de Processo Penal fica acrescido do seguinte 
parágrafo único: -

"Art. 268 ................................. ,.,-
Parágrafo_ úni~n. _.Nos crimes que 

atentem contra os direitos hum_anos e 
que_ os viOlem, perpetrados com abuso 
de autoridade e violência à pessoa física, 
a Ordem dos ~dvo_~ados do . Brasil -
OAB poderá integrar a ação penal, na 
qualidade de assistente do Ministério Pú
blico, independentemente de manifesta
ção, de vontade do ofendido ou do seu 
representante legal, assegurando-s_e~Ihe 
o uso da via recursal conferida ao títular 
da pretensão punitiva." 

Art. 2~ Esta leí entra em vigor na .d3.ta 
de sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as.dispo~ições_em 
contrário. · -

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 
.............. ·-··""· -~· -~ ~- ............ ' ; ...... ' . ~--· --~-~· ,_, 

T(TULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1~ A República Federativa do Bra
sil, formada Pela un_ião indis~oli:ível dos Est~· 
dos e Municípios e do Distrito Federal, cons
titui~se em EstadO Democrático de Direito 
e tem como fundamentOs:· 
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III- a dignidade da pessoa humana. 

TÍTULO III 
Da Organização do Estado 

CAPÍTULO II 
Da União 

Art. 22. Com.pete privativamente à 
União legislar sobre: 

1- direito ciVil, comercial, penal, proces
sual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáu
tico, espacial e.do trabalho. 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Pode:res 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO II 
Das Atribulçii<s do 

Congresso NadoDal 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, 
com a sanção do -pr~sidente da República, 
não exigida esta para o e.-rp-ecificado nos arts. 
49, 51 e 52, dispor sobre toda as matérias 
de competência da União, especialmente so-
bre: -~~---

SEÇÃO VIII 
Do Processo Legislativo 

SUBSEÇÃOf 
Disposiçlo Geral 

Art. 59. O processo legislativo com
preende a elaboração de: 
''''''''''''''''''''''''"''''''n'n''''''''''''''''''''' 

III-leis ordinárias: 
!I 

• • • • •" • ·-~· • •-•• o • • • • • •• • o • • • o • ,._, .__,_, u•~~• ~-• ~-•-• •r.~ A'-, 

SUBSEÇÃOII 
Da Emenda à ConstituJção 

SUBSEÇÃO III 
Das Leis 

Art. 61. Ainiciativadasleiscoínplemen
tates e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao Supremo Tri
bunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e aos cida
dãos, na. forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 
DECRETO-LEI N' 3.689, 

DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

TÍTULO Vlll 
Do Juiz, do Mbrlstérlo Público, 

do Acusado e Defensor, 
dos Assistentes e Auxiliares 

da Justiça 

.CAEÍTULO IV 
·nos· Assistentes 

Art. 268. Em todos os 'termos da aÇão 
pública, poderá intervir r como assisterite do 
Ministério PIÍblico, o ofendido ou seu repre
sentante legal, ou, na falta, qualquer das pes
soas mencionadas no art. 31. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e _Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 20, DE 1990 

{N' 2.229/89, na Câmara dos Deputados) 

ACrescenta parágrafo ao art. IS da Lei 
n" 4.717, de 29 de junho de 1965, que 
"regula a ação popular". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 18 da Lei n• 4.717, de 29 

de junho de 1965, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único: 

Art. 18. .. ...................................... . 
.Parágrafo único: A sentença que anular 

o ato. determinará que as partes observem 
o estado anterior a ele; se impossível, que 
se resolva mediante indenização." 

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

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

LEGISLAÇÃO CITADA. 
LEI N'4.717, 

DE 29 DE JUNHO DE 1965 
REGULA AÇÃO POPULAR 

Da Ação Popular 

_ M_. JS. . A se:p.tença terá eficácia de coisa 
julgada opnivel erga ommes, exceto no caso 
de haver sido a ação julgada improcedente 
por deficiência de prova; neste caso, qualquer 
cidadão poderá intentar outra 3ção com idên
tico fundamento valendo-se nova prova. 

(À Comissão de CoiJS(ituiçáo, Justiça 
t! Citkldania) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O-Expediente lido vai a publicação. 

Do Expediente lido, consta o Projeto de 
Lei do DF n9 31/90. A matéria será despa
chada à Comissão do Distrito Federal, onde 
poderá receber emendas pelo prazo de 5 dias. 
Encaminhada ao Senado nos termos do art. 
49 da Resolução n"~' 157, de 1988, a prosição 

·--.~~~-~--------~----~-

terá tramitação urgente, devendo a Comissão 
do Distrito Federal emitir seu paiecer no pra
zo máximo de 25 dia::-

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, ofício que sefá lido pelo 
19 Secretário. 

É lido o seguinte 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 
INTERPARLAMENTAR 

OF. 20/90 
Brasília, 14 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que representarei o Grupo Brasileiro 
da União Interparlamentar à Conferência In
terparlamentar do Desarmamento, a reali
zar-se em Bonn, de 21 a 27 de maio do corren
te ano. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência protestos de elevada esti
ma. -Senador Humberto Lucena, Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
O ofício lido vai à publicaçao. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido a seguinte 
Em 18 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Teflho a honnl de coniunicar a Vossa Exce

lência, de acordo com o disposto no art. 39, 
alíneaa, do Regimento Interno, que me au
sentarei dos trabalhos da Casa no período 
de 21 a 27 de correD.ti::, para, como represeh· 
tante do Grupo Brasileiro da União Interpaf
lamentar, participar da Conferência Interpar
lamentar do Desarmamento, a realizar-se em 
Bonn. 

Atenciosas saudações. - Senado[ Hum
berto Lucena. 

Ó -SR. PRESIDENTE (Pomepu de Sousa) 
--A comunicação lida via a publicação. 

Há oradores inscritos. 
CÕncedo a palavra ao nobre Senador Mau

rício Corrêa, como ~~der. 

O SR. MAUIÚÇIO CORl!tA (PDT- Df. 
C.omct t:íderl----= Sr: Presidente, .Srs. Senado
res, ontenl, li em O Globo e, hoje, a Folha 
de S. PaulO repete, um lamentável incidltll.te 
ocorrido no Rio de Janeiro coin o suicídio 
do menoi CelestfnO José Rodrigues Neto. Es
se gar?tO era estudante do Colégiq Militar 
do Rio de Janeiro o sua mãe foi chamada 
para' compar~r à escola porque. ia haver 
uma solenidade. Sem que a mãe soubesse 
absolutamente de nada, como ·é comum Dos 
colégios militares, o oficial" encarregado da 
leitura nos altos- f<ilantes anunciou que esse 
garoto, Çelestíno José Rodrigues Neto, rui via 
praticado uma indisciplina, vale dizer, na pro
:va que .tinha sido realizada antériormente, 
ele teria colado .• 

Era exatamenté o dia do aniversáiíri de 
Celestino.José Rodrigues Neto. Ele e sua~ 
'9oltaranfi,ara casa. Sua mãe .ficou muito 
aborrecida com o que havia presenciadO n~ 
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colégio, 'com o vexame a que o garoto havia 
sido submetido à vista de todos os outros 
no pátio do Colégio Militar do Rio de Janei
ro. Ela, então, suspendeu o garoto de alguns 
divertimentos: ele não poderia jogar bola du
rante um mês, andar de bicicleta e outros 
privilégios que tinha. 

O garoto estudava no Colégio Militar pela 
manhã e à tarde ainda fazia um curso para 
submeter-se a um exame na Escola Naval. 

Pois bem, Sr. Presidente, nesta terça-feira, 
a tia Cristina - desse garoto aniversariava 
e toda a família se dirigiu â casa dela. O 
menino não foi, também como uma outra 
punição. _ 

Quando a famaia voltOu da festa e ia aden
trando a casa, o menino sacou a arma do 
seu pai, que é sargento da Aeronáutica, e 
suicidou-se, deixando uma carta dirigida à 
mãe. 

Por revestir-se esse fato de algo que me 
emocionou imensamente, vou me permitir ler 
apenas o preâmbulo da carta deixada, que 
é um testemunho evidente da sociedade em 
que vivemos, da vetustez de algumas regras 
existentes em determinadas corporações, em 
determinadas instituições. A carta dizia: 

Mãe, desculpe-me pelo que acabo de fa
zer'',- o garoto estava ensagüentado, deita
do na cama, já desfalecido. Foi levado para 
o hospital, mas morreu. Descobriram que ele 
se tinha dado um tiro, estava exangue e o 
levaram para o hospital---"mas não tive es
colha, você naõ merecai ouvir aquilo Ontem 
de manhã, não lhe culpo pelo que me fez 
e me disse, afinal você é mãe e não est<1.errada 
por isso, desculpe-me também pela humilha
ção que lhe !iz passar perante todos os alunos 
do colégio e perante o Capitão. 

"Eu estou indo embora porque cometi um 
erro e fui punido, mas agüentei a maior puni
ção que foi de nem ao menos poder olhar 
nos seus olhos e se desculpar daquilo que 
na verdade não cheguei a fazer, é verdade 
eu não cheguei a colar, no dia da prova eu 
estava nervoso, não sabia quase nada, peguei 
o lívro, abri, mas não consegui ler não. 

"Não culpe o Clóvis nem ninguém da rua 
por essa má influência. Os verdadeiros culpa
dos por essa influência foram Barbosa, dos 
blocos e um colega chamado Veloso, ambos 
da minha sala, na verdade eles estavam colan
do {peço que comunique isto ao Cap. Costa 
Vaz). 

Ai segue, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
uma das coisas mais lindas que já vi na minha 
vida: um testamento que Celestino José Ro~ 
drigues Neto fez a todos os seus familiares 
e amigos. _ 

Dirigindo-se à mãe, diz ainda a carta~testa~ 
mentQ:_ 

"Abaixo você tem a quem doar todos os 
meus pertences: 
~ "Testamento de Celstino José Rodrigues 
Neto (com sua assinatura)": -não vou ler 
tudo, apenas um pedaço -: "1- À minha 
irmã Karina Rodrigues eu de.ixo: o prendedor 
de papel, a carteira, o frescobol, o pogobol, 
a poupança, os jogos e as roupas que ela 
quiser. 

2-A minha írmã Claudinéia Bernadina 
d'Oliveira eu deiXo: o relógio, o fichário, o 
estojo novo e o ar condicionado". 

Assim segue dando tudo que ele tinha, in~ 
clusive o uniforme, os sapatos, etc. 

Achei essa história interessante, verídica, 
traumática e dramática. Na verdade, o regu~ 
lamento do Colégio Militar autoriza, inclu
sive a expulsão, mas reduziram a pena para 
a leitura daquela punição em praça pública, 
quer dizer, perante todos os estudantes, fam.i~ 
liares e amigos que ali estavam. 

Às vezes vejo nos jornais publicações, pro
-cura:nâo dizer que determinada pessoa prati
cou um crime, já condenando nas próprias 
páginas dos jornais. Para mim, não há maior 
sentença, muito mais do que aquela que o 
juiz proclama do que um fato levado à im
prensa e sendo julgado ao conhecimento do 
povo sem que a pessoa sequer tenha sido 
julgada pelo verdadeiro Poder competente. 

Portanto, trata~se de uma injustiça muito 
grande, uma regra militar totalmente medie
valesca. Não se explica que um Colégio Mili
tar mantenha normas. que não conduzem a 
um sentido pedagógico para o aprimoramen
to educacional da criança. 

De sorte que uso da palavra rapidamente, 
neste .instante, para fazer o meu protesto, 
para manifestar a minha tristeza de verifiCar 
que no século XXl ainda encontramos situa· 
çóes.dessa natureza. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permíte-me V
Ex' um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -,-- Com o 
maior prazer, nobre Senador Jarbas Passari
nho, concedo-lhe o aparte. 

O Sr. Jarbas Passarinho - É evidente, 
nobre Senador Maurício Corrêa, que ne
nhum de nós estaria a favor do que V. Ex~ 
chama de regras medievais, mas penso que 
V. Ex' está totalmente equivocado, está jul
gando com preconceito o ensino milítar. Não 
sei se V. Ex' tem alguma aversão à área da 
farda para poder ,"".des<;te logo, fazer o Colégio 
Militar responsável Relo suicídio desse ga· 
roto.-

O SI!.. MAURÍCIO CORRÊA- Estou fa· 
lando com-relação ao regulamento. 

O Sr. Jarbas Passarinho- O que se passa, 
a exemplo da Academia Militar das Agulhas 
Negras, do Colégio Naval, etc. é que há códi
go de honrã que os alunos. quando entram, 
assumem. E o código de honra é- exatamente 
não colar. Participei da Escola Preparatória 
de Cadetes em 1939, quando entrei sob esse 
regime. A diferença 6 que entre nós, se al
'guém-"qiiiSesse ·colar numa provas, recebia o 
repúdio da coletividade. As provar eram dis
tribuídas, como mais tarde eu, Capitão-Ins
trutor da Acãdemia, assim fiz. Então eu saía 
da sala, porque tinha certeza de que os alunos 
não colavam, porque era um código de honra. 
A partir daí existe exatamente o fato que 
está revelado na carta do suicida. Ele mostra 

que abriu um livro para colar e deve ter sido 
flagrado nessa ocasião. Se os outros o foram, 
é uma questão que não se pode imputar a 
responsabilidade ao capitão citado na carta. 
O que acontece'? Isso é torriado imediatamen
te como· uma transgressão disciplinar. Essas 
são as serventiasda vida militar. E uma trans~ 
gressáo disciplinar "a cola". E a transgressão 
disciplinar recebe uma punição. A punição 
é lida no boletim. Não sei se V. Ex• fez algum 
serviço militar, mas, ao final de todos os dias, 
é lido um boletim, com as instruções, e a 
quarta parte diz respeito à justiça e disciplina, 
às punições aplicadas. Porque o ato foi púb~i
co. a punição é pública; a coincidência infeliz 
da presença, nesse dia, pelo que estou ouvin
do- não li ainda a matéria ... 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Os paren· 
tes foram co·nvocados para a solenidade. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Havia uma sole~ 
nidade qualquer - não sei qual -, então, 
foi lido o boletim. Não foram convocados 
para ouvir a punição-do rapaz. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - A mãe 
foi, Sen"idOI- Jarbas Passã.rinho! 

O Sr. Jarbas Passarinho -A mãe, sim, 
porque é responsável por ele. Acho que, aí, 
há uma grandç diferença. Em primeiro lugar, 
embora seja trá~P-co e traumático, como V. 
Ex• diz, não é justo tirar partido disso para 
dizer que a regra militar de disciplina é medie
val, é absolutamente intolerante. Sabemos 
de casos-outros, na vida civil, em que as pes
soas são reprovadas, chegam a casa, recebem 
a punição dos pais e se matam por uma repro~ 
vação. Hávia, evidentemente, na personali· 
dade desse garoto, alguma coisa que não lhe 
permitiu resistisse à aquela punição, que, de 
fato, foi profudamente constrangedora. Ago~ 
ra, não é possível pensar que, por isso, a 
vida do Colégio Militar coloca as pessoas 
obrigadas a vexames, humilhações de tal or
dem, que só há uma solução: matarem-se. 
V. EX' me desculpe, mas esta é a minha for
mação, totalmente diferente da sua; prova
velmente, na de V. Ex~, o professor devia 
ser extremamente leniente, aceitava a cola, 
o que, na vida mílitar, não se admite; isso 
se considera transgressão. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- S~nador, 
V. EX' é um homem elegante, sabe perfeita
mente a razão pela qual usei da palavra neste 
instante; náo foi para fazer média. Em segun
do lugar, não tenho nenhuma aversão à farda. 
Pelo contrário. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Fazer média? 
Média com quem? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- V. Ex• 
falou, em outras palavras, isso. 

O Sr. Jarbas Passruinbo- Não, perdão! 
Não me atribua o que eu não disse. Sou sufi
cientemente claro para dizer que discordei 
de V. Ex'; V. Ex' falou em regra medieval. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - E sus
tento. 
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O Sr. Jarbas Passarinho - R a opinião 
de V. Er, me desculpe discordar, não tenho 
mais o que dizer, apenas discordo. 

O SR. MAURÍCIOCORRllA- Não tenho 
nehunta aversão_ à tarda; pelo contrário, te
nho respeito às instituiÇõeS militares, pela dis
ciplina, não há dúvida alguma; tenho inclu
sive uma formação militar, no Que tange à 
disciplina. Tenho um grande respeito, uma 
grande admiração pelas FOrças Aímadas bra
sileiras, não se trata de aversão. Li, hoje, 
no jornal Folha de S. Paulo, manifestações 
de vários pedagogo-s, dizendo inclusive, que 
nos colégios militares adiantados dos Estados 
Unidos e da Europa não existe mãis ésse tipo 
de punição. -Não há nada mais desagradável 
para uma pessoa do que ser levada à execra
ção pública, sem que possa, sequer, manifes~ 
tar-se de maneira mais privada. As recomen~ 
dações pedagógicas, terapêuticas no sentido 
educacional, indicam que essas advertências 
têtn que ser feitas em caráter isoladO, priva
do, à pessoa que transgrediu. Isso é matéria · 
que a Folha de S. Paulo publica hoje, ouvin- 1 

do, inclusive, o amigo de V. Ex•, ex-Reito.;' 
da U nB, que se manifesta melancólico etri 
relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro, 
e-pede a revogação do regulamento. Senador 
Jarbas Passarinho, não estou -dizendo nada 
contra os regulamentos militares; acredito 
que esse fato serviu de exemplo. Quando a 
fan'lflia chegou a casa e o rapaz praticou aque
le gesto, fGi a maneira Cj_Ue enControu pB.ra 
responder à sociedade, responder à sua mãe, 
responder ao Capitão por àQuela punição que 
recebeu dentro do Colégio" Militar. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex• fala em 
modificação. A regra fundamental, a regra 
de _ouro na vida militar é a seguinte: à trans
gr~são f~ü_t~J:n;t ~át~r p_articular, a punição 
é dada em caráter particular; à transgressão 
feita emcaráter público, a punição é pública, 
inclusive, pOrque Serve coinõ-líçáo a todos 
Os demais integrantes da corporação. Essa, 
a colocação. 

O SR. MAURÍCIO CORRllA - V. Ex• 
quer extrair disso um silogismo capaz de con~ 
duzir ao raciocínio -da necessidade de manu~ 
tenção dess~ regulamento. Com todo o res· 
peito que V. EX' me mereCe, B:Cho que é extre
mamente fora de época a manutenção de uma 
regra dessa natureza. 

. O "'Sr . .Jarbas Passarinho - É o ponto de 
vista de uma pessoa extremamente liberal co
mo V. Ex•, mas está fugindo do fundamental. 
O silogismo - se eu o fizesse ....:.. teria Cá6í
mento: poderia partir de uma premissa básica 
e chegar à conseqüência. Essa é 11 regra de 
ouro que existe. 

O "Sr. FraiisciSco Ro11Cni6efg -- Premi te 
V. Ex' um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Maurício Corrêa, a Presi.: 
déncia sente~se constrari.gida, mas adverte V. 
Ex• de que, como Líder, g~zou de um privilé~ 
gio, e. seu tempo já se esgotou. Solicito a 
v. J;:x• não conceda mais apartes, por brevís~ 
simos que sejam. Há muitos oradores inSeri· 

tos. Eu próprio sou' o priméiro inscrito, mas 
vou ~bdicar do meu direito. 

- o 1sR. MAURÍCIO CORRllA- V. Ex• 
for generoso comigo, mas, se me peiiriíte, 
concedo aparte ao nobre Senador Franscisco 
Rollemberg e, logo após encerrarei meu dis-

curso. (Assentimento dd Presidência) 
I 
I 

O Sr. Francisco Roll~mberg...:... Eminente S~· 
nadar Maurício Corrêa , a des'Crição do fato, 
segundo o relato que V. Ex~ faz neste instan~ 
te, causa-me profunda tmoção. Talvez por 
isso eu não possa arruinar bem as minhas 
idéias neste aparte que faço a V. Ex• Gostãria 
de lembrar duas coisas interessantes: primei~ 
ra tem havido sempre- uma. desproporção 
muito grande entre a transgressão, o crime 
e a pena. Essa desproporção, no mais das 
vezes, desorganiza o organismo psíquico do 
cidadão, levando·O a cometer atos como sui
cidar-se, extinguir-se. Fui médico, muito 
anOs, e o meu primeiro contato com um fato 
dessa natureza deu~se com um co_lega meu 
de tunna, Pau_lo - permita-me não dizer o 
sobrenome, pois é de uma família muito co
nb_e:cid_<UlO roeu Estado.~ Paulo, que era bom 
aluno, descuidou do latim, com o Professor 
)ugurta, que nunca havia reprovado um alu
no sequer e ficara niuito sUrpreendido quan
do soube que um aluno não conseguiu média 
para ser aprovado em latim. O Paulo, ao che
gar a caSa, temeroso da punição_ de seu pai, 
deu um tiro na·cabeça, suicidando-se. Já ou· 

-tro rapaz, muito meu amigo que um dia tam
bém, no decorrer da sua existência, sem pro
blemas maiores, mas filho de um lar desestru~ 
torado, decidiu matar-se e suicidou-se porque 
se julgava um tanto culpado do náo- enten
dimento de teus pais; ele achava que era tam· 
bém um dos causadores daquela infelicidade 
doméstica_ Finalmente, quero dar um exem
plo terrivelmente trágico_do que é a tendência 
suicida que traz cada um dentro de_si. E pode-· 
mos ver isso através de uma série de estudos, 
inclusive nos países nórdicos altamente de:
senvolvidos, onde índice de suicídíos em 
criançás de oito a doze anos tem aumentado 
de maneira fabulosa, sem qualquer explica
ção plausível. Um cidad~o. n_a Bahia, quando 
eu era estudante, no dia de São João, colocou 
uma bomba "cabeça de negro" na_ boca, acen
çleu, explodindo a cabeça, deixan_do um _.bi
lhete onde dizia: "Me matei. porque sou pre
to!" Veja V. Ex•, Senador, quão complexo 
é o mundo interior de cada um de nós. Essa 
criança, certamente, deve ter sido muito frá
gil e criada num ambiente austero, que lhe 
cobrava deveres,-obrigações e, talvez, a pena 
pUblica não lhe fosse, digamos, tão intensa, 
não lhe rn_aç_hucasse tanto, porque ele sabia, 
de antemão, que já existia e ele passaria por 

- ela se cometesse a falta, mas a angústia' de 
um mês sem ir a festas, o desapreço aparente 
dos seus familiares causou _eSsa sensação. Há 
poucos dias, li wna carta de um jovem que 
dízia a seu pais, que o tinha colocado num 
colégio: "Ac:redito que os senhores não que
rem que eu fique mais nesta casa, mas eu 
preciso voltar para minha c~sa e espero que-

me aceitem, porque amo muito vocês.'_' As 
reações das crianças são complexas, não po
demos pinçar um fato isolado e por ele acusar 
toda uma norma, ou todo um tipo de compor~ 
tamento. Não tenho formação militar, não 
passei por isso, mas tenho sido um homem, 
até certo ponto rfgido nos meus princípios 
e tenho tido uma dificuldade muito grande 
de lidar com crianças, exatamente por isso, 
por não ter ainda conseguido penetrar no Ii
miar da sensibilidade de cada uma delas. O 
que para uns não significa coisa alguma, para 
outros é motivo de profundo pesar, desgosto, 
depressão. E aqueles que trazem o gene da 
depressão se deprimem fatalmente com coi
sas desse tipo. 

Confesso-lhe que estou muito emociona
do, fiquei muito chocado com isso, pois me 
coloquei na situação de pai. Mas temos que 
analisar o fato num contexto maior, que é 
o da desproporcionalidade da pena ou da sen
sibilidade psíquica de cada um, Era o que 
eu queria acrescentar ao pronunciamento de 
V.Ex• 

O SR. MAtJ'IHCIO CoR:Rl!:A ..,-Agradeço 
a: V. Ex~ pelo elucidatiVO aparte: QuaD:dO eu 
estudava Medicina Legal, na parte relativa 
às causas de suicídio que alguns tratadistas 
mencionam, aprendi que é possível alguém 
trazer no seu fntimo, na sua formação fisioló~ 
gica até, uma tendência a Se Suicidar. IssO 
exiSte realmente. Mas há condiç6eS de trata
mento: a terapêutica, através de certa eluci
dação do próprio entendiineilto da pessoa, 
pode cOnduZir áte· i reCU:p"e-ftiçãó áess3.- ten
dência ao suicídio, se existe. 

Isto justifica a minha convicção, embora 
eu não tenha nada a ver com isso - essa 
é uma qoestáo do Colégio Militar do Rio 
de Jeneiro - de quC há necessidade de se 
refonnular o seu regulamento. Tendo em vis
ta a vida modema, não se justifica mais ali 
dentro da corporação, quer dizer, no pátio 
do Colégio, que seja dado conhecimento de 
uma pena 'dessa natureza. Há outros recursos 
capazeS de orientar a formação dos jovens 
sem esse vexame público. É s6 isso. Quanto 
ao resto, acho que está tudo certo. 

O acidente provocou uma celeuma, uma 
polémica grande no Rio de Janeiro,' que se 
está desenvolvendo no Brasil inteiro. Filio~ 
me, Senador Jarbas Passarinho, à corrente 
que defende a reformulação do regulamento 
daquele Colégio, para que as punições se fa· 
çam de modo não constrangedor como esse. 
A finalidade é exatamente pedagógica, não 
~outra. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho, como Líder, gozando domes~ 
mo privilégio, mas também da mesma restri
ção, que espero seja cumprida: desde que 
s~ja realmente breve, meu caro Líder. O pri~ 
vllégio impõe restrição taffibém. :É a contra:. 
partida do privilégio; - · 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -
PA. Como Líder, pronuncia o seguinte? dis
curso.)- Sr. Presidente, não aceito adver~ 
tência prévia; falarei dentro do Regimento. 
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E peço ao meu Ilustre Colega, Senador Mau
ricio Corrêa, -que ii:te ouça. 

É evidente que nenhum de nós estaría de 
acordo com o tipo de punição violenta que 
fosse, como salientou S. Ex•, medieval. 

Tenho muita admiração pessoal pelo Sena
dor Maurício Corrêa, mas acho que S. Ex• 
me provoca sempre, quando fala - a forma 
polémica que tenho dentro de mim -, por
que é um estimulador de polémicas. 

Quando S. Ex' entrou logo dizendo: "puni
ção medieval .. , quero dizer, praticamente co
locava no Colégio Militar a responsabilidade 
de suicídio, de vexames e humilhações, quan
do não é bem essa a colocação dos colégios; 
os Colégios Militares têm um belo papel reali
zado na educação brasileira. Inúmeros civis 
de renome nacional passaram pelos Colégios 
Militares, inclusive pelo Colégio Militar do 
Rio de Janeiro - Oswaldo Aranha foi um 
deles. 

Noventa por cento dos alunos egressos dos 
Colégios Militares não seguem a carreira mili~ 
tar, mas a qualidade do ensino é, realmente, 
alguma coisa discriminada, diferente do ensi~ 
no civil, por ser melhor, normalmente me
lhor. 

O aparte do nobre Senador Franscisco Ro
llemberg, para mim foi perfeito. Eu não diria: 
esse rapaz se matou apenas porque era um 
suicida em potencial, mas ele não teve a estru
tura psíquica para resistir a isso~ Eu vou pro
curar saber com com-panheiros do Exército 
a versão que até agora não está dada, a versão 
oficial; só se conhece uma versão e esta ver
são ... 

O Sr. Maurício Corrêa --Se V. Ex' me 
permitir ... aa4;003 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois 
não. 

O Sr. Malll'Ício Corrêa- Há um esclareci
mento hoje, parece que do Oficial Diretor 
do Colégio Militar, dizendo que, na verdade, 
o garoto tinha de ser expulso porque o Regu~ 
lamento determina 7 nesse caso, a expulsão. 
Então; reduziram a pena exatamente para_ 
a comunicação pública. 

Queria ainda dizer, para V. Ext entender 
bem: tenho o maior respeito às Forças Arma
das. Tenho profunda admiração pelos Colé
gios Militares, inclusive lutamos para ser cria
do o daqui de Brasília, sei que grandes figuras 
brasileiras saíram dos Colégios Militares. 
Não é essa a questão fulcral; o que quero 
deixar bem claro para V. Ext é que acho que 
essa regra existente naquele Colégio Militar 
deve ser revista, -nem sei se o daqui tem, 
se o regulamento é _o mesmo, acho que não, 
porque há divergências .de regulamento -, 
a minha preocupação é esta apenas: de uma 
revisão de tal conceito porque esse garoto' 
poderia não se ter suicidado se não tivesse 
acontecido isso; a sua vida poderia ter sido 
salva se se tivesse evitado o vexame público. 

O SR. JARIIAS PASSARINHO -Ou po· 
deria ter se suicidado por outras, se ele fosse 
potencialmente suicida. 

Not_e '\(. E;t' o_meu_emba.raço. Hoje, pela 
manhã- saio cedo_para marchar junto com 
mJnlta filha. que e professora e pedagoga-. 
viemós discutindo a matéria, porque ela não 
entende que possa ser assim como foi, ela 
realmente tem um sistema liberal, extrema
mente liberai na sua escola: acha até meio 
revolucionário o sistema que utiliza como 
professora, porque os alurios são participan
tes permanentes do trabalho. Então, a ação 
punitiva não teria nunca a caracterizãÇáo de 
uma ação punitiva: de área militar. 

É que as áreas castrenses são terríveis. AI
fred de Viguy escrevia sobre as serventias, 
as giandezas e as misérias da vida militar. 

O Sr. Odadr Soares -Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois 
não. Ouço, com muito prazer, o aparie de 
V. Ex•, se ainda estiver dentro do tempo, 
nobre Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odaclr Soares -Nobre Senador Jar
bas Passarinho, indiscutivelmente esse fato 
vem cauSando, hoje, uma grande polémica 
em todo o País e o nobre Senador Maurício 

- Corrêa, de certa for_ma, repercute essa polê
mica. Eu não ine filio à teoria do nobre Sena
dor Maurício Corréa, que, foi, data venla, 
exposta de maneira muito brusca, inclusive 
se considerarmos os próprios termos que S. 
Ex' usou. As colocações que V. EX' fez são 
apropiiadas e foram, inclusive, ratificadas de 
maneira mais ampla, do ponto de viSta da 
psicomedicina, pelo eminente Senador 

Franscisco Rollemberg. De certa maneira, te
mos que considerar que o Brasil vive, neste 
momento, um processo de transf9rmação; 
Do episódio podemos tirar c-onseqüências, 
ilações e resultados muito bons para a socie
dade brasileira. Taltlbém se gera uma discus
são ade_quada, retirando-se dela os excessos 
de u-m -lado e de outro e, quem sabe, nós, 
com esta discussão que resulta do trágico epi
sódio, não encontraremos uma modernização 
dos Colégios ou das Escolas Militares? Na 
realidade, podemos obter, desta discussão, 
desta polêmica, a modernização ou a atuali
zação de preceitos, de conceitos, de regula
mentos dos Colégios Militares. Repito que 
não me fllio à teoria do Senador Maurício 
Corrêa7 que considero muito radical. Con~ 
cardo mu_ito mais com as colocações que V. 
Ext fez, ratificadas pelo Senador Franscisco 
Rollemberg. 

O SR. JARJiAS PASSARINHO -Pará en· 
cerrar, ~r. Presidente, ~u diria que o E:xér
cito, nobre Senador Mauricio Corrêa, vem 
do regulamento do Conde de Lippe. Assim 
como V. EX' aprendeu as Ordenações Filipi
nas no seu curso de Direito, nós aprendemos 
o regulamento do Conde de Lippe! Era durfs
sil:ila a regra disciplinar, que vinha do exército 
prussiano. Trata-se de re~ fundamental, é 
curioso isso! A "cola" é considerada falta 
grave ... 

O Sr~ Ociacir Soares- Senad~r Jarbas Pa~
sarinho, V. Ex' também não quis dizer que 

o Senador Maurício Corrêa «colou'' na facul· 
dado ... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Odacir Soares, V. Ex• é 
o próximo oradOr. Não perturbe o -discurso 
de seu Colega. 

O SR." JARIIAS PASSA!UNJIO - Ô dia, 
hoje, deve permanecer tranqüilo, porque é 
dia 18 e, por generosidade especial do nosso 
Príncipe, podemos pagar, ainda hoje, em cru
ZadOs nov-os, o débito que não temos; vamos 
tirar do nosso próprio dinhe!ro, pagar sobre 
ele os juros e as _correções monetárias que 
a voracidade do regime financeiro atual nos 
está tomando. De maneira que não qu~ro 
que o nobre Presidente Pompeu _de Sousa 
fique mais irritàdo na direção dos trabalhos. 
S. EX! que é um genüeman! 

Quero apenas considerar uma pOsição para 
o Senador Maurício Corrêa! eu vinha, como 
disse, pela manhã, tentando explicar à minha 
filha - que não concorda com esse procedi
mento, uma vez qUe é pedagoga - a dife
rênÇa de uma educação civil para uma educa
ção militar. Agora, se isso levará a uma peres
troika na área militar, então, o que há a lasti
mar profundamente é este fato que agora to-' 
ma vulto fantástico. Imagino- daí a minha 
preocupação quando falei com o Senador -
que isso acaba atingindo a área militar como 
um todo, o que não tem lá muito cabimento. 

No fim, cometerei ao Senador Maurício 
Corrêa o crime de dar-lhe uma pei1itê:O.ci8: -
é a penitência de ler o meu livro sobre lide· 
rança militar, onde eu mostro que essa lide· 
rança é absolutamente democrática e não au· 
!Qer*ica. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Conce-do a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Prontmcia o seguinte discurso sem revisão 
do orador.)- Com o fim Pa çha.nmda guerra 
fria, pelo completo desmantelamento dos re
_gimes aUtoritários do Leste Europeu, a Hu
manidade livra-se do fantasma de um conflito 
militar entre as duas maiores pot_ências do 
mundo, conflito que poderia levar à completa 
destruição do Planeta. Se desaparece essa 
possibilidade, uma outra passa a ocupar a 
atenção de todos: trata-se das profundas e 
terríveis alteraçõ'es do clima da Terra, que 
ocorreriam a partir da destruição do meio 
ambiente. · 

Ninguém duvida que hoje o assunto maiS 
discutivo em todo o mundo seja o da ecologia, 
em substituição à guerra fria. De repente, 
depois de milénios de depredação acelerada 
a partir dõl revolução ind.ustrial, que atingiu 
seu ápice neste século, o homem come\íl-a 
perceber que sua sobrevivéncia depende fun. 
damentalmente do respeito à natur&za. 

Nessa -questão, o Brasn se _desjaca porque 
possui pãrcela corisiderá_vel das matas tropi
cais ainda existentes no mundo. As estima
tivas sobre a área realmente ocupada pela 
Floresta Amazônica variam enOrmemente, 
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·entre 260 e 350 milhões de hectares. Assim, 
o nosso País trasforma-se no alvo prinCipal 
de fortes pressões conservacionistas. E aRe
gião Amazónica ocupa o centro desta explo
siva polémica. · 

Um aceso debate se dá, diariamente, seja 
nos parlamentos de todo o mundo, seja nas 
páginas dos jornais, sobre os destinos da flo
resta amazónica. A. maior parte dessas discus
sões, no entanto, não tem l;>ases científicas. 
Muitas vezes são pronunciamentos, em geral 
bem-intencionados, que tangenciam o mais 
completo absurdo. A verdade é que se sabe 
muito pouco· sObre a região. 

A Follut de S.. Paulo, em nota publicada 
nÓ dia 25 de fevereiro d~te ano, no seu Ca
derno d, sob o título "Florestas carentes .. , 
diz: 

"Ao contrário do que o ecologismo 
expansivo dos dias atuais sugere, a falta 
de ecólogos no Brasil é impressionante. 
Há 18 pessoas capazes de cuidar do ma
nejo natural de florestas úmidas no Bra
sil, afirma o engenheiro florestal Jean 
Dubois, belga. •• 

Um cientista norte-americario, Russel Mit
termeier. falando ao Jornal do Brlt!lil, em en
trevista publica na edição de 21 de janeiro 
deste ano, afirma: 

"Estamos ainda bem atrasados ao ní
vel mais baixo da ciência na Amazônia, 
que seria a descrição da espécie. E ainda 
temos muitos anos de pesquisa para veri
ficar a. interação entre- estas espécies e 
entender o que é realmente a mata tropi-
cal." . 

Inúmeros outros cientistas respeitáVeis dão 
declarações no mesn:ro sentidc:?, tanto no que 
se refere à fauna e à flora quanto ao solo 
da região. O que_complica ainda ~ais a situa
ção é que grande parte - se não a maioria 
-das poucas pesquisas já feitaS está eril mãos 
de entidades cienfíficas da Europa ou dos 
Estados Unidos. 

Em janeiro do corrente ano, reuniram-se 
em Manaus 105 estudiosos da Amazônia para 
tentar estabel~r, de comum acordo, quais 
as áreas da região que deveriam efetiVameote 
ser preservadas de qualquer tipo de atividade 
humana. Depois de muitos debates, zoólows 
e botânicos decidiram estabelecer 91 áreàs 
de importância . biológica, que represe~tam 
7~ por cento da AmazônJa.-

Ora, até irieslrio cientistas d.e renome reco
aheciam que a área a ser preservada deve 
ficar entre dez e vinte pOr cento do total da 
floresta. Assim, essa fantástica demarcação 
científica na ce!ta não será .r~speitada,~ por
que se, de um lado, prev~ a criação de santuá
rios para plantas e animais., esquece. de ou
tro, que estas terras intocáveiS fic!UD num 
País onde milhões de pessoas sofrem as agro· 
ras dâ mis4!:ria e da fome. · . . 

Todo o plano que levar em contra apenas 
a Amazônia,, desconhecendo .que esta regiio 
· ficir: no Brasil, tende a fracassar. 

Ppr ~. Sr. Presidente, -Srs. Senadores, 
é que viul hoje a esta tribuól para su'gerir 
ap Presidente Fernando Collor de Melld', q\le. 

tantas e tão corajosas medias tem adotado 
no sentido dC não só modernizar o País, mas 
também_ de resgatar a imensa dívida social 
piira com a nossa pOpulação sofrida, que 
COnstitua-; a _exemplo do qUe já fez para a 
Região Nordeste, uma comissão de alto nível 
para propor uma política realizada para a 
ocupação e desenvolvimento da região Ama
zónica. 

NeSte ·seus j>rfuidros CiáqUenta dias à fren
te do Goverrio brasileiro,Femando Collor 
de Mello teve descortino e coragem para en
frentar os graves problemas que há tantos 
mos se arrastam infelicitando o nossa País. 
Com seu -plano de estabilização, puniu os es
peculadores e criou condições para um cresci
mento verdadeiro; deu fim à ciranda fman
ceira e a' inflação, além de cortar subsídios, 
in:_centivos e privilégios. 

· Assim, quando vimos o cumprimento inte
gral das promessas de campanha do então 
candidato Fernando Collor de Mello, espe
ciãlmente a_quelas que se refei_"eJ;I~ ao atendi
mento das populações mais carentes, resolve
mos trazer a esta tribuna o nosso pleito. Te
mos certeza__de que, com sua visão de esta
dista, o Presidente compreenderá a necessi
dade imediata da constituição de um grupo 
de trabalho encarregado de sugerir políticas 
para a efetiva integração da Amazônia à vida 
nacional. 

Como se sabe, a presença do Estado brasi
leiro na região começa em 1953 com a criação 
da Superintendência do Plano de Valorização 
Económica da Amazónia (SPVEA), que vi
sava, a promover o desenvolvimento regio
nal, tarefa para a qual con~aria com o auxílio 
do Banco de Crédito da Amazônia, surgido 
em 1950, em substituição ao extinto Banco 
de Crédito da Borracha. 

Em 1966, tiVemos o surgimento ·da Supe· 
rintendência do Desenvolvimento da Ama
zónia (Sudam), enquanto o banco de apoio 
regional assumia nova denominação: Banco 
dã. AmazOniã (Basa). Durante a década de 
setenta a região conheceria um novo surto, 
mais intens-o, de desenvolvimento incentiva
do pelos governos da época, que tinham co
mo meta básica a integração daquela vasta 
área de terras ao resto do País. São desta 
~poca o PIN (Plano de Integraçã-o Nacional, 
em 1970), o Proterra (Programa de Redistri
buição de Terras e Estímulos à Agroindústria 
do Norte e Nordeste, em 1971) e o Polama
zônia (Programa de Pólos Agropecuários e 
Agrominerais da.Amazônia, em 1974). A Su
frama (Superintedência da Zona Franca de 
Manaus) datá do final dos anos sessenta 
(1967), mas também se insere na estratégia 
de ocupação regional dos governos militares~ 

Levantamentos de técnicos do próprio Go
verQo, como um realizado no âmbito do 
IPEA e devulgado no XIV Encontro Nacio
nal de Economia, em Brasfiia, no finai" de 
1986~ mostram que oS Projetes agropecuários 
ou agrícolas gerados a partir de incentivos 
oficiais, na sua &I'RD;de maioria, não tiveram 
resultados posttivos, isso quando foram, real
.mente, implantados. 

Sr. Presidente, Srs_.'_Senadores, ninguém 
pode_ desconhecer mais a importância da 
Amazônia para o BraSiL Se ela é·para o mun
do, uma reserva ecológica, para o nosso País 
ela é um depósito de riquezas que não pode · 
ser avaliado. A região amazónica tem sobre 
o seu solo e debaixo dele riquezas capazes 
de retirar o nosso País da terrível situação 
em que se enco_p.tra ]loje, com uq~a grande 
parcela de sua população vivendo à margem 
dos benefícios da civilização. 

Para tentar dimensioriar essas riquezas, va
mos citar um dado que nos é fornecido em 
reportagem públicada pelo jornal O Globo 
na sua edição de 11 de feveiro deste ano, 

· nas páginas de Economia. Diz o Jornal: 

"O Brasil não está, mas é mUito rico, 
ainda que seus tesouios estejam enter
rados sob a forma de recursos minerais. 
b{ão há d3dos oficiais eõnsolidades, mas 
de' acordo .com estimatiVas do geólogo 
Edison Sus~i, professor da Uriiver~ 
sidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e ex-diretÕr da Companhia de 
Pesquisas e Recursos M"merais (CPRM), 
o património I:nineral real conhecido s6 
na região amazónica supera oS US$ 2,5 
trilhões". 

Já o cientista Russel Mittermeiei, na jâ 
mencionada entrevista concedida ao Jornal 
do Brasil diz _que estudos realizados por pes
quisadores norte-americanos em trechos da 
Amazônia peruana concluíram que Cada hec
tare da floresta, apenas com extração de árvo
res, frutos e látex, vale nove dólares. Ora, 
se estimássemoS a nossa área de matas em 
cerca de 300 milhões de hectares, teríamos, 
projetando o estudo citado por Mittermeier, 
mais de dois e meio trilhões de dólares. 

O que nos move ao citar tais números não 
é a cobiça dei dinheiro fácil, qua já fez fracas
sar tantos que se aventuraram a explorar a 
flo"resta. Ao citar estes dados, queremos ape
nas demonstrar o potencial econômico ali 
existente. Ou seja, se somarmos as duas cifras 
acima registradas teremos cerca de 50 vazes 
o valor da nossa dívida externa. 

Na verdade, o que q"ueremos deixar bem 
claro aqui é que o País não pode prescindir 
da região amazóniCa para alcançar patamares 
elevados de bem-estar par sua população. 

Apenas para exemplificar;· cifamoS ·as·-n~ 
quezas minerais, árvores e frutas. Mas a 
Amazônia hoje quer dizer também intenso 
extrativismo: cacau, café, fibras, grandes 
complexos agropecuários ou grandes proje
tos agrícolas. 

Sr. Presidente, 3rs. Senadores, chegou o 
momento de encararmos de frente ·o proble
ma da Amazônia, da mesma maneira que 
o Presidente Fernando Collor de Mello vem 
fazendo no quê se -rdere às grandes maielãs 
do País. 

Sabemos todos que a ocupação da Ama
zônia é inevitável. Milhares de brasileiros 
continuam a chegar anualmente à região, em 
busca de melhores condições de vida para 
suas famílias. É preciso sem d'emora, estabe~ 

, lecer as bases definitivas para esta ocupação, . 
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com garantia de preservação do ecossistema. 
É aqui que entra a comissão cuja.constituição 
sugerimos ao Presidente Fernando Collor de 
Mello. O trabalho será árduo pois a ComiSsão 
enfrentará problemas espinhosos. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Senador OdaCir 
Soares, permite~me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES - Com muito 
. prazer, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Senador Odacir 
Soares, para louvar a iniciatiVa-de V. Ex~ 
porque V. Ex~ conhece a nossa Comissão Par
lamentiu de Inquérito feita sobre, exatamen
te, aquela celeuma a respeito da devastação 
àa floresta amazônica·que, hoje, se transfor
mou numa espécie" de paranóia universal. E 
·o problema está, exatamente, na_ fixação de 
uma polítíca de ocupação, porque as vári~s 
políticas de ocupação feitas até agora - V. 
E~ colheçoti por lembrar a criação da SP
~A - têm malogrado. A verdade Índiscu
tfvel é que .o saldo ou é negativo ou é muito 
pouco favorável â incorporação da Amazónia 
na ~acroecono!J!ia nacional. Essa primeira 
referência que V~Ex~ fez, que eu acompanhei 
pelos jornais -tos ecólogos, os cientistas, 
que resolveram rtansformar a Amazónia nu
ma áre~ intocáve~- é absurdo para nós, ho
~ens da Amazónia. cOmo V. Ex~ e eu, e 
p'âra os brasileiros, porque não é pOs~slvef fi
car lá com 350.000.000 de ha de florestas, 
com 5,000.000 de km 2 de Amazónia legal 
transformados apenas em silvicultura.~ viver 
apenas do que a floresta pode _dar. Entendo 
que o apelo que V. EX1' faz, como homem 
q!-le tem se batido, aqui, com _coragem e na 
defesa do Governo, deve ter -e espero que 
te:pha - repercussão imediata por parte do 
Presidente Fernando Collor, porque o Presi
dente Tancredo NeVes ousava dizer,_ antes 
de a.ssumi~ a .Presidê.nçi~d.a. Repúblicã -
alías, infelizmente. não . assumiu - que ne· 
nh1,1m Presidente - e conseqüentemente, 
~nalogicanlente nenh1,1m G_ov~rnador- po
deria nómear um Ministro, um Governador 
ou Sectetá.rio que ele não pudesse demitir. 
Não sei se V. Ex• viu, ainda ml.tem, uma 
televisão mostrando a presença do Secretário 

·do Meio Ambiente, _José Lutzemberg•, com 
o Príncipe Charles, que o tratou com a maior 
consideração possível. Exatamente o Secre
tário do Meio Ambiente combate o desenvol· 
Vimento sustentável, dizendo que é um absur
do. A mesma coisa que ouvi de ~· Ex• em 
Washingtçm. S. Ex· repetiu, ontem. se não 
me engano, em Londres. Ora, se não tivet· 

"mos um desenvolvimento sustentadO", uma 
política de ocupação que desenvolva a Ama~ 
zônia. impedindo a sua depredação, vamos 
viver inteiramente: à luz da lamparina, viven· 
do apenas. como se chamava outrora, de uma 
socíedade .. de cócoras: cortando a borracha, 
apanhando a castanha. as oleaginosas que 
vêm flutuando nu~ rios. Então, essa não é, 
evidentemente. a estratêgia- que V. Ex• e eu, 
homens amazónicos. gostarí?mos para nossa 
terra; ficar definitivamente lá. subdeSenvil~ 
vidos. vivendo apenas da m::Ha para a alegria 
_dos ecólogos em geral. Louvo V. Ex• e espero 

que V. Ex~_ com a autOridaQ~ _que tem de 
um hcmem do Governo, neste Plenário, con
siga do Presid_ente essa solução que_ propõe. 

O SR. ODACIR SOAilliS - Agradeço a 
V. Ex~ pelo aparte. Inclusive o trabalho que 
a CPI fez, relatado por V. EX" se constitui 
num documento, por certo, incontestável não 
apenaS do ponto de vista dos dados que foram 
levantados, das dúvidas que foram elimína
~as, inclusive, sobre a mata tropical, até por
que encaminha sugestõ_e~ e propostas obje
tivas que-- já deveriam ter sido inteiramente 
assumidas pelo Governo. 

A Amazónia hoje vive, nobre Senador Jar~ 
bas Passarinho - V. Ex~ sabe disso- melhor 
que eu -, um momento de perplexidade." 
Todos os projetas económicos que se estavam 
realizando, que se estavam implementando 
e que estavam em vias de se implementarem, 
estão hoje completamente paralisados. HOje, 
a dúvida permeia não apenas o grande, o 
médio proprietário ruáll cómo (ambém o pe-
queno proprietáriO-fU.rãL · 

Tenho estado, permanentemente em. Ron
dónia. onde tenios um modelo de ocupação, 
inclusive um modelo ofidiil _de colonizaçãó 
em que convivem, entre si;ne~sa experiência 
que o GOVernO realizou, áreas de 25, 50,100, 
250, 500, 2 mil -hectares. E venho dessa re
gião, estive lá na semana passada, e lá, na 
realidade, a perplexidade é geral. 

Quer dizer, ningUém se aventura, hoje, a 
sequer investir um centavo na atividade agro
pecuáriã ·ou _na atividade agrícola na Am;u:ô
nia. Quer dizer, a Amazônia parou. Então, 
já disse aqui, recentemente 0 inclusive em 
decorrência das manifestações reiteradas do 
Secretário do Meio Ambiente, Dr. José Lut
zemberg a quem louvamos a disposição de 
preservar a Amazónia, louvamos·a sua dispo· 
sição de preservar o ecossistema brasileiro 
e amazónico-:- t~_nho dito_Se!Jlpre, que feliz
mente, a polítiCa do meio ambiente a ser ado
tada não deverá ser, necessariamente, uma 
política de meio ambiente do Se.cretário José 
Lut.Zemberg. Ela d_ever~ ~er uma política de 
meio-ambiente do Governo brasileiro que 
haverá de ter, em mente, que o Brasil náo 
pode prescindir da Amazónia, porque, além 
do fato de ser uma região, sob o ponto de· 
vista hisfOricO, inteiramente integrada ao 
nosso País, ela representa a Amazónia tradi
cional, quase 50% _do território brasileiro, 
e a Amazónia Legal representa mais da meta~ 
de do território brasileiro. 

Então, só um país, sem a perspectiva d9 
seu_ destino, é que poderia prescindir não ape~ 
nas do ponto de vista físico, mas também 
do pontO de vista do desenvolvimento. de 
uma região com os potencialidades da nossa 
região Amazónica. 

De modo que eu incorporo o aparte de 
V. Ex• ao meu cli~curso e o faço com grande 
honra e alegria, por ser V. Ex· um homem· 
da Amazónia e,_ mais do que isto, inteira
mente identificado com a sua problemãtica. 
identificado com o seu desenvolvimento, 
identificado com o seu futuro e um homem 
que tem. do ponto de vista intelectual. bases_ 
culturais e científicas para debater. em qual-

quer auditório do Brasil ou do mundo, a pro
blemática da Amazônia que, hoje. constitui, 
como V, Ex~ fez questão de .reiterar, motivo 
de grandes mesas redondas que ocorrem nes
te momento com o Secretário do meio am
biente em Washington. New York, Londres 
e Paris, onde S. Ex' vem sendo aplaudido 
como se fora, não um brasileiro, mas um eu· 
ropeu ou um americano. 

Prossigo Sr. Presidente. 
A questão ecológica está revestida hoje de 

forte conteúdo emocional. Mas não podemos 
aceitar a visão daqueles fanáticos c9nserva
cionista que, como bem definiu o jOrnalista
EI'to Gaspari, fazem "uma defesa mais arden
te das árvores do que dos seres. hUll1anos que 
morrem de _fome debaixo delas". Por outro 
lado, não podemos também repetir o com
portamento cínico daquelas nações que, de
pois de destruírem suas florestas, querem di· 
tar agora regras para a defesa da Amazónia. 

O Sr. Ronaldo Aragão- permite-me V. 
Er um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES - Com muito 
prazer, nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Odacir 
Soares, y. Ex' traz, nesta manhã de hoje, 
tema internacional que já se tornou, como 
se diz na gíria, a coqueluche. No Brasil, nós 
temos um cidadão que se acha o dono da 
~ologia no mundo, que é o SecretáriO do 
Meio Ambiente e que insiste na preservaçiio 
da Amazônia. A qUem interessa isso? Esse 
cidadão está a serviço de quem? O desenvol
vimento da Amazónia, nós sabemos, tem que 
ser racional, mas não pode continuar da ma~ 
neira. como.está, porque lá, prímeiro, existe 
gente que precisa desenvolver-se. Tivemos 
oportunidade 1 na Comissao sobre a Amazó
nia, cujo Relator foi o nobre Senador Jarbas 
Passarinho, de ouvir informações com a:s 
'maiores contradições. Infõrmaçõ~s inclusive 
dos órgãos oficiais, e os seuS percentuais, S. 
Ex' teve oportunidade de contestar, porque 
não eram verdadeiras. Um percentual que 
o lt;tpe e outros órgãos forneciam, na reali
dade, não era real, e se fez um carnaval inter
nacional: .. A_ devastação da Amazônia;"·-"Na 
Amazônia não ·se pede mais derrubar árvo-
res"; "A Am.azónia não pode mais se desen
volver". Isso é ,um ci.bsurdo! Há organizações_ 
internacionais que estão com interesse, esta 
é a verdade, em não se desenvolver a Amazô
nia, em se travar o ,desenvolvimento de~_sª_ 
Região. Têm6s o ·exemplo da Br-364, onde 
não há mais agressão ã Ecologia, porque ela 
já está aberta até ã última cidade do Acre, 
e· agqra se está fazendo uma éarafernálía, 
para não se '!sfaltar e~saestrada, que vai ligar 
várias cidades do Estado do_ Acre,- levando 
o processo e, assim, as pessoas tenham conta
to com o desenvolvimento que está ocorren
do no Mundo. Mas isso não interessa. Então, 
nós que representamos a Amazónia- o Se
nador J arbas Passarinho e eu-não podemos 
aceitar que essa Região esteja sendo agre
dida, que a Amazônia não possa mais se-de
senvolver. A Amazónia tem Uin sarituário 
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ecológico. Tudo bem, mas primeiro se precisa 
saber que, lá na Amazônia, existe gente, exis
tem pessoas que querem ter contato com o 
desenvolvimento. Esse cidadão não ~em o di
reito de privar essa Região de seu desenvol
vimento. Parabenizo Y. Ex.• pelo seu discur
so, trazendo conhecimento desta Casa e do 
Brasil a situação da Amazónia na atualidade. 

O SR. ODACIR SOARES - Fico grato. 

O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) 
-Peço a V. Ex• conclua o discurso, uma 
vez que o seu tempo já está esgotado. Há 
mais de seis oradores inscritos. 

O SR. ODACIR SOARES -Serei breve, 
Sr. Presidente. 

Agradeço ao nobre Senador Ronaldo Ara
gão o aparte. Apenas em adenda, devo dizer 
que a Região Amazónica tem uma realidade, 
hoje, que não pode ser esquecida. A Ama
zônia não pode ser tratada como fato do pas
sado. As próprias populações indígenas que 
lá vivem têm um status cultural diferente, 
porque há mais de vinte anos vêm sendo con
ta.tadas, diariamente, pelas populações, co
mo decorrência da abertura das estradas, co
mo decorrência do desenvolvimento. Então, 
há uma reaHdade nova, que precisa ser trata
da daqui para a frente. 

Não discutimos que o Brasil, que a Amazô
nia, deva ser objeto de um programa de pro
teção ambiental, de proteção do ecossistema, 
de proteção biológica. O que queremos é que 
a Amazônia não seja objeto de um entrave 
no seu desenvolvimento, porque lá vivem 
pessoas. Como muito bem disse o jomaHsta 
Elia Gaspari, 

"Certos ecologistas fazem uma defesa 
mais ardcinte das árvores do que dos se
res. humanos que morrem de fome debai
xo delas." 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me V. 
EX" um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- Ouço o aparte 
do nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Senador Odacir 
Soares, o discurso de V. Ex• é primoroso. 

O SR. ODACIR SOARES- Obrigado, EX' 

O Sr. Jarbas Passarinho -Veja V. EXi' 
a nossa reação- de homens da Amazônia. É 
como se nós, que nescemos lá, fizéssemos 
depredação da área. Que absurdo! 

O SR. ODACIR SOARES - É como se 
estivéssemos contra a Amazónia. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Aparece um 
cidadão chamado Philip Feamside e só por
que o seu nome é inglês, dá-se-lhe toda credi
bilidade. Esse homem fez uma projeção con
forme provamos na CPI, baseados nos dados 
iniciaiS de 80, que Rondônia não teriá sequer 
uma árvore no ano passado. 

O SR. ODACIR SOARES - Que Ron
dônia já seria um deserto. 

O Sr. Jarbas Passarinho - E perderia 
108%. Ora,. tei-se-ia que pedir 8% empres
tado ao Amazonas, ao Acre para poder cor-

responder à sua previsão. O mais interessan
te, e eu gostaria que V. Ex' pensasse, e com 
o acesso que tem ao nobre Presidente da Re
pública, foi que eu tive a oportunidade, como 
testemunha na Embaixada brasileira, em Wa
shington, de travar o meu primeiro contato 
com o Sr. Lutzenberger. Em matéria de ber
ger prefiro o Golder. A meu ver, é bem mais 
interessante. Fiz-lhe uma pergunta marota. 
Perguntei por que o Secretário é contrário 
à construção da BR-364? Ele caiu como pati
nho. Respondeu-me: "Sou contrário, porque 
leva à devastação, não sei..." Quando S. Er 
terminou de dizer isso, disse-lhe: "Isso que 
V. Ex• não conhece nada da Amazônia, por: 
que a estrada está construída desde o tempo 
do Presidente Médici. O que se está pedindo 
é a pavimentação e a ligação com Cruzeiro 
do Sul e com Sena Madureira." 

O SR. ODACIR SOARES- Já está asfal
tada até quase Rio Branco. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Até quase Rio 
Branco. E o Senador Ronaldo Aragão aca
bou de _mostrar o que .é a compartimentação 
do Estado em que nescemos. V. Er, no Ter
ritório do Acre, e eu sabemos que, para ir 
de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, era preciso 
ir quase a Manaus por via fluvial ou aérea. 

O SR. ODACIR SOARES- CO.iitinua sen ... 
do a mesma coisa 

O Sr. Jarbas Passarinho - Ainda conti
nua, porque n_ão há integrãção territorii3-l. 

O SR. ODACfR SOARES- .. Exatamer:J.te. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Louvo ·v. Ex' 
mais uma vez. 

O SR. ODACIR SOARES - Fico grato 
a V. Ex\ nobre Senador Jarbas Passarinho. 
V. Ex• tem razão.- A Amazônía é uma reali
dade nova e essa realidade precisa ser raspei· 
tada e o próprio futuro da Região precisam 
ser respeitados.· 

Continuo, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
Entre os assuntos que egtpolgam os inte· 

ressados no desenvolvimento das terras ama
zónicas está a delicada questà:o dos indígenas 
que habitam as florestas. Acima de tudo, é 
claro, t~mos de nos preocupar em assegurar 
a sobrevivência dessas tribos e o mais estrito 
respeito à sua cultura. Mas devemos levar 
em conta também que- parcelas consideráveis 
das nações indígenas já há muitos anos estão 
em cantata direto com os civilizados, dos 
quais são parceiras eril empreendimentos co
nteiciais, como, por exemplo, mi exploração 
da madeira. 

Da mesma forma; jamais podem ser postos 
de lado temas de transcendental importância 
para o verdadeiro crescimento económíco da 
Região, como, por exemplo, a urgência de 
usinas hidrelétricas que possam gerar energia 
para a implantação de projetas industriais e 
a necessidade de expansão da BR-364, na 
direção do oceano Pacífico. Esta rodovia é 
de suma importância não só para os amazô
nidas mas também para todo o Brasil. 

Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, de'Vo deixar aqui registrada. antecipada-

ntente, a minha certeza de que esta reivindi
cação do Norte brasileiro será ateridida pelo 
Presidente Fernando Collor de Mello. 

Na Amazónia, o Brasil tem de achar seus 
próprios caminhos. E eles serão encontrados 
a partir do momento .em que o Governo, par
lamentares, ecologistas, trabà.lhadores das 
florestas, índios e empresáilos possam discu
tir, numa comissão de .f!.lto nível. o futuro 
daquela vasta Região. 

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

Durante o discurso do Sr. Odacir Soa
res, o Sr. Pompeu de Sousa,~ Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Alexandre Costa, 2P V ice· 
Presidente, 

·Durante o discurso do Sr. Qdacir Soa
res, o sr. Alexandre Costa, ~ Vice-Pre· 
sidente, deixa a cadeira da presídêncía, 
que é ocupada pélo Senador. Pompeu 
de Sousa, 3'? Secretário.' 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-·Concedo a palavra, para uma comunica
ção, como Líder, ao nobre Senador Mauro 
Benevides. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE- Desculpe-me no·· 
bre Senador Mauro Benevides, há uma inseri· 
ção anterior à de V. Ex~, do nobre Seriador · 
Afonso Sallchõ~· taillbém como Líder. Logo 
em seguida, darei a palavra a \': Ex•. 

O Sr, Mauro Benevides (PMDB - CE) 
-Sr. Presidente, a deferência ao eminente 
S~nador Afonso Sancho não seria apenas de 
V. Ex•, mas de mim mesmo, pelo respeito 
e pela consideração que tenho a S. E~. como 
companheiro dos mais distinguidos desta Ça
sa e da Representação do Ceará. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de; So~sa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Afonso Sancho, cOmo Líder para uma comu
nicação. 

O SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE. 
Para uma co.municação. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr. Presidente .. Srs. Senadores, têm 
o Senhor Presidente da República tomado 
medidas que, ninguém'tem dúyida, são muito 
duras, muito desagradãveis, mas, mesmo as· 
sim, tudo indica que o povo está gostan<!o. 

Venho a esta tripuna, neste momento, exa
tamente para registrar a última pesquisa d,o 
lb.ope, a quem terminou no dia 15 de maio, 
demonstrando que no Estado do Rio de Ja
neiro, onde o Presidente usando uma expres
são bem vulgar - levou uma surra eleitoral 
muito grande, está numa situação das me lho· 
res possíveis. Basta dizer que, na Capital do 
Estado do Rio de Janeiro, o Pr~idente tem 
91% da preferência. 

Então, se fosse fazer um relato de to.àa 
a pesquísa, me alongaria muito. Quero ape
nas registrar que o povo brasileiro, e em parti
.cular o povo do Estado do Rio de Janeiro, 
está satisfeito coni ·as providências que o Pre· 
si dente da República tem tomado .contra as. 
mordomias, a favor da privatização, final-
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mente, em todo!í os setores que o Presidente 
tem focalizado. 

De forma que, Sr. Presidente, r'égistro essa 
pesquisa que O Globo publica hoje e devo 
dizer, corn muita satisfação, que ó povo brasi
leiro não está acompanhando o pensamento 
de meia dúzia de cassandras que entendem 
que as medidas do Presidente são para preju
dicar o País, quando, na realidade, elas vêm 
para salvar o País, que estava num caos, com 
uma inflação de cerca de 100%. A esta altura, 
se continuasse do jeito ·e-m que estijva, não 
saberíamos onde estaríamos. 

Era apenas este o registro que tinha a fazer. 
Como V. Ex•, Sr. Presidente, gosta que seja
mos breve, sou muito objetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência congratula-se com V. Ex• 
pela brevidade com que falou, até menos do 
que o tempo disponíveL 

Com a palavra, igualmente para uma co~ 
municação, o nobre Líder do PMDB, Sena
dor Mauro Benevides .. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Como Lider Para comunicação. Sem re~ 
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-· 
nadores, o PMDB de Minas Gerais).'ealizará, 
domingo. vindouro, a sua convenção para a 
escolha dos _candidatos à eleição majoritária 
e proporcional çlo corrente ano. 

Virtualmente _escolhido para disputar a 
Govemadoria daquele glorioso Estado, o Se
llador Ronan'Títo' dcvetá 'ser a:Jvo.de _ _signifi
cativas ·demonstrações ·de apoio e de solida~ 
riedade por parte da militância peemeâebis
ta, iniciando imediatamente a sua· campán.h'a 
eleitoral, com vistas a sensibilizar o esclare
cido e politizadq eleitorado min~iro. 

Em razão do magno _evento, os membros 
da Bancada do P.MDB qesta- Casa .endere
ça!am, hoje_, ,a seguinte rn,ensageQl ao Presi
dente _Re,g~opal do ,PMQB ,d~ Mlo~s, o Depu~ 
tado Melo Freire. Eis a mensagem: 

Nome: Deputdo Meto Frei_re- Presidepte 
àa ComissãO Executiva Re&iOmli 'do ·PMÓB 

End: Av. Augusto de Lima, 249 Apto~ 601 
Cid: Beló HOrizonte 
UF:MG 
CEP:30!90 
Momento PMDB glorioso _Estado_ d~ .Mi~ 

nas Gerais- ieurie-se em Convençâ.o para iFtdi
car senador Ronan Tito cOmo -Candidato Go· 
vemadoria el.eiçaes 3 de outubro. saudamos 
antecipadamente acerto histórica deliberação 
e testemUnhamos conveÓcionais excepcionais 
qualidades_ homem público aquele- ilustrç 
companheiro que vem tendo brilhante e pro
ficiente atuação Congresso Nacional, defen· 
dendo sempre superiores interesses povo bra· 
sileiro. Estamos convictos eleitorado mineiro 
haverá reconhecer médtos.incOntáveis Sena~ 
dor Ronan Tito, garantindo-lfic vitóri:i para 
dirigir destinos dcessa terra e de sua comu
nidade. 

Cordialmente, 
Senador Mauro Benevides 
Senador Francisco Rollemberg 
Senador José Fogaça 

Senador Meira FHho-
SellildOr- Ronaldo -Ã!agão 
Senador Ruy Bacelar 
Senador Nelson Carneiro 
Senador Severo Gomes 
Senador Humberto Lucena 
Senador Irapuan Costa Júnior 
Senador Cid Sabóia Carvalho 
Senador Nabor Júnior 
Senador Márcio Lacerda 
Senador Luiz Viana Filho 
Senador' Aluizío Bezerra 
Senador Leite Chaves 
Senador Âurelo Mello 
Senador Mansueio de Lavor 

Destin3táik) 

-Nome: Senador Ronan Tito 
End: Rua Piauí, 1055 ·Bairro Funcionários 
Cid: Belo Horizonte UF MG Cep; 

30150 
_Telex.n" Fax n' ...... ;.,.~ .. 
Transmitill}OS telex Deputado _Melo Freire, 

piesidente_ cOmissão _executiva regional, con· 
tefldó Seguinte- teor: Bipt Abraspas momento 
PMD B glorioso estado Minas Gerais reúne
sé em convenção para indicar sen,ador Ronan 
Tfto comO, c"andidato governadoria eleições 
de 3 de outubro, saudamos antecipadamente 
acerto histórica decisão e testmunhamos con
vencionais excpecionais qUàHdades homem 
público aquele ilustre companheiro que vem 
tendo brilhante e proficiente -atllação-Con
gresso Nacional, defendendo sempre supe
rioiCs---interesseS poVo brasileiro. E-stamos 
convictos eleitorado mineiro haverá reconhe
cer me ritos incontáveis Senador Ronan Tito, 
garantindo-lhe vitóiia pãrã"-dirigir destinos 
dessa terra e de sua comunidade. Cordial
mente, 

Senadores: Mauro Benevídes, Francisco 
Rollemberg, José Fogaça, Meira "Filho, Roo 
naldo Aragão,·Ruy Bacelar, Nelson Carnei~ 
ro, Severo Gomes. Humberto Lucena, Ira· 
puan Costa Junior, Cid Sab6ia·Carvalho, Na
bar Junior, Mareio Lacerda, Luiz Viana Fi· 
)hQ, Aluizio Bezerra. Leite Chaves, Áureo 
·Melo, Mansueto de Lavor. Pt. Fechaspas, 

Sr. Presidente, o J::egistro deste aconteci· 
mento político nos Anais do Senado Federal 
representa uma oportuna homenagem ao Lí
der Ronan Tito, instante em que se deflagra, 
naquela Unidade Federativa, a campanha do 
corrente ano. 

Pci_os méritos que possui, que tão sobeja
mente já evidenciou como Parlamentar dos 
mais distinguidos, o Senador Ronan Tito pos
sui todas as condições para dirigir os destinos 
do povo mineiro 

O Sr. Francisco Rollemberg- Permite-me 
V. EX~ um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Com pra· 
zer ouço o nobre Senador Francisco Rollem-
berg. · 

O Sr. Francisco Rollemberg- Senador 
Mauro Benevides, felicito V. Ex• pela feliz 
idéia de trazer ao plenário desta Casa a soli
dariedade quen_ós, Companheiros do Sena· 
dor Ronan Tlto, lhe prestamos neste instante. 

Sabemos que o eminente Senador Ronan Ti~ 
to e~tá vinualmente indicado como candidato 
do nosso Partido ao Governo de Minas Ge
rais. Nós outros que amanhã, não estaremos 
em sua companhia. Por motivos dos mais di~ 
versos, temos a certeza de que não faltaremos 
ao Senador Ronan Tito com a nossa presença 
física à sua campanha, aos seus comícios, e 
haveremos de contribuir como pudennos pa
ra a vitória de S. Ex•, que sempre se houve 
com muita lisura, com muita ocmpeténcia 
nesta Casa. O Senador Ronan Tito é um re
presentante de Minas Gerais que honra aque
le Estado, que honra esta Casa. e já demons
trou, como Secretário do eminente Presiden· 
te, na época GOvernado_r,_ Tancredo Neves, 
as suas qualídades de homem público, de ad
ministrador probo e eficiente. Não estaremos 
presentes pessoalmente, mas estaremos da
qui torce-ndo p3.rã que S. Er seja consagrado 
dentro do seu Parüdo como um prlmeiro pas~ 
so para sua consagração pelo povo de Minas 
Gerais. 

O SR. MAURO llENEVIDES- Muito gra· 
to a V. Elr" eminente Senador Francisco Ro
llemberg, pelo seu aparte, que significa a rei
teração nos termos da mensagem que acaba
mos de transniítir, n6s. Senadores do PMDB, 
ao nosSo Companheiro Líder da Bancada, 
Ronan Tito, no momento em que se apresta, 
escolhido candidato a Governadot:, para de
fl.agrar a can)panha eleitoral naquela grande 
Unidade da Federação brasileira. 

Acredito que o fégistro deste breve pro
nunciamento e com o aparte de V. fx" tudo 
isso haverá de chegar ao conhecimento do 
Líder, valendo, certamente, como um estí
mulo para que S._Ex• prossiga na vida púhlica, 
hoje, Senador, amanhã, Governador. a de
fender aqueles_ mesmos ideais que sinaliza· 
ram a sua atuação na vida púbHca brasileira. 

Sr. Presidente, era o registro que desejava 
fazer neste instante, expressando ao emíente 
Senador Ronan Tito os êxitos, as esperança~ 
e, mais do que isto, a confiança de _que seja 
privilegiado ·com a· vitória na Convenção de 
domingo e, posteriormente, se eleja, com a 
manifestação do pOVO mineiro, Governador 
do glorioso Estado. 

COMPARECEM MAIS OS" SRS. "SENA· 
DORESc .. 

Áureo Mello - Ronaldo Aragão - Moi
sés Abrão -João Castelo- Alexandre Cos
ta- Edison Lobão- João Lobo- Chagas 
Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho -
Mauro Benevides - Carlos Alberto - Rai
mundo Lira- Mansueto de Lavor- Dival~ 
do_Suruagy -Albano Franco- José Jgnácio 
Ferreira - GérSOn Camata - Nelson Car~ 
neiro - Mata Machado --Severo Gomes 
-Me ira Filho- Márcio Lacerda- Affonso 
Camargo- Alberto Hoffmanri- José Paulo 
Bis.oL 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)-
-Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 19-Secretário. 
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É lida a seguinte 

OFICIO/GAB/N• 024/90 
Brasnia, 17 de maio de 1990. 

Senhor Presidei:tte, 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex'. de 

acordo com o disposto no art. 39, alínea a, 
do Regimento Interno, que me ausentarei 
do País no período de 19 a 31 de maio do 
ano em curso, para participar de conferências 
internacionais em Vei:teza e Mitão, durante 
as quais farei exposição sobfc a economia 
brasileira. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
V. Ex~ os protestos de estima e distinta consi· 
deração. -Senador Roberto Campos, Líder 
do PDS" 

O SR. PRESIDENTE (Pomyeu de Sousa) 
-O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. t~' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 112, DE 1990 

Nos termos do art. 43, inciso "II do Regi
mento Interno e para os efeitos do disposto 
no inciso II do art. 56 da Constituição Fede
ral, solicito licença para tratar de interesses 
particulares, pelo prazo máximo de 8 (oito) 
dias a contar de 18 do corrente. 

Sala,das Sessões, 18 de maio de 1990. -
Senador João Menezes, Vice-Uder do Go
verno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O requerimento lido deverá Ser submetido 
a votos em outra oportunidade, em virtude 
da falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)' 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien· 
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da Reda
ção Final (oferecida pela Comissão Dire
tora em seu Parecer no 116, de 1990), 
da emenda do Senado ao Projeto de De· 
creto Legislativo n'·' 59, de 1989 (n''97/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Sobre Transporte Aé
reo Regular entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Venezuela, assinado 
em Caracas, em 11 de novembro de 
1988. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação é consi· 

derada definitivamente aprovada. nos termos 
do art. 324 do Regimento Interno. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a-matéria aprovada: 

Redação final da Emenda do Se
nado ao Projeto de Decreto Legislativo 
n• 59, de 1989 (n~ 97/89, na Câmara dos 
D_eputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final_ da Emenda do Senado ãO Projeto de 
Decreto Legislativo n" 59, de 1989 (n" 97/89, 
na Câmã-ra dos DeputadOs), que aprova o 
texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Re
gular entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da 
Venezuela, assinado em Caracas, em 11 de 
novembro de 1988. 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio 
de 1990. -Alexandre Costa, Presidente
Pompeu de -s-õUS3, Relator - Nabor Jlinior
- Antônio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER 
N'll6, DE 1990 

EMENDA N•l 

(_Corresponde à Emenda n" l·CRE) 

Dê-se ao parágrafo únicO do art. 1" a se
guinte_ redação: 

"Parágrafo único. São sujeitos à 
aprovação do Congresso Nacional quais
quer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quais· 
qüer-a:Jiistcs complementares que, nos 
termos do art. 49, inciso I da Comtí
tuição, acarretem encargos ou compro
misSos gravosos ao património nacio---- nat-.·-· --

o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item2: 

Dh.cussao, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" 249; de 1989, de 
autoria do Senador Luiz Viana Filho, 
que altera, atualiza e consolida a Lei n'·' 
5.988, de 14 de _dezembro de 1973, que 
regula os Direitos Autorais, tendo 

PARECER, sob n'' 122. de 1990, da 
ComisSão 

-de Constituição, Justiça e Ci~a
dania, favoráVel ao projeto e contrário 
às-Emendas de n··~ la 25, de plenário. 

Em discussão o projeto e as emendas, em 
tufiiõ-UOíco. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a disc_ussão, em obediência ao 
disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que -eSti6dece que não haverá votaçãO de 
proposições nas sessões de segundas e ~ex tas
feiras, a matéria sairá da Ordem do Dia, a 
ela retornando na sessão de terça-feira, quan
do poderá ser votada. 

O SR. PRESiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 3: 

PROJETO DE LEI DO DF N" 11. 
DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termo~ 
do art. 10, § 4" in fine, da Resolução 

"_n" 157, de 1988) 

Discussão, em turno único, do Veto 
Parcial aposto ao Projeto de Lei do DF 
nu 11. deJ990, que altera dispositivos 
da lei que menciona e dá outras provi
dências. 

A Presidência incluiu a matéria em Ordem 
do Dia sem que a Comissão do Distrito Fede
ral apresentasse seu relatório no prazo de 
15 dias, nos termos do art. 10, § 4", in fine, 
da Resolução n? 157, de 1988. 

Entretanto, para que os Srs. Senadores es· 
tejam capacitados a deliberar sobre a maté· 
ria, a presidência fez distribuir em Plenário 
avulso contendo as disposições sancionadas 
_e promulgadas, do veto parcial, a mensagem 
COntendo as raiões-do veto de todos O!> doeu. 
mentos que instrufram a tramitação do proje
to original, inclusive seus pareceres, a altera· 
ção solicitada pelo Sr. Governador do Dis
trito Federal e a emenda. 

Poderá usar da palavra na discussão, pelo 
prazo de vinte minutos, qualquer senador. 

Concederei a palavra, preferencialmente, 
a um orador favorável e a outro contrário 
ao veto. 

-Em discussão, cm turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. -
Encerrada a discussão. Em obediência ao 

disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece que não haverá votação de 
proposições nas sessões de segundas e seXtas
feiras, a matéria sairá da Ordem do Di à, re
tornando na sessão de terça-feira, quando po· 
derá ser votada. 

O S~. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a pauta da Ordem do !>ia, vota
se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador La
voisier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN. 
Pronuncia o seguiftte discurso. Sem revis.io 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, inici31mente, quero agradecer ao Sena
dor Alberto Hoffmann a generosidade de me 
conceder a vez, porque há três dias inscritO, 
pacientemente aguardo para falar no Plená
rio desta Casa sobre um assunto importante 
e urgente a ser levado aq _conhecimento de 
toda a Nação. Já fiz um piõnunciamentó nes
te sentido mais de uma vez no Plenário do 
Senado Federal. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a situação 
se agrava a cada dia que passa no Nordeste 
brasileiro. Eu não poderia ficar omisso e indi
ferente a uma situação que aflige a 40 milhões 
de brasileiros. Por isso, vou fazer essas consi
derações, que considero serem do meu dever. 

Vários Senadores já ocuparam esta tribuna 
do Senador para chamar a atenção do Go
verno Federal para a situação calamitosa que 
vive atualmente o Nordeste, causada por 
mais uma seca, que é a pior das secas, acha
mada seca verde, enganosa_ Para quem não 
vive no Nordeste, ela não existe, e isso é 
lamentável. 

No mês pass-ado, o Governo enviou ·ao 
Nordeste o Dr. Egbe~o Baptista, SeC:rCtário 
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Nacional de Desenvolvimento Regional, pa
raNer in loco a situação criada pela seca. 
No Rio Grande do Norte, Estado que humil
demente representamos neste Senado, acom
panhamos o ilustre representante __ sto Gover
no. Estivemos com ele na reunião realizada 
no Palácio Potengi, da qual participaram qua
se todos os representantes da classe pOlítica 
norte-rio-grandense; depois, viajando para o 
interior, para a cidade de Pau dos Ferros, 
no alto oeste do Rio Grande do Norte; em 
seguida, no mesmo dia, já à tarde, para outra 
região do Rio Grande do N arte, a cidade 
Currais Novos! O Dr. Egberto Baptista ouviu 
outros depoimentos sobre o .flagelo da seca. 
E, neste plenário, registrei o comportamento 
do Dr. Egberto Baptista- há mais de trinta 
dias isso aconteceu: No Rio Grande do Nor
te, ele ouviu, anotou e falou pouco. Mas o 
que desejávamos eram providénci8s que até 
agora o Governo não adotou. 

O Dr. Egberto Baptista está em falta como 
os nordestinos. Todos nós esperávamos uma 
ação eficiente e imediata do Governo Federal 
para aliviar a dor e o sofrimento daquela gen
te flagelada. Mas, infelizmente, nada de con
creto foi feito para resolver ou minimizar o 
que aconteceu até agora. 

Nesse Ultimo final de semana, estivemos 
novamente no interior do Rio Grande do 
Norte, particularmente na região de Mossoró 
e Açu, fazendo reunião com amigos, conter
râneos e correligionários. Os depoimentos 
que ouvimos são os mais graves possíveis: 
as pouca·s chuvas que caíram vieram fora de 
época, frustrando a colheira daquilo que {oi 
plantado. A situação. sem exagero_ algul)1, 
é gravíssima no Rio Grande do Norte! Nê-o 
há alimentos produzidos na região em quanti
dade suficiente para atender à demanda do 
mercado consumidor. Sendo assim, os gêne
ros alimentícios passam a ser importados de 
outras regiões e o povo~ sem trabalho e sem 
dinheiro, toma-se uma presa fácil nas mãos 
dos atavessadores. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. E r. 
um aparte, nobre Senador Lavoisier Maia? 

O SR. LAVOISIER MAIA -- Com muita 
honra, Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Senador Lavoi
sier Maia, salvo engano, este é o terceiro 
pronunciamento de V. EX' focalizando a te
mática nordestina, com destaque particular 
para a seca verde que se abateu sobre exten
sas faiXas daquela área geográfica do País. 
V. Ex' foCaliza a visita do Secretário de De
senvolvimento Regio'nal, Dr. Egberto Bap
tista, a várias Unidades Federativas do Polí
gono das Secas para que ele próprio, in loco, 
fizesse uma avaliação do que representava, 
para o Nordeste, a escassez de quedas pluvio
métricas. Diria a V. E~-que, da mesma forma 
como no Rio Grande do Norte, o Ceará vé 
agudizar-se o prqblema da seca verde e conti
nua à espera de providênciaS concretas, reCo
mendadas pelo Presidente Fernando Collor, 
através da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional e dos ótgãos que atuam mais especi· 
'ficamente no Nordeste, no caso a Sudene, 

o DNOCS-, o ·próprio Banco do Nordeste, 
oa área, de créditos emergenciais. Estamos 
confiando em que, sem mais tardança, che
guem à nossa região providências efetivas, 
concretas por parte do Governo Federal. Es
sa expectativa se generaliza, a crise se agudi· 
za, esse relato, agora, de V. Ex~ de que faltam 
alimentação e trabalho está sendo vivenciado 
em numerosas comunas interioranas. A par
tir de amanhã, inclusive, os Srs_. Senadores 
Afonso Sancho, Cid Sabóia de Carvalho e 
eu estaremos visitando várias regi6es do Esta
do, a região do sertão cen~al, a região sul 
do Estadó, a rc!&ião do Jaguaribe, para que, 
ao lado de cantatas, que faremos com Lide
ranças, -recolhamos da comunidade maiores 
dados para fazermos chegar, imediatamente, 
-ãO Secretário de Desenvolvimento Regional 
e, se for o caso, ao próprio Presidente da 
República, reclamando pronta ação da União 
para acudir a milhares_ e, quem sabe, até mi
lhões de irmãos nossos atingidos pela calami
dade. 

O SR. LAVOISIER MAIA -MuitO obri· 
gado a V. Ex~, nobre Senador Mauro Bene
vides, pelo seu aparte V. Er é um nordestino 
que viv~:; a dramática situação que aü·avessa 
o Nordeste; novamente isto acontece no inte
rior do seu Estado, o Ceará, que não terá 
muJta diferença em relação ao Estado vizi
nho, o Rio Grande do Norte. Agradeço a 
su~ _in!ervençàO, que valoriza muito este nosw 
so pronunciamento. 

O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex• 
um aparte? 

~ ()~ SR. ~LAYOISIER MAIA -,. Poi>. não. 
Ouço o aparte de V. Ex~, nobre Senadof"Carw 
los Alberto. ' 

O Sr. Carlos Alberto - Nobre Senador 
Lavoisier Maia, mais uma vez, V. Ex' assoma 
à tribuna para reivindicar pelo Nordeste e. 
muito especialmente, pelo nosso Estado, o 
Rio Grande do Norte. E V. Ex• fala com 
autoridade e com conhecimento, porque, na 
condição de ex-Governador, e ex-Governa
dor que teve, na sua gestão, um dos mais 
agudos problemas de estiagem, porque foi 
no seu Governo que se carãClerizatam cinco 
anos de seca, e V.Er enfrenou com compe
têrtcia, _Com- talento e, acima de tudo, com 
hmltildade, paciência, mas muita pertinácia, 
todos os problemas das estiagens na nossa 
região. E, em momento algum, no seu Gover
no, tivemos tarito sofrimento, tanta dor. Ho
je, estamos assistindo à miséria, à fome, ao 
povo sem emprego, sem trabalho, sem o ali
mento e tenho que lutar para seu sustento, 
inclusive buscando as .cidades grandes, ou sew 
ja, promove~do o êxodo rural, a margina
lização, a prostituição, porque são pais de 
familias que deixam o campo na busca da 
cidade, mas sem qualificação profissiOnal. E 
essa família chega à cidade e vai para a margi
nalização! É a formação de novas favelas. 
Por isso, Sénador Lavoisier Maia, devemos 
lutar para extirpar, de uma vez por todas, 
essa situação; devemos lutar para que o Go

. vemo Federal atente para um momento como 

este, quando se vê uma crise muito aguda 
no Rio Grande do Norte - podemos dizer 
no Nordeste -porque é a ~eca verde, onde 
se vê- tudo verde, mas o homem não tem 
o qUe comer, porque não plantou e, se o 
fez, nada produziu, Nã_o há rec1,1_rsos finan
ceiros. Os bancoS oficiais não estão dando 
condições para que os homens do campo pos
sam trabalhar a terra. Viajei, semana passa
da, pela região do Seridó e vi o sofrimento 
do povo. Estive em Santa Cruz, conversando 
com o Prefeito Franci~quinho Me-deiros, e 
S. Ex• me dizia do seu desespero, Senador 
Lavoisier Maia, no sentido de que_ não há 
mais_ o que fazer. E uma frase ouvi do ex-Go
vernador Carlos Lacerda, que gostaria de re
petir agora, neste aparte: "Este Governo vai 
matar o pobre de fome e o rico de raiva." 
Então, no atual momento, no Rio Grande 
do Norte, digo sinceramente que o sofrimen
to e tão grande, a miséria é tão grande que,· 
se o Governo flão chegar já, não chegar de 

.imediato, não sei o que vai acontecer. Por 
isso, Senador, não fui àquela manifestação, 
àquele encontro no Rio Grande do. N arte. 
Eu sabia que seria só um "aba oba," só uma 
festividade. O Secretário iria com o Govérw 
nadar fazer tudo aquilo. Mas onde estão as 
providências? Onde estão os recursos para. 
o· homem dõ campO? Onde estão os recursos 
para os nossos agricultores? O Rio Grande 
do Nqrte está empobrecido, Senadçr Lavoi
sier Maia! O Rio Grande tio Norte continua 
empobrecido! Os homen~ buscando as feiras 
para os saquesl É preciso que se diga isto 
para que o Presidente Fernando Col1or faça, 
o mais depressa possível, o repasse de recur
sos para o Rio Grande do Norte, antes que 
seja tarde._ Parabenizo V. Ex• por mais esse 
discurso que, com a autencidade de V. Ex~. 
com o conhecimento de ex-Governador, de 
um bom Governador que foi e conhecendo 
profundamente a problemática do Rio Gi'im~ 
de do Norte, traz à Tribuna do Senado Fede~ 
ral os problemas das entiagens, do sofrimen
to, da fome .e da masétia por que passa o 
nosso povo. Meus parabéns, Senador. 

O SR. LAVOISlEífMAIA- Muito obri· 
gado, Senador Carlos Alberto. V. Ex•, que 
é representante an.nmte e vive o problema 
de mais uma larrtentável seca no Rio Grande 
do Norte, está prestando depoimento sobre 
a situação do Rio Grande do Norte através 
desses anos. Na verdade, tenho uma expe
riência, porque tive a honra de governar o 
Rio Grande do Norte no_ período de 1979 
a 1983 e,lamentavelemente, no Nordéste in-· 
teiro, houve estiagem por cinco anos. 

Agora, só quem tem essa experí~ncia -
e uma experiência amarga, de ver o sofri
mento maior de uma região pobre como o 
Nordeste, em que a renda per caplta é um 
terço da média nacional, cada dia empobre
cendo mais- se sensibiliza, e estou sensibili
zando. Não quero aqui, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, fazer crítica ao Governo Federal, 
cómo aqueles que acham que quanto pior, 
melhor. Não! F~ uma crítica construtiva 
e consciente. Na hora em que o Governo 
Federal ficar realmente consciente da neces-
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sidade urgente de atender ao nordestino, irá 
socorrê-lo ........ porque Sua Excelência é dare
gião, e conhece tanto quanto ou mais do que 
nós o problemas do Nordeste - daí ocupo 
novamente esta tribuna para fazer o reconhe
cimento. O Presidente Fernando Fernando 
Collor já sabe o que está havendo no Nor
deste, região que está ficando aceleradamen
te mais pobre. E não é possível que um nor
destino, na Presidéncia da República, vá ad
mitir tamanha injustiça com-aqueles seus con
terrâneos. 

Os que fazem parte do Governo podem 
dizer que decorreu pouco tempo - dois me
ses -e que as providências vão chegar ... 
Faço apenas uma advertência: na hora em 
que falta o alimento para o pobre do interior 
do Nordeste, não há tempo para esperar, ou 
seja, tem que ser imediato. 

O Sr. Joio Lobo- Nobre Senador Lavoi
sier Maia, permite-me V. Ex' uma aparte? 

O SR. LAVOISIER" MAIA- Pois não, 
nobre Senador João Lobo! Com muito pra
zer. 

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Lavoi
sierMaia, sou ouvinte atento de V. Ex', pela 
seriedade e pela compostura dos seus pronun
ciamentos nesta Casa e, devo dizer, V. 'Ex' 
tem razão. Estou lembrando de um velho 
ditado que diz que "todo mundo suporta pa
cientemente a cólica do vizinho". Então, essa 
fome do Nordeste não está interessando mui
to ao Brasil; o nordestino pode aguentar, po
de esperar; eles não sentem a premência, não 
sabem o que é um pai de (amflia chegar a 
casa, à noite, depois de um dia de duro labor, 
e encontrar os filhos pequenos chorando, 
porque náo tem o que comer, não têm com 
que matar a fome daquelas pobres crianças. 
Pensam que isso é coisa de novela, é coisa 
de filme, que isso não acontece. seria preciSo 
que eles, como V. Er, conhecessem a reali
dade daquela terra. Há poucos dias, (ui pro
curar o Ministro da Agricultura, juntamente 
com o Prefeito da minha cidade, Floriano, 
Estado do Piauí, onde aconteceu a mesma 
tragédia de quase todo __ o_Nordeste: ocorre
ram algumas chuvas esparsas, irregulares, 
que enfraqueceram mais a estrutura do pobre 
nordestino, porque plantaram a primeira vez 
e perderam a primeira- plãntação, já coril 
aquela pobreza característicã da região; aí, 
juntaram toda a coragem, todo o esforço, 
se endividaram e plantaram uma segunda vez 
e essa segunda vez também foi frustrada. 
Agora, eles não têm mais apelação. Só têm, 
naquelas pobres casas, água nos potes; não 
têm nada para comer; naquela região, não 
se vai apanhar nem a semente para plantar 
no próxi.ri:tá ãno. E levei o Prefeito da minha 
cidade até o Sr. Ministro da Agricultura, que 
é jovem e, como-tal, dcbve ser senslvel, e é 
do ramo, criado no campo, é um lavrador, 
um pecuarista, e conhece o meio ambiente. 
Pois beml Apesar da sensibilidade de S. Er, 
apesar do empenho com que nos ouviu e par
ticipou-dos nossos debates naquelas exposi
ções, terminou confessando que não tinha 
absolutamente recursos para nos atender. S . 

.. 

Ex' nãO _tinha sequer dinheiro para mandar 
de avião um técnico a qualquer lugar deste 
País. O desmantelamento da estrutura admi· 
nistrativa do Brasil foi total e completO. To· 
dos os_ Ministérios, quase sem exceção, estão 
lutando duramente, arduamente, alguns mais 
competentemente do que outros, para conse
guir reestruturar a máquina administrativa e 
essa máquina aínda náo conseguiu começar 
a funcionar. Neste País, só se fala em liqüi
dez, em torneiras e em inflação, como se isto 
aqui - nas palavras de Minguei Reale -
fosse um "balão de mercearia," só existe a 
parte econômíCa-Iieste País, não exiSie mais 
nada! O Brasil transformou-se num "balão 
de mercearia." Eu sei - não sou nenhum 
ingêmió, metf caro-senãdor Lavoisier Mala 
~que a inflação 6 uma coisa importante que 
deve ser combatida, que essa desorganização 
finanCeira é uma tragédia no País. Mas urn 
País tem valores muito rriais altos do que os 
materiaiS, há -cOisas muito mais fundamen
tais; o económico, o material é efêmero, tran· 
·sitótio, passa , contanto que o respeito à lei, 
à dignidade, à liberdade sejam preservadas 
neste País. E o Nordeste está sofrendo, tal~ 
vez, agora, uma das maiS profundas crises 
da sua História, porque. não há corno apelar 
para as instituiÇ6es. V. Ex• sabe, o Banco 
do Nordeste está parado, o Banco do Brasil 
está parado, a Sudene está parada, o DNOCS 
está parado; não existe valimento em nenhum 
campo de ação do Governo neste País, pelo 
menos para o Nordeste não existe perspectiVa 
alguma. Nós não temos para onde apelar, 
não temos a quem recorrer. O Nordeste, tei
mosamente, continua a fazer as feiras de ex
posição, porém ficam às moscas. Para o gado, 
não há compradores porque não há dinheiro 
e nem financiamento dos bancos. Tudo está 
parado e triste. Fica, então, aqtielã frustra~ 
ção, aquela raiva, que pode~ futuramente, 
eclodir em situações muito mais grave. Eu 
aplaudo o discurso de V. Ex•. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obri
gado, nobre Senador João Lobo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
Fazendo soar a campanhia.) -Interrompo 
v. Ex'. para comunicar aos Colegas que, âs 
11 horas, no Salão Nobre do Senado Fe_deral, 
ser4 recepciondo o Presidente da China. 
Apenas esta COf!lunicaça.o para que os Srs. 
Senadores que quiserem estar presentes te
nham a notícia. 

Nobre Senador Lavoisier Maia, V. Ex~. 
continua çom a palavra. Desculpe-me pela 
interrupção, que, embora regimental, não 
deve ser usual. 

O SR. LA VOJSIER MAIA - Poi~ não, 
Sr. Presidente. Quero dizer a V. Ex• que. 
pacientemente. espero há 3 dias para falar, 
embora inscrito. Na verdade, trata-se de as
sunto da maior importância, não somente re· 
gional, mas nacional. Tive paciência e quero 
que V. Ex~ também tenha um pouco de pa· 
ciência comigo, porque já tevê com um nobre 
Representante desta Casa, transgredindo to· 
talmcnte o Regimento IQterno. (O Sr. Presi· 
dente faz_ soar a campainha.) 

Vou-me apressar, mas peço a V. Ex' tenha 
um pouco de paciência comigo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarOeiro) 
-Esclareço a V. Ex~ que a minha interven
ção foi apenas para urna comunicação e não 
interrupção çlo discurso de V. Ex• e nem estou 
discutindo o tempo em que V. Ex• está ocu· 
panda a tribuna. Apenas cumpri o dever de 
informar aos Srs. Senadores-que, às-11 horas, 
estará na Casa o Presidente da China, mas 
isto não impede que V. Ex~ continue o seu 
discurso, nem estou medindo o tempo que 
V. Ex• está ocupando. 

Este esclarecimento é apenas porque não 
poderia esperar o fim do discurso de V. Ex• 
para comunicar um acontecimento que pode 
ocorrer antes desse término. 

V. Ex" contin"ua com a palavra pelo tempo 
que a Presidência ocasional determinar, por· 
que tenho que me retirar. 

O SR. LAVOISIER MAIA - M·uito obri
gaao. 

Apenas gostaria que V. Ex', aiit_Or_idade _ 
neste País, ouvisse o assunto da maior gravi~ · 
dade que está ocorrendo na Região Nordeste. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-Infelizmente teria que estar em dois \uga· 
res ao mesmo tempo. O Presidente da China 
já está chegando e não posso deixar de estar 
presente para recebê-lo. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Sr. Presi· 
dente, reconheço as' atribuições que o cargo 
!he confere, agradecendo a atenção de V. 
Ex•, advertindo-me da visita do Presidente 
da China ao Senado Federal, Sr. Yang Shang· 
'k.un. 

Agradeço o aparte do eminente SenS.dor 
João Lobo, nordestino como eu, que descre· 
veu um quadro real do Nordeste. S. Ex' sente, 
como sentimos, o empobrecimento acelerado 
do povo nordestino. É lamentável, nobre Se
nador João Lobo isso é importante, os ho
mens das regiões ricas querendo que o Brasil 
se desenvolva através de um retorno mais 
rápido. Entretanto, não vêem, são insensíveis 
ao problema social que existe no Nordeste, 
que são quarenta milhões de nordestinos 
morrendo de fome. Todo governo elege suas 
prioi'idades para administrar. O Presidente 
da F. pública elegeu o combate à inflãÇ?o 
com(- prioridade número um. Aplausos! No 
entanto, a segunda prioridade - q_ue_ é de 
âmbitO nacional e para a· qual o Governo 
deve buscar soluções- é a situação do Nor
deste brasileiro. 

Diante da insensibilidade do Governo Fe· 
deral, o povo desesperado, continua amea
çando as prefeituras, o comérico local, e por 
último invadindo a!; cidades para conseguir 

. .sobreviver. 
Se é _yerdade que_ a históriã- só se iepete 

em forma de farsa ou de tragédia, no Nor· 
deste, a inevitabilidade das secas nos impõe 
a repetição da história em forma de tragédia. 
São vidas que se imolam na busca desespe
rada de um mínimo vital, mas que não chega 
Por falta de sensibilidade dos governantes. 
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Não podemos siJencjar diante desta situaM 
ção. É muito triste e muito grave vertflo!fOs 
nossos irmãos morro rem de fome numa pátria 
tão grande e ião rica de .potencialidades. 

Ql,JE FEZ O GOVERNO ATÉ AGORA? 

Passados :30 dias fia visi~a do Dr. Egberto 
Baptista, titular da Secretaria Nacional de 
Desenvolvimento Regional, que providên
cias o Governo Federal tomou até agora? 

Soubemos que o Presidente da República, 
que é nordestino e que julgamos ser conhe· 
jedor dos nossos problemas, criou uma co· 
missão interdisciplinar de peritos, sob a presi
d~ncia do físicO Dr. José Goldemberg. Co
misSão de Cientistas para estudar o quê? Pro· 
vidências desta natureza tinham sentido no 
tempo do império, quandO o Imperador Pe
dro II ficou alarmado com a seca no Nordeste 
e não se sabia, àquela época, quase nada so
bre esta região. 

Mas, hoje, tal medida não tem sentido. 
Pois como diz o Padre Guetra, lá de Pernam· 
buco, o céu, a terra e o subsolo do Nordeste 
já estão devidamente estudados e diagnos
ticados pela Sudene e por outros órgãos. FalM 
·ta.tão-somente.a vontade polfticado,Governo 
Federal resolver os problemas desta região. 

Exigimos do Governo Federal providên
cias concretas e imediatas, pois, a fome do 
povo não espera por calendário oficial. 

O Sr. ·Mansueto de' Lavor - Permite-me 
V. Ex• um aparte.? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Eminente 
Senador Mansueto de Lavor, terei muita hon
ra, em ouvir V. Ex~ 

O Sr. Mansueto de Lavor- Peço desculpas 
por interromper 9 importante pronunciamen
to de; V. Er e o raciocínio que desenvolve 
nessa linha, isto é, estudar. a seca no Nordeste 
é querer cortar vento_ com facão, é perder 
tempo, desperdiçar tempo, protelar medidas. 
Ou o atual Gov~mo .Federal toma a decisão 
de equacionar esses problemas e de enfrentar 
a situação que se vem cristalizando há tempo, 
de injustiça social, a começar do próprio Go
verno, ou, então, não venha com medidas 
protelatórias, desse tipo de formar Comissão 
interdisciplinar para estudar o que já esta so
bejamente estudado e conhecido. V. EX"' tem 
muita razão. É pertinente essa colocaçãÓ que 
V. Ex~ faz. Sobre isso é preciso, de uma vez 
portodas,.derrubar alguns mitos. O priffieíro 
mito, nobre Senador, é o que a causa da miséM 
ria e da pobreza no Nordeste são as secas 
periódicas. É evidente que as secas provocam 
abalos na économia da Região, claro, como 
em qualquer parte- no RiQ Grao.de do Sul, 
nos Estados Unidos, n,a África- provocam 
abalos económicos com conseqüê-ncias so
ciais. Mas? se não fora.: a int~rvenção do Go
verno, a situação'do Nordeste e_,stava muito 
melhor. Re!!hriente, é o sistema·ê:Ie F_ederaçao 
e o Governo Central que contribuem com 
a maior parçela da problemática social e eco
n6mica dO Nordeste,.que, ~mo V. E~ frisa 
ffiuito bem, gera essa situaÇão e faZ â renda 
per capitu do nordestino equivaler-se apenas 

a um terço da renda geral do País. Ora} por 
não é .a c::ausa da miséria e dos cataclismas 
sociai$ do Nordeste? Porque na Amazónia 
superúmida a população vive em estado de 
pobreza e depauperamento praticamente 
pior do que a do Nordeste. Só que o continM 
gente populacional da Amazónia é ínfimo em 
relação ao do Nordeste, onde a população 
é maior. Por outro lado, em outras regiões 
do Pafs e do Mundo, com índices pluviomé
tricos até inferiores aos do Nôrdeste - 600 . 
mm é a média do semiárido - dá para se 
vivei muito bem e desenvolver-se um tipo 
de sociedade. Nem cito a super-rica Califór
nia, onde a média é bem menor em certas 
regiões do que a do Nordeste; cito regiões 
da Espanha; não vou citar Israel, porque lá 
é uma experiência tfpica. Então, tem que se 
acabar com esse mito. O principal é se ter 
conhecimento, nobre Senador. E V. Ex~ sabe 
muito bem, porque governou um Estado e 
é líder em nossa Região, o que o Governo 
Federal aplica no Nordeste, em termos de 
recursos federais, não corresponde a 13% do 
que aplica em outras partes do País. Não se 
pode admitir um tratamento injusto como es
te. o ramoso tratamento diferenciado que 
se pede para o Nordeste é aplicado, mas, 
ao contrário, é um tratamento diferenciadQ 
para matar e não para recuperar. O relatório 
do .Banco Mundial, nobre Senador, diz que, 
de cada aplicação per capita de recursm; fede· 
rais no Pafs, apenas 13% correspondem aQ 
Nordeste, em comparação com as demais Re· 
giões. Aí está a causa da miséria do sofri~ 
menta, das injustiças, agravadas pela seca. 
A Região é frágil economicamente, agravada 
pela seca. Agora é importante um pronuncia
mento fundamental como este. Temos aqui 
presente o nobre Senador Afonso Sancho, 
por sinal eficiente Uder do Governo, pQis, 
há t:rês dias, pedi um relatório da Sudene 
e o recebi no outro dia, em meu Gabinete. 
Louvo, aqui, o Senador Afonso Sancho, que 
representa o Governo. Queremos saber mes
mo se o Presidente Fernando Collor quer ou 
não um programa· de desenvolvimentQ e de 
recuperação do Nordeste; se Sua Excelência 
o quer;-comece logo; caso coiitrário, não 
mande comissão estudar, porque isso é tapea-
ção. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito abri· 
gado, eminente Senador Mansueto de Lavor. 
Suas palavras. me vêm ajudar muito neste pro
nunciamento. Primeiro, como V. Ex~ falou, 
há o mito._ Os nordestinos têm ·que .se unir 
para acabar com esse mito. Segundo, o Nor
deste é superavitário na balança de pagamen
tos._O Nordeste exporta para o resto do País, 
para regiões desenvolvidas, enquanto a fome 
perdura lá e não há retorno. Agora é a vez 
de, novamente, um nordestino, na Presidén
cia da Repúbtica, resolver os nossos proble
mas. O que peço desta tribuna é a sensibi· 
!idade dos homens públicos do Brasil. 

Disse muito bem Õ nobre Senador Ronan 
Tltõ que "o Nordeste não é somente um proM 
blema regional; o Nordeste é um problema 
nacional". 

Não somente os Senado_çes que represen
tam a região como todos os Senadores do 
Brasil têm responsabilidade nesta hora grave 
que vivemos. 

O Sr. Afonso Sancho - Perm.ite~me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA- Um minuto, 
nobre Senador, eu o concederei, com muita 
honra para mim. Como Líder do Governo, 
certainente V. EX" vai-nos dizer algo de bom. 

O N ardeste está, até agora, sem perspec
tivas neste Governo. O meio rural está dizi· 
mado pela seca. A Sudene, até hoje, não 
tem um novo Superintendente. O atual está 
apenas aguardando a nomeação do seu suces
sor. O Finor acabou, foi extinto: 

O Sr. Mansueto de Lavor- b Banco do 
Nordeste também. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Comenta·se 
que o Banco _9o Nordeste, que tão bons servi
ços tem prestado â agropecuária nordestina, 
vai ser transformado num banco de investi~ 
mento, com uma única sede em Forlateza. 
Isso está levando ao pânico e ao desespero 
dezenas, centenas de _cidades dessa região. 
Não sei se é verdade. Mas, logo mais, o Sena
dor Afonso Sancho, como Lfderdo Governo, 
vai-nos confirmar, o que será triste para nós, 
ou, quem sabe, dirá que não é verdade. 

Por isso, até boje, não foi nomeada a nova 
Diretoria do Banco do Nordeste. Sei que há 
novidades nesse sentido, e V. Ex· já me disse, 
ontem, neste locaL 

Está tudo caminhando a passo de tartaM 
ruga. Ninguém pode duvidar disso. E não 
é ap~nas no Nordeste, mas em tOdo o Brasil. 
Porém, o Nordeste sofre mais, porque é a 
pobreza absoluta e as providências do Go
verno são lentas, demoradas, tardias, e, tal
vez, chegando fora de época. 

Toda essa conjuntura causa medo e perple
xidade para milhões de brasileiros que vivem, 
trabalham e acreditam no futuro do Nordes
te. Enquanto isso, a nossa região_emprobece, 
o povo fica mais desiludido e a classe política 
regional torna-se cada vez mais desacredi· 
tada. 

Por isso, nobre Senador Afonso Sancho, 
estou fazendo este pronunciamento, porque 
meus conterrâneos estão sofrendo e me co~ 
bram: "Senador, V. Er- foi eleito pela maio
ria do povo para nos defender. Então, tem 
que levantar a Sua voz no Congresso Nacio
nal". 

Por isso, o que estou fazendo nesta hora, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um dever 
de consciência, porque, como já disse, repre
sento humildemente o povo do Rio Grande 
do Norte. 

Agora, Sr. Presidente, apresento algumas 
sugestões a título de lembrança, para que 
aqui, ali ou acolá, possam ser aproveitadas 
pelo Governo Federal. Na minha opinião, 
se o Presidente da República quiser socorrer 
as ~pulaçóes do semi-árido nordestino, Sua 
Excelência poderia tomar as seguintes provi
dências, a título de sugestão: pôr em prática, 
o mais breve possível, um plano de emer-
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gêncía. E ísso eu disse ao Ministro - não 
Secretário de Desenvolvimento, porque S. 
Ex' não é vinculado a nenhum Ministério, 
é vinculado diretamente à Presidência da Re
pública- Dr. Egberto Batista. Eu o promovi 
a Ministro lá em Pau dos Ferros, porque S. 
Ex• não é Secretário, é Ministro do Interior. 
A partir da minha colocação, S. Ex' passou 
a ser tratado como tal: é Ministro. Tem auto
ridade maior do que a de qualquer Secretário. 
S. Ex• não é Secretário, está nã cOD.dição es
pecial de Ministro do Desenvolvimento Re
giorial. 

Pôr em prática, o mais breve possível, um 
plano de emergência para proporcionar â po
pulação atingida pela seca trabalho, água e 
alimentos de primeira necessidade. 

Além disso, congelar a dívida dos peque
nos e médios proprietários rurais junto ao 
Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil, 
com carênciade de dois ou três anos para 
pagamento dessas dívidas. 

Sr. Presidente, eminentes Senadores, conM 
gelaMse tudo neste Brasil. Congela-se o salário 
mínimo, que já é o menor do mundo. Agora, 
por que não atender· a essa sugestão do pobre 
nordestino que não pode pagar os juros nem 
·a correção monetária? Por que não se conge
lar a dívida dos desesperados que não têm 
condição de ir ao banco oficial? E uma sugesM 
táo. 

Outra: implementar projetas de irrigaÇão 
nas grandes e médias barragens· existentes no 
Nordeste. · · · 

A título de exemplo, posso _citar, no Rio 
Grande do Norte, várias barragens, como 
também em outros Estados do Brasil. 

1. A Barragem Aimarido Ribeiro 
Gonçalves, que foi construída em quatro 
anos no Rio Grande do Norte -na époM 
ca, eu governava o Rio Gi'ande do Norte 
e_ é a maior barragem de irrigação do 
Brasil. São 2 bilhões e _400 milhões de 
metros cúbicos d'água arm~nados. São 
70 quilôm~tros de águas represadas,_ com 
capacidade para irrigar 21 mil hec:tares 
de terras. Até agOra, o Governo Federal 
não irriga-nenhum hectare. A iniciativa 
privada é que está íirígiútdo 8 mil hectaM 
res. Vale salientar que, sem desenvolver 
projetas de irrigação, pouco adiantará 
acumular tanta água no Nordeste. 

A mesma produção de alimentos poderá 
ser feita, por irrigação, em outras barragens 
do Rio _Grande_do Norte e por outros Estado 
da região. 

2. construção da Barragem Santa 
Ciuz, na Chapada do Apodi, que permi· 
tirá à irrigação de lO mil hectares de ter
ras fertilíssimàs. 

Sr. Presidente e Srs~ Senadores, sai Gover
no, entra Gov'erno, todos prometem; mas 
ninguém teve a coragem, a iniciativa, o reco
nhecimento maior de coristruir essa barra
gem. 

3. Concluir a COnstruçãO-da Alcanor· 
te, no Município de Macau, destinada 
ã produção debarrilha,que importamos. 
Com um investimento da ordem de 200 

milhões de dólares, aquela obra poderá 
ser concluída. 

-NO· Governo passado, proVidenciou-se a 
privatização. Não sou_ contra a privatização, 
quero é a conclusão da fábrica de barrilha, 
que há mais de 10 anos se arrasta n"a cidade 
de Macau. Isso é importante! 

4. Começa a implantação de uma re
fin"-ria de petróleo, em Mossoró, fazen
do jus ·ao Rio Grande do Norte que é 
atualmente o segundo maior produt'l:JI 
do Brasil. 

Tecnicamente, deverá ser no Rio Grande 
do Norte. É uma justiça que se faz a este 
Estado da Federação. 

O Sr. Afonso Sancho -Permite-me V. Ex: 
um aJ>artet --

0 SR. LAVOISIER MAIA- V. Ex• está 
me solicitando um aparte. Vou ouviMlo com 
muita atenção. V. Ex~ é o representante do 
Governo e deye ter muita coisa boa para nos 
dizer nesta hora, neste plenário, que não está 
cheio, mas tem representantes de qualidade. 
Vau viajar logO-mais para o Rio Grande do 
Norte, nobre Senador, e, chegando lá, quero 
dar a notícia de que o_ Governo, através da 
palavra do eminente Senador Afonso San
cho, Líder do Presidente Fernando Collor, 
nos deu notícias de providências que o _Go
verno está tomando._, 

O Sr. AfonSo-Sancho- Nobre Senador 
LaVofsier M~üa, desejo, iniei"ã"iiií-ente, dizer 
que sou catedrático em seca; ... _ 

O SR. LAVOISIER MAIA - Otimo! 
O Sr. Afonse Sancho - .-;.porque, dentro 

da minha idade, venho curtindo seca desde 
1932, quando tinha apenas 10 anos. De lá 
para cá, depois que me mudei do sertão para 
a Capital, passei a fazer pai-te da<; lideranças 
das classes empresariais, e era um exigente 
cobrador das promessas .do Governo. Então, 
tudo que se cobrar aqui ·nesta Casa, em favoi
do Nordeste, tem uma divulgação_ espontâ
nea, porque defendo o Nordeste- as coisas 
sérias. V._ Er. sabe que muitas vezes as deci· 
sõe~ tomadas são inteiramente deturpadãs, 
com bandalheiras qqe recomendam muito 
mal o nordestino. Fazendo este preâmbulo, 
dctvo dizer que não sou uma pessoa que não 
conhece profundamente o assunto. Conheço. 
Tive discussões homéricas c_om aquele ·almi-
rante que era Ministro da Viação e Obras 
Públicas no Governo de Juscelino Kubits
chek. Certa vez, ele chegou a Fortaleza para 
fazer uma inspeção na região da seca, mas 
no aeropotto. Lá, muito praticamente, ele 
disse que tinha liberado as verbas, quando, 
na verdade, não havia liberado verba nenhu
ma. Então, na frente de todas as lideranças 
empresariais, eu, que era o mais novo. o mais 
impetuoso, diSse:- Ministro, o sr. está COM 
metendo um engano. o Sr. não liberou nada. 
El~ ficou afrontado e diss_e_ para o Diretor 
do DNOCS, que abaixou a cabeça e respon
deu negativamente. Por iss!) é que o Sr. passa 
por aqui, vem inspecionar a seca no aero
porto, onde não tem seca, e sai dizendo que 
cumpriu a sua missão. Prontamente, ~le ga-

rantiu que assim que chegasse ao . Rio de 
Janeiro .a verba seria liberada._ Realmente, 
naquele mesmo dia, a bordo do avião, ele 
disse: - nunca levei uma descompostUra tão 
grande de um nordestino como estou levando 
agora. Porque eu nunca medi palavras para 
dizer às autoridades a verdade._ Réalmente, 
lamento que os governadores dessa região, 
alguns que têm trânsito livre junto ao PresiM 
dente, não estejam falando com uma voz mais 
altiva do que V. Ex\ aqui no Senado_. Eles 
é que deveriam estar sentindo na cafne 3quilo 
que deveria estar sendo solicitado. Entendo 
que o _que V. EJC está propondo é justíssimO. 
Congelar o débito velho dos agiicult_ores, 
num momento como este, torna-se impera
tivo. Não é favor, não! E não é só isso! Às 
vezes, os bancos oficiais 'recebeni essa ordem 
e cortam o crédito do agricultor. É proporM 
cionar aos mesmos OO':,OS empréstimos, con
tanto que sejam esses recursos aplicados na 
produção. Estou de pleno acordo com V. Ex•, 
nobre Senador. Eu me proponho a formar 
uma comissão. É -o que posso oferecer a V. 
EX', porque o que V. Ex' solicitou eU não 
posso fazer, pois não sou Presidente.da-RepúM 
blica nem Ministro_. O que tenho a lhe afereM 
cer é "isto. Semaria que vem, na quartaMfeira, 
quando todos os Senadores aqui se encon
tram, marcaremos uma andiên.cia com o Se
nhor President_~ da República para transmitir 
a Sua Excelência as .nossas preocupações, 
pois, a,tc; agora~ as· coisas rtão es~ão funcioM 
nando como deveriam. ComO V. Ex~ falou, 
a fome -jsso foi dito por-Nosso Senhor 
Jesus Cristo e Por Getúlio Vargas, que Usou 
a frase comQ sendo sua e_ não era - é má 
conselheira. De forma que, semaná. que vem, 
poderemos fazer um trabalho maiS objetivo 
junto ao Presidente da República, pedirido 
providênciaS objetivas. Teriho certeza de que 
o Presidente da Repúblíca, como óom nor
destino e conhecedor profundo da nl.aÍéria, 
irá rios atender e tomã.rá uma proVidência 
que venha a resolver essa emergência que 
está ocorrendo. Reitero, pois acho que os 
Governadores do Piauí, da Pàraíba, dÕ Rio
Grande do Norte .. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Do Ceará, 
O Sr. AfQ.Dso.Sancho- Do Ceará, este já 

esteve aqui duas vezes, e no Ceará, diga-se 
de paSsagem, não tem uma seca tão forte 
comó tem: acontecido nos outros Estados. Na 
Região Norte~ há pouca coisa R~fíi se.r reclaM 

.mada; na Região Cen'tro, existem dificuldaM 
des, só "hli a tal Seca verde; no. Cariri, também 
não deixou de dar feijão, .milho nas propor· 
ções que se deseja, e, diga-se de passagem, 
ainda.,hoje está chovendo naquela região. De 
foima que os- Estados qqe estão sofrendo 
mais são es~s três citados e cei:J.suro Profún
damente os Governadores por não estarem 
aqui baterido à porta do Presidente, eXigindo 
que Sua Excelência -convoque õs seus Minis
tros para uma reunião, no sentido de tratar 
do assunto. 

O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigaM 
do, eminente_Senador Afonso Sancho. Con
cordo totalmente com V. Ex' Os GovernaM 
dores atingidos por essa calamidade, não esM 
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tão aqui batendo à porta, pedindo providên
cias. 

Não podemos é ficar esperanQo a provi· 
dência do Estado e a providência do Governo 
Federal, enquanto o povo fica morrendo de 
fome. Não podemos admitir essa--irisensibi~ 
lidade de jeito nenhum. Concordo com V. 
Ex• quando diz que as coisas erradas se com· 
batem, porque a seriedade é um princípio 
salutar de minha vida. Então, que os excesS:os 
eerrosse.corrijam, mas não tenham um trata· 
menta injusto, como estamos vendo agora. 

O Ministro Egberto Baptista - e S. Ex• 
é Ministro mesmo - esteve há trinta dias 
lá e me deU uma impressão 6tima, a de um 
homem inteligente e sensível. Mas é paulista. 
Chamei a atenção de S. Ex~, dizendo: - ''Mi
nistro, V. Ex• chega aqui num dia em que 
nem o sol estamos vendo, chovendo. Vai via
jar para o interior e vai ver tudo verde e 
água aqui e acolá acumulada. Vai, portanto, 
ter uma impressão diferente, enganosa, por
que a seca verde é a pior das secas, porque 
não há produção". 

Fiz um breve pronunciantento nesta Casa, 
registrando o compOrtamento de S. Ex~ já 
são trinta dias e a fome aumenta, e o deses
pero também, com as crianças morrendo. 

Por falar em criança, nobre Senador, ouvi 
dizer que o Governo está eStUdando a possibi
lidade de extinguir o Programa Nacional do 
Leite. 

O Sr. Afonso Sancho- Não vai acabar. 

O SR. LAVOISIER MAIA -Não vai aca
:bar •• mas tive a informação de que o Programa 
vai diminuir, diminuir, diminuir até acióar. 
Esta foi a informação que tive. Queira Deus 
que isto não aconteça, porque é um programa 
de complementação alimentar. 

O Sr. Afonso Sancho - O Programa vai 
ser moralizado. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obri· 
gado a V. Ex~ Pensei que V. E~ iria dizer 
que estou errado, mas recebi <\sua solidarie
dade. Muito obrigado. 

Sr. Presidente, concluo o meu discurso. 
Várias outiãs obras de caráter permanente 

podem ser feitas no Rio Grande do Norte 
e nos demais estados do Nordeste. 

Por conseguinte, Srs. Senadores, deixamos 
aqui as nossas sugestões e o nosso protesto 
contra o abandono em que se encontra o No r· 
deste. 

Protestãr Com seriedade é um ato cívico 
que enobrece qualquer representante do po
vo nesta Casa. O protesto é uma forma de 
indignação. Estamos convencidos, Srs. Sena
dores, de que o homem público só envelhece 
quando não tem mais capacidade de indig· 
nar-se: contra as injustiçaS pratiCadas contra 
o povo que ele representa. Nós ainda não 
envelhecemos. 

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

Durante o discurso do Sr. Lavosier 
Maia, o Sr. Pompeu de Sousa, 39 Secre-_ 
ttúio, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Meira Filho. 

Durante o discurso do Sr. Lavosier 
Maia, o Sr. Meira Fílho, deixa a cadeira 
da presid~ncia, que é ocupada pelo Sr. 
Nélson Carneiro, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Lavosier 
Maia, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Meira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho)- Esta 
Presidência tem a honra de comunicar que 
agora ocupará a tribuna do Senado o ilustre 
Senador Alberto Hoffmann. 

O SR. ALBERTO HOFFMANN (PSDB
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - St. 
Presidente e Srs~ Senadore!., tenho a satisfa
ção de saudar o_emínente Senador Meira Fi
lho, que a esta altura da sessão faz as honras 
da Casa em tenno de Plenário, para tão segu
ra e- brilhantemente presid~r a Sessão. 

Sr. Presidente, meus Caros Senadores, é 
sessão de sexta-feira, cozn pouca presença, 
evidentemente, mas com debates de assuntos 
de alta relevância. 

Foi providenciã.I que eu cedesse a minha 
ve:z: ao êtfiinente Senador Lavosier Maia, por
que aí se completou um quadro interesante 
nesta manhã. 

O eminente Senador Odacir Soares traçou 
um quadro, abrindo o palco do Norte amazó
nico do Brasil sobre as questões que, no mo~ 
menta, estão tanto em debate em termos na~ 
clonais e inteinacionaís. Agora, falou o Sena~ 
dor Lavoisier Maia, com aquela geografia da 
seca, comtY alguém já disse, do drama do 
Nordeste, do drama da má distribuição de 
águas. Enquanto que, ·num quadrante do 
Brasil, há enchente, no outro, há seca e, as· 
sim, o nosso Sul também é atingido. 

Daí poi {[ue, Srs. Senadores, tomo a liber
dade de, neste instante, trazer um outro pe
queno quadro, rápido, para depois, em poste· 
riores intervenções, abordá-lo mais amiuda
damente, sobre o Sul. 

Falando em Sul, este Sul extravasa as fron
teiras brasileiras, aquilo que modernamente 
tem-se debatido em tennos de Cone Sul, e 
faz parte do que se poderia "amar de inte
gração sul-americana, de reavivar ou vitali
zar, finalniente, aquilo que se chamou de 
Mercado Comum: Lâtino-Americano e_ q·ue, 
ao longo das décadas, ficou praticamente no 
papel e nas conferéncias, Conferência de 
Buenos Aires, do Rio de Janeiro, de Punta 
deft.este, âe Mõõ.tiViâéu e outras, para dis
cutir alguns itens dadas mercadorias arrola· 
das do Estatuto' da ALAD f.ara·ver se num 
ano, vamos teduzir 5% a tanfa de um produ
to,10%_em outro. A realidade, Srs. Senado
res, fõi essa: Muitas vezes, a conferénCia saía 
muito mais cara do que os be11effcios, do 

que os lenitivos oú redutivos fiscais decididos. 
Fala-se, agora, em Cone Sul de uma forma 

mais ampla e, falando em Cone Sul, vamos 
começar a falar em água. V. Ex•. há poucos 
instantes, ao falar em seca, estava reclaman· 
do água._ Eu estive em Portugal aos tempos 
em que tive a honra de ser o Secretário da 
Agricultura do Rio Grande do Sul, para visi· 
tar aquele pequeno País, mas extraordina· 

riamedte bem organizado em questão de dis
tribuição de -~gua. _Portuggal tem um código 
e, nesse código, na capa do livro do respectivo 
Plano, tem os seguitnes dizeres: "Água, bon
dade de Deus". 

Nós podemos dízer, como já disse o cabo
clo, que a água, na hora da enchente, pode 
ser o flagelo do diabo e a falta de ágúa, nobre 
Senador Lavoisier Maia, é, evidentemente, 
sinônimo de sede e de fome. Então, é neces
sário que o homem tenha que cuidar da água 
e a água será sempre um bem desde que o 
homem saiba preservá-la e usá-la adequada· 
mente. Aí está a grande questão de um tema 
que nós debatíamos já há 20 anos, na Câmara 
dos Deputados, sobre o problema das nossas 
bacias hidrográficas, as mais ricas do mundo: 
Bacia Amazónica, Ba~ do São Francisco, 
Bacia do Paraná, Bacia do Uroguai. 

O Brasil tem uma riqueza infinda com os 
seus ri9s e su_as Q_acias hidrográficas e, obede
cendo a um planejamento integrai e execu
tando paulatinamente as obras, pode-se che
gar a resultados magníficos para que a água 
seja usada adequadamente. Planejamento 
não só para a eletricidade, não só para uma 
barragem para fornecer irrigação a uma de
terminada região, barragem não apenas para 
evitar as enchentes. Tudo deve ser estudado 
4_e forma a que um elemento não prejudique 
o outro e também que se preserve aquilo que 
os ecologistas tanto defendem. Que se respei
te o código florestal, desde que o brasileiro 
tenha a capacidade e a consciéncia de um 
dia deixar 5 ,OOm de vegetação espontânea 
ou plantada à beira dos seus córregos ou seus 
ribeiros. desde que se deixem 50,00 ril de 
mata ao lado dos rios um pouco maiores e 
50% à largura dos outros cursos d'água, dessa 
forma, quanta coisa não seria já preservada! 
Quanta água não seria assegurada! 

Mas a ganância vai a_esse ponto~ E aí não 
criticO-O nordCstino, nem-cihomem do Brasil 
Central. Isso acontece no nosso chamado 
adiantado Sul, em que o homem chega a jogar 
o tratar dentro do arroio e morre afogado 
pela ganância de arar aquele último palmà
zinho de terra, que vai ajudar a produzir um 
pouco no primeiro ano e já começa a fabricar 
um desertozinho no segundo ano! 

Então, água, bondade de Deus! E no senti
do da navegação o Brasil aproveita muito 
pouco os seus cursos d'água para o transporte 
f!.uy!~~~--A -~.!Jl<y:_Q_ni!'l, com aquele aspecto) 
os Srs. conhecem melhor do que eu! Quanto 
ao Sul do País, ele já teye uma navegação 
fluvi3l desenvolvida, mas depois periclitou 
com o assoreamento dos rios, justamerite pe
la falta de proteção de suas margens. 

Então, no momento em que_ o Senhor Pre
sidente da :República vai visitar o Sul, quando 
o- .Pfe.sidénte Collor vai assinar os -~ontr~tos 
dos editais de conc:orrênci3s já feitas da ponte 
internacional de São Borja e_ São Tomé. na 
República Argentina, quando Sua Excelên
cia vai cuidar também do gasoduto, tomo a 
liberdade, do alto desta tribuna, de apelar 
a Sua: ExcelênCia para que a solução do_s gran
des problemas do Cone Sul comece pela na· 
vegabilidade do Rio Uruguai. Poderão dizer: 
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"<lue utopia! O que nos interessa istO?" O 
problema começa com a Barragem do Salto 
Grande. Salto Grande fica entre a República 
Oriental do Uruguai e a República Argen
tina, no Rio Uruguai, uma imensa barragem 
fornecedora de energia elétrica para o Uru
guai e outras regiões. Mas, em Salto Grande. 
faltam eclusas que permitiriam navegação. 
Perto de Salto Grande, há necesSidade da 
Barragem do Hervidero e do canal de contor
no, para tornar navegável o Rio Uruguai, 
desde o Prata até a cidade de Uruguaiana. 
Chegando a Urugaiana, temos a ponte inter
nacional, que também é contornável. Há la
gos à margem direita do Rio Urugai, e há 
um terreno favorável, em território argen
tino, que permitiria o canal de contorno. En
tão, a navegabilidade se estenderia de Uru
guaiana até Iraí, no Rio Grande do Sul, divisa 
com Santa Catarina. Há,-ao longo deste per
curso, mais algumas barragens em construção 
que necessitam, evidentemente, de suas eclu
sas. 

Sobre a navegabilidade do Rio Uruguai, 
quero ler um pequeno trecho de um estudo 
que me chegou às mãos, da parte do Econo
mista Olfmpio Tabajara. Esse Professor foi, 
durante sete anos, o representante do Brasil 
na Comissão da Bacia do Prata; prestou gran
des serviços ao País, representando inclusive 
o ltamarati, durante todo esse tempo dessas 
reuniões sobre os problemas da Bacia do Pra
ta. E, particularmente quanto à exeqüibili
daõe do grande projeto do Rio Uruguai, diz 
aqui: 

"A situação -atuit.l de endividamento do 
Brasil e da Argentina, principalmente, não 
é propícia ãs grandes o_bras, que impõem ele
vadas somas de recursos e firianciame"ntos ex
temos~ há, por outro lado, um conjunto de 
obras que poderiam ser executadas imediata· 
mente, com imensa repercussão, como é o 
caso da Navegação do rio Uruguai, do Estuá
rio do Prata a Iraf, com suporte, entre outros 
porto de Importação e Exportação, no de 
Nueva Palmira, no rio Uruguai, localizado 
na República Oriental do Uruguai. É o que 
está fazendo o ServiçO de Navegação da Bacia 
do Prata, exportando minério de ferro e man
ganês de Urucum, no Mato Grosso, pelos 
rios Paraguai, Paraná e Estuário do Prata._ 
Segundo notíciaS da semana passada, a Nave· 
gação Taquara, do Grupo Olvebra, vái éx· 
portar soja e outros produtos do Mato Gros
so, utilizando a mesma via e instalações por
tuáriaS. É o que há anos venho preconizan· 
dot" Todos sabemos que o rio Uruguai, de 
março a novembro, quando o nível é de águas 
médias e de cheia, pelo menos, é plenamente 
navegável. Os problemas atuais são: a eclusa 
da barragem de Salto Grande, inconcluída 
-cOmo já disse há pouco - e, da mesma 
fonna; o canal lateral de navegação até Her
videro e a barragem eclus'ada do próprio Her· 
videro. Tais obras permitiriam a riaveg"aÇão 
até Uruguaiana, imediatamente, naquele pe
ríodo. De Uruguaiana a Iraí, o obstáculo é 
a ponte Uruguaiana-Passo de Los Libres, cu· 
· ja altura não permite a passagem de barcaças 
ou de navios no sisteina moderno de compo-

.. L 

sição_. A soluçãci já está prevista; pelo lado 
argentino, aproveitando as condições do ter
reno ·e- de lagoas marginais, construir-se-ia 
um canal e uma ponte móvel rodoferroviária, 
que permitiria o tráfego de veículos, trens 
e barcos. 

Nos demais períodos do ano, a navegação 
-ainda seria possível com alguns derrocamen
tos de umbrais rochosos, como os de Itacum
bu, São Pedro, Ilha Grande, Ilha do Butuf 
etc., ou espigões de corrente, em baixios. 

O período de março a novembro é também 
de término de safras, arroz, trigo, soja etc., 
e de preparação de terras para as culturas 
que exigem, por sua vez, o adubo e o combus
tível. O transporte fluvial, em si, já seria uma 
grande economia para a produção regional; 
somado ao uso dos barcos, na volta, possibi· 
litaria econo"miã m-ãíor eni todos os aspectos. 

Por ootro lado, com a lígação de Ira( ao 
Estuário do Prata, estaríamos ligando, pelo 
Paraná e Paraguai, a Cáceres, no Mato Gros
so e à Foz do Iguaçu, no Paraná, como pontos 
extremos. Transpondo Itaipu, e com a con
clusão do Canal Pereira Barreto, ligando o 
Tietê ao rio Paraná, em São Paulo, toda a 
região daquele Estado e Minas Gerais esta
riam interligadas ao Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. Essas últimas estapas são 
mais remotas, aparentemente utópicas, mas 
a verdade é que já estamos ensaíaD.do o es
quema do projeto internacional entregue a 
grupos brasileiros e argentinos, por exemplo, 
no caso da ponte de São Tomé a São Borja, 
em que um grupo internacional constrói a 
ponte, tem a concessão, não sei se é por 20 
anos - estou olhando para o Engenheiro 
que deve estar sabendo melhor desses deta· 
lhes -e exploradas sem, portanto, mobilizar 
recursos que temos. 

i{ verdade é que Argentinos non tienen aus
trales, "uruguaios'' não têm pesos e.o Brasil 
não tem cruzados, no sentido quente, e, con
seqüentemente, todos os três não têm dóla
res, havendo a necessidade de mais um proje
to, uma concorrência internacional, para a 
qual, estou certo, o Senhor Presidente daRe· 
pública, continuados os entendimentos com 
os países vizinhos, deverá interessarMse no 
momento em que chegar a São Borja, e ao 
lado do Presidente Carlos Menem ser dada 
a ordem de in!cio das obras da p_onte interna
cional, e no momento em que também conti
nuam as dem_arches c_on_clu.sivas para a cons
trução do gasoduto que o Sul do nosso País 
espera há tanto tempo. 

Mas é a vez de cauidar da água em to_dos 
os seus sentidos. 

0-Si-.. MaDsiietO-àe Lavor- Permite-me 
':'_-_Ex~':!~ ap~~e, ~o~_e~~nador? 

O SR ALBERTO HOFFMANN -V. Ex• 
tem o aparte. 

O Sr. MansuetO àe Lavor - Eu ql!eria 
dizer a V. Ex• que o tema que"aborda, êntre 
outros. o da navegação fluvial, é da maior 
importância. não apenas para a sua região, 
o e~trerri-o sul do País, mas para todo o Ter
rit6rio -nadonal; é matéria central em 
termos de corre'dores de exportação, de 

_____ _,[__ ------ -------- ---

transporte, das grandes bacias fluviaiS, princi
palmente os grandes rios navegáveis. Esse 
assunto, realmente, me atrai, porque moro 
à beira de um grande rio, o São FrancisCo, 
e costuma-se dizer que há uma tríplice voca
ção do rio São Francisco - a de ser a grande 
estrada natural, aquela que liga o Centro do 
País ao Nordeste, a grande estada natural, 
cuja utilização seria bem maior se cõnser
vada, como toda estrada, se nela fossem in· 
vestidos recursos públicos. A outra vocação 
do rio São Francisco é a de grande produtor 
de alimentos.-0 SenadOr LavoiSier Maia di· 
ria, há pouco, no seu discurso, que é preciso 
irrigar cada vez mais as terras férteis do NorM 
deste, tanto à- beira dos lagos artifid3iS, dos 
grande açudes, dos médios também, como 
à beira dos grandes rios, como o_São Fran· 
cisco. Então, o rio São Francisco. sem nenliuM 
ma retórica, podeMse tornar o grande celeiro 
do País. E já está provando que é possível 
conseguir isso atrãVés de projetas de irrigação 
dainiciativã. pública e da inicilitrva particular. 

Com a sua permissão e sem nenhum bair· 
rismo, quero dizer que o rio São Francisco, 
hoje, está em vias de bater o Rio 'Grande 
do Sul na produção vinícola. É verdade que 
a técnica ainda é importada, os enólogos, que 
já estão orientando a produção de vinho do 
São Francisco_, vêm todos do Rio Grande do 
Sul. Mas podemos afirmar que, por questões 
climáticas, a produção vinícola do Vale do 
São Francisco, dentro em breve, pelas proje· 
ções, poderá ultrapassar a do Rio Grande 
do Sul. E vinhos também, de excelentes qua

·lidades, já começam a ser produzidos naquela 
região. Mas não são apenas produtos finos 
ali produzidos, como a uva, o aspargo para 
exportação~ também os hortigranjeiros e os 
alimentos básicos - arroz, feijão -, todos 
irrigados. A terceira vociçãO do riO SãO Fran
cisco, por extensão de outras grandes bacias 
brasileiras -inclusive a do Uruguai, que j~ 
é brasileiro-uruguaia, brasileiro-argentiiia, à 
brasileiro~paraguaia -, é a vocação para a 
produção de energia através de hidreléticas; 
é uma reivindicação nossa, da chamada Ban
cada do Nordeste no Senado Federal e na. 
Câmara dos Deputados; que o Presidente ini
cie, quanto antes, no seu próprio Estado de 
Alagoas, a Hidrelétrica de Xingó. Sua Exce
lência não fará nenhum favor a seu EstadO 
porque não se trata de uma reivindicação es· 
tadual, mas de uma reivindicação brasileira 
e regional, mais uma grande hidretétrica no 
rio São Francisco, para aumentar sua: capaci
dade. Mas, em queria, sobretudo, dizer que 
a navegação fluvial é, realmente, uma tese 
de fundamental importância, e me congratulo 
com V. Ex• por insistir na navegação fluvial 
e até naqueles trechos ainda não navegá.Veis; 
que o Poder Público possa investir recursos 
para 'a navegabilidade. Por qu~? _ .:\,s ferrovias 
estão em derrocada. Aliás, nunca foi opção 
política do Governo brasileiro o .transporte 
ferroviário. As rodovias qúe, por imposições 
até externas, constituem a opção de trans
portes terrestres, no País, estão pratiCamente 
inviabilizadas de Norte e Sul do País; são· 
estêadas que estão impraticáveis atualmente. 
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A grande ·saída é, realmente, a hidrovia que 
se deve interligar com a rodovia e a ferrovia, 
que. é a grande Via de transporte mais barato, 
onde os investimentos públicos são menores 
do que qualquer outro. A grande hidrovia 
do São Francisco está aí. E junto com outras, 
para não falar no rio Amazonas nem naqueles 
rios do Sul, tais como o Paraguai e o Uruguai 
e outros que podem ser navegáveis. V. Ex• 
fala até de interligação de bacias, que é UJP 
plano um tanto faraónico, visando ã navega
bilidade, mas não o é no contexto de uma 
prioridade para o transporte fluvial, que de
veria Ser; basta um dado_. E que, assim como 
a ferro~ia é um transporte seis vezes mais 
barato do que· o transporte rodoviário, o 
transporte fluvial, a aquavia, é, em média, 
seis a oito vezes mais barato do que o ferro· 
viário; chega a ser dez vezes mais barato do 
que o transporte rodoviário. A comparação 
do transporte fluvial com o transporte rodo~ 
viário é, às vezes, em termos de gasto de 
investimento público, de dez para um em fa
ão, esse tema interessa ao País. Congratu· 
lo-me com V. Ex~ que, hoje, na tribuna do 
Senado Federal, leva à Nação e, principal
mente, ao Presidente da República e ao Po
der Executivo, a enfatização desta prioridade 
riacional que é o transporte fluvial. O Brasil, 
indiscutivelmente, é dotado de grandes po
tencialidades nesse setor. Muito obrigado, 
nobre Senador Alberto Hoffmann. Meus pa· 
rabéns pelo pronunciamento que está fazen
do no plenário do Senado Federal. 

O SR. ALBERTO HOFFMANN -~Agra~ 
deço a V. EX'! a cobrança, que revela profun· 
do conhecimento de causa de to-da essa pro· 
blemática. 

E eu dizia que seria ainda um pouco utópi- . 
co, naturalmente, diante da exigüidade de 
recursos até internacionais que teríamos para 
enfrentar todas as interligaç6es, toda a inte
gração das Bacias. Conheço um estudioso 
que tem as quotas de altura de todas as b,arra
gens necessárias_ inclusive para ligar o Prata 
até o Orinoco, até a Venezuela poderia esten
der-se essa interligação. E outra ligação lá, 
na altura do Rio Grande do Sul e da Província 
de Mission~s e Corrientes na Argentina, tem 
interligação direta, num trecho muito curto 
entre o Rio Paraná com o Rio Uruguai, no 
sentido leste-oeste da região. 

Muito obrigado, É um tema fascinante, 
mas a realidade é estat E sai muito_mais bara· 
to transportar de fábricas no Mato Grosso, 
como já estão fazendo, via/Paraguai/Paraná/ 
Prata, óleo de soja, para perto de Porto Ale-· 
gre, no Rio Grande do Sul e, depois para 
a Lagoa dos Patos; o transporte é muito mais 
barato, lá, do interior do Mato Grosso até 
Porto Alegre, via fluviaVmarítitna e lacustre, 
do que um caminhão trazendo soja a 300Km 
de distância da mesma fábrica. Essa é uma 
realidade e V. EX', com muita propriedade, 
muita inteligéncia, expôs o·assuntcf: - --

0 Sr. Lavoisier Maia - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ALBERTO HOFFMANN - Sena· 
dor Lavoisier Maia, V. EX' tem o aparte. 

O Sr. Lavoisier Maia -Senador Alberto 
Hoffmann, V, EX' aborda assunto da maior 
importância para o Brasil. V. Ex• representa 
o. Rio Grande d_o Sul, nesta Casa; nós repre~ 
sentamos o Rio_ Granc~e do Norte, Quero di· 

. zer a V. Ex' que existe uma afinidade entre 
nós, até_ sentimental. O Rio Potegi, que ba· 
nha a cidade de Natal.: o Rio Guarba .. que 
banha a cidade de Porto Alegre. E o que 
temos procurado - através de amigos co· 
muns, é fazer uma comunicação mais efetiva 
entre os dois Estados. Eu referi, há poucos 
instantes, e pude falar. por concesão de V. 
EX•, o que agradeço, problema gravfssimo 
que estamos enfrentando, gue é a seca no 
Nordeste. V. e~ fala de outro assunto muito 
importante, qual seja a navegação fluvial, a 
que o Governo deve também dirigir a aten
ção. E V. Ex• bem diz que é um problema 
nacional para:- QU~l,_ nêSta hora. com muita 
precisão, Com muito conhecimento, apresen· 
ta sugestões a fim de melhorar as condições 
d_e transporte dos brasileiros, como disse o 
eminente Senador Mansueto de Lavor, o 
transporte através dos rios, hidroviário, que 
é dez vezes mafs barato do que o rodoviário, 
Então, falta apenas a sensibilidade do Go
verno em dirigir a atenção para o problema. 
Mas quero dizer a V. Ex•, nesta hora em 
que representamos nossos Estados aqui no 
Senado Federal.........._ eu o Rio Grande no Norte 
e_V. Ex• o _Rio Grande do Sul-, estamos 
defendendo problemas importantes, com 

_ uma diferença: a situação que eu defendo 
pa:ra<o meu Estado é de uma prioridade abso~ 
luta. O Oovemõ Federal deve ter a sensibi· 
!idade, porque é urgente-urgentíssimo, em 
fazer o reconhecimento da situação difícil de 
milhóes de brasileiros que estão morrendo 
de fome ou então aquele povo sofrido viverá 
um caos que provocará repercussão não só 
no Nordeste, mas também no Brasil. Acre
dito q!-le essa_situa-ção calamitosa não chegará 
lá, mas eu, que represento o pOVO nesta Casa, 
faço advertência. Então, nobre Senador, 
quero parabenizá-lo pela-felicidade e oportu
nidade de seu pronunciamento, que dá subsi
dias ao GoVerno Federal para que veja co_m 
atenção esse prOblema, em bC_f!~ficio de todo 
o Brasil, da interligação, através do rio, da 
navegação tluvial. Parabenizo-o e felicito-o 
pela oportunidade de seu pronuncim.ento. 

O SR. -ALBERTO HOFFMANN - Agra· 
deço a V. Ex~ a manifestação. 

Agcideço também ao eminente Presidente 
Meira Filho pela paciéncia que teve para nos 
ouvir durante tanto tempo. Mas se o fizemo5 
foi, evidentemente, no interesse nacional. 

Hoje, pela manhã, sinto-me felicitado, sin
to-me à vontade para, após tantos anos de 
atividades na outra Casa do Congresso Nacio
nal, ouvir e sentir como aqui, no Senado, 
cuida-se tá? be~ dos problemas nacionais e 
como há interesse, até numa sexta-feira, em 
debatê-los. 

Faço votos de que tudo redunde em bene· 
fícios para o povo brasileiro, para que se 
criem mais riquezas, para que o brasileiro 
também saiba aproveitar as possibilidades e 

chances que lhe são oferecidas, porque não 
pode cair tudo do céu. 

O Governo deve construir a barragem, 
porque o povo da região não tem recursos, 
mas que aquele proprietário ao lado tenha 
paciéncia, pegue a p"á e faça o pequeno canal 
de adução até_ a s~a lavoura, porque, como 
Secretáilo, inclusive no Sul, constatei que, 
em certa época, havia a seguinte mentalida
de: feita uma barragem, chegava-S!-"! lá e dizia
se: "ago-ra, falta fazer a valeta'". Então, eu 
diria: a valeta você mesmo tem que fate'r; 
tem que fazer algo para merecer esse bene
ffcio. E nisso, cabe aquela piada que ouvi 
uma vez num teatro de variedades na Europa, 
em que, dois cómicos no palco, um perguntou 
ao outro; "Mas, compadre, qual é a diferença 
entre· civilização e cultura? O outro deu de· 
ombros: "Ah!, não sei" "É muito fácil, vou 
lhe explicar: civilização é_quando vocé instala 
um banhe~o e cultura é quando toma banho 
no duro, quando usa esse banheiro". Então, 
é isto; civilização é darmos as oportunidades, 
e o nos.~o brasileiro de todos: os quadrantes 
deve ser, _cada vez mais, conscientizado para 
aproveitar essas vantagens e dar uma partici
pação mais efetiva na criação de riquezas na
cionais. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. MansuetodeLavor--Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Fí!h<J) -
Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Para comunicação .. S.em tev;isão do 
orador.) .-Sr. Presidente, pedi a palav~a 
para breve comunicação. A cómuníCaçã:o de 
Liderança vai ser feita pelo emimente Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho. 

S:r. Presidente, é uma breve __ comuníça.çáo 
e um pedido tambérn de informação: o"COi-
reio Braziliens~de hoje, na sua primeira pági· 
na, "publica" matéria com este título: "Lei· 
Ião das Mansões Rende 433 Milhões". A ma· 
téria é curta e, portanto, passç_~ le~:: até_ o 
ponto em que ~os ~ri~Cressa prinçipal~ente: 

~·o Governo arrecadou Cr$ 433 mi
lhões cOm a venda de oito das nove man
sões de ex-ministros levadas a leilão on· 
tem pela Caixa Econômica Federal. To· 
do o dinheiro conseguido na licitação vai 

- ser aplicado na construção de casas po
pulares. Os imóveis mais disputados fo· 
ram a casa 9 do conjunto 7 da QL 10 
e a casa 13 do conjunto 5 da Ql7, com 
seis propostas de compra cada uma. A 
casa 7 do conjunto 15 da QL 12, avaliada 
em Cr$ 61,6 milhões,ficou sem pre-ten· 
dente e será incluída. no próximo edital 
de venda." 

Vem, agora, a com-unicaçãO qUe nOs- ínte· 
ressa diretamente: 

"o empresário Sergio Saad, que arre
matou uma das mansões por NCz$ 51 
milhões, com pagamento parcelado, re
cebeu uma proposta de compra de Cz$ 
62 milhões, antes mesmos de deixar o 
auditório do leilão, mas recusou.;• 
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Sr. Presidente, este fato é gravíssimos! Afi· 
nal de contas, são onze milhões! Houve uma 
licitação! 

Um empresário ariemata ulria das casas 
por cinqüenta e um milhões. Antes de sair 
do recinto do leilão, já lhe oferecem sesenta 
e dois milhões pela mesma casa, isto é, sem 
sequer ter saído ou movido um passo, esse 
empresário já ganhou, à custa dessa licitação, 
desse leilão do Governo, onze milhões de 
cruzeiros! 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, um assun
to deste precisa de averiguação. O meu pedi· 
do é para que haja urgente verificação de 
como se procedeu a esse leilão - ou o leilão 
foi muito mal conduzido ou houve entendi
mento prévio. entre partes que faziam pro· 
postas do leilão, para um resultado negativo 
em favor do próprio Governo. 

Não é possível que o Governo, alienando 
bens da União, do povo, em poucos minutos, 
tenha uma perda de 11 milhões de cruzeiros. 
Isso prova mais uma vez que esse processo 
não pode ser feito com açodamento; esse pro
cesso precisa de mais transparên-cia. E os 
atuais condutores da Administração Pública, 
seja no setor da administração dos servidores 
ou seja dos bens patrimoniais, não são anis
cientes, nem, digamos, infalíveis, como às 
vezes querem parecer condenando tudo que 
é do passado, condenando o Congresso, co
mo, fez o Sr. João Santana, em entrevista 
recente. Então, é preciso saber por que o 
empresário que arrematou uma das mansóe~ 
do povo, da Un:iáo, antes mesmo de sair do 
recinto, já ganhara 11 milhões de cruzeiros? 

O sr. Pompeu de Sousa- Permite-me V. 
Exl' um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filbo) -
Queiia leMbrar ao ilustre Senador Pompeu 
de Souza que o ilustre Senador Mansueto 
de Lavor está fazendo uma comunicação e 
não pode conceder apartes. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- La· 
menta; mas o Regimento me impede ouvir 
V. Er, o que para mim é uma tristeza. Sei, 
realmente, que V. EX'" me apóiil iiesse pedido 
de informações que faço ao Poder Executivo 
através da Liderança do Governo. 

Esta matéria teni que Set explicada. Esse 
leilão, se verdadeira a matéria- e náo havia 
nenhuma razão para o CorreiO Braziliense 
divulgar um falsidade em sua primeira págiria 
-esse leilão tem que ser anulado. O patri
mónio público foi lesado em 11 milhões de 
cruzeiros em pouc-os-minutos, Estamos aqui 
2ara vigiar e fisCilizar os alos do Governo. 
E nossa tarefa, o povo nos paga para isso. 
Quetemos que haja uma explicação da Lide~ 
rança do Governo sobre este assunto. Se é 
verdadeira esta notícia - e não há nenhuma 
razão para não ser -:-, esse leilão tem que 
ser anulado, porque houve lesão ao patri-
mónio público. __ _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Cid Sab6ia df Carvalho- Sr. Presi: 
dente, pelo a palavra para breve cOmunica· 
ção, pela Liderança do PMDB. 

O SR. ~RESIDENTE (Meira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sa· 
bóia de_Carvalho. 

O SR-. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Como Líder, para Comuni
cação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O fato trazido em público pelo nosso Com
panheiro de Bancada Mansueto_ de Lavor, 
demonstra que o rasgar de fantasias já come
ça a acontecer com muita brevidade neste 
País. Está havendo muito esforço para conter 
esse espírito carnavalesco da administração 
pública. 

Mas o que traz m"inha palavra neste instan
te, Sr. Presidente, é uma declaração do Mi· 
nistro da Justiça. Nós estamos estarrecidos, 
ultimamente, com algumas declarações. On
tem comentamos, aqui, de modo até rápido, 
num aparte que oferecemos a um dos orado· 
res que estavam na tribuna, uma entrevista 
do Secretário João Saij.tana, quando S. Ex• 
disse extravagantemente que o decreto estava 
regovado, mas que ia ser cumprido. Revo
gado, sim mas que ia ser aquilo mesmo. 

Hoje ficamos mais estarrecidos ainda. O 
Ministro da Justiç:i', com toda a autoridade 
de Relator da Assembléia Nacional Consti

Iúinle_,__ Relator-Geral, fez uma descoberta 
que nem no curso primário é admissível nem 
no curso primário é compreensível. Diz S. 
EX\ ci Ministro da Justiça que vencimento 
não é salário.V. Ex• acha, Sr. Presidente, que 
mudando o nome daquilo que o funcionário 
percebe por mês, então, muda o critériO cons
titucional. (Risos) 

Não posso conter o riso, Sr. Presidente, 
porque--s-e mudarmos_ o nome de salário para 
outra coisa, o que pétêebe o trabalhador por 
~~~ passa a ser redutível. Quer dizer, é um 
questão de nome. É uma questão de determi
nação. Isso já vírou humoriSmo, Srs. Senado
res. Não é possível acreditarmos ne_ssas afrr
mativas. 

Então, o Ministro diz o seguinte: "Não, 
o que é iriedutível é salário; vencimento, é 
redutível": Vencimento é o salário do funcio· 
nário efetivo, pode-se mudar o nome; pro
vento, quando se trata de aposentado; subsí
dio para parlamentar; soldo para militar. Mas 
tudo, na verdade, é uma só coisa, apenas 
um aperfeiçoamento técnicO. d.6 linguajar ju
rídico. Não vamos dizer que o operário da 
fábrica Santa Cecília foi receber seus venci
mentos, porque quando Se ti-aia de CLT con
vencionou-se dizer que o que vence por mês 
é salário, como não se vai dizer que o Presi
dente da República vai receber seu salário. 
Na verdade tudo isso é salário, é um gênero 
com várias espécies ou um gênero com vários 
substanlivOS a demomirarem exatamente a 
mesma coisa. 

Não sei se o nosso Ministro da Justiça está 
preciSando de um dicionário de sinônimos 
e antônimos, ou se está necessitando de retor
nar aos bancos da faculdade pela qual passou. 
A verdade é-que isso não é admissível. Esta· 
mos rindo, e não contenho o riso, porque 
isso é muito· engraçado. Como em deveria 
aqui chorar diante da denúncia qu,e foi tazida 
pelo nobre Senador Mansueto de Lavor. Já 

começaram as "mutretas" que agora chamam 
de "maracutaia'', não sei se o nome agora 
é esse. Daqu1 a pouco o Ministro vai dizei-: 
isso não é "mutreta", isso e "maracuta~a" 
o que a lei pune é "rimtreta". Ninguém sabe 
mais, Sr. Presidente. Ninguém se contém 
mais nesta Casa. _ _ __ 

Nós entramos num período carnavalesco. 
Realmente, é um absurdo. Eu faço estaco
municação de liderança para verberar contra 
esses fatos, assinando embaixo a denúncia 
que é feita pelo nobre Senador Mansueto de 
Lavor e anunciando a V. EX!', Sr. Presidente, 
que na próxima segunda-feira, parlamentares 
do PMDB, estarão oficiliazando requerimen
to à Mesa desta Casa, para que providências 
moralizadoras sejam tomadas pelo Poder Le
gislativo no comedimento das coisas da Repú
blica. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

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

O SR. PQMPEU DE SOUSA (F_SDB -
PF. Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, serei muito breVe 
porque pretendia aPenas dar um ligeiro ãpar
te ao magnífico discurso do nobre Senador 
Mansueto de~Lavor, o qual lamento muito 
não ter ouvido todo. Mas parecewme que foi 
curto, de vez que V. Ex• Sr. Presidente me 
cobrou o fato de S. Ex• estar falando numa 
breve comunicação, se não me engano. Mas 
há breves comunicações que valem mais do 
.que longos discursos. 

Na verdade, Sr. Presidente, hoje, eu era 
o primeiro orador inscrito, desde ontem. Já 
estive há dois ou três dias na me_sma situação. 
Mas, como sou escravo dessa cadeira que V. 
Ex' ocupa com tanto brilho de maneira cir
cunstancial ... 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Quero dizer a V. Ex' que estÕu aqui honrosa~ 
mente substituindo V. Ex' 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sou real· 
mente escravo. Todos são tes-temunhas disso. 
Praticamente habito essa cadeira presiden
cial, procurando respeitar e fazer respeitar 
o Regirilento da Casa, no que nem sempre 
sou muito atendido. 

Ouvindo o discurso do nobre Senador 
Mansueto de Lavor, teria vários desenvolvi
mentos a tratar nessa matéria, inclusive o 
meu discurso versaria o mesmo terna. Mas, 
cOmo quero ser muito breve, direi apenas 
que já estou inscrito para falar segunda-feira. 
Espero conseguir fazê-lo, depois de mais de 
uma se-':llana mudo pela nudez da abdicação 
do meu tempo em proveito dos Companhei
ros. 

O que gostaria de dizer é o seguinte: meu 
caro amigo e colega Mansueto de Lavor, não 
me surpreende em nada, o que V. Ex• estava 

_ ~antando, pois todos esses escândalos, todos 
esses assombros que estão ocorrendo aí, no 
que V. Ex• chama de Governo. Na verdade, 
meu caro amigo, estamos diante não de um 
Governo. mas de_ um show comandado por 
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um showman, que diariamente pretende es
tarrecer esta Nação com novos cometimen
tos, c3da vez mais espantosos. E o fato de 
Sua Excelência hoje decidir assim, não quer 
dizer que amanhã SUa Excelência não deci
dirá ao contrário Cio que decidiu hoje. 

Estamos acompanhando cada dia Su4 Ex
celência nos ·mandar medidas provisória~ ou 
baixar decretos ou o que quer que seja contra
riando frontalmente toda a juridicidade e to
da a constitucionalidade deste País, e de re
pente descobrir que estava errado. Então, 
Sua Excelência faz a correçâo da correção! 

Sr. Presidente, vou assinalar iss(! no meu 
discursos da próxima segunda-feira. Mas este 
.Governo é tão ansioSo da-rapidez, dã veloci
dade; é tão desejoso de ser ultra-sônico que 
acaba por ser, na verdade, um Governo de 
atos instantâneos seguidos, freqüentemente, 
de' arrependimentos instantâneos, sucedidos 
de instantâneos arrependimentos dos arre
pendimentOs instantâne-os:· Oe arrepeni:li
mentos em arrependimentos, este poderia ser 
classificãdo de um Governo "Madalena". 

Era o que eu desejava dizer, Sr. Presiden
te. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Moisés 
Abrão. 

O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC-TO, Pro· 
nuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores a desastrosa situação em que 
estava mergulhado o País exigia, para sua 
reversão, uma decisão imediata e peremp
tória, desprezado o recurso dos espíritos tí
bios e hesitantes, que consideram como pru
dência o uso de medidas paliativas e dila
tórias. 

Podemos poupar-nos da narrativa das ter
nuas por que passava a Nação, das diversas 
porém tímidas e infrutíferas tentantivas fei
tas, dos nossos constantes revezes e da irresíg
nação que acabou por contaminar os brasi
leiros. 

Tomado de pânico ante a possibilidade de 
uma hiperinflação, o povo expunha seu cora
ção indeciso, carregado de dúvidas, vazio de 
esperança. · · 

Desse cenário emergiu um homem que 
transmitiu -uma mensagem de reconstrução 
nacional, de otimismo quanto -ao futurO, de 
coragem para enfrentar os desafios. O povo 
nele .acreditou e o guindou à Presidência da 
. RepUblica. E Fernando Collor de Mello não 
decepcionou, mostrou a que veiõ.- --

. Espírito forte, impermeável às pressões 
dos poderosos, delineia o seu caminhO sem 
os subterfúgios a que estávamos acostuma
dos. Tem a perspectiva de que pode tornar 
o nosso povo mais feliz. E essa perspectiva 
lhe infunde energia e confiança. Ao contrário 
de rep±entar à comédia do otimism .. o, como 
insinu alguns, carrega realmente consigo 
.a cert do diagnóstico correto e da cura 
possíveL 

Para ele seria mais fácil, muito mais fáCil, 
apropriar-se da moldura dos medrosos, que 
reximem-se da culpa pelo sofrimento do povo, 
!Ia.n_çando-a à conta de uma herança maldita,. 

cujos nocivos efeitos não se pode extirpar 
a curto prazo. 

Mas não, não lhe falta coragem para demo
lir todo esse arcabouço viciado e tentar re
construir sobre ele a Nação que desejamos. 
Uma coragem que a poucos é dada e que 
para os apegados aos privilégios de! outrora 
é difícil de aceitar. 
~É claro quw:om isso incomoda os profetas 

da d~sgraça, os pessi:miStas de plantão, os 
arautos do desânimo. 

Por issõ, não é de se espantar o concerto 
diário, ouvido neste Congresso, de censuras 
ao plano de estabilização económica do Presi
dente _Collor. 

A incapacidade para entender a comple
xidade dessa gigantesca tarefa agrava ainda 
mais a se_veridade do seu juízp, despojado 
da necessária indulgência para alguns erros, 
pequenos diante da magnitude _dos acertos, 
que, çorajosamente, são reconhecidos e repa
ra.dos. 

A obra proposta é de grande esforço, largo 
fôlego e grandes sacrifícios. E há de ser julga
da segundo seu objetivo e sua execução, não 
por juízos apressados e superficiais que satis· 
fazem an_tes a demagogia eleitoreira do que 
os anseios patrióticosA 

É preciso a honestidade de reconhecer que 
as medidas tomadas superaram inclusive as 
expectativas dos partidos ditos mais radicais, 
com reformas mais ousadas que as constantes 
de suas propostas eleitorais. Daí a notória 
perplexidade que se lhes tomou conta e o 
reconhecimento público de que a tanto não 
chegariam. 

A estrada será pedregosa, todos nós sabe· 
mos. Mas pelo menos existe uma estrada. 
Bem. pod~ríamos trilhá-la juntos, Governo 
e OposiÇão; num clima de respeito mútuo, 
onde não haja lugar para a mentira pôlítica, 
a fim de que possamos chegar ao objetivo 
comum de bem servir ao Brasil. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa estra
da, ·no próximo domingo, dia 20, passa por 
Palmas, Capital do nosso querido Estado do 
Tocantins. 

Grande é o regozijO dos tocantinenses, pois 
·remos em comUm com o nosso Presidente 
Fernando CoUor a audácia de enfrentar desa
fios, a altivez diante das vicissitudes, o otimis
mo quanto ao futuro, a esperança çle cons
truir uni País melhor. 

Nesse Estado, que proporcionalmente lh•e 
deu a ·maior votação no País, Sua Exceléncia 
terá a oportunidade de constatar a fibra de 
um povo que, encorajado por sua mensagem, 
trilbalha duro e confiante na superação dos 
obsf'áculos, fará justiça, rendendo-lhe as ho
menagens de vidas por restaurar a fé aos bra
sileiros que, animados pelo seu exemplo pes· 
soai, voltaram a acreditar na sua capacidade 
de transpor situações adversas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) - Es· 
gotou-se-L hoje, o praio pt~visto no art. 91, 
§ 49 do .Kegimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n~ 114, de 
1986, de autoria do Senador Jutahy Maga~ 
lhães, que dispõe sobre o calendário escolar 
nas zonas rurais- e determina outras provi
dências; e 

-Projeto de Lei do Senado n~ 308, de 
1989, de autoria do Senador Francisco Ro
llemberg, que institui o cadastro nacional de 
H!~ções penais,~ <!á outra~proviçjênci.tt~·-·-· 

Aprovados em apreciação conclusiva, pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, a presidência, atendendo ao disposto no 
~ 6~ do referiáQ art., despachará as proJ>9-
siçõês à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) - A 
Presidência designa para a sessáp ordinária 
da próxima segunda-feira, a seg1;1inte 

ORDEM DO DIA 
I 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 61, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia nos- termos 
do art. 376, e, do Regimento Interno) 

Discussão em iumo único do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 61, de 1989 (n• 161/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Mútua entre 
os GoyernoS da República Federativa doBra
sil e dos Estados Unidos da América para 
a Redução da Demanda, Prevenção do Uso 
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico 
de Drogas, assinado em Brasfiia, em 3 de 
setembro de 1986. (Dependendo de parecer.) 

2 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N' 65, DE 1989 

(Incluindo em Ordem áo Dia nos teimos 
do art. 376, e,- do Regimento lp.t~rno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 65, de 1989 (n~ 111/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova'o 
texto do Convênio Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Espanha, 
em Madrid', em 13 de abril de 1989. (Depen· 
dendo de parecer.) 

O SR. PRESIDNETE (Me ira Filho)- Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 11 horas e 55 
minutos.) 

(') ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N•1, DE 1990 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
Considerando que a tradição constitucional 
republi.cana brasileira, bem assim a de outros 
países de fonnação p~esidencialista e federa
tiva, atribuía ao ViCe-Presidente da Repú
blica relevante função política, qual seja a 
de presidir o Senado, onde teria o voto de 
qualidade ( art. 31 da Constituição de 1891 
e 61 da Constituição de 1946). Com advento 
do sistema parlamentar de governo (Ato Adi-
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ctonal de l%1) o cargo de Vicc"Presidente 
da Rcp1íbllcn foi extinto, consid..:~a·da a sua 
incompatibilidade com o novo sistema polf· 
tico de governo. Restabc\eddo pelo Ato ln:-;
titucional n·' 1, úe 1964, o cargo de Vicc-Pre
sidcntc da República, as suas funções não 
mais se vinculam diretamentc à atividade le· 
gislativa, permanecendo, tão-só, no regime 
de substituiÇão ou sucessãO'do Presidente da 
Repúhlica; 

Considerando I.J:Ue a realidade, emergente 
dQ recém-concluído processo polítiCo eleito
ral. recomenda o restabelecimento de um me
canimso institudonal de concentração polí
tica entre as diferentes esferas do Poder; 

Considerando que, conquanto no sistema 
constitucional vigente n_ãó .Se atiibua ao Vicc
Presidente da República participação efctiva 
no proccssf') de formação das leis, seria ba:-,
tantc útil a ::.ua aç5.o como fator de interme
diação entre os Poderes Legislativo e Execu
tivo, com vistas à efctiva reafirmação do prin
:cípio de intervivência harmónica entre eles, 
-sobretudo ne~ta Ülse de governo, que seca-

racteriza por uma pie tora significativa de ati· 
vidadcs legislativa~ dit<Jdas pela::. determina
ções constitucionais; 

Considerando que seria, pois, de grande 
utilidade, par~ ambos o::. Poderes, que o Vice
Presidente e da República contasse com uma 
infra-estrutura de apoio técnico e adminis
trativo, no âmbito do Congresso Nacional, 
que lhe proporcione condições ... de atuar em 
benefício do rt:lacionamento entre o Legis
lativo e o Executivo. 

-Considerando que o presente projeto de 
Ato a facilitar esse relacionamento, autori
zando a execução de medidas que, sem qual
quer aumento de despesa, viabillzeril essa im· 
portante iniciativa; 

Resolve: 
Art. 11 Fica o Primeiro-Secretário auto

rizado a determinar local, em dependência 
do Senado f~d~ral, para a instalação de gabi
nete deStinado ao Vice-Presidente da Repú
blica. 

Art. 2'' Poderá ser atendida, na formare
gulamentar, a lotação de servidores do Sena-

do Federal, para suprir a estrutura técriica, 
administrativa e de pessoa! do gabinete a que 
se refere o art. anterior, respeitadas as mes-. 
mas disposições aplicadas aos Gabinetes dos 
Senhores Senadores. 

Parágrafo único. Etn qualquer hipótese, 
a lotação ob~t!rvará específiCãções da Tabela 
anexa e a comprovação de que o servidor 
foi considerado disponível pelo respectivo ór· 
gão de lotação. 

Art. 3Q Aplicam-se, ãs lotações autoriza
das na forma deste ato, as normas adminis
trativas, no ârilbito do Senado Federal, regu
lam as lotações .em gabinete de Senador. 

Art:- 4o Ao Primeir<;>:S.ecretário compete 
a execução do disposto neste Ato. 

Art. 5_~_ _R!! voga-se ãs· disposições em con-
trárío. · -

Sala da COinissão Diretora, 8 de março 
de 1990.- Nelson Carneiro- Iram Saraiva 
- Alexandre Costa- Mendes Canal e- Lou
remberg Nunes Rocha - António Luiz Maya 
- Nabor Júnior- Pompeu de Sousa. 

Tabela Cart. 20, parágrafo (mito) 

NQ de Requisições Nomenclatura e posicionamento das 
funções passlvets de requisição 

02 Asses-so.r _ _ 
03 Ana·l i st a Legi sl at ivo (Áreas 1 e 2) 
02 Técnico Legislativo (Áreas 1_e 2) 
03 Auxiliar Legislativo (Área 1) 

* Res. nQ 87/89 e - - -
Ato nQ 38/89, da Comissao Diretora 

("')Republicado. por haver saído com inco~
-rcções no· DCN II de 10-3-90, e DCN II de 
23·3·9U - .. 

ATO DO PRESIDE!\ITE. 
N• 081, DE 1990 

O Prt::sid~nt~ do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental r.: regulamen
tar. de ~onformiú:.H.lc com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 di! abril de 
1973, c tendo cm vista o que conste do Pro
cesso n··' 003.336/90-5, que resolve aposentar, 
voluntariamente. JOSÉ TARCÍSIO SA· 
BÓIA HOLANDA, Analíst3 Legislativo, 
Clas.se "Especial". Padrão ·m, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combi-

nado com os arts, 515, inciso II, 516, inciso 
I; 517, inciso IV e 488, § 4'', do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal bem como 
o art. 11, da Resolução n·• 87, de 1989, com 
proventos integrais, ob~t:rvado o art. 37, inci
s.o XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 17 de maio de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 082, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no m;o 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 

1973, e tendo em vista o· que co·psta do Pro
cesso n" 004.728/90-4, quê resolve aposentar, 
voluntariamente, JOS.b RÜSEO FILHO, 
Analista Legislativo, Classe "1~", Padrão Iii, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do art. 40, inciso UI: alínea a, 
da Constituiçâo da República Federativa do 
Brasil, combinado com os art. 515, inciso' II~ 
516, inciso I, 517, inciso III e 488, § 4"., do 
Regimentro Administrativco do Senado Fe
deral bem como o art. II, da Resolução nu 
87, de 1989, e;om proventos intt!grais, obser
vado o disposto no art. 37, inciso XI, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 17 de maío de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Seriado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1990 

Aprova o texto do Acordo sobre Sanidade Animal em áreas de fronteira, celebra_!lo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, 
a 16 de julho de 1985. · 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Sanidade Animal em Áreas de Fronteira, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, a 16 de 
julho de 1985. 

Parágrafo único. São sujeitoid[. aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam 
resultar revisão deste Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer Ajustes Complementares. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de maio de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

E A REPÚBLICA DA COLÓMBJA 
SOBRE SANIDADE ANIMAL 
EM ÁREAS DE FRONTEIRA 

O Governo da República Federativa do 
Brasil 

e 

O Governo da República da Colômbia, 
Considerando o estabelecido no item 2 do 

Artigo II e no Artigo III do Convênio Intera-. 
m~ricano de Sanidade Animal, firmado na 
cidade do Rio de Janeiro em 18 de julho 
de 1967; 

Considerando, ademais, as recomcfldações 
emanadas da J V Reunião Ordinária da Co
missão Sul-Americana de Luta contra a Febre 
Aftosa- COSALFA, realizada nos dias 10 
e 11 de fevereiro de 1977, na cidade do Rio 
de Janeiro, bem como as resol.l!çSJes da X 
Reunião lnteramericana, em nível ministe
rial. sobre o controle da Febre Aftosa e outras 
zoonoses - RICAZ~lO, reàlizada em Wa
shington, nosdi<b l4a 17 de março do mesmo 
ano; 

DeSejando chegar a um acordo mútuo para 
um programa harmônico de sanidade animal 
em áreas de fronteira; 

Declarando que as obrigações recíprocas 
serão cumpridas dentro de um espírito de 
cordial cooperação, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO! 

As Partes Contratantes se comprometem 
a elaborar e executar um programa coorde· 
nado de sanidade anima!, destinado às áreas 
adjacentes à fronteira entre ambos os países, 
com o objetivo de lograr um melhor controle 
das enfermidades de animais, cooperação es
sa ·qUe se reaHZanfdentro -do oquaãro àas not·. 
mas_ legais e regulamentares ae seus respec
tivos ordenamenros jurídicos. 

ARTIGO II 

Para os fins da execução do programa coor· 
denado a que se refere o Artigoi precedente, 
as Partes Contratantes comprometem-se a: 

1) coordenar as medidas que devam ser 
tomadas _em ambos os- países para combater 
e controlar as enfermidades nas regiões da 
frçnteira; 

2) prestar colaboração de caráter técnico 
nas atividades relacionadas com o controle 
de vacin~as e produtos zoo terá picos, diagnós
ticos, pesquisas e outras tarefas similares; 

3) cooperar no aprimoramento recíproco 
de pessoal técnh.:o, através dos serviços-de 
capadtação existentes- etri cada um dos dois 
países; 

4) realizar intercâmbio pcrmanent~ de in~ 
formações epizoóticas, na região da frontei
ra, bem como de outras informaçõeS de inte· 
cesse para o controle das enfermidades a que· 
se refere este Acordo; 

5) celebrar convênios especiais de ajuda 
recíproca, quando sejam indispensáveis, para · 
o controle da situação sanitária, convênios 
esses que serão ~studados e formulados no 
seio da Comissão Mista a q!,fe se refere o 
Artigo IV do presente instrumento; 

6) solicitar, de _comum acordo, a colabo~ 
ração de suas instituições naciOnais, bem co
mo a: de organi:::.mos internacionais, para a-
realização de atividades destinadas à iinplc· 
tlÍentação do presente Acordo; 

7) examinar conjuntamente as notmas que 
sejam ditadas em cada um dos dois países 
para a aplicação deste Acordo, com. a finali- _ 
dade de que o ajUste e revisão das mesmas 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado F.ederal 
AGACIEL OA SILVA MAIA 
Diretor Executívo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Oiretor Admi'nistrativo 
LUIZ CAALOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

contribuam ao melhor êxito dos objetivos as
sinalados. 

ARTIGO III 

Para maior eficácia das medidas tendentes 
a resolver os problemas que se apresentem 
na região da fronteira. em matéria de enfer
midades dos animais. a açâo coordenada da~ 
autoridades competentes de amba~ as Partes 
Contratantes compreenderá o seguinte: 

1) estreita c permanente coordenação das 
medidas destinadas ao controle sanitário do 
trânsito de animais cm pé e de produtos deri
vados, através da fronteira comum; 

2) sincronização das datas de vacinações 
e de qualquer outra atividade que se julgue 
conveniente, de conformidade com os piopó
s!t9l' ,ct.este Acordo, e que sejam desenvol
vidas nas áreas de fronteira a que este se 
refere. 

ARTIGO IV 

1. As Partes Contratantes Convêm -em 
constituir. em caráter permanente, uma Co
missão Mista Brasíleiro-Colombiana de Sani
dade Animal. 

2. A Comissão a que se refere o parágrafo 
primeiro será integrada, pela Parte bra'>ileira, 
pelo Secretário da Secretaria de Defesa Sani
tária Animal e pelo Diretor da Divisão de 
Profilaxia e Combate às Doenças da Secre
taria de Defesa Sanitária Anim<il~-do Minis· 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIAFICO 00 SENAOO FEDEIIAL 

DIÁIIIO 00 CONGRESSO -CION•U 
Impresso sob • re5ponub1hd.ade da Meu do Senado Fe~ral 

ASSINATURAS 

Semestral ······---~···· .. ··· .. ····· ....... ~ ........ ~-- ........ .. Cr$1 ....... 

Trragem. 2.200-exemplares. 

tério da Agricultura; e, pcl~ _Párte Colam· 
biana, pelo Diretor Nacional de Criação de 
Gado do Ministério da Agricultura, pelo Di
reter de Sanidade Animal do Instituto Co
lombiano Agropecuário e pelo Diretor da 
Campanha Nacional Antiaftosa do Instituto 
Colombiano Agropecuário. 

ARTIGO V 

A Comissão Mista Brasileiro-Colombiana 
de Sanidade Animal reunir-se-á, ordinaria
mente, uma vez por ano e, extraordinária
mente, sempre que necessá!iO, preferivel· 
mente nas regiõeS de fronteir.a. 

ARTIGOVÍ 

A Comissãõ Mista Brasileiro-Colombiana 
de Sanidªde Animal terá as seguintes fun
ções: 

a) assessorar os respecti.,·os Governos no 
quadro das atividades do presente AcordQ; 

b) formular Plano de Ação destinado à im
plementação do programa coordenado de sa
nidade animal, a q_u~ se refere o Artigo I 
do Presente Acordo; 

c) designar comi~sões técnicas regionais e 
especificar suas áreas de ação; 

d) avaliar as atividades de execução do 
pre:;;ente Acordo e atualizar, periodicamente, 
as dirctrizes--Tornluladas no Plano de Ação 
referido na alínea a db presente Artigo; 

e) elaborar !;eu Regimento Interno. 

ARTIGO VII 

Cada uma das Partes Contratantes nOtifi
cará a outra do cumprimento das formali
dades requerida:. por seu ordenamento juri· 
dica para a aprovação do presente Acordo, 
o qual entrará em vigor na data da segunda 
notificação. 

ARTIGO VIII 

1. O presente Acordo vigorará pelo prazo 
de três aóos e será prorrogado automatica: 
mente por iguais períodos. · 

2. O presente Acordo poderá ser denun
ciado, a qualquer momento, median.te notifi
cação de uma das Partes à outra, por via 
diplomática. A denúncia surtirá efeito seis 
meses após a data da respectiva notificação. 

3. O presente Acordo poderá ser modifi
cado por mútuo consentimento das Partes. 
As modificações entrarão em vigor na forma 
prevtsta no Artigo VII. 

Feito em Bogotá, aos 16 dias do mês de 
julho de 1985, em dois exemplares, nos idio· 
mas português e espanhol, sendo â.mbos os 
te.xtos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Carlos Alberto Leite Barbosa, Einbai· 
xador Extraordinário e Plenipotenciário. 

Pelo Governo da República da Colômbia. 
- Augusto Ramirez Ocampo, Ministro das 
Relações Exteriores. 

Faço saber 'que o ~gresso-Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVÕN• 8, DE 1990 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, celebrado 
em Havana, em 18 de março de 1987 _ 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e TecnolÓgica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, celebrado em Havana, 
em 18 de março de 1987. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em .vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de maio ele 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO 
CIENTÍFICA, TÉCNICA 

E TECN!.ÓGICA ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA DE CUBA 

O Governo da República- Federativa do 
Brasil e 

O Governo da República de Cuba 
Motivados pelo desejo de promover e de· 

senvolver as relações existente!:i entre os dois 
países, 

Desejosos de fortalecer a cooperação entre 
ambos no campo da ciéncia e da tecnologia, 

Considerando o interesse comum em de
senvolver a cooperação técnica, 

Com base nos princípios do respeito à sobe
rania e ã não-ingerência nos assuntos inter
nos, 

Convêm no seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes promoverão o de
senvolvünento recíproco da cooperação cien
tífica, técnica e tecnológica, com base no inte
resse e benefício mútuos, igualdade e recipro
cidade, em setores a serem estabelecidos por 
via diplomática, como apoio complementar 
a suas próprias iniciativas parã. atingir os ob je· 
tivos de desenvolvimento económico e _social 
nacionais. 

ARTIGO II 

A cooperação-científico-teCnológica, a que -
se refere o presente Acordo, será desenvol· 
vida através de: 

a) intercâmbio de cientistas, técnicos e es
pecialistas para estudar os conhecimentos, as 
experiências e os resulrados obtidos nos cam
pos da pesquisa científica e do desenvolvi
mento tecnológico e para realizar estágios na
queles campos nas Partes Contratantes; 

b) contratação mútua de especialisras e 
técnicos para fins de transmissão de expe
riências científicas e tecnológicas; 

c) pesquisa conjunta de questões científi
cas e tecnológicas com vistas à utilização prá· 
, tica ulterior dos .resultados obtidos; 

d) organização de seminários, simpósios e 
conferências; 

e) intercâmbio mútuo de documentação e, 
.informação científica e tecnológica, bem co· 
mo sementes, plantas, amostras,. etc. desti
nadas à pesquisa e à experimentação cien· 
tífica; 
_ f) intercârilbio de resultados de pesquisas 
e experimentos, inclusive de licenças e pa-
tentes; . 

g) outras formâs de cooperação científica 
·e tecnológica a serem acordadas pelas Partes 
Contratantes~ 

ARTIGO III 

A coOperação técnica entre as Partes Con
tratantes poderá assumir as seguintes moda
liqades: 

a) permuta de informações, por corres
pc>ndêp.cia e através de cessão de material 
técnico-informativo_e bibliográfÍco; 

b) foi-mação e aperfeiçoamento profissio· 
riãl, mediante a realização de cursos e progra
mas de visitas ou e_sfágios de especiatização; 

c) implementação de projetes conjuntos 
em áreas que sejam de interesse comum; 

d) intercâmbio de técnicos e consultores; 
e) orga-iiização de seminários, simpósios e 

conferências; 
f) envio de equipamentos e materiais ne

cessários à realização de projetes específicos; 
g) qualquer outra forma de cooperaçãc 

que vier a ser acordada entre as Partes Con
tratantes. 

ARTIGO IV 

Os programas e projetas de cooperação 
cientillca, técnica e tecnológica referidos no 
presente Acordo serão objeto de Ajustes 
Complem'entare::., entre as Partes Contratan
tes, os quais serão celebrados em estrita ob· 
serváncia das disposições legais vigentes em 
cada ~;~aís sobre a matéria e conterão as espe
cifiCaÇões relativas a objetivos e procedimen
tos de execução de tais programas e projetas, 
bem como mencionarão a duração, as respec
tivas entidades executoras e obrigações, in
clusive financeiras. 

ARTIGO V 

A perrÕuta de informações, prevista no ar·t. 
II. alíneas e e f e no art. III, alínea a, d~te 
AcC?rdo._ S~Iá_efetuada entre os órgãos autori
zados, em cada caso, por via diplomática. 

ARTIGO VI 

1. As Partes Contratantes concordam em 
estabelecer uma Comissão Mista Brasil -
Cuba de Cooperação Científica, Técnica e 
Tecnológica; que terá a incumbência de deli· 
berar sobre os assuntos relacionados com a 
execução do presente Acordo e dos AjUstes 
que lhe forem complementares, avaliar perio
dicamente os resultados alcançados e formu
lar recomendações para ambas as Partes. 

2. A Coffilss-ao Mista Brãsil - Cuba de 
CooperaÇão Científica, Técnica e Tecnoló
gica será coordenada pelo Ministério das Re
lações Exteriores Ga República Federativa do 
Brasil e pelo Comitê de Colaboração Econó
mica da República de Cuba e se reunirá alter· 
nadamente no Brasil-e em Cuba sempre que 
julgado _conveniente por ambas as Partes. 

3. Nos intervalos entre as reuniões da Co
missão Mista Brasil -Cuba de C~operaçãO 
Científica, Técnica e Tecnológica, os conta
tos entre os organismos executivos, no qua
dro do presente Acordo, serão assegurados 
por via diplomática. 

ARTIGO VII 

l. O financiaincnto das modalidades de 
cooperação científica, técnica e tecnológica 
no presente Acordo, bem como os termos 
e condições de manutenção, despesas de via
gem, alojamento, assistência médica e outras 
vantagens em benefício do pessoal meneio-. 
nado nos artigos II e III supra, serão conven
cionados pelas Partes Contr~tantesn~ âmbito 
.de cada projeto. 

2. As Partes Contratantes poderão, de 
comum acordo, solicitar o financiamento e 

a participação de organismos inuirnacionãü. 
para a execução de programas e projetes re
sultantes da aplicação do presente Acordo. 

ARTIGOV!Il 

As Partes Contratantes facilitarão, em seus 
respectivos territórios, a entrada e estada de 
cientistas, técnicos e consultores. 

ARTIGO IX 

As partes Contratantes assegurarão aos 
cientistas e consultores, a serem enviados ao 
território da outra Parte, em função do pre
sente Atardo, o apoio logístico e facilidades 
de transporte, informação e trabalho reque
ridas para o cumprimento de suas funções 
específicas e outras facilidades a serem defini~ 
das nos Ajustes Complementares referidos 
no artigo IV. 

ARTIGO X 

Cada Parte Contratante concederá aos 
cientistas, técnicos e_consultores designados, 
para exercer suas funções no território da 

-Outra Parte, em decorrência dos Ajustes_ 

tmplementares previstos no artigo IV, bem 
mo aos membros de sua familia imediata: 
a) visto oficial grátis, que assegurará resi· 

ência pelo prazo previsto no Ajuste Com
ementar respectivo; 
b) isenção do_:. impostos de demais grava

mes incidentes sobre importação de objetos 
de uso doméstico e pessoal, destinados à pri
meira- instal3.ção, desde que o prazo de per
manência no país anfitrião seja superior a 
um ano. Tais bens deverão ser exportados 
ao final da missão a menos que os impostos 

,
importação, -dos quais foram originalmen
isentos, sejam pagos; :_ 
c) isenção idêntica àquela prevista na alí· 

Dea b, quando da exportação dos referidos 
bens; 
· d) isenção de impostos sobre salários e 
vencimentos a ele~ pagos por instituição~ do 
paCs remetente; 

e) facilidades de repatriação, em época de 
crise. 

ARTIGO XI 

Ambas as Partes Contratantes isentarão, 
igualmente, -de todoS os impostos e demais 
gravames a importação e/ou exportação de 
bens, equipamentos e materiais enviados de_ 
um país a outro em decorrência de implemen
tação do presente Acordo. Tais bens, equipa
mentos e materiais somente poderão ser ven· 
didos ou transferidos no país receptor me· 
diante préVia autorização das autoridades 
aduaneiras e o pagamento dos impostos de 
importação dos qu.:>;_s foram originalmente 
isentos. 

ARTIGO XII 

Os cientistas. técnicos e consultores _a se
rem enviados de um país a outro em função 
do presente Acordo guiar-se-ão pelas dispo
sições dos Ajustes Complementares especí
ficos e estarão sujeitos às leis e regulamentos 

--vigentes no território do país a-nfitrião, ressal
vado o disposto no artigo X do presente Acor-
do. 
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ARTIGO X!IJ 

Cada uma das Partes Contratantes garan
tirá a não~divulgação dos documentos, das 
informações e de outros conhecimentos obti
dos durante a implementação e vigência deste 
Acordo, assim c..:omo a sua não-transmissão 
a terceiros sem o prévio consentíniento esái
to da outra parte. 

ARTIGO XIV 

Os ajustes complementares disPorão, qua
do cabível, sobre o regime jurídico a ser apli
cado às invenções realizadas a partir das ativi
dades previstas nos referidos Ajustes, respei-. 
tadas as respectivas legislações nacionais e 

os acordos internacionais de que cada país 
seja parte. 

ARTIGO XV 

1. O_ pre~ente Acordo p_ermai_lecerá em 
vigor por um pe-ríodo de 5 (cinco) anos, reno
vável automaticamente por períodos iguais 
e sucessivos, a menos que uma das partes· 
decida denunciá-lo. A denúncia surtirá efeito 
seis meses após a data de recebimento da 
notificação_ respectiva. 

2. A denúncia do presente acordo não 
afetará o desenvolvimento de programas e 
projetas em execução dele decorrentes, salvo 
se as Partes Contratantes convierem diversa
mente. 

3. O presente Acordo poderá ser mÓdifi
cado por mútuo_ Consentimen_to das Partes. 
As modificaçõe,s entrãrão em ·vigor na forma 
indic_ada no § 4 deste artigo. 

4. Cada Parte Contratante notificará a 
outra, por via diplomátiCa, da conclus~o dos 
requisitos constitucionais necessários à apro
vação do presente Acorda, o qu-al entrará 
em vigor na data da segunda notificação. 

Feito em Havana, aos 18 dias do mês de 
março de 1987, em dois exemplares originais, 
rias línguas pOrtu-guesa e espanhola, sendo 
ambos os textos igUalmente àutênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo Govérno da República de Cuba: Isi
doro Malmierca. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do item 28 do art. 48 do Regimento Interno, promulgo o seguinte · · 

DECRETO LEGISLATIVO N' 9, DE 1990 

Ratifica o Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, e dá outras providências. 

Art. 1' É ratificado, na forma do disposto no art. 36 do Ato das Disposições ConstitucionaiS 
Transitórias, o Fundo Rotatívo da Câmara dos Deputados, criado pela Resolução n' 18, de 1971, alteracià 
pelas Resoluções n'' 68, de 1978, 70, de 1978, e 22, de 1979. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de maio de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber_que o Congresso Nacional aprovoy,nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 10, DE 1990 

Aprova o texto do Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Programa de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
- FAO, referente à ajuda do Programa Mundial de Alimentos, celebrado em Brasaia, a 
2 de fevereiro de 1987. 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo Básico entre o Góverno da República Federativa do 
Brasil e o Programa de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
- FAO- Referente à Ajuda do Programa Mundial de Alimentos, celebrado em Brasília, a 2 de fevereiro 
de 1987. 

Parágrafo único. São sujeitos ·à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que sé "destinem 
a estabelecer ajustes complementares. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de maio de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente: 
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ACORDO BÁSICO . 
E~ O GOVE!l,.NO . 

DA REPUBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O PROGRAMA . 

MUNDIAL DE ALIMENTOS 
DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇ~ES 

UNIDAS PARA ALIMENTAÇAO 
E AGRICULTURA- FAO 
REFERENTE A AJUDA QQ 

PROGRAMA MUNDIAL 
DE ALIMÉNTOS 

Considerando que o Governo da Repúbli~ 
ca Federativa do Brasil (doravante denomi· 
nado "Governo") reConhece que o Programa 
Mundial de Alimentos, vip.culado às Nações 
Unidas e à Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO), (do
ravante denominada PMA), pode prestar va
liosa ajuda a prOjetas de desenvolvimento 
econômico e sociã.I elaborados por ele e, por· 
tanto, deseja valer-se da oportunidade da 
ajuda do PMA; e 

Considerando que o PMA concorda em 
prestar tal ajuda mediante solicitação espe
cífica do Governo; 

Por conseguinte, o Goverrio e_o PMA con .. 
vieram neste Acordo que incorpora as condi
ções sob as quais tal ajuda pode ser prestada 
pelo PMA e utilizada pelo Governo de acor
do com os Regulamen~o~ do PMA. 

ARTIGO f 
Solicitação e Acordos de Ajuda 

1. O Governo· poderá solicitar ajuda na 
fOrma de alimeritos do PMA para apoiat pro
jetes de desenvolvimento económico e &Ocial 
oll para atender a necessidades alimentares 
de emergência resultantes de calamidades na
turais ou de outras_ situações de emergência. 

2. Qualquer solicitação· de ajuda deverá 
normalmente ser apresentada pelo Governo 
na forma indicada pelo PMA, através do Re
presentante do PMA ~reditado junto ao Go
verno. 

3. O GóvernO -r,Omecerá aO PMA tódaS-
aS facilidades apropriadas e as informações 
relevantes necessárias à apreciação da solici
tação. 

4. Quando for decidido que o PMA pres
tará a_jud8. a um projeto de desenvolvimento, 
será acordado um: Plano de Operações entre 
o ,Governo e ó PMA. No caso de operações 
d~ emergência,- em Vez de tim instrumentO 
fçrmat s.erão ~e brados memorandos de en
tendimento eritre as Partes. 

Cada Plan-o de OperaÇõe's deverá indicar 
os termos ,e as condições sob os quais um 
projeto será realizado e espeéificará as res
pectivas respon-sabilidades do Governo e do 
PMA na implementação do projeto. As dis
posiçõeS do presente Aco'rdo Básico -deverão 
reger qualquer Plano de Operações concluído 
entre as Parte!';. 

ARTIGO II 
· ExeCuç3.o de Projetos 

de nesenvolvimento 
e de Op~raçóes de.Eniei-gêncfa 

·1. A responsabilidade primeira- pela exe
cu~ão de pr.o~e_to~.- ~-c de_s~nvolvimento e ope-

ra:ções-ae emergêncía será do Governo, que 
__ fQ_m_t<_q:_r_:á todo o pessoal, instalações, supri

nientos, equipamento, serviços e transporte, 
e cobrirá todas as despesas necessárias à int
:Plementação de qualquer projeto de desen
volvimento ou operação de emergênc~a. 

2. O PMA entregará produtos alimenií
cios ao GOVerno, em caráter de doação, no 
porto de entrada ou posto fronteiriço e super· 
visionará e prestará assessoria na execução 
de quaíquer projeto de desenvolvimento ou 
operação de emergência. 

3. Com refaçãO à ·cada projeto, o Gover
no designará, em comum acordo com o PMA, 
um órgão de contrapartida para implemen
tá-lo. No caso de haver mais de um projeto 
Ce ajuda alimentar no país;o Governo desig
nará um órgão central de coordenação para 
controlar os suprimentos alimentares entre 
o PMA e os projetas, bem como entre os 
próprios proje"tOs. 

4. O Governo proporcionará ao PMA to
das as facilidades necessárias à observação 
de todos os estágios de implementação de 
projetas de desenvolvimento e operações de 
emergência. 

5. O Governo assegurará que os produtos 
alimentícios fornecidos pelo PMA sejam ma
nuseados, transportados, armazenados edis
tribuídos com o cuidado e eficiência adequa
dos e que os alimentos e- os lucros obtidos 
com sua venda, quando autorizada, sejam 
utilizados na forma estabelecida entre as Par· 
tes. -Se ·não forem assim- utilizados, o PMA 
poderá solicitar a devolução dos gêneros ou 
dos lucros obtidos com sua venda, ou ambos, 
conforme o caso. 

6. Em caso do não cumprimento das obri
gações estabelecidas no presente Acordo ou 
em acordos dele decorrentes por uma das 
Partes a outra poderá suspender o cumPri· 
menta de suas obrigações notificando assim 
a Parte faltosa. 

ARTIGO lll 
Informações sobre os Projetos e as 

Operações de Emergência 

L 0-GoveinO fornecerá ao PMA doeu~ 
mentes relevantes, tais como cOntas, regis~ 
tros, declarações, relatórios e outras informa
ções solicitadas pelo PMA acerca da execu
~o de qualquer projeto de desenvolvimento 
·ou operação de emergência, ou de sua viabili
dade e. adequação, ou do cumprimento pelo 
Governo de quaisquer de suas responsabi# 
!idades no âmbito do presente Acordo ou 
de qualquer Acordo concluído sob sua égide. 

2. · O Governo manterá o PMA regular· 
mente inform~do -sobre o andamento da exe
cução de cada projeto de desenvolvimento 
ou operação de emergência. 

3.- 0-Govetno aprese-ntará-ao PMA con
tas auditoriadas da utilização dos aliinentos 
fornecidos pelo PMA e das receitas obtidas 
com sua venda ern cada projeto de desenvol
vimento, em intervalos-preestabelecidos e ao 
final do projeto. _ _ 

4. O Governo assistirá ein toda avaiiação 
de-prOJeto que ó PMA possa empreender, 
conforme estabdecido no respectivo Plano 

de "Operações, mantendo e fornecendo ao 
PMA os registras e os dados necessários a 
esse propósito. Qualquer relatório final de 
avaliação que seja elaborado será submetido 
ao Governo para seus comeÕ.tárlos e, subse
qüenternen·te, ao Comitê de Políticas e Pro
gramas de Ajuda Alirnen~r (CPPAA) da Or
ganização das Nações Unidas para Alimen
tação e Agricultura (FAO), acompanhado 
desses comentários. 

ARTIGO IV 
Ajuda Oriunda de outras Fontes 

No caso em que a ajuda para a execução 
de um projeto, para o qual a ajuda do PMA 
já tenha sido concedida, seja obtida pelo Go
verno, de fonte!\ internacionais que não o 
PMA. as Partes cons.ultar;se-ão uma à outra 
com vistas a uma efetiva Coordenação da aju
da do PMA com a de outras fontes. 

ARTIGO V 
Escritório do PMA 

1. O escritóriõ do PMA no B;asil é ligado 
ao escritório do Representante Residente do 
Programa das Nações Unidas para o De·sen
volvimento (PNUD), o qual é também acre
ditado junto ao "Governo Representante do 
Piograma Mundial de Alimentos, sendo este 
assistido por um Representante Adjunto, que 
af'lta como encarregado do escritório toman
do o título funcional de Chefe das OperaÇQes · 
do PMA no Brasil. 

2. Se necessário, o PMA pode~~tet l#b 
ou mais escritórios de apoio no .PW_S;,. para 
o adequado acompanhamento das atiVidades 
dos projetas e para o asSeSsoraineilto às áuto
ridades relacionadas com o projeto. 

3. O Governo concederá à pessoa do 
Chefe das Operações do PMA no Brasil ou 
ao funcionário do PMA de mais alto grau, 
e aos membros da sua faml1ia, o mesmo sta
tus, privilégios e imunid:ides concC-didas ao -
Representante Residente Adjunto do 
PNUD. O Representante Adjunto/Chefe das 
Operações do PMA no Brasil atua como Re
presentante ad interiD1 do PMA quando O> 

Representante do PMA/Representante Resi
dente .c;l.t;t,Pt{UD ei.ti.ver fora do país ou qU.an
_do-.nenhum Representa;o:te @_ PMA tenha 
sido oficialmente acreditado j'~nto áo Õb\ler-
no. -

ARTIGO VI 
F:flcilldades, Privilégios e Impunidades 

1.- O Governo proporcionará aos funclo-
. nários e aos consultores do PM.A:,hem corno 
a outras pessoas· que realizem sC:rviços em 
favOr do PMA, facilidades idênticas às que 
se concedem aos das Agências Especializadas 
das Nações Unidas, leva·ndo em consideração 
o exposto no Acordo Básico de Assistência 
Técnica assinado entre o Governo e as Agên
cias Especializadas das Nações Unidas e a -
Agência InternacíofláJ de Eflergia Atómica · 
(AIEA) em 29,.de dezembro de 1964 e qual
quer COJ!vênio coníplementar àquele AC<4rdo 
subseqüentemente assinado entre o GovemQ 
e o PNUD ou qualquer outra ag~ncia das 
Nações Unidas. 
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2. O GoVerno aplicará as disposições 
contidas na Convenção sobre Privilégios e 
Imunidades das AgCnci-as Especializadas das 
Nações Unidas ao PMA, sua propriedade, 
fundos e haveres, e a seus funcionários e cori· 
sul tores. 

3. O Governo será responsável pelo traR 
tamento de quaisquer reivindicações que pos· 
sam vir a ser feitas por terceiros contra o 
PMA ou contra seus funcionários, consulto· 
res ou outras pessoas que estejam realizando 
serviços em favor do PMA no ámbito deste 
Acordo, no sentido de que o Governo inter· 
virá em tais reivindicações de acordo com 
a lei brasileira e com os atas internacionais 
em vigor aplicáveis à matéria. 

4. O Governo manterá o PMA e as pes
soas mencionadas no§ 3° do presente Acordo 
isentas no caso de quaisquer reivindicações 
ou obrigações resultantes das operações realiM 
zadas no âmbito deste Acordo, de confor
midade com a lei brasileira, nos termos deste 
Acordo e dos atos internacionais em "'vigor 
aplicáveis na ocasião, salvo nos casos em que 
ficar estabelecido entre o Governo e o PMA 
que tais reivindicações ou obrigações decor
ram da negligência ou dolo de tais pes.c;oas. 

ARTIGO VII 
Solução de Controvérsias 

Qualquer controvérsia entre o Governo e 
o PMA resultante ou relacionada a este Acor
do ou a um Plano de Operações, que não 
possa ser solucionada por negociação ou por 
outra forma acordada, será submetida a arbi
tragem a pedido de uma das Partes. A arbitra
gem será realizada em localidade fora doBra
sil, estabelecida entre as Partes. Cada Parte 
indicará e instruirá um árbitro, notificando 
a outra Parte o nome do árbitro indicado. 
Caso os árbitros não cheguem a um acordo 
sobre o laudo, deverão designar imediata
mente um desempatador. Caso, dentro de 
trinta dias após o pedido de arbitragem, cada 
Parte náo indicar um árbitro, ou se os árbitros 
indicados não chegarem a um acordo sobre 
o laudo ou sobre a designação de um desem
patador, cada parte poderá solicitar ao Presi
dente de Corte Internacional de Justiça a no· 
meação de um árbitro ou de um desempa
tador, conforme o caso. As despesas com a 
arbitragem correrão a cargo das Partes, con
forme estabelecido no laudo de arbitragem. 
O laudo de arbitragem será aceíto pelas Par
tes como a adjudicação final da controvérsia. 

ARTIGO VIII 
DispoSições Gerais 

1. Este Acordo entrará em vigor na data 
em que o Governo brasileiro notificar o Pro
grama Mundial de Alimentos do cumprimen
to das formalidades constitucionais necessá· 
rias a aprovação do presente Acordo e per
manecerá em vigor por·perfodo ilimitado, a 
menos que seja denunciado nos termos do 
§ 3o deste artigo. 

2. Este Acordo poderá ser modificado 
por consentimento mútuo, por escrito, entre 
as Partes. Qualquer assunto relevante, para 
o qual não haja disposição expressa neste 

Acordo, será resolvido pelas Partes em con
formidade com as resoluções e decisões do 
Comitê de: Políticas e Programas de Ajuda 
Alimentar (CPPAA) das Nações Unidas/ 
FAO. Cada Parte considerará com simpatia 
qualquer proposta efetuada pela outra Parte 
no âmbito deste parágrafo. 

3-. ESte Acordo poderá ser denunciado 
por qualquer das Partes através de notifica
çãO por escrito à outra Parte, e deixará de 
vigorar sessenta dias após o recebimento desM 
ta notificaçáo. Não obstante qualquer notifi
caç_ão_de denúncia, este Acordo manter-se-á 
em vigor até a completa realização e cumpri· 
mento.de_to_dos_o_s_Elanos de Operações acor
dados com base no presente Acordo básico. 

4. As obrigaçõe1. assumidas pelo Gover
no de acordo com o artigo VI deste Acordo 
manter-se-ão após seu término, conforme o 
§ 3" acima, na medida necessária para per
mitir a remoção ordenada de propriedades, 
fundos e haveres do PMA e de funcionários 
e de outras pessoas que, em função deste 
Acordo, estejam a serviço do PMA. 

Em testemunho do que, os abaixo-assina
dos, devidamente nomeados representantes 
do Governo da República Federativa doBra
sil e do Programa Mundial de Alimentos, as
sinam o presente Acordo. 

Feito -em Brasília. aos 2 dias do mês de 
fevÚeiro de 1987, em dois exemplares.origi
nais, nos diomas português e inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil, Roberto de Abreu Sodré- Pelo Pro
grama Mundial.de Alimentos, Peter Koen:z. 

Basic Agreement Between the 
GoVernmenr of the Federative 

Republic of Brazil and i:he 
· Únited Nations- FAO 
_World Food Programme 

conceming Assistance 
From the World Food Programme 

Whereas the Government of the Federa
tive Republic of Brazil (hereinafter referred 
to as the Government) recognizes tat he Uni
ted Nations/FAO/World Food Programme 
(hereinafter referred to as the WFP) can give 
valuable assistance to economic and social 
development projects drawn up by it and the
refore desires to avãil itself of the opportunity 
of assistance from the WFP, and 

Whereas de WFP is agreeable to affording 
such assistance at the specific request of the 
Government; -

Now therefore, the Government and the 
WFP have entered into this Agreement em
boeyin_g the conditions under which such as
sistance may given by the WFP and utilized 
by the Government in accordance with the 
regulations of the WFP. 

ARTJCLE I 
Assistance Requests and Assistance 

I) The GoVernment may request assistan
ce in the form of food from the WFP for 
supporting economic and social development 
projects o r for meeting emergency food needs 

arising from natural disasters or as the result 
of other emergency conditions. 

2) Any request for assistance shall norma· 
lly be presented by the Government in the 
form indicated by the WFP through the Re~ 
presentative of the WFP accredited to the 
Gove:rnment. . _ 

3) The Government shall provide the WFP 
with ali appropriate facilities and relevant in
formation needed for assessing the request. 

4) When it has been decided that the WFP 
will give assistance in respect of a develop
ment project, a Plan of Operations shall be 
agreed to by the Govemment and the WFP. 
ln the case of emergency relief operations, 
letters of understanding shall be exchanged 
in tieu of the conclusion of a formal instru
ment between the Parties. 

5) Each Plan of Operations shall indicate 
the terms and conditions upon which a pro
ject is to be carri~d out and shall specify the 
respective responsibi1ities of the Government 
and the WFP in implementing the project. 
The provisions of the present Basic Agree
ment shall govern any Plan of Operations 
concluded thereunder. 

ARTICLEII 
Execution of Development 

Projects and Emergency Operations 

1) The primary responsibility for execu
tion of development projects and emergency 
operations shall rest with the Government, 
which shall provide ali personnel, premises, 
supplies, equipment, services and transpor
tation and defray ali expenditures necessary 
for implementation of any development pro
je-ctor emergency operation. 

2) The·WFP shall deliver commodities as 
a grant without payment at the port of entry 
or lhe frontier station and shall supervise and 
provide advisory assistance in the execution 
of any development project or emergency 
operation. 

3) ln respect of each project the Govetn· 
ment shall designate, in agreement with the 
WFP, an appropriate agency to implement 
the project. Should there be more one food 
assistance project fi the country, the Govem
ment shall designate a central coordinating 
agency for regulating supplies of food as bet· 
ween the WFP and the projects and between 
the projects themselves. 

4) The Govei'nment shall provide ali facili
ties to the WFP for observing ali stages of 
implementation of development projects and 
emergency operations. 

5) The GoveniiD.eiit shaif ensure t.tiat tb.e 
commoditíes supplied by .the WFP are handM 
Ied, transported, stored and distributed with 
adequate care and efficiency and that the 
commodities and the proceeds of their sale, 
when auti:Jorized, are utilized in manner 
agreed upon between the Parties. ln the event 
that they are not so utilized, the WFP may 
require the retum to it of the commodities 
or the sales proceeds, or both, as the case 
may be. 

6) ln the event of failure by one Party to 
fulfill any of its obligations under this Agree-
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,ment or ,under any agreement entered into 
by virtue thereof, the other Party may sus
pend the discharge of its obligations by so _ 
no1ifying the default~n~ Party. 

ARTICLE III 

lnformation concerning Prójects 
and Emergency Operations 

1) The GOvernment shall furnísh the WFP 
with such relevant documents as accounts, 
reêords, statements, reports and other infor
mation as the WFP may request concerning 
the execution of any development projector 
emergency operation, or it~ continued feasi
bility and soundne~s. or concerning the fulfil
ment by the Goverriment.õf an)' óf íts reSpori
sibilities under the present Agreement or any 
agreement concluded by virtue thereof. 

2) The Govern..ment shall keep the WFP 
informed regularly of the progress of execu
tion of each development project or emer
gency operation. · 

.;,.3) The Goverment shall present to the 
WFP audited accounts of the use of commo
dities supplied by the WFP and of the pro
ceeds of their sale in each development pro
ject at agreed intervals and at the end of the 
project. 

4) The Government sh'all asS:ist in any ap
praisal of a project that the WFP may under
take, as stated in the relevant Ptan of Opera
tions by maintaining and furnishing to the 
WFP records required for this purpose. Ãny 
final appraiSal report' prepared shall be sub
mitted to the Government for its comments 
andsubsequently to the United NationsJFAO 
Committee on Food Aid PolicieS and Pro
grammes, together v.rith any such comments. 

ARTICLE IV 
AssiStance from otber Sources 

ln the event that assistance towards the 
éxecution of a project, for which WFP assiS
tance has .been conceded, is obtained by the 
Govemment from fnternational sources 
other than the WFP, the Parties shall consult 
each other with a view to effective coordi
nation of assistance from the WFP and these 
other sources. 

ARTICLEV 
The WFP Office 

1) The WFP office in Brazil is conneced 
to the office of the United Nations Develop
ment Programme Resident Representative, 
who is also the Representative of the WFP 
accredited to the Government and who is as
sisted by a Deputy Representa tive who is -in 
charge of the WFP office and holds the func
tional title of WFP Chief of Operations in 
Brazil. 

2) If necessary, the WFP may bave one 
or more sub-offices in the country for the 
proper monitoring of project activities arid 
the advising of project authorities. 

_ 3_) The Government shall grant to the per
son of the WFP Chief of Operations or to 
the senior WFP field officer, and the mem
bers of bis family, the sarne statUs, privileges 
and immunities as those its has granted to 
the UNDP Deputy Resident Representative. 
The WFP Deputy Representative/Chief of 
Operations acts as WFP Representative a.i. 
when the WFP Representative/UNDP Resi
dent Representative is out of the country or 
when no WFP Representative has been offi
cially accredited to the Government. 

ARTICLE VI 
Facilitfes, Privileges and lmmunities 

1) The Govemmet1t shall afford to officials 
and consultants of the WFP and to other per· 
sons performin& sirvicfis on behalf of 'the 
WFP such facilities as are afforded to those 
of tbe United Nations and Specialized Agen
cies and taking into consideration the Basic 
Agreement on Techilical Assistance signed 
between the Government and the United Na
tions Specialized Agencies and the Interna· 
tional Atomic Energy A_gency (IAEA) on 29 
December 1964 and any additional covenant 
to that Agreement sobsequently signed bet
ween the Govemment and the UNDP or any 
other UN agency. 

2) The GOvemment shall apply the provi
sions of the Convention on the Privileges and 
Immunities of the Specialized Agencies of 
the Uriited Nations to the WFP, its propertY, 
funds and assets and to its officials and consul
tants. 

3) the Government shall be responsible 
for dealing with any claims which may be 
brought by third parties against the WFP ar 
ag~aínst its officials, consultants or other per
sons performing services on behalf of the 
WFP under this Agreement, in the !:iense that 
the Government will intervene in any such 
claims in accordanCe wHh Brazilian Jaw and. 
the applicable treaties in force at that mo
ment.' 

4) The Government shall hold the WFP 
and the persons mentioned in paragraph 3 
of this Article harmless in case of any claims 
or liabilitíes resultíng from operations under 
thi~fAgreement, in accord3nce with Brazilian 
Iaw, the terms of this Agreement and the 
applícable treaties in force at that moment, 
except in cases where it is agreed (?y_ the Go~ 
vemment and the WFP that such claims or 
liabiJities arise from the gross n.egligence or 
wilf!-.d misco.Q.duct of such persons. 

ARTICLE VII 
Settlement of Disputes 

Any dispUte betweerl the Govemment and 
the WFP arising out of or relatin~ to this 
Agrement or to a Plan o( Operations, which 
cannot _b~ settled b)- 'legotiation Qr other 
agreed mo de of settlep; .. ::-nt shall be submitted 
to arbitration at the request of either Party. 

The arbítration shall be held in a ptace outside 
of Brasil, agreed upon between the Parties. 
Each Party shall appoint and brief an arbitra
ter, advising the other Party of the name of 
its arbitrator. Should the arbitrators fail to 
agree upon an award, they shall immedia_tely 
appoínt an unlpire. ln the event that within 
thirty days of the request for arbitration ei
ther Party has not appointed an arbitrator, 
or that the arbitrators appointed fail to agreed 
on an award and on the appointment of an 
umpire, either Party may request the Presi
dent of the International Court of Justice to 
appoint an arbitrator or an umpire, as the 
case may be. The expenses of the arbitration 
~hall be bome by the Partíes as laid down 
in the arbitral award. The arbitral award shall 
be accepted by the ParüeS ãs the final adjudi
cation of the dispute. 

ARTICLE Vlll 

1) This Agreement shall enter into force 
upon signature and shall continue in force 
unless terminated under paragraph 3 of this 
Article. 

2) This Agreement may be modified by. 
written mutual consent between the Paities 
hereto. Any xelevant matter for which no pro-_ 
vision is -mide in this Agreement shall be, 
setrled by the Parties in keeping wíth the rele
vant resolutions and decisions of the United 
Nations/F AO Committee on Food Aid Poli· 
cíes and Programmes. Each Party shall give 
full and sympa!hetic consideration to any pro
posai advanced by the other Party under this 
paragraph. 

3) This Agreement may be tc;rminated by 
either Party by written notice to the other 
and shatl terminate sixty days after receipt __ 
of such notice. Notwithstaitding any such no· 
tice of termination, this Agreement shall re· 
màin in force until complete fulfilment or ter
m.ination of ali Plans of Operations entered 
into by virtue of this Basic Agreement. 

4) The obligations assumed by the Go· 
vemment under Article VI hereof shall sur
vive the termination of this Agreement under 
the foregoing paragraph 3 to the extent neces
sary to permit orderly withdrawal oftfie pio--
perty, funds and assets of the WFP and the 
officials and other persons performing servi-
ces on behalf of the WFP by virtUde of this -
Ag~emen_t. 

ln witnesS whereof, the undersigned, duly 
appointed representatives of the Govern· 
ment of the Federative Republic of Brazil 
and of the WFP respectively, have on behalf 
of the Parties signed the present Agreement. 

Done in Brasília on February 200 , 1987 in 
two originais, in the English and Portuguese 
Ianguages. 

For the Govemment of the Federative Re· 
public of Brazil: Roberto de Abreu Sodré. 

For the World Food Programme: Peter 
Koenz 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 57• SESSÃO, EM 21 DE 
MAIO DE 1990 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPED !ENTE 

1.2.1- Pãreceres 

Referentes às seguintes matér1as: · 

-Projeto de Lei do DF n" 21!90, que 
altera o Anexo I da Lei n" 93, de 2 de 
abril de 1990. 

- Projeto de Lei do DF n" 23/90, que 
autoriza a desafetação de domínio de bem 
de uso comum do povo, situado no SGM/ 
Norte-RA I, e dá outra providência. 

-Mensagem n" 32/90-DF, do Gover
nador do Distrito Federal, encaminhando 
o Plano do Governo para o e·xercício de 
1990. 

-Projeto de Lei do Senado n" 387i89, 
que dispõe sobre a merenda escolar e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n" 353/89, 
que estabelece os feriados nacionais e dá 
outras providência~. 

-Projeto de Lei do Senado nd 262/89, 
que dispõe sobr~ o exercício_ dos diréitos 
culturais, os incentivos à cultuía, a prote· 
ção à cultura brasileira e dá outras provi
dências_. 

- Projeto de Lei do Senado nu 76/89, 
que dispõe sobre o ensino obrigatório, em 
todos os cursos jurídicos do Pais, da disci
plina Direitos Humanos Fundamentais. 

-Projeto de Lei do Senado n" 368/89, 
que autoriza o Poder Exec~_tivo a _criar 
a Escola T Ccnica Federal de Pimenta Bue
no, no Estado de Rondônia~ o 

-Projeto de Lei do Senado n" 274/89, 
que concede autorizaç~Ç~ para o Poder 
Executivo criãr a E~~.-ola Técnica Federal 
de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado no 312/89, 
que dispõe sobre a emissão de uma série 
especial de selos postais comemorativa do 
centenário de fundação do 'Instituto 
Grambery de Juiz de Fora. 

-Projeto de Lei do Senado n" 415/89, 
que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Agrotécnica Federal no muni
cípio de Porto Nacional, no Estado de 
Tocantins, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n" 304/89, 
que institui o Dia Nacional de Formação 
Profissional e dá outras providências. 

1.2;2- Ofícios 

- N"~ 6 a 8/90. do Presidente da Comis
são de Educação, comunicando a aprova
ção dos seguintei:. projetas; 

SUMÀRIO 
-Projeto de Lei do Senado o" 387/89, 

que dispõe sobrt! a merenda escolar e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado nv 353189, 
que estabelece os feriados nacionais e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n·• 262/89, 
que dispõe sobre o exercício dos direitos 
culturais, os incentivos à Cultufa, 3. prote
ção à cultura brasileira e dá outras provi
dências. 
-- - N" 9/90, do Presidente da Comissão 
de Educaç;io, comunicando a rejeição do 
Projeto de Lei do Senado n" 76/89, que 
dispõe sobre o ensino obrigatório, em to
dos os cursos jurídicos do Pais, da disci
plina Direitos Humanos Fundamentais. 

- N"1 10 a 14/90, do Presidente da Cc
missá o de Educação, comunicando a 
aprovaçãtY dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei do Senado n~ 368/89, 
que autoiiza o Poder Executivo a criar 
a Escola Té't:nica Federal de Pimenta Sue
no, no Estado de Rondônia. 

-Projeto de Lei do Senado n" 274/89, 
que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Cachoeiro 
de Itapemirim, no Estado do Espírito 
Santo. 

-Projeto de Lei do Senado n" 312/89, 
(Jue dí$põe sobre a emissão de uma série 
especial de selos postais comemorativa do 
centenário de fundação do Instituto Gran
bery de Juiz de Fora. 

-Projeto de Lei do Senado n" 415/89, 
que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Agrotécnica Federal no Muni
cípio de Porto Nacional. no Estado de 
Tõciintms, e dá outraS prÕvidCncias. 

- Projeto de Lei do Senado n" 304/89, 
que institui o Dia Nacional de Formação· 
Profissional e dá outras providências. 

1:2.3 - COJ?UD_icaç-ões da Presidência 

-Abertura de prazo para interposição 
de recurso, para que os Projetos de Lei 
do Senado n·• 76, 262, 274,304,312,353, 
368, 387 e 415189, sejam apreciados pelo 
Plenário. 

-Término do prazo para interposição 
de recurso, no sentido de inclusão em Or
dem do Dia dos seguintes projetas de lei, 
apreciados conclusivamente pela Comis
são de ConstituiÇão. Justiça e Cidadania: 

-Projeto de Lei do Senado n" 10/87, 
que altera a Lei o" 6.045, de 16 de maio 
de 1974. e dá outras providências. Ao Ar-
quivo. . 

- Projeto dt: _Lei <!9 Senado n" 54/88, 
que dispõe sobre o Ç>uvidor Geral e dá 
OLltras providência~. A Câmara dos Depu
tildos. 

- Projeto de Lei do Senado n" 32/89, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir 
a fundação Universidade Federal do To
cantin·s e dá outras providé-ncias. À Câma
ra dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n'' 235/89, 
que altera dispositivos da Lei n'' 5.108, 
de 21 de setembro de 1966, qúe institui 
o Código Nacional de Trânsito. À Câmara 
dos Deputados. . 

-Projeto de Lei do Senado n" 3CJ7/89, 
que altera a redação dos artigos 43, 44:. 
47, 54, 77, 81, 83, 87, 93 e acrescenta 
parágrafo ao art. 121 do Decreto-Lei n• 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, com 
redação dada pela Lei n" 7.209, de 11 de 
julho de 1984 (Código Penal), os- quais 
dispõem sobre penaS restritivas de liber
dade e interdição de direitos no homi
cídio. À Câmara dos Deputados. 

Projetos de -Lei do Senado n" 352189, 
que dispGe sobre a gbrigatoriedade das 
empresas construtoras que contratarem 
com o serviço públi~ol a admitir~m es~a
giários e dá outras providências. A Câma
ra dos Deputados. 

-PrOJeto de "Lei do senado no 356/89, 
que dispõe sobre denúncias de irregula
ridades ou Ílegalidade_s perante o Tribunal 
de Contas da União. A Câmara dos Depu· 
ta dos. 

1.2.4 ...:. Discursos do Expedfente 

SÉNADOR RONALDO ARAGÃO 
-Precariedade da Rodovia BR-364. 

SENADOR MEIRA FILHO·- Regu· 
lamentação da isenção· do pagam"érito de 
passagetLS.de óriibus,.para maiores de 65 
anos. 

SENADOR CID SABÓIA DE C.AR· 
VALHO- Veto presidencial ao projeto 
de lei das iríelegibHii:lades. Projetos de re
forma administrativ·a do Seriado. Reduti~ 
bilidade salarial de funcionários preten~ 
dida pelo Govemp. Críticos à atuação do 
Secretário de Administração, Sr. João 
Santana. 

1.3-ORDEM DO .DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n·• 61, 
de 1989 (n"-161/86, na Câmara dos Depu
tados), qu.e aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Mútua entre os Gove~os da 
República Federativa do Brasil e dos Es
tados V nídos da América para a Redução 
da·Der:Qand·â. Prevenção do Uso Indevido 
e Combate à Produção e ao Trálico.de 
Drogas, assinado em Brasnta. em 3 de 
setembro de 1986. Discussão encerrada 
após parecer favorável da comissão-com
petente·, 'tendo usado da palavra o Sr. 
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Chagas Rodrigues. ficando a votação 
adiada nos termo~ regimentais. 

Projeto de Decreto Lcgblativo n" 65, 
de 1989 (n~ 111189, na CJ.mara dos Depu
tados), que aprova o texto do Convênio 
Básico de Cooperação Técnica, Científica 
e Tecnológica, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Bra::.il c o Go· 
vemo do' Reino da Espanha, em Madri, 
em 13 de abril Jc 1989. Discussão encer
rada após parecer favorável da comissão 
competente, ficando a votação adiada nos 
termos regimentais. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Pagamento de dívidas com terras. Reu
nião do Ministro da Agricultura com re
presentantes dos se.rn-terra. Dia_ lp_terna
cional da Cruz Vermelha. 

SENADOR AFONSO SANCHO. co
mo Líder - Acordo celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e entidade nor~ 
te·americana, envolvendo agrucultura e 
meio ambiente na Amazónia brasileira. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG - COnsiderações sobre parecer 

oferecido por S. Ex• como relator da Co
missão Temporária do Código do Menor. 

SENADOR MALIRO BENEVIDES 
-Defesa da sede da TELENE em Forta
leza, tendo em vista relatório técnico nes
se sentido. 

SENADOR JOÃO CALMON- Pro
posta de engajamento das Forças Arma
das no processo de alfabetização. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
- Homenagem póstuma à Professora 
GUiomar Florençe. 

O SR. PRESIDENTE- Fala a"ocia
tiva à homenagem prestada pelo Sr. Leu
rival B~aptista. 

1.3.2-- Comunicação da Presidência 
Término dtt prazo com apresentação de 

emendas ao Projt!tu ele Lei do Senado 
n" 257/89-- Complementar. 

1.3.3- Design-ação da Ordem do Dia 
--da próxima sessão 

IA-ENCERRAMENTO 
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM 

SESSÃiYANTE!UOR 
Do -sr-. Leite Chaves~ prÕferidO na ses

são de !0-5-90. 

3- RETIF!CAÇÃO 
Ata da 38" Se~~ão, realizada em 23-4-90 
4- MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE 

PARTIDO 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMIS

SÕES PERMANENTES 

~ SUMÁRIO DA ATA DA -
38' SESSÃO, REALIZADA 

EM 23-4-90 

Retificação 

Na publicação Uu Su111ário, feita 
no DCN (Seção II), de 24-4-90 pá~ 
gina n" 1423, 3' coluna. no item 
1.2.2 - Mensagem do Sr. Gover
nador do Distrito Federal, 

Onde se lê-: 
- N" 58!90-DF (n" !3190-GAG. 

na origem), ... 
Leia~se: 

- N" 58!90-DF (n" 3!190-GAG, 
na origem) ... 

Ata da 57~ Sessão. em 21 de maio de 1990 

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀSI4HORAS E30MINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS .. SENADORES: 

Odacir Soares- RonaJdo Aragão- Cha
gas Rodrigues -Afonso Sancho - Cid Sa
b6ia de Carvalho - José Agripino - Ney 
Maranhão - FranciscQ Rollemberg - Lou
rival Baptista -José lgnácio Ferreira- Nel
son Carneiro - lrapuan Costa Junior -
Pompeu de Sousa-Mªurício Corrê a-Mel
ra Filho- Mendes Canale- Wilson Martins 
- Affonso Camargo ....:..... Alberto Hoffmann 
-José Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SQusa) 
- A lista de presentes acusa o compareci
mento de 20 Srs...Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, íniciamos nossos
trabalhos. 

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

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 143, DE 1990 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de f.tei 4o DF n'" 21, de 1990, 
Mensagem n' 51-, de 1990-DF (n~ 
~6-@_G, di! 6-4-90, na origem) do Senhor 
Governador do Distrito Federal, que "al
tera o Anexo I da Lei n~ 93, de 2 de abril 
de 1990". 

Relator: Senador Francisco Rollemberg. 
Através da_ Mensagem n~ 52, de 1990 (n"' 

026-GAG, de 6-4-90, na origem), o senhor 
Governador do Distrito Fedei-ai submete à 
apreciação desta Casa o Projeto de Lei do 
DF n~' 21, de 1990, que "altera o Anexo I 
da Lei n" 93, de 2 de abril de 1990", a qual 
di~õe sobre a transposição de servidores pa· 
ra a Caireira de que trata a Lei no 82, de 
19 de dezembro de 1989. 

u-Anexo I a que se refere o projeto em 
exame diz respeito a correspondência das 
atuais referências de salário com os padrões 
integrantes dos empregos da Carreira Admi~ 

nístração Pública da Fun.dação Zoobotânica 
do bistrito Federal, recentemente criada, pa
ra fins de enquadramento dos serviçl_ores nos 
novos empregos. 

Justificando a proposição, o Governador 
diz em sua Mensagem que ''alteração ora pro
posta se faz necessária a vista da reestrutu
ração dos empregos na forma constante do 
projeto de lei encaminhado a essa Casa Legis
lativa através da Mensagem rt' 11/90-GAG, 
de 18 de março de 1990. Como o projeto 
referente à Lei n" 93, de 2 de abril de 1990, 
foi enviadoi anteriormente ao que se refere 
a Mensagem n~ 11/90-GAG, a correspondên
cia constante do mencionado Anexo I, da 
Lei n? 93, de 1990, encontra-se em desacordo 
com a atual estrutura dos respectivos empre· 
gos". 

O que se propõe, portanto, é apenas uma 
correspondência referência/padrão, nos ter
mos do anexo que acompanha o projeto em 
exame, o que configura como uma necessi
dade para evitar-se prejuízo a alguns servi~ 
dores da referida Fundação. 

Não vendo óbices constitucionais ou pro~ 
blemas quanto à juridicidade do projeto, e 
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por se tratar de uma justa correção no que 
diz respeito ao mérito, manifestamo-nos fa
voravelmente e emitimos parecer pela apro
vação. 

Sala das Comlssõe_s, 15 de maio de 1990. _ 
-Mauro Benevides, Presidente- Francisco 
Rollemberg,Relator - Meira Filho - Pom
peu de Sousa - Mauricio Corrêa - Lourival 
Baptista - João Calmon -- Nabor Júnior 
- Irapuan Costa Júnior - Cid Sabóia de 
Carvalbo - Edison Lobão. 

PARECER N•144, DE 1996 

Da Comissão do Distrito Federal sobre 
o PDF n' 23, de 1990, que autoriza a 
desafetação de domínio de bem de uso 
comum do povo, situado no SGM/Nor
te-RA I, e dá outras providências. 

Relator: Senador Nabor Júnior 

O Governa<lor do Distrito Federal, através 
da Mensagem n~-29/9Ü, encaminha à conside-' 
ração do Senado Federal, obedecendo aos 
ditames da Constituição, projeto de lei que 
autoriza a desafetação de domíniõ de bem 
de uso comum do povo, situado no SGM/ 
Norte-RA I, dentro dos limites territoriais 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

A proposta tem por escopo regulamentar 
uma situação difícil que remonta ao ano de 
1971, quando o então Governador autorizou 
a Cooperativa do Congresso Ltda. a ocupar, 
a título precário, área p6blica onde desen
volveria- como, efetivamente, veio a desen
volver - suas atividades de provedora de 
alimentos e bens de consumo à coletiv~dade 
cooperativada. 

Essa precariedade legal vem causando, 
desde então, preocupações à administração 
e às entidades urbanísticas da cidade. Em 
1986, o órgão próprio do GDF propôs a ofi
cialização do uso da área para aquelas finali
dades, recebendo, posteriormente, o respal
do expresso no Decreto nu 9.728, de 19 de 
setembro de 1986. Tratava-se, todavia, de 
um documento incoinpleto, pois nele o Go
verno do Distrito Federal apena"i estabeleceu 
normas e gabaritos de construção, sem deci
dir a competente desafetação do domínio de 
bem de uso comum do povo, ato privativo 
de lei. 

A a tua! administração local busca, agora, 
completar a regularização da ocupação e uso 
da área, nos termos do projeto sob exame, 
"onde se propõe seja. dada autorização legis
lativa para que passe o bem citado, da condi
ção de uso comum do povo à condição .de 
bem passível de privatização, para se destinar 
à instalação daquela Cooperativa". E pro
põe, também, "que seja autorizada a venda 
do bem diretamente à Cooperativa do Con
gresso Ltda. ( ... ) por ser a Cooperativa o 
legítimo ocupante do bem, sendo de todo 
razoável e prudente que lhe assista o direito 
de adquiri-lo, desde que resPeitado o preço 
de mercado, o que ainda se insere no projeto" 
(grifo do Relator). 

A Cooperativa de Consumo do Congresso 
Nacional remonta aos prim6rdios da instala
ção e do funcionamento do Poder Legislativo 
no Planalto .Central •. _q_t!.~d~ ~ram imensas 
e quase intransponíveis as difiCUldades en
frentadas por Congressistas e Servidores para 
seu abastecimento doméstico, mesmo dos gê
neros mais elementares. Suas instalações físi
cas foram removidas das dependências origi
nais, de madeira, onde hoje se localiza o Ane
xo das Comissões, para o prédio atual, cuja 
desafetação ora é proposta pelo Governo do 
Distrito Federal. 

A idéia de fornecer, a preço razoável e 
sob o sistema reembolsável, alimentos e pro
dutos_ de primeira necessidade à coletividade 
congressual viu-se preJudicada por sucessivos 
erros e falhas na estrutura administrativO-fi
nanceira da Cooperativa, até sua paralisação 
-estado em que se encontra hoje. 

É o Relatório. 

D- Parecer 

_Q projeto vem dar forma definitiva à situa
ção precária que se arrasta há exatos 30 anos, 
desde a instalação do Congresso Nacional em 
Brasília. Em seu bojo estão as medidas neces~ 
sárias à implementação física da Cooperativa, 
desde que haja um mínimo de competência 
administrativa e financeira, indispensável à 
aquisíção daquela valiosa área. 

Inibe a proposta, também, açôes especu
lativas. ao vincular a alienação à Cooperativa 
juridicame!].te instala~~ e_ configurada como 
prestadora de serviços aos viziithos Servido
res e Membros dQ. Poder Legislativo, seus 
legítimos componentes e usufrutuários. Isso, 
a nosso ver, é positivO e indispensável, por 
evitar especulações comerciais que desvirtua
riam e abastardariam a alienação daquela 
área, de propriedade do povo. 

Outró ponto digno de aplausos, no projeto, 
é o eStabelecimento de "preço de mercado" 
para a alienação da área, banindo paterna
lismos nocivos que, em grande parte, contri
buíram para o atual estado ca6tico da CoopeM 
rativa, responsável por sua virtual falência. 

O projeto, portanto, atende às necessida
. des e às exigência:; legais dos interesses coleti

vos.-e particulares que busca regulamentar, 
esgotando a capacidade de ação do GDF no 
tocante à Cooperativa do Congresso Ltda, 
~ __ e!'e~~~'!_tiva, agora, desloca-se para as 

futuras a:ções dos dirigentes desse órgão coo
pefatiVado -o que, toõavia, está fora dos 
limites e da competência do Governo do Dis
trito Federal nem poderia, por motivos ób
vios, ser objeto do projeto sob exame, cuja 
aprovaçáo recomendamos sem qualquer 
emenda. 

É o Parecer. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1990. 
-~ M-.ID"O Benevides, Presidente- Nabor Ju
njor, Retator - Francisco Rollemberg -
Meira Filho - João Calmon -- Pompeu de 
Sousa - Maurício Corrêa - Lourival Bap
tista - Irapuan Costa Junior - Cid Sabóia 
de Carvalho - Edison Lobão. 

PARECER N· 145, DE 1990 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
a Mensagem n~ 32, de 1990/DF (nQ 
006~90/GAG, na origem) do Senhor Go
vernador do Distrito Federal, ••encami
nhando ao Senado Federal um exemplar 
especial do Plano do Governo para o exer~ 
cicio de 1990, em cumprimento ao que 
dispõe o art. s~ da Resolução n~ 157/88''. 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 
Atendendo ao dbposto no art. 5" da Reso

lução n·~ 157/88, do Senado Federal, e cum
prindo disposições constitucionais, o Senhor 
Governador do Distrito Federal submete à 
apreciação do Senado Federal, através da 
Mensagem n" 32, de 1990-DF (n" 
006190-GAG na origem), o Plano de Governo 
do Distrito Federal para o exerdcio de 1990. 

Numa análise global do plano percebe-se_ 
claramente ser ele uma continuidade do Pla
no de 1989 ou, como diz o próprio Gover
nador do DF, na "Apresentação", "a evolu
ção do cumprimento das diretrizes e metas 
definidas para o exercício de 1989, corrigindo 
distorções e dando maior ênfase aos progra
mas e projetos de maior impacto positivo so· 
hr~ as carências, preocupaÇões e anseios da 
comunidade a que serve'". 

Além deste importante fator que é a conti
nuidade, dois outros aspectos bastante positi
vos podem ser identificados de imediato: 

1'') A consulta à comunidade sobre seus 
próprios interesse, ou seja, a discussão do 
Plano com a participação dos diversos seg· 
mentos do operariado e da intelectualidade 
acadêmica, para se identificar programas e 
projetas que realmente atendessem às de· 
mandas sócio~económicas sem ferir o meio· 
ambiente; 

2'·') Na montagem do Plano, levou-se em 
consideração que "sua implantação será efe· 
tivada em ambientes de transformação no 
sentido de autonomia administrativa e legis
lativa. não se propondo infcio de nenhum 
projeto novo, justamente por se considerar 
de transição o ano de 1990". 

Um fator aparentemente preocupante no 
Plano foi a não identificação das fontes de 
recursos e a não quantificação dos valores 
correspondentes a cada projeto ou programa, 
mas tal omissão foi justificada na "Introdu
ção" por ter sido uma decisão baseada no 
fato de que, a par de completar a compati
bilização e continuidade do atendimento âs 
demandas oriundas do Governo Itinerante, 
o Plano do Governo guarda estrita relação 

--com-a lei de meios para 1990, a qual instituiu 
processo- de indexação orçamentária que tor~ 
na a expressão dos valores monetários in6-
cua, por'defasagem no médio prazo". 

As metas apresentadas para cada programa 
são claras e sintéticas e identificam o órgão 
do GDF responsável pela implementação de 
cada uma delas. 

O conju.nto de programas propostos e o 
detalhamento das metas se coadunam perfei
tamente com as "Diretrizes Básicas da Ação 
GoVernamental" com exceção de uma das 
principais diretrizes do Plano, cujo detalha· 
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mente nos patec·eu insuficiente e que. no en
tanto, se reveste da maior importância, prin
éipalmentedo ponto de vista econômico. Tra
ta-se da seguinte diretriz: 

"Fortalecer os setores produtivos e as
segurar oportunidades de emprego e me
lhoria de renda à classe trabalhadora do 
Distrito Federal e região de influêncJa 
de Brasília." 

Todavia, a insuficiência de metas a esse 
respeito e até mesmo a ausência de especifi
cação de programas para a áfeã fridustrial 
não nos pareceu motivo sufiCiente para obsta
cularizar a aprovação do Plano, visto que to
dos os membros desta Comissão têm pleno 
conhecimento do Programa de lndu.striatiza
ção do Histrito Federal, o Proín·DF que foi 
aprovado e que começoú a ser implantado 
com sucesso no ano passado. 

Sendo o atual Plano uma continuidade do 
anterior e estando o Proin-D'F devidamente 
regulamentado, estamos ce~tos de que ele 
também terá continuidade e será tratado com, 
a prioridade que merece. As mli.tas de im~ 
plantação de novas indústrias e· de geração 
de novos empregos, se não estão expressas 
no Plano, temos certeza de que estão implí
citas na citada diretriz e serão, indubítavel· 
mente, implementadas. 

Portanto, o Plano de Governo par~ 1990, 
em síntese, como está dito nas suas "COnside
rações Finais", "respondendo a des~ios con· 
cretos e prementes do Distrito-Fe_deral, é po
liticamente coerente e adequado à fase de 
transição instituciOnal, oPei-aéionalmente 
exeqüível e fundamentado solidamente na 
verdade orçamentária. É, portanto, indica
dor seguro para uma administração equíli
brada e produtiva neste per(odo de grandes 
transformações para o Distrito Federal". 

Assim, sendo, concluímos que o Governo 
do Distrito Federal cumpriu-o que estabele_~e 
a Resolução n~ 157 de 1988, no seu art. So. 

h o nosso parecer. _ -
Sala das Comissões, 1.5 de maio de 1990. 

-Mauro Benevides, Presidente. -Francis
co Rollemberg, Relator - Mauricio Corrêa 
- Pompeu de Sousa - Lou.;:val Batista -
Me-ira Filho- João Calmon- Nabor Jônlor 
- Jrapuan Costa Júnior - Cid Sabóia de 
Carvalho - Edison Lobão. 

VOTO EM SEPARADO 

Do Senador Mauricio Corrêa, na Co
missão do Distrito Federlitl, sobre a Men
sagem n•32, de 1990/DF (n•006190·GAG, 
na origem) do Senhor Governador do 
Distrito Federa. ~'encaminhando ao Se
nado Federal um exemplar especial do 
Plano do Governo para o exercido de 
1990, em cumprimento ao que dispõe o 
art. 54~ da Resolução n• 157/88". 

Em Face do disposto no art. s~ da ReSo
luÇão n9 157/88, do Senado Federal, e cum· 
prindo disposições constituciona{s. o. Senhor 
Governador.t-do Distrito FeCeral submete à. 
apreciação desta Casa, através da Mensagem 

n, 32, ci~-J~Ó~D_É (006/90-GAG, na origem), 
o Plano de Governo para o exe:rc;ício de.1990. 

Distríbuído e examinado na Comissão do 
Distrito F6deral, o Plano mereceu parecer 
favorável do ilustre Senador Odacir Soares, 
cuJ'a conclusão foi no sentido de qUe o Go· 
vemo do Distrito Pecl:eral cumpriu o que esta
belece a Resolução n9 157 de 1988, mas reco
nheceu· que havia insuficiência de metas para 
atender a diretriz referente ao fortalecimento 
dos setores produtivos e criação de oportu
nidades de emprego e melhoria de renda da 
classe trabalhadora do Distrito Federal e da 
região de influência de Brasi1ia, bem como 
verificou ã ausência de especificação de pro
gramas para a área industri~l. 

Trata-se, _como se vê, de documento que 
reputamos de elevada importância na regên· 
cia dos interesses da comunidade do Distrito 
Federal e no trato da coisa pública, não po
dendo ser recebido sob a ótica do cumpri· 
menta de simples formalidade legal, por isso 
q_Ue solicitamos vista para melhor analisá-lo. 

Desde fá antevemos que, tal como ocorreu 
em relação ao de 1989, o Plano do Governo 
para o exercício de 1990 também está fadado 
ao quase totãl descumprimento, por consti
tuir-se em peça discursiva, de conotação aca
dêmica ~ de índole publicitária voltada para 
propósitos eleitorais, divorciada, portanto, 
da realidade. 

Em sua apresentação, o Governador do 
Distrito Federal informa ·que "a montag~m 
do Plano de Governo do D.istrito Federal pa· 
ra o exerCício de 1990 tomou em consideração 
que sua implantação será efetívada em am
biente de transformação no sentido de auto· 
nomia administrativa e legislativa, não se I?ro· 
pondo o início de nenhum projeto novo, JUS

tamente por se considerar de transição o ano 
de 1990". 

Limita-se, portanto, a dar continuidade ao 
plano de 1989, "corrigindo distorções e dan
do maiqr c$nü,ts_e_aos programas e proje!os 
de maior impacto positivo sobre as carências, 
preocupações e anseios àa comunidade a que 
serve", omitindo-se na crítica às distorções 
que pretende corrigir. 

Em sua introdução, o Governador do Dis· 
trito Federal diz que "este Plano apresenta 
um primeiro detalhamento de programas e 
prQjetos das diversas unidades da estrutura 
do Govetrio, não sendo especificados, por 
opção, os valores monetarios alocados a cada 
programa ou projeto", 

Ora, c'onvenhamos que-por mais tolerante 
que se pretenda ser~ não se pode, na aprecia· 
çáo do Plano desassociar os valores constan· 
tes da lei dos meios dos que serão utilizados, 
tornando-se necessário o conhecimento das 
cifras hoje- alocadas a cada um dos progra
mas, funções, projetós f! metas, para análise 
do custo/benefício, ainda que este venha a 
ser alterado em decorrência da indexação 
projetada. 

Em análise mais profunda das Diretrizes 
de açao Governamental (item 7.1), notamos 
as seg_uíntes_ disfunções, que poderão acarre
tar seii.oS problemas ao Distrito Federal: 

I. apesar de o Governo do DF considerar 
como prioritária a "redução\ldo papel inter
vencionista dó Estado nas atjvidades econô
micas"~ nada con~ta a respeito do seu equa
cionamento, quer como programa, quer oo· 
mo meta; 

2. JJ Governo-do DF, ao definir como uma 
das diretrizes a capacitação e a valorização 
do servidor; não incluiu ·no seu programa ne· 
nhum projeto de treinamento do 1DR- Ins
tituto de Desenvolvimento de Recursos Hu
manos, embora este órgão seja o respO'tlsável 
por essa atividade na administração direta 
do Distrito Federai; 

3. mesmo considerando como diretriz bá
sico o fortalecimento dos setores produtivos 
e a geração de empregos1 o Governo do Dis
trito Federal não incluiu neqhum projeto de 
incentivo e implementação do Proin -Pro
grama de Industrialização do DF. Fica, as· 
sim, muito difícil entender onde pretende o 
Governo do Distrito Federal promover a ge
ração de mepregos, já que se trata do maior 
problema na eco~omia local. 

Verifica-se. ainda-, que a Secretaria de Ad
ministração, que é o órgão de coordenação, 
não possui nenhllní programa ou meta na 
Função Administração. ' 

Quanto à Função Planejarnento, obsenra
se que apesar de constar como uma das Dite
trizes Básicas de Ação Governamental, a Se
plan não possui nenhum programa ou meta 
de descentralização e modernização da Ad
ministrp.ção locaL Além disso, fica difícil en
tender .no Plano de Governo qual é o setor 
responsável pelo sistema de desenvolviemnto 
de recursos humanos no Governo, se seria 
na·Secretaria de Administração ou na própria 
Secretaria de Planejamento. - -

· Outro aspecto a salientar é que não se pode 
entender que o "desenvolviemnto do projeto 
bàsico do sistema de transporte de massa" 
seja, pelo Plano, feito pela TCB, que é um 
órgão ~e execução; quando se sa~e que existe 
un;t Departamento na Secretaiia de Trans
portes, com á função específica de desenvol
ver estudos sobre o sistema de transporte. 

No que tange à programação do Desenvol
vimento :Económico, com exceção da meta 
da Fundação Zoobotânica de "implantar gal
pão de produçaõ na Ceilândia", não foi pre
vista nenhuma outra à geração de emprego 
no âmbito do desenvovlimento industrial. co
mercial ou turístico do Distrito Federal. 

Além disso, o Plano de Governo do Dis
trito Federal em nenhum momento aborda 
o Proin - Programa de Industrialização do 
Distrito FederaL Estarrece-nos verificar qúe 
desde 1988 vem o Governo do Distríto Fede
ral tratando dos problemas ''emergenciais" 
de assentamento da populaçãO carente que, 
.além de lotes, necessita basicamente de em" 
pregos e salários justos, e já no terceiro ano 
consecutivo não se nota nos Planos de Go
verno o interesse em atingir metas voltadas 
pata. o desenvolviemnto económico, objeti
vand_o a uma dinamização do processo-produ
tivo privado do Distrito Federal. 

.O Problema do desemprego e da margjna· 
lização de parte cada vez mais expressiva de 
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nossa população deveria ser tratado com 
grande seriedade pelo Governo local. Faz~se 
necessário que, no Plano de Governo, sejam 
previstas condições para a iniciativa privada 
desenvolver projetas industriais ou agroin
dustriais, ambos não poluentes, com o obje
tivo de dar emprego aos que hoje se encon
tram marginalizados do processo económico, 

No que concerne à programa-ção relativa 
ao Desenvolvimento Social, especialmente 
com referência à Função Saúde, o Plano ora 
em exame peca pela precaricda~e. 

I:: fato _conhecido pelo pú61ico que os Hos
pitais e os Centros de Saúde do Distrito Fede
ral estão necessit<1ndo de reformas urgentes, 
sendo que alguns hospitais, como os de Ta
guatinga e da L-2, e os Pronto-Socorros do 
Hospital de Base e do HRAN estão pratica
mente paralisados pela falta de material e 
pessoaL Pois bem, no Plano de Governo do 
Distrito Federal para 1990, a proposição está 
limitada ã aquisiÇão de 10 ambulâncias e 
construção de 8 postos de saúde. A questão 
que fica no ar é se a rede hol>pitalar existente 
continuará func.\onando com as atuais e gra
ves deficiências. 

Na Função Habitação, à única meta da 
"Habitação Urbana é executar 1.000 módu
los sanitários para população de baixa ren
da". 

Neste caso, fica a dúvida se com essa atitu· 
de o Governo tenha decidido não mais insta· 
lar a infra-estrutura sanitária em Samambaia, 
no Novo Paranoá (Mangue Seco) e demais 
assentamentos, tornando público o que deve· 
ria ser privativo da família, 

O que é certo é que esta medida dará um 
tratamento discriminatório a uma população 
carente que só nos merece respeito e que 
deve ser tratada com as mesmas oportuni· 
dades que foram oferecidas às outras cama
das populacionais. 

No trato da Função Trabalho, há de se 
considerar que no DistritO Federal, a média 
de desemprego varia de 5 a 6% da população, 
em períodos normais. Com a implantação do 
plano económico do Presidente recém em
possado, Brasma terá um dos maiores índices 
de desemprego do País. Assim sendo, o Plano 
de Governo, em anãlise, terá que ser adap
tado às novas circunstâncias, Certamente as 
Secretarias do Trabalho e de Indústria, Co
mércio e Turismo -terão que reformular suas 
ações, tendo em vista o contingente de de~ 
sempregados que se apresentará ao mercado 
de trabalho de Brasília. 

Da nossa parte, resta-nos lastimar que o· 
sintétíco Plano de Governo não haja preen
chido os pressupostos do art. 5o da Resolução 
no 157/88, posto que, perdendo-se em genera· 
!idades superficiais, é lacónico na parte expo
sitiva dos programas e metas setoriais, com 
tendência a tornar-se documento inócuo pelo 
que_dista da realidade do Distrito Federal 
e suas necessidades. Tanto assim é que subs
tancial parcela das atividades nela projetadas 
já está sehdo comprometida pelo recente Pro
jeto de Lei do DF n" 22, de 1990 (Mensagem 
n" 53, de 1990-DF, do Governador do Distrito 
Federal), que autoriza o Poder ExecutiVO a 

abrir_ crédito suplementar até o limite de Cr$ 
1.369JJOO.OOO,OO, cujos recursos serão aten· 
didos peto cancelamento de dotações discrimi
nadas nos se-us anexos II e III, ou seja, pelo 
cancelamento de importantes projetos men· 
cioandos no Plano em exame. 

Assim sendo, nosso voto é pela aprovação 
do Parecer, com as restrições expostas. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1990. 
- Senador Maurício Corrêa. 

PARECER N• 146, DE 1990 

Da ComisSão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n~ 387, de 1989, 
que .. dis()õe sobre a merenda escolar e 
dá outras providências". 

Relator: Senador Meira Filho 
O presente Projeto de Lei do Senado, D 0 

387, de 1989, de autoria da Senadora Alaco· 
que Bezerra que se fundamenta no art. 208, 
VII, da ConstituiçãO Federal, visa, em última 
instância, nonnatizar a atuação da Campanha 
Nacional de Merenda Escolar (CNME), esta· 
belecendo a obrigatoriedade da implantação 
de hortas nas Unidades Escolares, cuja pro
dução seria utilizada na complementação da 
Merenda Escolar 

A CNME, criada em 1985, tranformou-se 
em CNAE (Campanha Nacional de Alimen
tação &colar), ficando responsável pelo pro
grama de merenda escolar. Foi esse órgão 
que desenvolveu, a princípio, a iniciativa das 
hortas nas Unidades Escolares. Posterior
mente, fundiu-se com o DAE (Departamen
to de Assistência ao Educando), órgão res· 
ponsável pela concessão de bolsas de estudo 

·do Ministério da Educação e Cultura, consti
tuindo o INAE (Instituto Nacional de Assis
tência ao Estudante). Mais tarde, este último 
fundiu-se com a FENAME, órgão que se en· 
carregou de facilitar a aquisição de material 
escolar, vindo a constituir-se, por sua vez, 
na fltual FAE (Fundação de Assistência ao 
Estudante). As diretrizes propostas no Proje· 
to deverão, portanto, ser dirigidas ao Minis
tério da Educação, que programará e execu
tará as afíVIdades cabíveis, através de seus 
órgãos apropriados. 

A iniCiativa de retomar o assunto e dar-lhe 
força de lei é bastante louvável, desde que 
o setor de_educação esteja preparado para 
assumir tal encargo, pois é medida pedagó· 
gica indiscutível, muito oportuna para uma 
geração que se vem mostrando preocupada 
com o meio ambiente e com a saúde, e tam
bém importante para um País cuja população 
enfrenta problemas crescentes com a alimen
tação e a nutrição. 

- E, quando falamos gue o setor de educação 
deve ser preparado p3Ta ele, é porque os pro· 
fessol:es devem ser motivados positivamente 
para.desenvolvê-lo, através de cursos de curta 
duração, palestras, conferências, treinamen· 
to em-serviÇo. 

D'ever-se-á buscar uma atuação articulada 
com o Ministério ela Agricultura, especial
mente órgãos como a Embrapa, a Embraer 
e, a nível estadual, as Emater. A propósito, 
a expe-riênciá ·dos Estados onde ainda subsiste ' 

o programa, como é o uso de São Paulo, 
deverá ser aproveitada, inclusive quando da 
elaboração- de documentos para orientação 
dos professores; para tanto, poderiam ser 
consultados, inicialmente, livretos disponf· 
veis na FAE, de linguagem acessível e farta· 
mente ·ilustados, como: 

-Horta Doméstica- Emater-DF, Secre
t;aria de Agricultura e Produção/GDF, Ema
ter/MA; 

-Horta Comunitária- Governo do Esta
do de São Paulo; 

-Horticultura, trabalhando, plantamos e 
colhemos melhor - Território Federal do 
Amapá, Fundação Brasileira de Educação, 
Centro Educacional de Niterói; 

-Instruções para a Cultura de Hortaliças 
- Secretaria de Agricultura de São Paulo. 

Como a FAE não dispõe de recursos adi· 
cionais para a implantação do programa, este 
poderia ser desenvolvido como o era inícial
mente, de forma exitosa: com a colaboração 
do Miriistério da Agricultura, o qual fornecia 
equipamentos simples e ínsumos, tais como 
adubos e sementes. 

Como se trata de uma atividade pedagógica 
que não demanda muito espaço-, pois, mes· 
mo que cada aluno fique responSável por ape
nas um pé de hortaliça, já se atíngiria o obje
tivo em vista-, não deveria ela ficar linillã:cta 
ã área rural, estendendo-se também às cida· 
des e às zonas urbanas, a fim de alcançar 
as crianças que estão mais afastadas dos pro
blemas agrícolas, os quais afetam a toda co· 
munidade. É importante motivar as crianças 
para a busca de soluções para esses mesmos 
problemas, pois esta é uma forma de lhes 
desenvolver o amor pela terra e o cuidado 
com a sua saúde, através de sua alimentação, 
e com o meio ambiente. Em razão dessas 
obse_rvações, entendemos que a expressão 
"terreno agricultável" deve ser substituída, 
pelas razões expostas, por "terreno aprovei· 
tável para horticultura''. 

Em face do exposto, somos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nn 387, de 1989, 
no" âmbito da Comissão de Educação, com 
as seguintes emendas: 

Emenda n& 1 

Dê a seguinte redação ao caput do art. 
i' 

"Art. }? O Ministério da Educação 
observará, através de seus órgãos especí
ficos; aS- seguintes díretrize_S pãra a pro· 
gramação e execuç:io de atividades rela
cionadas à merenda escolar." 

Emenda n' 2 

Exclua-se d_o parágrafo único do art. lo a 
expressão "localizados na área rural", pas
sando esse dispositivo a ter a seguinte reda
çáo: 

"Art. 1° ........................ , ......... . 
Parágrafo único. As hortas mencio

nadas no inciso III deste artigo serão 
obrigatoriamente implantadas em esta-
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beleci~nentos de ensino· da rede pública 
que disponham de terreno aproveitável 
para horticultura." 

Sala da Comissão, 16 de maio de 1990. 
- João Calmon, Presidente - Meira Filho, 
Relator·- Francisco Rollemberg- José Fo· 
gaça - Márcio Lacerda - Cid Sabóia de 
Carvalho - Mauro Benevides - Irapauan 
Costa_Júnior- Ap.tônio Luiz Maya- Jorge 
Bornliause.n - Edison Lobão - Ronan Tito. 

TEXTO FINAL APR(lVADO PELA 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

PROJETO DE LEI 
DO SENADO 

N•_387, DE 1989 

(Senadora Alacoque Bezerra.) 

Dispõe sobre a merenda escolar e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional d-ecreta: 
Art. 19 O Ministério da Educação obser

yará, através de seus órgãos específicos as 
seguintes diretrizes para a programaç:ã~ e 
execução- de atividades relacionadas à me
renda escolar:·, 

I-:- b~anceamento adequado dos alimen
to~ íorne~dos aos estudante~. conforme pa
droes·mínunos de valor proté1co e vitamfnico 
fixados pelo Ministério- da Saúde, de modo 
a propiciar melhores condições físicas e men
tais para o educando; 

li -:- apioy~itamento da vocação agrícola 
de caiia regtao, como forma de diminuir o 
~sto de aquisjção e distrihuição dos insumos 
básitos que=- integram a Merenda Esc_olar e 
• UI -implantação de hortas nas Unidades. 

Escolares objetivando a complementação da 
Merenda Escolar, bem como o interesse pela 
atividade agrícola. 

Parágrafo único. As hortas mencionadas 
no inciso m deste artigo serão obrigci.toria
mente ,implantadas em estabelecimentos de 
ensin~ da rede públicà que ~isponham de ter
reno aproveitável para horticultura. 
. Art. 2"' Os excedentes de produção que 
resultarem das hortas· a que se refere o inciso 
III do -~rt.igo anterior .s7rão comercia1izados 
com pnondade de aquiSIÇão para os próprios 
alunos. 

Parágrafo único. A reC"eita apurada Com 
a venda dos produtos, que não deverá exce
der a um lucro líquido de 10 (de~ por cento 
do montante investido, reverterá em bene
fício da própria escola, ouvida a Associaç3.o 
de Pais e Mestres. 

Art. 3" A União, os Estados e Munki
pi.:>s deverão facilitar. no âmbito de suas com
peténcias. a implantação-das hortas referidas 
no parágrafo único do art. 1" 

Art. 4" O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

An. sv Esta lei entra .em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6~ Revogam-se ruj disposiçõe~ em 
contráriO __ _ 

PARECER N• 147, DE 1990 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de L_ei do Senado n' 353, de 1989, 
que "estabelece os feriados nacionais, e 
dá outras providências". 

Relator: Senador Antonio Luiz Maya 
U presente projeto de lei apresenta a reia~ 

ç_ão. d~s feriados_ nacion,ais, com seu respec
tivo dia cornem_orativo, estabelecendo, no § 
1~> do art. 1~', a obrigatoriedade de soa come
moração nas datas convencionadaS, interdi
!andg todo e qualquer deslocamento para ou
tro dia. 

De inicio, destaque-se a relevância da ma
téria, que efetiva-mente,_reclama regulamen
tação. 

Abordar o tema dos feriados- sejam eles 
datas nacionais ou dias santos- é tratar do 
tema_:: fundamental da memória do País na 
m!dida em que constituem referências histó
ri~as _e culturais 'de to.do cidadão, cuja ~ltera
çao afeta de maneira irreversível a identifi
caç~o ~e um povo com a dinâmica social do 
seu contexto. 
-- O. feriadO,_ entre nós~ ocorre sob duas for
mas: as datas nacionais e os dias santos. 

As datas nacionais se caracterizam pela sua 
·significação histórica, em que se celebram as 
v~rdadelras conquistas do povo enquanto N:i
çao.•Entre e~t_a~, há datas reconhecidas por 
seu caráter comunitário, como a que celebra 
a _confratemizaçãp universal, congregando 
todos os povos em tOrno do Significado de 
~az e união cohtido nc:> primeiro dia de janeiro 
de cada ano. De outro lado, situam-se· as da
tas cuja refefénêía histórica é específica da 
Nação, e süa preservação é {Úndamental no 
sentido de mant~r o vínculo do cidadão com 
a sua imige-Iii de Pátria, vinculo esse caire
gado de valores cristalizados pela tradição. 

Em relaçã? aos dias santos, o que ocorreu 
é qu~ a IgreJa, exercendo a competéncia de 
defiwr o seu próprio calendário acomodou 
a maioria dos dias santificados no's domingos, 
levando e:r;n conta, para tanto, a importância 
d.e. ~eter~;1d0s dados sociais, como a impe~ 
nosa necessidade do trabalho para a sobrevi
v~ncia ~os estr~tos mais carentes da popula
çao: Nao contidos nessa norma de acomo
dação nos dOiiiinios, estão a comemoração 
d~ Corpus_ Çhrlsti (data variável), a sexta
feira da Paixão, a Padroeira do Brasil (12 
de outubro) e Finados (2 de novembro). Co
mo naç-ão predominantemente católica, a an
tecipação da reverência prestada, por exem
plo, aos mortos só pode ser definida como 
uma impertinência lrijt.iStificiívii"!. O qu-e ocor:e em t~is SitUações, é que a popula-ção aCaba 
Ignorando essa antecipação artí_ficial e p-ro
move a co!Uemoração (la data tfãdíCiOTial, co· 
mo atestam exemplos recentes. 

A prática tem provado enfaticamente que 
não se deve ir contra aquilo que o povo consa
gra e celebra, __ sejà através do sentimento de 
patriotismo, seja através de suas convicções 
religiosas. 

O argumento que suscita a possibilidade 
de o número de feriados afetar o quadro Pro
dutivo nacional e de a antecipação minorar 

este efeito, fica invaliçlado tendo em vista 
tanto o peréentual mínimo dOs dias comemO
rativos em ielação ao calendário -dos dias 
úteis, quanto- pela verdadeira: "duplicação" 
dos feriados que -a s-ociedade acaba informal
mente promovendo, celebrando as datas em 
causa nos dias estabelecidospela a_ntecipação 
e, também, nos dias culturalmente reconhe
cidos. 

Conclusivamente, nos manifestamos favo
ravelmente ao mérito do Projeto de Lei do 
Senado n~> 353, de 1989,. pronunciando-noS 
pela sua aprovação e para cujo aprimorainen
to contribuímos, mediante a apresentação de 
emenda ao caput do art. 19, no s_entido de 
,incOrporar, nos termos justificados pelo pre
_sente parecer, o~ dias santos (Corpus Christi 
e Nossa Senhora Aparecida) à relação dos 
feriados nacionais. -

EMENDA N•1-CE 

Ao Projeto de Lei dÓ Senado n~' 353, de 
1989, que estabel~!Ce os feriados nacionais e 
dá outras providências: 

Art. 19 Constituem feriados nacionais as 
datas abaixo discriminadas, comemorativas 
dos eventos que menciona: 

19 de janeiro- Dia da Confraternização 
Universel 

21 de' abril- Dia de Tiradente& 
19 de maio - Dia do Trabalho 
7 de setembro - Dia da Independência 
12 de outubro- Dia da Padroeira doBra-

sil 
2 de novembro -Dia de Finados 
15 de novembro - Dia da Proclamação 

da R~púb1ica 
25 _de dezembro- Dia de Natal 
Sexta-feira Santa 
Corpus Cbristi 
Terça-feira de Carnaval 
Sala das Comissões, 16 de maío de--1990. 

-João Calmon, Presidente - Antônio Ltliz 
Maya, Relator - Meirao Filho - Francisco 
Rollemberg - Mauro BenevideS -- Irapuan 
Costa Júnior - Cid Sabóia de Carvalho -
Jorge Bomhausen- Edison Lobão- Márcio 
Lacerda - Ronan Tito - José Fogaça -
Maurício Corrêa. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 353, DE 1989 

(Se~~dor_ Jutahy Magalhães) 

Estabelece os feriados nacionais e dá 
outras providências. 

O Congresso NaciÕnal decreta: 
Art. 1" Constituem feríados nacionais as 

datas abaixo discriminadas, comem-orativas 
dos eventoS: que menciona: _ 

1" de janeiro - 'Dia da Confraternização 
Universal 

21 de abril - Dia de Tiradentes 
1~ de-maio- Día do TrabalhO 
7 de setembro- Dia da Independência 
.12 de outubro- Dia da Padroeira doBra-

sil 
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2 de novembro -Dia de Finados 
15 de novembro - Dia da Proctamação 

da República 
25 de dezembro - Dia de Natal 
Sexta· feira Santa 
Corpus Cbristi 
Terça-feira de Carnaval 
§ 1 '? As datas mencionadas no caput des

te artigo não poderão ser deslocadas para 
qualquer outro dia, sob qualquer pretexto. 

Art. 2P Esta lei entra em vigor na data 
de Sua publicação. 

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

PARECER N• 148, DE 1990 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n• 262, de 1989, 
que "dispõe sobre o exercício dos direitos 
culturais, os incentivos à Cultura, a pro
teção à Cultura brasileira e dá outras pro
vidências' •. 

Relator: Senador Carlos De'Carlf 
O presente projeto de lei regulamenta o 

disposto no caput e no § 1 ~ do art. 215 e 
no caput, parte do § V e no § 3~ do art. 
216 da ConstituiçãO Federal, que dizem resw 
peito aos direitos culturais, definidos no art. 
19, como aqueles que permitem ao indivíduo 
realizar plenamente a sua verdadeira dimen
são humana, possibilitando a sua partlcipação 
integral no processo de criação e expressão 
dos valores humanos na sociedade, atrelan
do-os, de maneira conseqüente, à ·questão 
do direito à Educação. 

O projeto estabelece, ainda, em seu art. 
29, toda uma série de princípios que deverão 
nortear o exercíciO dos direitos culturais, 
princípios que vão desde o estabelecimento 
fundaiÍlental da liberdade de criação, prática 
e divulgação de valores e bens culturais, até 
o reconhecimento de nossa identidade plural 
e o imperativo de sua preservação em suas 
manifestações materiais e -iriiatúíais. O am
plo espectro de condições arroladas passa, 
também, muito oportunamente, pela clara 
atribuição de responsabilidade quanto à pre
servação do património nacional, considera
do em sua diversidade, tanto ao cidadão, 
quanto ao Poder Público. Este, por sua vez, 
se responsabilizará também pela recupera
ção, registro e difusão da memória histõriéa 
e sociat·do País. Cabe ainda a~derPúblico, 
conforme o art. 39 do projeto de lei, adequar 
sua política às normas estabelecidas no art. 
2'-

O presente projeto de lei trata, também, 
dos demais deveres do Poder Público relati
vos à manutenção de fontes de acesso à cultu
ra (como bibliotecas, museus, casas de cultu
ra, etc.), consideradas as peculiaridades étni
cas e regionais do País, preocupação igual
mente presente na composição dos Conselhos 
de Cultura nos Estados, Municípios e Distrito 
Federal, estabelecendo o dever do Município 
de apoiar a sua produção cultural, seja ela 
erudita ou popular, como a dos artesãos, 

Ademais, o projeto em causa incorpora bew 
nefícios fiscais dirigidos aos investidores que 
destinam seus recursos â cultura, sustentando 

os incentivos já contemplados na Lei nG 7 .505, 
de 2 de julho de 1986, a chamada "Lei Sar
ney". Agrega-se a esse ponto medida nova 
que isenta de impostos federais as instituições 
culturais sem fins lucrativos e os direitos auto
rais das pessoas físicas produtoras da criação 
literária, científica e artística. 

Q_s artigos finais do projeto de lei em exame 
asseguram a efetiva divulgação da cultura 
Prª-sjl~jra, tanto pelos veículos de comuni
cação, quanto pela programação, das institui
ções educativas. 

Registre-se, outrossim, que não foram 
-apresentadas emendas no prazo regimental. 

É de todo oportuno comentar, preliminar
mente, a propriedade da apresentação do 
pfesente projeto de _lei, tendo em vista a im
portância da matéria por ele tratada. Assim, 
a partir de uma conceítuação abrangente de 
cultura -entendida como o sistema interde
pendente e ordenado das atividades humanas 
-não ape~as os bens tradicionalmente reco
nhecidos como culturais, mas também toda 
uma gama de comportamentos, afazeres, vi
sões do mundo, sempre presentes na dinâ
mica do cotid!ano! se inserem na ordem de 
matérias merecedoras de proteção e conser
vação, por parte tanto do Poder Público, 
quanto dos cidadãos. 

Considerada essa premissa, torna-se abso
lutamente indispensável que stjam legalmen
te definidos os direitos culturais e fixadas as 
condições para o seu pleno exercício. Com 
efeito, os tópicos referidos - objeto da for
mulação do projeto de lei em exame- cons
tituem um. fundamento, uma anterioiidade 
ao estabeleciniento das regras específicas de 
proteção ã cultura brasileira, cqnsubstancia
das nas políticas públicas. Portanto, parece
nos .extremamente apropriado que este posSa 
ser considerado como "Projeto de Lei das 
Bases e DiretriZes ·da Cultura", como quer 
o autor em sua Justificação. 

Tendo como pano de fundo -a Declaração 
Universal dos Direitos_ Humanos, o projeto 
define os chamados Direitos Culturais, nor
matizando um regime de princípios que deve~ 
rá reger o seu exercício, sem se alhear da 
questão da especificidade cultural das dife
rentes regiões_ do País. Só se viabiliza o pleno 
exercício dos referidos Direitos Culturais, 
mediante o estabelecimento de pré-requisitos 
para sua prática; e é exatam.ente esse o funda
mento do projeto de lei em exame. 

Por outro lado, com igual importância, são 
definidos os papéis do Poder Público e do 
cidadão no correto cumprimento do disposto 
pela lei. Dessa forma, ficam estabelecidas as 
responsabilidades do Estado- quanto ã ade
quação das poUticas aos princípios fundamen
tais, garantindo a sua execução - e da popu
lação- quanto ã efetiva-prática desses prin
cípios. Com semelhante postura de convivên
cia democrática, os setores do Estado que 
tratam da matéria e as. comunidades têm re
guladas suas responsabilidades e seus direi
tos. 

Convêm salientar que o presente projetO, 
ao garantir os Direitos Culturais, abre espaço 
pâ.rà uma eficaz proteção ao património na-

clonai, dando-se particular importância ao re
lacionamento entre a criação e prodUção indi
vidual e/ou coletiV-a e a emergência dos bens 
ct,dturais, favorecendo. uma piodução mais 

·ampla, mais confiante e mais livre, e ratifi
cando a responsàb11idade.do Estado em favor 
de sua plena execução. 

Quanto aos incentivos fiscais, o- projeto·de 
lei amplia oportunamente as vantagens aos 
doadores, patrocinadores e investidores do 
setor cultural, tratando, de modo justo, a 
questão da isenção de impostos federais aos 
direitos autorais. 

Finalmente, louvamos a preocupação com 
a preservação da nossa identidade, ao garan
tir, sem laivos de xenofobia, a precedência 
da produção genuinamente nacional, tanto 
nos veículos de comunicação; quanto na pro
gramação das instituiçõés educativas. 

Pelo exposto, e considerandO a sua consti
tucionalidade, pronunciamo-nos favoravel
mente ao projeto de lei do Senado n~ 262, 
de 1989. 

Sala das Comissões, 16 de fu.aio de 1990. 
--:- João Calmou, Presidente - Cai'los de' 
C~P:Ii, Relator - Edison Lobão - Melra Fi
lho - Francisco Rollemberg - Mauro Bene
vides - Irapuan Costa JúniOr - Antônio 
Luiz Maya - Cid Sabóia de Carvalho - Jor
ge Bornhausen - Márcio Lacerda - Ronan 
Tito - Maurício Corria - José Fogaça. 

PARECER N• 149, DE 1990 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Pr()jeto de Lei do Senado n• 76, de 1989, 
que "dispõe sobre o ensino obrigãtório, 
em todos os cursos jurídicos do Pais, da 
disciplina Direitos H11manos Fundamen_
tais". 

Relator: Senador Joié Fogaça-
O presente Projeto de Lei, de autoOa do 

eminente Senador Itaffiar Franco, propõe o 
ensino obrigatório, em todos os cursos jurídi
cos do País, da ~isciplina Direitos Humanos 
Fundamentais, devendo as. in~tituições de en
sino tomar por base os princípios insertos na 
Declaração Universal dos Direitos.Humanos, 
na Declaração Americana 'i:los Pireitos e De
veres do Homem e no Direito Constitucional' 
Brasileiro. Além disso, o Projeto estabelece 
que a disciplina podaá, optativamente, · selõ 
ministrada em quaisquer outros curSos supe-
riores. · 

Do ponto de vista da constitUciOnalidade, 
o Projeto fere o art. 207 da Constituição Fe
deral, que estabelece "au_tonomia didático
cie-ntífica'' paia a Universidade. Entendido na 
plenitude, este dispositivo constitucional per
mite que cada universidade estabeleça os seus 
currículos livremente, em cdn-sonância com 
o que possa haver de mais ·avançado em cada 
campo do conhecimento humano e com as 
necessidades nacionais. 

As univ.ersidades formam, contudo, o siste-· 
ma de ensino nacional de 39 grau, dentro do 
qual é desejável um mínimo de padronização 
na formação profissional, no interesse da rea
lidade e das necessídcides nacionais e da for
mação mínima obrigatória que devem ter os 
profissionais formados nessas escolas .. 
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Por esta razão, foi criado o conceito de 
currículo mínimo obrigatório, para designar 
o conjunto de disciplinas que devem compor 
obrigatoriamente os cursos de gr_g.duação do 
País, cabendo ao Conselho Federal de Educa
ção estabelecê-lo, segundo o disposto no art. 
26, da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 
1968: 

···o Conselho Federal de Educação fi
xará o currículo mínimo e a duração mí
nima dos cursos superiores correspon
dentes a profissões reguladas em lei e 
de outros necessários cro desenvolvimen
to nacional." 

Assim, embora do ponto de vista da hierar-
quia das leis nada impeça que uma lei altere 
a outn1, entendemos que a proposição fere 
um princípio importante, qual seja o da dele
gação de competência a um órgão com -carac
terísticas adequadas ao estudo da conveniên
cia da adoção das disciplinas que-devem com· 
por os cursos de 3'1 grau do País. Rompido 
esse princípio, poderíamos ter uma avalanche 
de projetos no Congresso Nacional, determi
nando a introdução de tais ou quais di sei· 
p!inas em tais uu quais currículos das escolas 
do País, _o_que, definitivamente, não nos pare
ce matéria de competência do Poder Legis
lativo. 

Do ponto de vista do mérito, embora traga 
idéia altamente louvável, parece-nos que a 
proposição visa a leg-islar sobre algo já resol
vido. 

O currículo mínimo estabelecido pelo Con
selho Federal de Educação, ·através da Reso
lução n" 3/72, para os ·c-ursos- de Direito no 
Brasil inclui a disciplina Diieífo Constitucio
nal, que tem como conteúdo obrigatório o 
estudo do Sistema Constitucional Brasileiro. 

A Constituição Federal, votadl\,OO ano pas
sado, tem o seu artigo 5o, que_ compõe o Capí
tulo I, Dos DireitOs e Deveres Individuais 
e Coletivos, inteiramerite baseado na Decla
ração Universal dos Direitos Humanos, niz.ão 
suficiente pata que as escolas de Direito tra
tem exaustivamente do assunto, sem que, pa
ra isso, haja a necessidade de criação de disci
plina para o estudo exclusivo dessa matéria. 

Ãlém disso, o art. 4',.:9a Constítuiçáó Fede
ral, em sua alínea II, estabelece que o Brasil, 
nas suas relações internacionais, será regido 
pela "prevalência dos direitos humanos", en
tre outros princípios ali estabelecidos. Direitp 
Internacional Púbfico é também matéria op
tativa do ciclo profissional, segundo o currf· 
cuJo mínimo aprovado pelo Conselho Federal 
de Educação, surgindo aí'ffiais um momento 
dedicado ao e!;tudo da questão dos direitos 
humanos nos cursos jurídicos do País. 

Por estas razões, somos pela rejeição do 
presente Projeto, 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1990. 
-João Calmon, Presidente --José Fogaça, 
Relator- Francisco Rollemberg- Irapuan 
Costa Júnior - Antônio Luiz Maya - Cid 
Sabóia de Carvalho - Jorge Borhnausen -
Edison Lobão- Márcio Lacerda - Maurício 
Corrêa - Mauro Benevides - Ronan Tito. 

VOTO EM SEPARADO 

Vencido, do Senador Jamil Haddad, 
na Comissão de Educação, ao Projeto de 
Lei do-Senado n~ 76, de 1989, que ''dispõe 
sobre o ensino obrigatório, em todos os 
cursõs jurídicos do País, da disciplina Di
reitos Humanos Fundamentais". 

Chega a es_ta Comissão Projeto de Lei de 
autoria do Senador Itamar Franco tornando 
obrigatório ensino da disciplina "Direitos 
Humanos Fundamentais" em todos os cursos 
jurídicos do País. 

Assim justifica o representante do Estado 
de Minas Gerais a necessidade da iniciativa: 

"Agora, com-·a abertura política e os 
esforços pela democratização das nossas 
instituiç_6eS, entendemos extremamente 
oportunõ- reaviver a idéia de inserir nos 
cursos jurídicos do País a disciplina dos 
"Direitos Humanos. 

A própria Carta das Nações Unidas 
-a que o Brasil t(.!mbém se associa como 
membro -aa Orgap.ização dos Estados 
Americanos - depois de ressaltar em 
seu preâmbulo, "a fe rios direitos funda
·me-n.tais -d-o homem, no valor e na digni
dade do ser humano, na igualdade de 
direitos dos homens e das mulheres'' as
sinala, COmo objetiVO precípuo, o propô· 
sito de ''promover e estimular o respeito 
aos direitos humanos e às liberdades fun· 
damentais para todos, sem distinção de 
raça, sex"6, língua ou Feligião". Apro
vada a Declaração Universal dos Direi· 
tó"S Humanos, recomenda a necessidade 
de que cada indivíduo "se esforce, atra
vés do ensino e da educação, por promo
ver o respeito a esses direitos e liber
dades. 

A partir dessa recomendação, vários 
países tém, ultimamente, dado ênfase à 
divulgação do ensino dos direitos do ho
mem, no âmbito universitário, alguns 
até,_ como a França, criando institutos 
internacionais vinculados precipuamen
te a esse objetivo. De modo semelhante 
se comportou o congresso do Instituto 
Hh;pano-Americano de Direito Interna· 
cional, que s.e realizou em Lima, de 2 
a 12 de outubro de 1970, ao reconhecer 
a necessidade de se intensificar o estudo 
dos direitos do homem. Já a Interna
tional-Law Association,-·por ocasião da 
ss~ Confeiência realizada em Nova Ior
que,_ cm outubro de 1972. proclamou a 
indeclinável necessidade de desenvolver 
o ensino dos direitos humanos. 

Em nosso País, constitui fundamento 
histórico dODireito ConstituciOnal Bra· 
sileiro, o respeito aos princíp~os e garan

-tias ligados· aos direitos do homem, o~ 
quais têm sido consagl"adOs em nossas 
Cartas Políticas como verdadeiros direi
tos fundamentais, marcados até pela in
tocabilidade que lhes configura a marca 
9e supraestabilidade, Esta afinidade tor
nou-se mais concreta e evidente com a 
edição da Lei n!' 4.319, de 1964, que criou 

o Conselho de DCfesa dos- Direitos da 
Pessoa Humana." 

Após examinar a proposição, conclui o 
eminente Relator: 

"Do ponto de vista da constituciona
lidade, o projeto fere o art. 207 da Cons
tituição Federal que estabeleceu "auto
nomia didático-científica" para a Uni
versidade. Entendido na plenitude, este 
dispositivo constitucional permite que 
cada Universidade estabeleça os seus 
currículos livremente, em consonância 
com o_ que possa h a ver de mais avançado 
cm cada campo do cop.):!ecimento hmp.a
nó e coni as· ne:'cessiâades nacionais ... 

Imagina o nobre relator que a universidade 
encontra-se investida de um autêntico "sta
tus" corporativo, sendo vedado ao Poder Pú
blico o exercício de qualquer tutela, fiscali· 
zaçao ou controle. Parece-nos, ao contráriO, 
que a autonomia "didático-científica" deve 
ser entendida não só no contexto global do 
capítulo mas sobretudo em função do sistema 
constitucional como um todo._ 

-0 artigo 205 da Lei Maior, ao fixar compe· 
tências e definir os princípios reitores da edu
cação, enfaticamente declara ser um dever 
do Estado prové-la e um direito de todos 
o acesso à mesma. Quanto aos objetivos do 
processo educacional, dois são arrolados de 
forma expressa: -- -

-preparo para o exercício-de cidadania, 
e 
~ qualificação para o trabalho. 
Vê-se, desde logo, que a universidade en

quanto ente responsável pelo ensino de ter
ceiro grau tem _a sua autonomia condiciona· 
da. 

Ademais, compete ã União legislar, priva
tivamente, sobre as "condições para o exer
cício de profissões" (art. 22, inciso XVI) e 
"diretrizes e bases da educação n.acional" 
(art. 22, inciso XXIV), competências estas 
que, interpretadas de forma sistemática com 
o preceituado para o sistema educacional, le
vam-nos a admitir ser perfeitamente lícito o 
estabelecimento de _exigências curriculares 
mínimas, sobretudo nas áreas profissionali
zantes. 

Aliás, o próprio parecer reconhece esta cir· 
cunstância ao admitir a perfeifa compattbi
lídade das funções delegadas pela Lei n~ 
5.540, de 18 de novembro de 1968, ao Conse
lho Federal de Educação com os princípios 
constitucionais vigentes a partir de outubro 
de 1988. 

Se é lícito à lei ordinária transferir determi
nitda atribuição a um órgão executivo, obvia
mente poderá, a qualquer momento, este 
mesmo tipo de norma jurídica, chamar de 
volta a si a competência ~ansferjda. 
- Ficã, pois, desde logo afastada a eiva de 

inconstitucionalidade que s~e pretendeu atri
buir ao projeto. 

Na verdade, o argumento que parece ter 
efetivamente influenciado o nobre Relator 
é o seguinte: 

'' ... entendemos que a proposição fere 
um princípio importante qual seja o da 
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delegação de competência a um órgão 
com características adequadas ao estudo_ 
da conveniência da adoção das discipli
nas que devem compor os cursos de 3~ 
grau do País." 

Trata-se, pois, de um juízo de conveniên
cia. Sería mais Salutar e adequado manter 
íntegra e exclusiva a competênCia do Conse
lho Federal de Educação. 

Acrescentã, ainda, o nobre congressista 
um argumento que revela sua preocupação 
eminentemente pragmática: 

''Rompido esse princípio, poderíamos 
ter uma avalancha de projetas no Con
gresso Nacional, determinando a intro
dução de tais ou quais disciplina!; em tais 
ou, qu.~is currículos __ das escolas do 
Pru.s ... 

Finalmente, é lembrado que o " ... .currí
culo mínimo estabelecido pelo conselho Fe· 
deral de Educação, através da Resolução n• 
3172, para os cursos de Direito no Brasil inclui 
a disciplina Direito Constitucional ... " e que 
esta, necessariamente, haverá de tratar dos 
direitos humanos fundamentais porquanto a 
Carta Magna dedica todo o título segundo 
ao assunto. 

Parece ter escapado à percepção do ilustre 
representante do Estado do Rio Grande do 
Sul o fato de que, pela primeira vez na hítória 
deste País, uma constituição inverte a ordem 
de prioridades. 

Até 1988, todos os textos tinham como títu· 
lo introdutório a "Organização Nacional", 
vale dizer as regras gerais relativas à organi
zação do Estado. Por esta razão, as facul· 
dades de direito, tradicíóilalmente ,lecionam, 
antes de qualquer outra disciplina de direíto 
público, a cadeira denominada Teoria Cera! 
de Esdado. 

Esta ordem seqüencial traduz uma concep
ção de direito e de estado, hoje ultrapassada. 
A ordem jurídica era vista Como u:ni.a emana
ção do poder constituído, cabendo às institui· 
ções específicas ditar, de forma exclusiva, re
gras de conduta para a sociedade. 

Hoje, prevalece sobre qualquer outro valor 
os direitos e garantias fundamentais do ser 
humano. A presetvação e a realização destes 
é que justifica e fundamenta o próprio estado. 

O professor José Carlos Vieira de Andra
de, comentando o sentido _e alcance jurídico 
dos direitos fundamentais na constituição 
portuguesa, com precisão e acuidade afirma 
existir: 

" ... uma unidade de sentido jurídico
constitucionalmente fundada no domí
nio dos direitoS fundamentais, isto é, pe
la possibilidade de uma construção nor
mativa coere-Ilte·,~apaz de integrar num 
quadro geral a interpretação e aplicação 
dos preceitos constitucionais respeCfi
vos. Nesse sentido, pode afirmar~se que 
os direitos fundamentais constitUem um 
sistema ou uma ordem. Por outro lado, 
essa ordem ou sistema estrutura-se em 
referência -ã-u:rD-princípio de valor, que 
a fundamenta. Não representa, por isso, 
uma up:i4adc puramente lógica ou fun
cional, mecânica ou sistêmica, mas s[m 

uma unidade axiológico_-normativa, uma 
unidade de sentido cultural..." 

(in: os Direitos -Fundamentais na Coilsti
tuição Portuguesa de 1976, Ed. Almedina
pág. 107). 

A exemplo do que ocorre hoje em nosso 
País, vislumbra o professor lusitano neste tip<l 
de sistema jurídico: _ _ _ 

~·_ ... _o conjunto dos direitos fundamen
tais tem também uma ordem ou sentido, 
na medida em que se destina especifica
mente ·a definir e garantir a posição do 
homem concreto na sociedade política. 
Não deve ser visto, portanto, como um 
mero catálogo de direitos e garantias, 
mas como, para além disto, expressão 
da unidade de sentido que cada indiví
duo representa enquanto ser autónomo, 
de uma certa idéia de homem jurídico
constitucionalmente mediatizada. Cons
titui, nesta medida, no seu conteúdo es
sencial, uma dimensão básica da Consti
tuição material, com a qual é até muitas 
vezes confundida ou conscientemente 
identificada." (op. cit. pág. 108) 

Ora, se os cursos jurídicios são ministra
dos, principalmente, para formar a legião de 
profiSsionais envolvidos nã rea1ização do di
reito, da justiça e dos val6res básicos consa
grados pela sociedade, e tendo em vista a 
radical mudança havida a partir de outubro 
de 1988, nada mais sensato e pertinente do 
que exigir-se o ensino, em caráter obriga
tório, da disciplina ''Direitos Humanos Fun-

- ·aaffientais". 
Pelas razões apontadas, discordamos do 

parec:er do Relator e opinamos pela aprova
ção da matéria na forma do projeto apre· 
sentado. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1990. 
-Senador Jamil Haddad. 

P ~RECER N' ISO, DE 1990 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n~ 368, de ·198 
que "autoriza o Poder E"ecutivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Pimenta Bue
no, no Estado de Rondônia". 

Relator: Senador Áureo Mello 
A proposição ora em estudo, aPresentada 

pelo ~lustre Senador Odacir Soares, ojetiva 
autonzar o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Pimenta Bueno, no Esta-

_do de Rondônia. 
De inegável valor social, a matéria merece 

considerações necessárias ao esclarecimento 
das importantes conseqüências que decorre
rão da criação e instalação da Escola Técnica 
de Pimenta Bueno. 

A educação é, atU.almente,_ a prioridade 
_mais urgente da política social. De fato, os 
parlamentares constituintes, sensíveis a este 
grave problema brasileiro, inscreveram na 
Carta Magna promulgada em 1988: 

"Art. 205. A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da famllia 
será promovida e incentivada com a cola

- boração da So·ciedide_, -VisandO aÕ pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua quali
ficação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios: 
I- igualdade de condições para .o 

acesso e permanência na escola; 

IV- gratuidade do ensino público em 
estab!;!lecimentos oficiais; 

No dispositivo constitucional abaixo trans
crito se estabelecem os direitos dos cidadãos 
brasileiros à educação e à profissionalização: 

"Art. 227. É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à crian· 
ça e ao adolecente, com absoluta priori· 
dade_, o direito ã vida, à saúde, à alimen
tação, à educação, ao lazer, à profissio
nalização, à cultura, à dignidade, ao res· 
peito, à liberdade e ã convivência fami
liar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 

--- crueldade e opressão." -

A profissionalização é uma necessidade de 
valor incontestável. É ela que oferece condi
ções ao jovem estudante de se inserir no mer
cado formal de trabalho, abrindo-lhe as por
tas para uma melhor remuneração do traba
lho, Assim, os cursos técnicos, ao formar qua
dros de mão-de~obra especializada e qualifi
cada, contribuem decisivamente para dimi
nuir os índices de trabalho marginal e aumen
tar a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Entendemos que a criação da Escola Téc
nica Federal de Pimenta Bueno significa im
portante passo para estimular o proceso de 
desenvolvimento econômico-social não ape
nas do municfpio, reconhecidamente pólo de 
grande desenvolvimento comercial de produ
tos originários de localidades distantes. mas 
também da região e do novo Estad_o de Ron
dônia. 

Pelo exposto e porque acreditamos que o 
verdadeiro investimento" é -ãqllele que esti
mula e promove a educação ao mesmo tempo 
em que valoriza o trabalho com os olhos na 
construção de um futuro justo, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei do ~Senado ora 
em exame. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1990. 
- João Calmou, Presidente - Áureo Mello, 
Relator - Meira Filho - Francisco Rollem
berg - Mauro Benevides - Irapuan Costa 
Junior- Cide Sabóia de Carvalho- Jorge 
BOrnhausen - Márdo Lacerda - Maurício 
Corrêa- Edison Lobão- José Fogaça
Ronan Tito. 

PARECER N'l51, DE 1989 
Da Comissão de Educação, sobre o 

uprojeto de Lei do Senado n• 274, de 
1989, que concede "autorizaÇão para- o 
Poder Executivo criar a Escola Técnica 
Federal de Cachoeiro do Itapemirim, Es
tado do Espírito Santo, e dá outras provi· 
dênciasn. 

Relator: Senador M_a-ºro Benevides 
A proposição em tela, apresentada pelo 

ilustre Senador GefSoil-Camata, objetíva au-
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torizar o Poder Executivo_ a criar a Escola 
Técnica Federal de Cachoeiro do Itapemírim, 
no Estado do Espírito Santo. 

A 6-tatéria tratada no Projeto de Lei em 
estudo é da mais alta relevância. Reconhe
cendo a importância da formação profissio
nal, os constituintes inscreveram na Carta 
Magna, promulgada em 5 de outubro de 
1988, os prindpiCls que garantem a educação 
como condição formação para o trabalho. 
Dentre eles temos ·o ãrt. 205, que disPõe: 

''Art. 205~ - Á educação, direito de 
todos e dever do Estado e da familia, 
será promovida com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvol
vimento da pessoa, seu preparo pãra o
exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho." 

São inúmeros os benefícios que as Escolas 
Técnicas trazem às crianças e·aos adolescen
tes. A quatificação da mão-de-obra obtida 
por intermédio da escola Profissional possi
bilita a participação no mercado de trabalho 
como trabalhador especializado. Ressalta
mos aqui o fato de que, reconhecidamente, 
está é a única via possível para inúmeras 
crianças e jovens obterem uma profissão. E 
é, por isso, a única fOrma de vislumbrarem 
a possibilidade de, no futuro, melhorarem 
a sua qualidade de vida e a da família. 

Não temos dúvida de que a escola técnica 
cumpre hoje, em nossa sociedade, o impor
tante papel de promover a educação integral, 
do aluno. Ao mesmo tempo em que lhe ofere
ce os princípios básicos da formação huma
nística, também o prepara·rrara· o trabãlho 
através de cuidadosa orientação profissionaL 

De outro lado, é importante enfatizar que 
a mão-de-obra especializada utilizada pelas 
empresas industriais e comerciais repercute, 
positivamente, na ffielhoria da qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos à sociedade 
e no aumento da produtividade, indicadores 
do estabelecimento e do deseôvolvimento de 
uma economia moderna. 

Pelas razões expostas e por reconhecernlos 
que a escola técnica é, acima de tudo, uma 
necessidade social, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei em exame. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1990. 
-João Calmon, Presidente -Mauro Bene
bides, Relator - Ronan Tito - Francisco 
Rollemberg - Meira Filbo - José Fogaça 
- - Mauricio Corrêa - Irapuan Costa Jú~ 
nior - Antônio Lufz Maya - Cid Saboia 
de Carvalho - Edison Lobãó - Jorge Bor
nhausen - Márcio Lacerda 

PARECER N" 152, DE 1990 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n• 312, de 1989, 
que' 'dispõe sobre a emissão de uma série 
especial de selos postais comemorativa do 
centenário de fundação do Instituto 
Grambery de Juiz de Fora. 

Relator: Senador Lê'ite Chaves. 
1. Relatório. 

Chega a sesta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Lei do Senado no 312, de 1989 

que "dispõe sobre a emissão de uma série 
especial de _selos postais comemorativa do 
centenário de fundaç-Jo do Instituto Gram
bery de Juiz de Fora". 

Pretellde o ilustre Proponente, que a 
União, no curso do primeiro semestre do ano 
de 1990, providencie a emissão de uma série 
espeCi<ii de selos postais comemorativa do 
centenário d.e f{!ildação do Instituto Gram
bery Jll! cidade de juiz de Fora, Minas Gerais. 

Prescreve ainda ci Projeto que a referida 
série de selos__contenhaaestampa do conjun
to arquitetônico sede do Instituto, além de 
outras disposições complementares. 

Ao justificar sua Propositura, o ilustre Se
nador 1t:).mar Franco resume a história da
quele instituto, dizendo que: 

.. 0 idealismo Cfa Igreja Metodista 
Americana trouxe para- a "Manchester 
Mineira" já em 1889 eleita como a comu
na de nosso País que viria a ser, por 
suas potencialidades, o domicilio do pro-

' - -gresso esse gtànde Colégio-Giãmbery 
dotado de experiénda uni':"ersal nos 
campos da Ciência, da arte, da educa
ção, do esporte e do relacionamento hu
mano. 

Afirma o autor que a atual Constituição. 
em seu artigo 216, § 3~, remete à lei ordinária 
a responsabilidade pelo estabelecimento de 
"'incentivos para a produção e conhecimento 
de bens e valores culturais". Diz ainda que 
.. antes mesmo de tal preocupação ser erigida 
em preceito da Lei Maior, o Congresso Na
cional já vinha aprovando diplomas legais ins
tituindo o lançamento de séries de_selos pos
tais como forma de comemorar e difundir 
os serviços preStãdos à Nação por-instituições 
de ensino que, a exemplo do Grambery, con
tribuem para a elevação dos valores éticos 
e culturais da sociedade": 

Esteve o presente ProjetO à diSposiÇão dos 
senhores senadores ndta Comissão de Edu
cação, para o recebiriteh.to de emendas, fato 
que não ocorreu, findo o prazo regimental." 

Este, o relatório. 

2- Voto do Relator 

Por compreender a relevância do porte do 
Instituto Grambery, de Juiz de Fora, enten
der adequada a forma escolhida para a come
moração do centenário de existência do refe
rido Instituto, e diante dos precedentes exis
tentes, voto pela aprovação do presente Pro
jeto de Lei, pedindo aos nobres colegas que 
o acolham favoravelmente. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1990. 
- Leite Chaves, Relator. Joào Calmon, Pre
sidente - Meira Filbo - Francisco Rollem
berg - _M_~~ro Benevides - Irapuan Costa 
Júnior - Ronan Tito - Jorge Bornhausen 
- Cid Saboi de Carvalho - Edison Lobão 
---Márcio Lacerda - José Fogaça - Mau-
rício Corrêa - Antônio Luiz Maya 

PARECER N~ 153, DE 1990 

Da Comissão de Educação, sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n? 415, de 1989, 
que uautorlza o Poder Executivo a criar 
a Escola Agrotécnica Federal no Muni
cípio de Porto Nacional no Estado do To
Cantins, e1 

dá outra~ providênciastt. 

Relator: Senador Mauro Benevides 
A proposição em tela, de autoria do nobre 

Senador António Luiz Maya, representante 
do Estado do Tocantins, objetiva autorizar 
o Poder Executivo a criar a Escola Agro~ 
técnica Federal no Município de Porto Nacio
nal, naquela unidade da Federação. 

O novo Estado do Tocantins foi criado por 
decisão da Assembléia Nacional Constituinte 
instalada em 1987. Assim determinou o art, 
13, do Ato da Disposições Constitucionais 
Transitórias, da Constituição Federal pro
mulgada em outubro de 1988: 

"Art. 13. Ê criado o Estado do To
cantins, pelo desmembramento da área 
descrita neste artigo, dando-se sua insta
lação no quadragésimo sexto dia após 
a eleição prevista no § 3~, mas não ahtes 
de 1~ de janeirO de 1989." 

A matéria ora em estudo é da mais alta 
importância e 'urgência,. pois visa promoVer 
a profissionalização dos jovens do Estado do 
Tocantins: 

Há décadas, antes, portanto, da sua sepa
ração geográfiCa, a região nórte do Estado 
de Goiás já era reco~hbcida, nacio.Oalmente 
como grande_ produtora no setor agropecuáM 
rio. Cumpria sua missão comO fonte di abas
tecimento__ não apenas do mercado interno, 
como também do mercado externo. De longa 
data ve_m-se desenvolvendo significativamen
te as atividades rurais naquela região. 

Da proposta contida no presente Projeto 
de Lei ressaltamos dois aspectos particular
mente relevantes _para a Socie.dade. 

O primeiro deles se refere ao conteúdo 
educacional, que se liga diretamente ao direi
to intrínseco das pessoas a' terem acesso à 
educação, ao mesmo tempo em que obedece 
ao estabelecido no seguinte dispositívo cons
titucional: 

"Art. -205. A ·educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, 
será promovida com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvol
vimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificaçã&
para o trabalho." 

O segurtdo aspecto a ser salientado diz res
peito ao aspecto social. De fato, não podemos 
negar o valor da profisSionalização na promo
ção da qualidade de vida dos trabalhadores. 
Se, de um lado a especialização possibilita, 
a nível individual, a oportunidade de melho
res empregos e salários, de outro, vista a so
ciedade_como um todo, abre-Se a oportuni
dade 'do consumo de produtos de melhor qua
lidade. Ressalte-se, ainda, que a utilização 
de técnicas avançadas e moderna na agricul
tura e pecuária·, adquiridas em cursos profis-
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.si9nalizantes, proporciona tanibém a op-ortu
nidade de oferta de produtos a preços mais 
acessíveis' aos consumidores, 

Assim, entendemos que a criação da Esco
la Agrotécnica Federal de Porto Nacional tra
rá benefícios não apenas aos jOvens estudan
tes, mas também a toda sociedade. 

Pelas razões expostas e por reconhecermos 
que a Escola Agrotécnica muito contiibuirá 
para o desenvolvimento económico do novo 
Estad_o do Tocantins, somos pela aprovação_ 
do Projeto de Lei em exame. 

Sala das Comissões, em 16 de maio de 
1990. -João Calmon, Presidente- Mauro 
Benevides - Relator - Francisco Rollem
berg - Meira Filho - Irapuan Costa Júnior 
- Edison Lobão - Jorge Bornhausen -
Márcio Lacerda - Ronan Tito - Maurício 
Corrêa- José Fogaça- Cid Sabóia de Cai:· 
valho --Antônio Lulz Maya ... 

PARECER N• 154, DE 1990 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n• 304, de 1989, 
que "institui o Dia Nacional de Formação 
Profissional e dá outras providências". 

Relator: Senador Mauro Benevides 
O Projeto de Lei do Senado n'·' 304, de 

1989, institui o Dia- Nacional de Formação 
Profissional, que será comemorado em todo 
o País no dia 22 de janeiro. 

Determina, ainda, o Projeto de Lei, que 
as instituições de ensino-ensino esse indus
trial, comercial ou rural-comemorrtrão·a-data 
com eventos que promovam tanto a análise 
de seus programas de trabalho como a divul
gação· de suas atividades. 

No prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas, perante a Comissão de Edu
cação. 

Preliminarmente, convém salientar a opor
tunidade do presente Projeto, uma vez que 
confere à fOrmação profissional a estatura 
que lhe é devida, atribuindo-lhe valor nem 
sempre presente nos juízos ·e ações da socie
dade brasileira. 

É indiscutível o papel do trabalho na vida 
do cidadão. A própria justifiCação do Projeto 
de Lei cita, à guisa de introdução, trecho 
da Encíclica do Papa João Paulo II "Laborem 
Ex.ercens", onde o trabalho é considerado 
a própria "marca particular do homem e da 
humanidade", reconhecido como valor in
trínseco à vida comunitária. 

A formação profíssional, promovida pelas 
escolas e entidades similares, prepara o cida
dão para responder ao imperativo do desen
volvimento social e tecnológico, a partir do 
princípio de que existe perfeita equivalência 
entre a intensidade do crescimento econó· 
mico e a formação do capital humano das 
diferentes nações. 

O desenvolvimento de recursos humanos 
é, portanto, condição fundamental para a 
consolidação econélnúca da so_ciedade. 

A profissinalização pode ser bahlcamente 
entendida como o processo-pelo qual o cida
dão adquire, exerce e aperfeiçoa uma ativi
dade específiCi.-Nessa medida, enquanto 
processo, a formação profí..<>Siorial está, nor-

malmente, presente em todas as etapas da 
atividade desse cidadão junto à comunidade. 
Portanto, cabe à sociedade a grande tarefa 
de compatibilizar a questão do aperfeiçoa
mento profissional às demandas do mercado 
de trabalho. 

É nesse contexto, e a partir dessa perspec
tiva, que as entidades voltadas para a forma
ção e o aprimoramento _profissional, como 
o Senai e o Senac, têm corisolidado o seu 
papel de decisiva importância, reconhecidas 
como legítimo instrumento de promoção so
cial e profissional da população trabalhadora. 

Há que se considerar, ainda, que as entida
des referidas e sua efieíl!rite POlítica de pro
moção social, através da capacitação profis
sional, têm colocado em prática um dos pre
ceitos democráticos· mais benvindos no seio 
da-comunidade: aquele que permite a todos 
os cidadãos a busca do seu aprimoramento 
até o limite compatível com suas aptidões, 
experiências de trabalho e vontade de proM 
gredir. 

A importância de que se reveste tal missão, 
particularmente em relação às expectativas 
dos brasileiros de menor renda, passa a ser 
oficialmente reconhecida com a fixação do 
dia 22 de janeiro- data da criação do Senai 
-como o Dia Nacional de Formação Profis
sional. 

É Indispensável, porém, ressalvar que mui~ 
to mais que uma homenagem à entidade pro
motora dos benefícios aludidos, a data home
nageia o trabalhador brasileiro na sua mais 
legítima conquista: a de obter formação pro· 
físsíonal específica que o habilite para a con~ 
vivência, não apenas com o mercado de tra
balho, mas _com a sociedade como um todo, 
impulsionando-a em direção a um desenvol
vimento cada vez maior. 

Portanto, a partir da análise do mérito do 
Projeto de Lei do Senado n'·' 304, de 1989, 
e considerando sua constitucionalidade, pro
nunciamo-nos favoravelmente pela sua apro~ 
vação. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1990. 
-João Calmon, Presidente -Mauro Bene· 
vides - Relator - Irapuan Costa Júnior
Meira Filho - Jorge Borhausen - Edison 
Lobão - Antônio Luiz Maya - Fráncisco 
Rollemberg - Cid Sabóia de Carvalho -
Márcio Lacerda- Ronan Tito- José Fogaça 
- Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- D Expediente lido vai à puqlicação. 

O SJl. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 1\' Secretário. -

São lidos os seguintes 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OF/CESF/006(gQ 
Brasília, 17 de maio de 1990. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 3~ do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Ex• que esta Comis
são aProvou o PLS n~ 387/89, que "dispõe 
sobre a merenda escolar e dá outras providen
cias", em reunião de 16-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus 
protestos de elevada estima e consíderação. 
-Senador João Calmon, Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OF/CESF/007/90 
Brasília, 17 de maio de 1990. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 3~ do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico·a V. Ex• que esta Comis
são aprovou o PLS n'! 353/89, que "estabelece
os feriados nacionais e dá outras providên· 
cias", em reunião de 16-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus 
protestos de _e_levac!_a estima e consideraçã.o, 
-Senador João Calmon, Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OF/CESF/008/90 
Brasflia, 17 de maio de 1990. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 3'! _do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a V, Ex~ que esta Comis
são aprovou o PLS n" 262/89, que "dispõe 
sobre o exercício dos direitos culturais, os 
incentivos à cultura, a proteção à Cultura 
Brasileira e dá outras providencias", em reu
nião de 16-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
-Senador João Calmon, Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OF/CESF/009/90 
Brasília._l7 de maio de 1990. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 3" do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Ex· que esta Comis
são rejeitou o PLS n~76/89, qeu ''dispôe sobre 
o ensino obrigatório, em todos os cur
sos jurídicos do País, da disciplina Direitos 
Humanos Fundamentais", em reunião de 
16-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
-Senador João Calmon, Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OF/CESF/0!0/90 
Brasília, 17 de maio de 1990. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do §3~do art.-91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Ex' que_ esta Comis
são aprovou o PLS n~ 368/89, que ·•autoriza 
o Poder Executivo a _criar a: Escola Técnica 
Federal de Pimenta Bueno, no .E!>tado de 
Rondônia", em reunião de 16-5-90. 

Na oportunidade renovo a V; Ex' meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
--Senador João Calmon, Presidente. 

- COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OF/CESF/011/90 
· Brasília, 17 de maio de 1990. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 3° do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Ex' que e_sta Comis
são aprovou o PLS n~ 274/89, que "autori
zação para o Poder ExeCutivo criar a Escola 
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Técnica Federal de C<iCiióeiro de Iiãpemirim, 
no Estado do Espírito Santo", em reunião 
de 16-5,90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
-Senador João Calmon, Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OF/CESF/012/90 
Brasflia, I 7 de maio de 1990. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 3"do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico·a-v. Ex• que esta Comis
são aprOvou o PLS nP 312/89, que "dispõe 
sobre a emissão de uma série especial de selos 
postais comemorativa do centenário da fun
dação do Instituto Granbery de Juiz de Fo
ra", em reunião de 16-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
-Senador Joio Calmon, Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Brasília, 17 de maio.de 1990 
OF/CESF/013/9() 

Senhor Presidente: 
Nos termos do§ 3~> do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Ex• que esta Coniis
são aprovou o PLS 415/89, que "autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica 
Federal no Município -de Poria Nacional no 
Estado de Tocantins, e dá outras providên
cias", em reunião de 16--5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
- SenadorJoão Calmou, Presidente. 

COMISSÁO DE EDUCAÇÃO 

BrasiJia, 17 de maio de 1990 
OF/CESF/014/90 

Senhor Presidente: 
Nos termos do§ 3? do art. 91 do Regimento 

Interno, comUllÍCO a V. Ex' que esta Comis
são aprovou o PLS 304/89, que "institui o 
Dia Nacional de Formação Profissional e dá 
outras providências'', em reunião de 16-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Er meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
-Senador João Calmou, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com referência aos ofícios que acãbam 
de ser lidos a presidência comuD.ica ao plená
rio que, nos termos do art. 91, §§ 49 a 69, 
do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 
5 dias para interposição de recurso, por um. 
décimo da composição da casa, para que os 
projetas de lei do Senado .a~' 76, 262, 274, 
304, 312. 353, 368; 387 e 415, de 1989, sejam 
apreciados pelo plenário. --

EsgotadO esse prazo sem a interposição de 
recurso, o projeto de lei do Senado n' 76, 
de 1989-, por te{ sido rejeitado, vai ao arqui
vo. Os demais, aprovados, serão remetidos 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotou-se, hoje, o prazo previsto no art. 
91, n' 4"', do Regimento Interno, sem que 
ten_ha .sido in~erposto recurso no sentido de· 

inclusão em ordem do dia, das seguintes ma
térias: 

-Projeto de Lei do Senado n? -10, de 1987, 
de autoria do Senador Edíson Lobão, que 
altera a Lei n" 6.045, de 16 de maíq de 1974, 
e dá Outras Providências; 

-Projeto de Lei do SenadC? n9 54, de 1988, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre o ouvidor-geral, e dá outras pro
vidências; 

-Projeto de Lei do Senado n1'32, de 1989, 
de autoria do Senador Antonio Luiz Maya, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir 
a Fundação Universidade Federal do Tocan
tins, e dá outras providências; 

-Projeto de Lei dõ Senado nP 235, de 
1989, de autoria do Senador Gomes Carva
lho, que altera dispositivos da Lei n~ 5.108, 
de 21 de setembro de 1966, que institui o 
Código Nacional de Trânsito; 

-Projeto de Lei do Senado n9 307, d~ 
19_89, de autoria do Senador Mendes Canale, 
que altera a redação dos arts. 43, 44, 47, 
54, 77, 81, 83, 87, 93 e acrescenta parágrafo 
ao art. 121 do Decreto-Lei n9 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, com redaçâo dada pela 
Lei n9 7.209, de 11 de julho de 1984 (código 
penal), os quais dispõem sobre penas restri
tivas de liberdade e interdição de direitos no 
homicídio; 

-Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1989, de autoria do Senador Louremberg Nu
nes Rocha, que dispõe sobre a obrigatorieK 
dade das empresas construtoras que contra
tarem com o serviço público, a admitirem 
estagiários, e dá outras providências; 

-Projeto de Lei do Senado n9 356, de 
1989, de autoria do_ Senador Pompeu de SouK 
sa, que dispõe sobre denúncias de irregula
ridades ou ilegalidades perante o Tribunal 
de Contas da União. 

As matérias foram apreciadas conclusiva
mente pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Tendo sido rejeitado, o Projeto 
de Lei do SenadO n~-10, de 1987, vai ao arqui· 
vo. Os demais, por terem sido aprovados, 
serão despachados à Câmara-dos Deputados. 

O SR • .PRESD>ENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

CoilcedO -a palavra ao nobre Senador Ro
nalâó Aragão. 

. O SR. RONALóO ARAGÃO (PJ\4DB -
RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, o Brasil, a partir do Governo Juscelino 
Kubitschek, quando consentiu com a instala
ção no Pafs, das fábricas montadoras de auto
móveis, optou pela penetração no interior 
do País, pelo desenvolvimento das regiões 
mais distantes, pela transferência da Capital 
da República, pelo sistema de estradas de 
rodagem. Com essa opção,' no mesmo Go
verno de Sua Excélência o Presidente Jusce
lino Kubitschek fpram abertas as cbamadas 
estradas de penetração do interior nacional. 
Nós tivemos a chamada cruz de penetração, 
de Norte a Sul e de Leste a Oeste. Quando 
se criou a Estrada Belém~Brasífiã, muito criti
cada, quando se criou a antiga BR-29, qUe 

ligava o Acre à Capital Federal e a penetração· 
para o Nordeste, o objetivo maíor era fazer 
com que os homens que estavam no interior 
do Pafs pudessem, com maior facilidade, che
gar ã Capital da República. 

Os tempos se passaram e aS estradas nacio
nais se: foram multiplicando, novas estradas 
foram abertas, novos asfaltos, e sempre ou~ 
viu-se e presenciou-Se que o antigo Ministér(o 
dos Transportes reclamava que as verba'!i: 
eram insuficientes até para a conservação dà~ 
Rrincipais rodovias nacionais. Esse clamo} 
era dito em todo o Brasíl, através dos órgão~ 
de informação- dos Ministérios respensávei!' 
e pelos seus Departamentos, como o Depar-' 
tamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
o DNER. E foi aqui no Senado Federal apro1-
vado o chamado selo pedágio, p3ra dar mais 
um reforço às verbas ditas insuficientes, co:. 
bradas do contribuinte, para se tentar mino
rar o angustiante problema da conservação-· 
das estradas nacionaís. 

O selo pedágio foi aprovado; foram arreca
dados recursos do contribuinte; esses recur
sos foram repassados ao Ministério da Fazen
da, e, com o paSsar dos anos, já que se passa
ram dois anos, o _que estamos verificando? 
No Governo·qae passou, a cada dia se dete
riorava mais ·3""Situação das estradas brasí
leiras, ceifando vidas preciosas com conse
qüentes prejuízôs para o contnôuinte e tam
bém para a NaÇ'Io. 

O Governo fot mudado; a sociedade brasi
leira votou livtêrnente e escolheu um novo_ 
Governo. Fez'Uffi:a opção. Na campanha polí
tica se dis~, nas· quatro cantos desta Nação, 

·que, imediat~nte, o candidato que che
gasse à Presí~ia da República teria como 
meta princip~ .a conservação -·e até a re
construção - dtts estradas brasileiras. 

Já são mais d"é sessenta dias da posse do 
novo Governo da República. Mu4ou-se o Mi
nistério dos Tra:,nsportes, aglutinaram--se vá· 
rios Ministérios !ÍUIJ1. só, para facilitar as açóes 
do Governo, e g Ministério dos Transportes 
foi inclufdo no :MinistériO da Infra-Estrutura. 
Hoje, o problema continua. Não vemos a 
luz no fundo do túnel. O Governo ainda náo 
apresentou proposta para a reconstrução n~!Xl 
pata a conservação das estradas brasileiras, 
que são da maior importância p~ra o desen~ 
volvimento da Nação, para facilitar a pene
tração. para IevãT o desenvolvimento. Os pre
jufzos dos usuários das estradas, ou seja, dos 
contribuintes, continuam. Estou, aqui e ago
ra, apelando no lientido de que o Ministério. 
da Infra-Estrutura inicie, rapidamente, a con
servação e a reqmstrução das estradas brasi
leiras. 

Sr. Presidente, Srs. Sénadores, quero, nes
te momento, ater-me principalmente a uma 
dessas estradas, que faz parte desse intrin
cado das rodovias brasileiras e que para a 
região Norte· é a '·mais importante. Trata-se 
da BR-364. antiga BR-029. 

Essa eStrada foi construída no Gove-rno 
João Figueiredo, qUando eu ainda era Depu
tado Estadual. Levantei críticas quanto ~a 
durabilidade. Obtive infoDDações da constru
tora de que aquela estrada seria concloJda 
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em dois anos e acabaria em quatro. Fui à 
tribuna e denunciei. Apresentei documento 
a_Q então Presidente da República e ao Minisa 
tro dos Transportes Cloraldino Severo. A Co
missão de Transportes da Câmara Federal 
percorreu toda a estrada. e, com as explica: 
ções técnicas dadas pelo Ministério dos 
Transportes, alegavam que a estrada duraria 
mais de dez anos, vinte anos. 

Para tristeza nossa, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, a estrada d~rou somente quatro 
anos, quando da sua construção, no seu reca
peamento asfáltico, não foi usado o material 
que estava incluído nas especificações. E hoje 
estamos vendo que a BR-364, que faz a pene
tração, que é a espinha dorsal tanto do norte 
do Mato Grosso como dos Estado de Ron
dônia até o Acre, encont_ra-se nuniã. situação 
lamentável, quase intransitáveL E, hoje, se 
o Governo não tomar providências imedia
tas, os recusros destinados ao seu recapea
mento serão insuficientes. -- -

Chamo a atenção das autoridades respon
sáveis da Secretaria de Transportes do Go
verno Federal para que destinem verbas, o 
mais urgente possível, para o recapeamento 
da BR-364, -que vai de Cuiabá a Porto Velho. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador 
Ronaldo Aragão, ·permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. RONALDD AR/1.1:;-ÃO - OuÇo V. 
E~, nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - V. Ex• reivin· 
dica o recapeamento dessa importante estra
da do Plano Nacional de Viação. Esta, real
mente, é a medida inicial. V. Ex• tem toda 
a nossa solidariedade, porque essa rodovia, 
nobre Senador Ronaldo Aragão, não tem ím
portância apenas nacional. Ela está aberta 
e precisa ser pavimentada, porque é uma es
trada desentido integracionista e continental. 
Essa rodovia precisa ir até o pacífico. Nos 
jstados Unidos há várias rodovias d~ costa 
a costa. De modo que essa será a primeira 
estrada de integração que há de unir a nossa 
costa leste do Continente sul-americano à:-
costa oeste, principalmente numa hora em 
que a China, o Japão e outros países da Ásia 
estão dispostos a colaborar conosco nesta 
obra gigantesca de desenvolvimento econó
mico-social a favor do nosso povo. Vamos 
imitar o que há de correto. Se a Europa leva 
a efeito uma polítici de integração, uma polí
tica de comunidade européia, se os Estados 
Unidos estão realizando essa política, junta
mente com o Canadá e o Méxic9, devemo
nos apressar. Comecemos pela América do 
Sul. Vamos integrar o nosso contingente e 
levar a BR-364 até o Pacífico. V. Ex· tem 
o nosso_ a:poio e a nossa solidariedade. 

O SR. RONALDO ARAGÃO --Agradeço 
a V._ Ex~ o aparte substancioso, quando o 
nobre colega se reporta ao prolongamento 
da BR-364, que se liga com à estrada que 
vem.de Pucalpa, no Peru. 

Sr. PI;esidente e Srs. SenadOres, disse mui
to .bem 6 Senador Chagas Rodrigues quando 
f~fou em estrada de integração. NQs que vive-

mos na Região Norte do país. nós que senti
mos a necessidade da competição da nossa 
produção, entendemos que o prolongamento 

-da NBR-364 até o limite do Brasil com· o 
Peru é uma ftecessidade premente, é uma 
necessidade que precisa ser urgentemente 
concretizada. 

Sentimos ha:je que os organismos interna
cionaís, os órgãos que estão boicotando a pe
netração dessa estrada para o escoamento da 
produção da Região Norte e de Rondónia, 
têminteressesescusos, não são interesses vol
tados para o desenvolvimento nacional. 

Com a xeriofobia existente no Brasil, hoje, 
da ecologia, entendemos que, quando se as
severa que cortar grama é uma agressão à 
natureza e de igual modo podar capoeiras, 
é preciso qlie se diga que a estrada e o prolon
gamento da BR-364 já bstão abertos. 

O Sr. Odacir Soares ---Senador Ronaldo 
-Aragão, me permite v.-:Ex• um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço V. 
Ex~, Senador Odacir Soares, homem daRe
gião e que c_onhece o problema tanto quanto 
nós. 

O Sr. Odacir SOares- Em primeiro lugar, 
congrãtulo-me com V. Ex•, porque está abor-
dando, nesta tarde. uma questão vital para 
a Região Amazónica e também para as ambi
ções do Brasil de chegar ao Pacífico, que é 
a conserva~ão e a reconstrução da BR-364. 
Estive, há cerca de 10 dias com o Secretáriô 
Nacional de Transporte~, Dr. Marcelo Ribei
ro, tratando exatamente desta questão. Saí 
da visita com S. s~ sem qualquer tipo de pers
pectiva animadora. Na realidade, nem pude 
mesmo recolher do Secretário Nacional de 
Transportes as informações necessárias, per~ 
tinentes que nos autorizassem a nós, políticos 
do Estado de Rondônia, a ter uma perspec
tiva favorável para o problema da BR-364. 
Inclusive, recebi algumas informações .com
pletamente fora da realidade. Na BR-364, 
no trecho dentro do território de Rondônia, 
temos hoje cerca de_95% das obras que são 
as chamadas "obras de tapa-bur"acos", relati
vas à conservação das estradas. Apenas, tal
vez, 1 ou 2% dessa _estrada é que deve ser 
objeto de reconstrução. Eu disse ao SeCre
tário Nacional de Transportes que, estiman
do por cima o trecho a ser reconstruído, não 
teríamos 10 quilómetros de reconstrução ao 
longo de toda a estrada. Mas a perspectiva 
do Secretário Nacional dos Transportes é a 
de que a estrada toda precisa ser reconstruí
da, porque, segundo ele, o ~ipo de asfalto 
ou de material utilizado na·construção da es
trada ter sido mal empregado. Disse-lhe nes
sa ocasião que a infonnação que ele tinha 
estava errada;- porqiie a BR-364 fora cons
truída em 1982, portanto é uma estrada que 
já tem 8 anos de vida útil e está, pelo menos 
no trecho de Rondônia, com quase a totali
dade do seu leito em perfeita condição. Te
chos pequenos seriam objeto de reconstru
ção; o grosso seria objeto da chamada opera
ção ~•tapa-buraCo". Cumprimentando V. EX" 
pela oportundiade dos se discurso, da coloca-

ção que faz sobre a necessidade de o Governo 
voltar os seus olhos para o Estado de Rondô
nia, para a-BR-364, trago ao seu discurso 
um assunto que me parece ser da maior im
portância para Rondônia neste momento, a 
questão da assistência médico-hospitalar, que 
não vem sendo prestada pelo INAMPS. Que
ria sugerir ao MiniStro Alceni Guerra· que. 
cgncomitantemente com as batidas que veto 
efetuando em diversos postos de saúde, pos
tos médicos do INAMPS em diversos Estados 
do Brasil, fosse a Rondônia, porque garanto 
que em Rondónia o Ministro Alceni Guerra 
não encontraria nenhum posto em situação 
irregular ex;;ttamente porque o INAMPS não 
tem nenhum posto médio-hospitalar, não tem 
nenhum posto de saúde instalado no Estado 
de Rondónia. Então, se o Ministro quer ter. 
uma visão atualizada, uma visão perfeita da 
estrutura médico-hospitalar da Previdência 
Social, S. Ex~ deve ir a Rondônia, onde verá 
que os previdenciários, oS segurados da Pre
vidência Social só fazem recolher mensal
mente as suas contribuições. quer empregá
dos quer empregadores, não recebendo dessa 
Previdência nenhuma contrapartida. De mo
do que estou, inclusive hoje, tenta9do marcar 
uma audiência com o Dr. Ricardo Ackel, o 
atual Secretário Naciona' de Serviços de Saú
de ao qual está subordinado o antigo 
INAMPS. para que S. Ex• possa definir uma 
política de assistência médico-hos~italar da 
P~evidêÔcia So5=ial para o Estado de Rondô
ilia. feita esta collsidei-ação. cOngratulo-me 
com V. E~ que aborda um tema ·da maior 
atualidade ~;~ara- o Estado. Acredito que, se 
medidas urgentes não forem tomadas em re
lação à BR-364, o Governo, ao invés de ter 
que fazer.recapeaménto asfáltico de 5, 6 ou. 
10 quilómetros, vai ter que reconstruir uina 
estrada com t:nais de 1 mil e 500 quilômetros 
de comprimento. Parabéns a V. Exf-

0 SR. RONALDO ARAGÃO- AgradeÇo 
a V. El\:\ Senador Odacir Soares, hóniem 
conhecedor da problemática rodoviária çle 
Rondônia, principalmente da BR-364. É la
mentável que V. EX'_, ao proClij'ar o Secre
tário Nacional de Transportes, tenta H do essa 
impressão. LamentO também pela situaçãO 
e:m que está a BR-364. É urgente -que se tome 
uma providência, é urgente que se faÇil.._O 
recapeamento da BR-364, e que o trecho que, 
disse niuito bem V~ E~, é de 10 ou 20 quilô
metrõs de reconstrução não se esten_da pâra 
os quase 1 mil e 700 quilômetros que tem 
a BR-364. 

Então, é preciso que se acabe no. Brasil, 
e que se acabe de uma vez, corri essa hi$t6ria 
de que para se reconstruir ou para se'recapear 
a estrada é preciso qtie-ela se acabe. É preciso 
que se conserte antes que el':l se.ai::abe, coino 
é o caso _da BR-364, em Rondônia, que é 
9- espinh.a dorsal do Estado, não Só de Ron
dónia como do ..Acre e. até do Amazonas, 
porque é uma via de escoamento. A BR!364 
está quase intrafegável. É precise;> que as au
t<>ridÇLdeslOmem p~ovidências, e urgentes.· 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex~ está abor
dando uma questão também muito impor-
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tante, um ângulo da relevância da BR. 364. 
ou seja, o fato de ser a via de escoamentO 
do Estado. Veja V. Ex' a contradiç_âo que 
vivemos em Rondônia neste momento. O 
Governo Federal está alfandegando o porto 
de Porto Velho para-permitir que toda a pro
dução de grãos do Centro-Oeste do Brasil 
possa sair pelo Rio Madeirã e em conseqüên
cia, ter o seu custo de frete mais barato em 
cerca de 30 e 40 dólares por tonelada. De 
que maneira se vai utilizar esse porto alfande
gado, o porto de Porto Velho, se a via de 
escoamento, a BR-364, está se acabando? É 
necessário que se promova legalmente o por
to de Porto Velho a uma situação que permita 
o escoamento, a exportação de_grãos, mas 
é necessário, sObretudo, que -a estrada esteja. 
em condições de trazer esse grão de Cuiabá, 
de Campo Grande, das regiões produtoras 
do Centro-Oeste do País. Era este o aparte. 

O SR- RONALDO ARAGÃO- Agradeço 
mais uma vez, nobre_Senador Odacir Soares. 
V. Ext se reporta a assunto de'grande impor
tância paTa 3 ;egião~ o porto de Porto Velho. 
Para chegar-se ao porto de Porto V e lho tem
se que ter estrada e a situação da BR-364 
não tema o Estado _competitivo, porque os 
fretes são muito altos. 

Parece-me que não se dá a atenção devida 
à BR-364, ou se quer dar melhores condições 
ao Porto de Paranaguá, ao Porto de Santos 
etc. Essa estrada, repito mais uma vez, é vital 
para o Estado de Rondônia, para a Região 
Norte para a sobrevivência da sua economia. 

É preciso que o Secretário Nacional de 
Transportes tenha sensibilidade para que a 
correção, seja ela df: recapeamento ou para' 
reconstrução de alguns trechos d~ss~ BR-364~ 
seja feita com a maiOr brevidade. ~ 

Fica, aqui, um apelo à SeCfetaria Nacional 
de Transportes e ao Presidente da República, 
no sentido de qpe vejam a Região Norte de 
outra maneira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._ 
(Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra, para uma Comunica
ção, ao nobre Senador Meira Filho. 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. Pa
ra uma comunicação. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
realmente brevíssima a comunicação que faço 
à Casa., 

O art. 230 de nossa ConstituiÇão em Vigor 
diz com absoluta clareza: -

"A famnia, a soCiiCf<i.de e o Estado' 
têm o dever de aparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comuni
dade, defendendo sua dignidade e bem
estar e garantirido-lhes o direito à vida". 

O § 29 do mencionado artigo determina: . 

"Aos maiores de sessenta e cinco anos 
é garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos. 

No dia 17 de fevereiro do ano corrente 
a imprensa divulgou, até com certo destaque, 
que os idoSO$ terão carteira de identidade 

especial. Iº'd3gamos da Mesa se o decreto 
assinado pelo então_ presidente Samey, em 
16-2-90, foi publicado pelo Diário Oficial e 
se- ó -6rgao oficial responsável pela emissão 
dessa identidade especial já estaria atenden· 
do aos beneficiários em questão e mais ainda. 
Indagamos da presidêncía do Senado, se não 
apenas os motoristas de óJ?bus mas todos 
os funcionários responsáveis de examinar a 
tal identidade especial dos maiores de 65 anos 
de idade estão capacitados a~entendê~ la e per~ 
mitir o seu uso em todo o território nacional. 

O que se vê, Sr. Presidente, é um descaia· 
bro; os idosos estão batendo de porta em 
porta à procura da tal carteira de identidade 
especial e não sabem como tirá-Ia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso 
mais atenção e consideração com os idosost 
exigindo~se com rigor e respeito cumprimen~ 
to do que determina o art. 230, § 29 , da Cons· 
tituição em vigor: 

''Ãris m___a_i_ores de 65 anos é garantida 
a gratuidade dos transportes coletivos 
ui-banos." 

O que estabelece a Constituição sobre essa 
matéria é auto~aplicável. Por que carteira de 
identidade especial? A carteira de identidade 
é uma Só e válida em todo o Território Nacio· 
nal. 

O que estabelece a Constituição sobre esta 
matéria é auto-aplicável, Sr. Presidente. Não 
é preciso se tirar uma tal iderrl"f9,a-de especial. 
Isso vem confundir, vem complicar. Eu disse 
a'!ui, certa vez que isso não é burocracia; 
é 'burrocracia". 

Te.aho recebido no meu gabinete· telefo
nemas de todos os Estados da Federação. 
Há uma dificuldade enorme no sentido de 
que se dê ao idoso esse direito que a Consti
tuição lhe confere. Daí eu pedir ao Senado 
Federal ajude o idoso, senão ele morre e não 
vai andar de ónibus. 

Era ó que tiriha a dizer, Sr: Presidente_, 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--A Presidência apurará o assunto e infor
mará a V. Ex' oportunamente. (Pausa) 

Antes de passar a palavra ao próximo ora
dor inscrito, a Presidência quer congratular
se com o Plenário pelo re!omo aos trabalhos 
do. nosso companheiro Wilson Martins, que, 
felizmente, está restabelecido em sua saúde, 
para todos nós- muito preciosa. (Pausa) 

Concedo a palílvra _ao nobre S~l_)ador Oda
cir Soares. (Pausa) · 

S. EX" desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 

Sabóia de Carvalho. 

O SR--ciD SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB ,_CE. Pronuncia o seguinte discur~ 
so.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns 
assuntos trazem-me à tribuna neste instante. 
É um discurso como se fora uma colcha de 
retã.Ihos, daquelas que nossas avós faziam, 
principalmente as avôs da Família Pompeu 
do século passado, avoengas de V. Ex' 

Ç> primeiro tema, Srs. Senadores, diz res
peito ao veto presidencial. Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República, finalmen~ 

te, sancionou com ·um veJ;o'a -Lei daS Inelegí· 
bilidades, E venho à tribuna louvar o ato 
presidencial, porque acho que Sua Excelên
cia teve a sensibilidade que, de certo modo, 
faltou ao Senajjo e à Câmara dos Deputados. 
É evidente~ Srs. Parlamentares, que afastar 
os radialistas dos seus microfones, afastar ar
tistas do vídeo, é uma violência e um impe~ 
di ente para o exerdcio de uma ·profissão legi
timamente conseguida e exercida também 
sob a proteção do Direito. 

Afastar radialistaS dos seus trabalhos, ho
mens de televisão dos seus trabalhos, mas 
deixar os médicos nos consultórios públicos, · 
deixar os médicos_ da Previdência? Sabemos 
que muito mais que os radialistas os médicos 
são fortes eleitoralmente, principalmente os 
do interior do Estado. Eles estão em grande 
nUmero presentes nesta Casa, presentes'"lla 
Câmara Federal, presentes nas prefeituras 
municipais, onde assumem o cargo de pre
feito com a mais alta facilidade; lotam as As· 
sembléias Legislativas. Nunca tivemos esse 
cuidado de afastar os médicos. E os advoga~ 
dos que atuam· em assistência judiciária, e 
as assistentes sociais que não são afastadas 
da sua labuta, da sua assistência social e assim 
mesmo disputam pleitos? _ _ __ 

Ora, Sr. Presidente, afastar somente radia· 
listas, somente homens de comunicação é 
realmente uma violéncia que não era de se 
esperar do Poder Legislativo brasileiro. 

O Sr. Meira Filho - Permite-me V. Er 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço V. Er com todo prazer~ nobre Senador 
Meira Filho. 

O Sr. Meira Filho- Causa-me imensa sa
tisfação ouvir V. Ex' dar-certo reãlce à sensi
bilidade do Presidente da República. Quando 
aqui se discutia Lei das Inelegibilidades, 
aproximeiMme do Senador Jarbas Passarinho, 
qUe âpresentava um projeto, e lembrava a 
ele a posição dos radialistas como eu e outros 
tantos aqui desta Casa. Dizia ã S. Er que 
o que elege o radialista não é ·o microfone 
da estação de rádio, senão, todos que se ápre
sentam como candidatos já teriam sidO elei
tos. Absolutamente, não é da sua p_ennanên
cia no microfone! O ·que elege_ o_ homem _de 
comunicação é o trabalho que presta à sua 
comunidade, é quando esse trabalho chega 
a ser realmente considerado e reconhecido 
pela comunidade. De maneira que· destaco, 
aqui, a oportunidade de V. Er considerar 
o assunto e reconhecer a sensibilidade' do Pre
sidente _da República en1 conservar os comu· 
niCa.OOres nos seus postos, através doS progra
mas, através do incentivo que levam aos seus 
ouvintes, atraVés da ajuda que prestam à ci
dade, ao Estado e ap Pafs. Parabéns, Sena
dor! 

0 SR. ÇID SABQJ.o( DE CARVALHO -. 
E V. Ex~ se lembra das eleições municipais 
d~ 1988? Nós lutávamos, aqui no Senado, 
para que fosse evitada essa medida esdrú~ula, 
que seria transformada em lei. Aqui nestâ 
Casa, nós vencemos; vencemos com o voto 
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de V. Er:, com o voto do Senador Carlos 
Alberto, com o voto do Senador Gerson Ca
mata, com a minha defesa das emendas então 
apresentadas, e a matéria saiu do Senado sem 
essa exigência esdrúxula e odienta. 

Mas, eis que, na Câmara dos Deputados, 
fizeram "ouvido de mercador" à posição do 
Senado e lá tudo foi reposto e os radialistas 
ficaram com um penado obrigatório de afas
tamento. Mas as Justiças, em seus respectivos 
Estados, trataram de conceder mandados de 
segurança e, assim, muitos terminaram não 
se afastando de seus programas de rádio e 
televisão. 

Desta feita, o assunto novamente veio à 
lide, novamente veio a debate nesta Casa. 
Mas aquela força que tínhamos na eleição 
de 1988 se esvaiu e o substitutivo, aqui apro
vado, ficou com a exigência do afastamento 
dos homens de comunicação. Mas a matéria, 
finalmente, foi à sanção presidencial. Não 
sei que "mosca" sáb1a zumbiu ao ouvidO pre
sidencial, mas o fato é que Sua Excelência, 
entre tantas e tantas coisas indiscutíveis, teve 
a coragem de entender que o radialista é um 
profissional, como o pedreiro é um profis
sional, como o médico é um proftssioOal, co
mo o dentista é um profissional, como todo 
e qualquer profissional e necessíta de seu tra
balho e não pode ser impedido de trabalhar. 
Daí por que venho à tribuna louvar o veto 
presidencial. 

Soube que as Lideranças, na Câmara dos 
Deputados, apresentam-se a recusar o veto. 
Sei que vai ser uma tarefa mais difícil agora, 
mas estou rezando para que isso não acon
teça, para que começemos a mudar o retrato 
do Legislativo e comecemos também a mos
trar aos eleitores que os Deputados querem 
eleições democráticas, sem que temam a con
corrência daqueles que tenham penetração 
popular. 

Como bem lembrou V, Ex', não basta ser 
radialista, não basta dispor da cámera de tele
visão e de microfone, ou só de micrOfone; 
é preciso ter aquele serviço prestado, é pre
ciso ser amigo do povo, é preciso ir ao sacri
fício, é preciso ir, desmedidamente, à comu
nicação social, com a alma inteiramente em 
sintonia com as necessidades da população. 

Os maus radialistas não são eleitos; são 
eleitos radialistas de escol, aqueles que têm 
um comportamento ilibado, aqueles que têm 
ética, aqueles que têm um cori.tinuado serviço 
ao povo. E assim como se elege, dos médicos, 
o bom médico; dos comerciantes, o bom co
merciante ; dos empresários, os bons empre
sários, põr que não eleger, dos radialistas, 
os bons comunicadores? 

É evidente que isso não tem a menor16gi
ca. E o "diabo'' que ocorre agora, a coisa 
ruim que acontece é a lição que o Presidente 
da República, depois de ter adotado tantas 
medidas fortes, medidas antipátícas até, par
te para uma medida que pode ser antipátic~ 
aqui dentro do Congresso Nacional, mas, na 
verdade, conta com a razão, .com a lógica, 
cOm o sentimento do_ povo; acostumado a 
acompanhar esses homens que trabalham 

sempre com sacrifício no setor de comUni
cação. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. 
EX" um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com todo o prazer; Senador Ney Maranhão. 

O Sr. NeiMaiãõhãO-- Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, V. EX" toda vez que vem 
ã tribuna é para tratar de assuntos de impor
tância nacional, de impOrtância do nosso 
Nordeste. E, hoje, V. Ex', como Senador 
de Oposição, veio ã tribuna se congratular 
com o Presidente da República, por esse ve~ 
to. Sei, perfeitamente, que V. EX" está inter
pretando o pensamento da maioria do povo 
brasileiro, da maioria daqueles que fazem as 
comunicações com o nosso povo. E diz muito 
bem que a tribuna, a televisão, o rádio só 
beneficíará os bons comunicadores, aqueles 
que têm um compromisso sério com o povo 
e que, eleitos deputados, senadores, verea
dores, governadores, vão cumprir, da mes1na 
maneira, o seu trabalho em benefício da co
munidade. Parabéns a V. Ex' e meus cumpri~ 

-mentos pelo seu pronunciamento. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Obrigado a V, EX" 

Mas, ouvi dizer que, no Senado, estaria 
havendo um interesse muito grande em seguir 
as normas que estão sendo adotadas pela Pre~ 
sidência da República. E até fiz' uma questão 
de ordem, aqui, sobre matéria que seria vota
da, para recobrar o cumprimento do nosso 
Regimento. E eis que o Presidente do Sena~ 
do, Senador Nelson Carneiro, deferiu a mi
nha guestão'de ordem. Mas os jornais noti
ciam, insistentemente, que o Senado vai fazer 
isSo, que o Senado vãi fazer a.q'tiilo, o Senado 
vai reduzir gastos, o Senado, vai, enfim, to
mar eSse·"trem" das economias, dos cortes, 
das moderações administrativ1s. 

Não sei se é verdade; consta, no entanto, 
dos comentários feitos ãqui, que haveria o 
intuito - e quero começar a chamar a aten
ção dos senhores para que meditem a respeito 
-,estaria havendo o interesse, Sr. Presiden~ 
te, em_ transformar a Gráfica- do Senado e 
o Prodasen em empresas públicas. Não sei 
como vamos arrumar o Poder Legislativo pa
ra que ele passe a ingressar na iniciativa em
presarial. Isso me parece muito esdrúxulo e 
estranho, porque esse não é o_ caminho para 
seguir o Presidente da República. E àqueles 
que gostam de muitas cores, pelos caminhos 
coloridos da vida, não é criando empresas 
públicas que vão achar os rastros do Presi
dente. Não, os rastros do Presidente devem 
estar num outro rumo, já qu-e está extinguin~ 
do exatamente essas empresas, está dimi
nuindo as sociedades de economia mista,. está 
encurtando o Estado. Se se trata de imitar 
o Presidente da República, Srs. Senadores, 
eu tenho a impressão de que o caminho não 
é esse, esdrúxulo, de fazer da Gráfica do Se
n~do e do Prodasen órgãos comerciais. E logo 
mais diremos que essas empresas estarão so
brando no Estado, porque, atinai de conta c;, 

se o -EstadO não é sô Poder Executivo, miiS 
Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder 
Judiciário com suas bondades_ e maldades, 
com suasnuances boas e más, com os seus 
extremos alargados ou encolhidos, são os três 
poderes que formam o Estado. 

Imaginem o Poder Judiciário também en
trando na iniciativa comercial! Uma empresa 
públiCa-para o Poder Judiciárió ..::..:.-tãlvez uma 
gráfica também para o Poder Judiciário, tal
vez uma empresa de processamento de dados 
também para o Judiciário! Não sei nem quem 
iria julgar as causas comerciais ou os conflitos 
que existissem, envolvendo esses entes do 
próprio Poder Judiciário! 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Com muita honra, nobre Senador Mauro Be
nevides. 

O SR: MAURO BENEVIDES- Nobre Se· 
nadar Cid Saboia de Carvalho, há cerca de 
10 dias, essa versão tem sido comentada aqui 
no Senado Federal entre Senadores, entre 
funcionárioS, o pessOal da GráfiCa, do Proda
sen, e eu me pertnitii'iã, já neste instante em 
que V. Ex" inicia a apreciação, mesmo ainda 
com o caráter superficial da matéria, a parti
lhar da mesma apreensão que domina o espf
rito de V. EX" Há mesmo a informaçãO de 
que essa matéria estaria embutida num subs
titutivo que, nOs pr6xinloS dias, seria apre
ciado inicialmente no âmbito da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Aguar
do-me para essa oportunidade, o exame no 
colegiado que V. Ex~ preside e a que tenho 
o privilégio também de pertencer, represen
tando o meu Partido, para que nós todos assu
mamos uma posição que resguarde a atuação 
destes dois órgãos - Gráfica e o Prodasen, 
que têril prestado, dentro da estrutura legal 
de que se acham revestidos no mOinento, os 
mais relevantes serviços, não apenas ao Sena
do, mas ao próprio contexto da administração 
legislativa e até do próprio Executivo, já que 
o Prodasen e a Gráfica atendem a inúmeras 
solicit3.ÇOes fora do âmbito do Podet Legis
lativo. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-~ 
A obs_ervac;.io de V. Er é muito importante. 
E gosto até de lembrar que também está na 
hora, e não é tarde para que o Senado amadu
reça esta idéia muito séria: o trabalho do Se· 
nado é função legislativa e tudo que aqui 
acontecer será exatamente em torno da fun
ção maior do Poder Legislativo. Se o Senado 
tem serviço médico é por via de conseqüên· 
cia; se tem engenheiros, não há engenheiros 
pàíà a lei, nlas devem desempenhar sua fun
ção de modo a facilitar a vida dos que vêem 
aqui !abu~ar em prol das leis. 

Senado se faz com Senadores. Já está na 
hora de acabar com esta mística que, às vezes, 
perdura dentro do Poder Legislativo de que, 
"Senadores, não, estes não são importantes! 
Processo Legislativo? Ah, isso não é i:rD.por
tante." Talvez pelos longos anos de revolu
ção, talvez pelos longos anos de desgaste do 
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Poder Legisl•tivo, talvez pelos longos anos 
i:Je opressão, a desídia tenha pas~ado a ser 
instituição. Talvez a·-nossa missãO maior te: 
nha passado despercebida e muitos talvez es
tejam desacostumados a conviver com a auto~ 
ridade do Senador. · 

Eu queria chamar a atenção dos Srs. que 
estão presentes a esta sessão, dos que estão 
n~ gabinetes e dos que lerão este discurso, 
numa outra oportunidade: no exame dessas 
matérias que virão aqui, não permitam, de 
modo algum, que elas venham diretamente 
para Plenário, sem o exame das Comissões; 
·para que não se perpetue aqui e nem venha 
a se consumar defeito que advenha exata
mente da impossibilidade de exame, e que 
cada Senador parta para o seguinte sentido: 
importante é preservar a função legislativa 
do Senado; essa é que é a função importante. 
Não _6 importante levar o Senado para uma 
ativídade comercial através da comercializa· 
ção do Prodasen, não é íffipOriimte ao Senado 
fazer da Gráfica uma empresa comercial, isso 
iião 6 importante, não' va~ ajUdar_ o processo 
administrativo. A Gráfica tem que ser ágil, 
para nos atender, o Prodasen tem que ser 
ágil, como na verdadç o é, para que nos aten
da. A nossa Gráfica é excelente, é muito bem 
dirigida. Há um cidadão que a dirige que, 
acima de tudo, é um cavalheiro e se desdobra 
para o atendimentO dos Senadores. Pois tem 
que se aperfeiçoar o mecanismo para que -isso 
aconteça com mais facilidade. A Gráfica é 
para os serviços do Senado, é para a divulga
ção dos trabalhos do Legislativo, É para faci
litar o trabalho dos Srs. Sena~ores. Por quê? 
Qual a razão que irá levar o Senado a· um 
caminho em que se distanciará d.os Senado· 

· res? Senado sem Senador? O que é que vai 
viràr isto aqui? • 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. 
EXf um apaite? 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO - · 
Com todo o prazer, ouçO V. Ex' 

O Sr. Ney Maranhão- V. EX', Senador 
Cid Sabóia, neste instante, tenho certeza ab· 
soluta que tem a solidariedade do Senado 
da RePública, no que diz respeito ao Proda
~n, essa entidade que serve a contento, ao 
Senado da República. Como 1~-Vice-Líder 
do Governo, solidarizo-me com: V. Ex' Te
mos que defender as prerrogativas nossas e 
o Prodasen só poderá passar para empresa 
privada se os Senadores aotorizarem. E tenho 
a certeza absoluta, nobre Senador Cid Sa
bóia, de-que isto não irá pássar peí3. cabeça 
da maioria dos Senadores. Portanto, congra
tulo-me e solidariiQ-me tQm V. Ex• por essa 
defesa. jUsta que está fazendo de um órgão 
tão importante para o trabalho do Senado 
Federal. 

O SR. CIDA SABÓIA DE CARVALHO 
-.Tenho a impressão, Srs. Senadores~ de 
que é preciso muito cuidado no exame de 
todas essas matérias de reforma administra
tiva'do Senado, porque nenhuma medida será 
justa se visaroprimiroSenador, se visar dimi
nuir as suas a'tribuições, se visar dificultar 
as. suas atividades. 

O S.-r. Máui-o BCncVides --Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. CIDSABÓIA DE CARVALH<:i-
Com prazer, ouço V. Ex•- - -

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador, 
no instante em que V. Er. repassa, aqui, tan
tos argumentos em favor da Gráfica·e do Pro· 
dasen, permita-me lembrar a V. E~ o que 
foi a particípaç·ão 1nestlmável e valiosa da 
Gráfica e do Prodasen nos trabalhos da elabo
ração c_onstituciOil:al. V. E~ se recorda de 
que varávaiiiõS-a:s madrugadas, trabalhando 
infatigavelmente, e, no dia seguinte, tínha
mos os debates publicados pela Gráfica e ali
nhados pelo Prodasen todos aqueles itens, 
já revistos pelo próprio_ Relator, que é hoje 
o Ministro Bernardo Cãbfal, e a sua equipe 
de Relatores auxiliares. Tínhamos tudo isso 
à ~ã?!_gr!ças à competência, à qualificação, 
ao desvelo e à dedicação incomparáveis dos 
funcionários da Gráfica e do Prodasen, que, 
numa simbiose admirável, ofereceram aos 
trabalhos da Constituinte uma colaboração 
magnífica. Posso oferecer o meu testemunho 
como Membro que era da Mesa da Ass.em
bléla Nacional Constituinte, exercendo ali a 
14-Vice-Presidência, e, portanto, por dever 
de offcio, tendo a obrigação de acompanhar 
todo~ os lap.ces que sinalizaram, Daquele pe
rl'Odo, uma atuaç_áo _altamente proficiente e 
dinâmica, tanto· dã Gráfica quanto do Pro
dasen. 

o-sR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Aproveito a palavra de V. Ex• para chamar 
a atenção dos Srs. Senadores para os próxi· 

· tnos dias, quando os jornais anunciam que 
essas matérias estarão aqui. 

A minha impressão é a de que a Presidência 
enviará um substitutivo da Mesa para a Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
porque há projeto do Sen-ador Juthahy Maga: 
lhães que, rigor~amente, está prejudicado, 
de vez que, com a mudança do Regimento 
desta Casa, a competência é da Mesa. A mi~ 
nha impressão, oüvindo, aqui, uma fala do 
Seriador Nelson ~arneiro, é a de que a Mesa 
trabalha em matéria a esse respeito, num pro· 
jeto de resolução para alcançar as soluções 
adeq~das para a modernidade do Senado 
Federal. Tudo isso é muito necessário, não 
se vai discutir, 

Mas se trata de uma matéria que, pela sua 
complexidade, por ser norma administrativa, 
precisa do conhecimento técnico das Comis
sões. Por isso, acredito que será de lá que 
virá para o Plçnário. Em nenhum momento 
aceitemos essa urgência de se eXaminar maté· 
ria desse quilate, aquí, em Plenário, sem tem
po para as emendas, quando o tempo para 
os pedidos de vista será de apenas uma hora. 
Não, não é possível. Vamos enfrentar tudo 
isso, mas com muito tempo para abarcarmos 
a atual administração pela modernização jus~ 
ta, perfeita que possa ser feita aqui, no Sena~ 
do Federal. 

O -sr: NeiSOo Carneirr- Permite-me V. 
Er' um aparte? 

~ ..... __ .,_ __ _ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço V. Ex• com todo o prazer nobre presi-
dente.- -

O Sr. Nelson Carneiro- Inicialmente, la
mento não poder continuar ouvindo o discur
so de V, Ex~ porque, daqui a poucos minutos, 
deverá chegar ao meu gabinete, o Chanceler 
do México, e o meu dever é estar presente_ 
para recebê-lo. Mas quero dizer a V. Ex• que, 
durante a minha ausência, quando me encon
trava em missão do Congresso Nacional nos 
Estados Unidos, deu entrãda, com urgência, 
um projeto de modificação diestrutura admi
nistrativa do Senado Federal, da lavra do Se~ 
nador Juthahy Magalhães. Logo, aprovada 
a urgência, -chegou-se a conc1usão de que me
lhor fora, realmente, retirar essa_urgência pa~ 
ra que o assunto voltasse no próximo dia 24 
ao exame sereno, tranqüilo do Plenário. Ê 
o que vai oorrer, Sr. SenadOr. O problema 
hoje resume-se em se ajustarem as propostas 
que existem sobre a matéria. -Há vários me
ses, uma comissão designada pela Presidência 
estuda esse projeto. Há necessidade de se 
reve a situação administrativa do Senado. No 
momento é pensamento meu dependendo da 
chagada no nobre Senador Fernando Hen
rique Cardoso, que é um dos signatários de 
um substitutivo sobre a matéria designar a 
V. Ex• o Senador Juthahy Magalhães e o Se
nador Fernando Henrique Cardoso para, 
juntos com a Comissão Diretora, estudannos 
amplamente esses projetas e oferecermos, 
·afinal, um texto que possa ser objeto de exa~ 
me posterior pela Comissão de Constituição 
e Justiça e Cídadania e pela mesa. Assim 
enviaremos, possivelmente até o dia 24, como 
prometido, um texto que seja a som'a das 
opiniões e das críticas que essas diversas pro
posições podem suscitar. De qualquer forma, 
V. Ex~ focaliza esse assunto e revela o que 
sempre sustentamos: que essa é uma matéria 
importante para o Senado, para o fun-Ciona
mento dos seus trabalhos e que deve ser obje
to dos necessários debates no Plenário desta 
Casa. Era a informação que queria dar em 
face de V. Ex~ estar abordando, com o costu
meiro brilho acuidade, um problema que in· 
teressa ao funcionamento da- Casa e a cons
tante. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVACHÕ C:. 
Vamos modernizar o Senado, porque real
mente isso é muito importante. Vamos agili
'zar a nossa máquina, p_orque a Ciência Admi
nístrativa realmente evoluiu com muita rapi
dez, mas sempre tendo em vista o pro'cesso 
legislativo como fulcro da qu~,;stão. Na v~rda-_ 
de, tudo se resume na importância do traba
lho dos Srs. Senadores, tudo se resume exata
mente nisto. 

Para finalizar a minha fala, Srs. Senadores, 
no sábado assim mui rapidamente, nós con
testamos aqui uma colocação feíta por S. Er, 
o Ministro da Justiça. Não vou dizer que foi 
de S. Ex•, mas os jornais disseram que S. 
Ex~ fe:;, isso- e custa a mim acreditar. Tra· 
ta-se do problema salário, vencimento, remu· 
neração etc. 
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Li, nos jornais, que o Ministro Bernardo 
\!Jabrali:erla'declará.do que irrellltível é o sa
I'ário e que vencimento não; vencimento _é 
redutível, porque vencimento não é salário. 
Li, em outros jornais, uma mecânica do Sr. 
João Santana, tão ousada que mais parece 
coisa de Cervantes, no personagem Dom 
Quixote, do que propriamente o pensamento 
de um Secretário de Administração. Ele fala
va na comparação de dispositivos constitu· 
cionais e procurava reduzir a disposição bási
ca a conseqüéncias ·absolutamente desestabi
lizadoras. Seria a mecânica mais ou menos 
assim: salário é irreduúvel -está certo-, 
mas quem está em dispenibilidade tem que 
ganhar de tal modo. A Constituição não diz 
isso, não diz aquilo; então, por essa porta, 
reduz-se o salário! 

Ora, isso, é ignorância, mas é ignorância 
mesmo. Não é ignorância naquele sentido em 
que se olha para alguém e se diz: "Ignoran
te!". Não, não, não! Aqui, é ignorância no 
sentido de ignorar mesmo, de não saber. Co
mo estão inventando muitas palavras, talvez 
fosse "insapiência", quer dizer, não saber, 
o excesso De não saber, a suprema glória do 
desconhecimento. Já houve alguém que dísse 
que a ignorância é ótima, que a ignorância 
é uma coisa formidável. Esses pensamentos 
são formulados sobre a ignorância e sob ela, 
a um só tempo: sobre, porque é o fundamento 
daquilo e, depois- sob -, se acoberta nessa 
ignorância. E diz-se isso em tom de sabedoria 
para o Brasil inteiro, e todos os jornais publi· 
cam, pondo em risco até a imagem que o 
Pafs tem de S. Er- o Ministro da Justiça, que 
é uma pessoa muito boa, muito honrada e 
um homem que deu mostras de sua compe· 
tência quando foi o -kelator na Assembléia 
Nacional Constituinte. S. Ex• não pode ter 
dito isso. 

Na verdade, vencimento é salário, salário 
é vencimento. E questão de linguagem, é uma 
questão apenas de termos técnicos. Na verda
de, existe, como gênero, "remuneração", e 
várias espécies como salário, como vencimen· 
tp, como soldo, meio-soldo, tença, meia ten
ça, e assim por diante; proventos, subsídios, 
honorários, o que for. 

ô conceito, -na -verdade, é este: quando 
a Constituição diz salário refere-se àquilo que 
se paga pelo trabalho; assim como provento 
é aquilo que se paga como prêmio por Quem 
trabalhou. Mil juristas dirão aos ouvidos do 
Ministério .. da Justiça que isso é uma asneira. 

Na verdade, nada que se ganhe em razão 
do trabalho permanente que, pela legislação 
trabalhisJa, permita conceituar a vinculação 
de emprego, ou nada que se ganhe, ã luz 
do Direito Administrativo, pelo qual se con
suma a relação de emprego, o preenchimento 
de car$.0, nada é redutível! O prinéípiõ da 
irredutibilidade é uma das armas da demo
cracia, é Uma das garantias humanas. Este 
é um princípio tão báSiCo que- Se situa em 
vários instantes do cidadão, em vários iiL."tan
tes da cidadania. 

No momento em que formos ferir a -questáO
salarial para que seja possível, entre um ar
ro-ubo e outro, o Sr. João Santaria impor re· 

duções, estaremos pondo em risco a demo· 
cracia. Aquela que foi tomada aos generais, 
que foi toniada à força, que_é uma conquista 
popU.lir. E de repente, esSa-democracia pode 
ser subtraída facilmente por um ex-assessor 
de Deputado ... 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, me permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço.,.com prazer, o nobre Colega. 

O Sr. ·chãgas Kõdrigues-=- V: Ex!- tem toda 
a ra:Z"ão. A ConstitUição é expressa, quando 
diz que os salários são irredutíveis. Mas, ela 
também. diz a mesma cois<i"com relação aos 
vencimentos. No art. 37, inciso XV eu leio: 

XV- os vencimentos dos servidores 
públicos, civis e militares, são irredutí
veis e a remuneração observará o que 
dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 
153, III e 153, § 2•, !; 

Portanto, V. Ex• tem tõda razão, -irredu
tíveis são os salários, irredutíveis são os venci
mentos e õs funcionários públicos qUe, na 
forma da Constituição, forem postos ein dis· 
ponibilidade; eles também irão receber pro
ventos irredutíveis, na inatividade. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
É v:rdade, nobreSenador, e V,: Ex• tem toda 
razao no seu complemento que, com tanto 
brilhantismo, faz ao meu discurso. 

(O Sr. ~residente faz soar a C~!Jlpainha.) 

Já vou enerrar, Sr. Presidente. Apenas 
quero-dizer que isto não é questão gr~atical, 
não é questão de sinónimo. Eu mudo o nome 
de vencimento, mudo o nome de salário, na 
nova lei e aí pronto, não tem mais problema. 
Tudo é redutível; o que se ganhar pelo traba
lho realizado passa a ser redutível. Mas não 
é assinl, os direitoS não são relevados por 
interpretações gramaticais; não é por troca 
de substantivos que vamos alterar os direitos, 
absolutamente! Isto não é verdade! Essas ten
tativas não são verdadeiras. O que está acon· 
tecendo no País é o ato quixotesco de lutar 
contra a administração pública como quem 
luta contra os moinhos; é enfrentar o funcio
nário cortro·quem:~efifrenta uma casta maldita 
que nunca deveria ter existido. Há desconhe
cimento do valor do funcionário. Pois tirem 
esses daqui, da mesa de taquigrafia, e vamos 
ver o que é que fica desta sessão! TireÍn os 
nossos humildes serviçais dos corredores, dos 
elevadores, e vamos ver como é fica isso aqui. 
E tirem os nossos datilógrafos, e tirem os 
nossos homens de comunicação, e mexam no 
Prodasen, e mexam na Gráfica e ·veremos 
como tudo é importante, como todo o serviço 
público é importante! 

Qs exageros que, porventura, tenham h~vi
do não podem ser debitados aos servidores. 
Os exageros devem ser historicamente anali
sados e o modo de comedir tudo isto é muito 
simples: não n.Jmear. E a morte cuidará da 
redução do quadro de servidores, velozmen
te, porque somos mortais, frágeis; a vi~a é 

a própria inconstância. O direitO da aposen
tadoria já·es·vaziará mUitO~ Um Governo sin
cero que não nomeie, _este Governo não pre
cisará demitir. Com toda certeza, não preci~ 
sará demitir! 

Daí por que aqui, desta tribuna, elogiei 
o gesto do Presidente da República quando 
revogou o decreto publicado- ninguém sabe _ 
por que razão - e quando cobrou dos seus 
auxiliares uma responsabilidade pelos textos 
qUe fossem publicados. E li uma entreviSta 
do Sr. Célia Silva negando a autoria daquele 
decreto, o que significa dizer, que apesar de 
tantos funcionários, apesar de tantas procura
dorias, apesar de tantos homens sábios na 
Ciência do Direito, no Governo, os proble
mas jurídicos estão sendo resolvidos pela im
petuosidade do Sr. João _Santana. Esse cida
dão é um perígO para a Nação; as declarações 
que S. Ex• faz são _típicas de um He Man. 
São coisas para um gibi, essas revistinhas, 
coisas assim extemporâneas; até dizem qüe 
S. Ex• tem criado muitos problemas para a 
Administração Pública, enquanto é o seu Se
cretário. 

Maldita gerência essa! Matdita gerência 
quixotesca, com sabores que nós não sabe
mos nem dizer quais. Mas tudo isso, esses 
tipo~. nós só vamos encontrar em Machado 
de Assi~ e, exemplarmente, em Eça de_ Quei
roz. 

Ah! Conselheiro Acácio! Como, de repen
te, aparecem conselheiros Acácias por todos 
os lados. Essas figuras esdrúxulas que hoje 
aparecem falarido niais forte que o Presiden
te. 

Eu até fiCo-p-ensando: o Presidente que 
veta essa parte _da lei das inelegibilidades não 
pode ser o mesmo Presidente que determina 
algumas providências absolutamente extem
porâneas. O Presidente que tem a _corage1_n 
de assumir erros, voltar atrás, não podé ser 
o mesmo que ataca inconseqüentemente. 
Não pode! Na verdade, está havendo uma 
distorção entre o Presidente e o povo. Sua 
Excelência, na sUa impetuosidade, já deve 
começar a dar uma de qetetix.e, como já deu 
de piloto, como já.-deu de corredor, como 
já deu de tudo, de homem que mergulha, 
que _flutua nas águas. Já está na hora de, 
numa performance de detetive, saber quem 
está querendo inviabilizar o seu Governo, tão 
simpático ao povo; quem tentar ser, de modo 
tão estranho, o veículo de deturpação que 
a toda hora_ assombra os funcionários públi
cos. Não há ninguém tranqüilo nas repar· 
tições públicas. Olhem que uma noite mal 
dormida é um problema! As noites que não 
podem ser dormidas, a tranqüilidade que não 
se tem, isto nunca se recobra! E funcionário 
público não dorme mais neste País! Não dor
me ninguém! Agora, a regra do Sr. João San
tana é esta, um novo decr.eto: não dorme 
ninguém. Pron~o! :é s6 um artigo: 'não dorme 
ninguém. Igual à Constituição sugerida por 
Capistrano de Abreu: todos deviam ter ver
gonhã. - - --

De qualquer maniira, a intranqüilida-de es
tá generalizada neste País, as repartições pa
gam caro por isto, e até os estáveis agora 
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. passaram a ser assombrados pela estória da 
disponibilidade, porque ninguém sabe mais, 
também, o que é disponibilidade no Brasil; 
·SÓ indo perguntar ao Sr. João Santana, que 
S. Ex' vai inventar uma teoria. E todos os 
juristas se devem dobrar a esse novo invento, 
a essa nova criação. 

Erà o que tinha a dizer, Sr. ~residente 
(Muito bem!) 

COMPAREÇEM MAIS OS SRS. SENA·· 
DORES: 

Áureo Mello -Jarbas Passarinho- Hugo 
N apole'ão ~Mauro Benevides - Raim1,1ndo 
Lira- João Calmon- J~mil Haddad. 

O.SR. PRESIDNETE (Pompeu de Sousa) 
-Findo o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 61, DE 1989 
, (Incluído em Ordem do Dia nos ter

mos do art. 376, e, do Regimento Inter
no) 

DisC\Sssão em turno único do Projeto 
de Deqeto Legislativo n"' 61, de 1989 
(n~ 161(86, na Câmar~ dos Deputados). 
que aprbva o texto do Acordo de Coôpe
ração Mútua entre os Governos da Re
pública Federativa do Brasil e dos Esta
dos Unidos da América para a Redução 
da. Demanda, Prevenção do Uso Inde
vido' e Combate à Produção e ao Tráfego 
de-Drogas, assinado em Bras11ia, em 3 
de setembro de 1986. (Dependendo de 
parecer.) 

Solicito ao nobre Senador Mauro Bene
vides o_ parecer da CoiniSsão das Relaçóes 
Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE.. Para emi~ir parecer.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, com base no art. 49 inciso 
I, da S:onstituiçáo .Federal, é apresent~do pa; 
ra exame e parecer·desta Câmara Alta o pro
jeto de Decreto Legislativo n" 61, de 1989 
(n9 161-B, de 1986-CD), acima epigrafado, 
o qual passamos a relatar, 

2. Mais do que trágedia, tornou"'Se o tráfi
co ilí~ito de drogas um verdadeiro flagelo 
QlUndml, não respeitando idade, sexo ou con
dições económica dos atingidos. Fronteiras 
já não são entraves para a propagação do 
maL E o Brasil, dentro do contexto sUl-ame
ricano, já começa a ser febrilmente afetado 
pelo gfande mal. 

3. O quadro sombrio acima esboçado jus~ 
tifica, por si só e a nosso ver, a tomad'a de 
providências enérgicas, a nível internacional, 
para o bom combate à idra insidiosa. O 
.. Acordo ... ora sUbmetido ao nosso exame 
insere-!l.:e na panóplia de medidas rigores~ 
destinadas a maxim1nizar os instrumentos 
dessa incansável luta. 

4. Assim. a coopeTaçào entre os Estados 
Unidos e o Brasil. dentro. de "Acordo". tra-

duz-se pela regra geral e primeira de forneci
mento recíproco de equipamentos, recursos 
humanos e financeiros, asistência técnico
científica e interCâmbio de informações e de 
peritos. Também as legislações nacionais sa
cramentarão-o controle, a produção, a impor-

·- tação, a exportação, o armazenamento, adis
tribuição e a venda da matéria prima que 
possa ser utilizada de forma ilícita na fabrica» 
ção de drogas. Através de memorandos de 
entendimento, os órgãos técnicos de cada 
país definirão os órgãos responsáveis pela 
execução dos projetas e meta~ específicas 
mensuráveis. As Partes Contratantes reunir
se-ão, pelo menos uma vez por ano, para 
a avaliação dos programas implementados, 
o exame de questões relativas à execução do 
"Acordo" e as recomendações para o seu 
contínuo aperfeiçoamento. Finalmente, a ga
rantia consubstanciada no seu art. VII, de 
que "todas as atividades decorrentes do pre
sente Acordo serão desenvolvidas de coffior
midade com as leis e regulamentos êm vigor 
na'República Federativa do Brasil e nos Esta
dos Unidos da América." 

5. · Por outro lado, é bom que fique cla~;o 
no texto do_ Decreto Legislativo ~m qu-estão 
a sujeição à aprovação pelo Congresso Nacio
nal de quaisquer atos que possam resultar 
em revisão do preseii.te ''Acordo'~. Daí a 
apres~ntação da emenda aditiva ao final deste 
parecer. 

6_, No que concerne aos aspectos de cons
titucionalidade, juridicidade e técnica Iegisla
tiva,acham-se Os mesmos, a nosso ver, satis
fatoriamente preenchidos. 

7. Face às considerações acima expostas, 
seimos pela aprovação do ''Acordo de Coope
ração Mútua entre os GoverÍlos da República 
Federativa do Brasil e dos Estados Unidos 
da -Ã-ffiérica para a Redução de Derrianda, 
Prevenção do Uso Indevido e Comb_ate à Pro-_ 
dução e ao Tráfigo de Drogas, assinado em 
Brasflia, em 3 de setembro de 1986", na for
ma do Projeto de Decretq Legislativo anexo, 
com a seguinte Emenda aditiva: 

EMENDA N" l·CRE 

Acrescente-se ao Projeto o seguinte 
dispositivo, renumerando-se para art. 3o 
o seu afUal art. 2?: 

"Art. zo Ficam sujei_tõs à aproVaçãO 
dÇl Cpngresso Nacional quaisquer atas 
que possam resultar em revisão do pre· 
sente Acordo." 

É o nossd parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O parece_r_ conclui favoravelmente âo pro
jeto· e,_ a uma emenda que apresenta. 

Em discussão o projeto _e a emenda, em 
turno úniCo. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
peço a-Palavra: 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para discutir.) -;-Sr. Presidente, Srs. Se
nadores:. está em discussão o Projeto de De
creto Leg1slativo n? 61, de 1989. 

Este decreto aprova· o texto do Acordo de 
Cooperação Mútua entre os Governos daRe
pública Federativa do Brasil e dos Estados 
Unidos da América para a Redução da De
ma_nda, Prevenção do Uso Indevido e Com
bate à Produção e ao Tráfico de Drogas, assi
nado em Brasília, em 3 de setembro de 1986. 
""Sr. Presidente, este Projeto de Decreto Le

gislativo aprova, portanto, acordo da maior 
inij:iortãncia. Hoje, que a ameaça das guer
ras, sobretudo de lima terceira grande guerra, 
está afastada; hoje que há uma distensão dos 
diferentes continentes; hoje qu_e se_ leva a 
efeito uma política de integração tanto na 
Europa, como no Norte do nosso Continente; 
política essa que também chega à Ásia, im
põem-se, entre outras providências, Sr. Presi
dente, combater o tráfico de drogas, esse ter
rível flagelo, .essa verdadeira desgrãça, esse 
mal que está corroendo as nacionalidades e, 
sobretudo, atingindo os jovens para isso, urge 
\llJla_ política eficiente, coordenada, real de 
combate ao narcotráfico. 

O Brasil não pode, Sr. Presidente, Srs. Se~ 
nadares, chegar à triste situação de alguns 
pa(ses, nossos irmãos, do continente Sul 
Americano. As medidas precisam ser toma
das ifnediatamente. Assim, este acordo tem 
toçlo o meu apoio. 

Li todos os seus artigos e não vi nada que 
pudesse atentar contra a nossa soberania, 
porque a P{etexto do combate ao narcotráfiCO 
algumas medidas lamentáveis têm sido toma
das ao arrepio da soberaniâ de outras nações. 
Nações soberanas podem e de~em unir esfor» 
ços para combater esse mal, que talvez seja 
o mais nefasto nesta hora às Nações e, sobre
tudo, aos jovens. 

Sr.- Presidente, leio na exposição de moti· 
vos dirlgícla à_ Sua Excelência, o SenhOr Presi~ 
dente da República, pelo Ministério das Re
lações Exteriores, o s~uinte: 

"Diante dessa noVa dimensão da ques
tão das drogas, o Acordo recentemente 
firmado-representa uma evolução em re
lação ao instrumento que substitui, pois 
enfoca a questão de maneira mais atual 
e'equilibrada, procurando tratar não so· 
mente da ru.pressão ao ~áfico, mas tam
bém das demais vertentes da qut;stão
igualmente fundamentais --quais se
jam, a prevenção do uso indevido e a 
r-ecuperação dos dependentes." 

A imprensa tem noticiado, Sr, Presiçiente 
e Srs.- Se-ilacfOres, Ctue às portas de estabelecP 
mentes de e_nsino, justamente dos bairros 
considerados nobres_das grandes cida_des, es
tabelecimentos de eQsino freqüentados por 
jovens d.a chamada classe média-alta e da 
das$e_ alta, lá, às portas d~sses es!-3.beleci
mentos. ficam oS traficantes. Comer;am for
necendo gratuitamente a drÇ>ga para que os 
futuros usuários se tornem viC-iados e. depois, 
os jovens incautos passam a ser dependentes 
e a praticar crimes hediondos, dos quais a 
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nossa imprensa Se tem ocupadO: Mais, não 
são apenas os jovens, também pessoas da cha
mada meia idade a cada dia se tornam ptesa 
mais fácil desse flagelo terrível. 

Conseqüentemente, este Acordo tem o 
meu apoio, Sr. Presidente, mas o combate 
à produção de drogas, o combate ao narco
tráfico e a assistência aos viciados têm que 
ser uma luta nào apenas dos Governos, no 
nosso. caso, Federal, Estadual e Municipal; 
o combate ao uso indevido das drogaS tem 
que mobilízar toda a nacionalidade: Oove_rno 
e sociedade para atingir.qtos aqueles fins que 
precisam ser alcançados. __ 

Já demos ao mundo um extraordinário 
exemplo de quem realmente está interessado 
em combater o narcotráfico. Nossa Consti-_ 
tuição, no art. 200 diz: 

"Ao sistema único de saúde compete, 
além de outras atribuições, nos termos 
da lei: 

"participa'r do coiitiole de fiscalização 
da produção, transporte, guarda e utíJiw 
zaç~o de substâncias e produtos psicoa
tivos, tóxicos e radioativos;'' 

Mas não ficOu nisto, Sr. Presidente, a nossa 
nova Constituição promulgada em 88. 

Temos a este respeito um dispositivo da 
maior importância, para o qual peço a. atenw 
çáo da Casa e das autoridades governarnenw 
tais. Refiro-me ao art. 243, do Título IX, 
das Disposições Constitucionais· Gerais,_ que 
reza: -

"As glebas de qualquer região do País 
onde forem localizadas culturas ilegais 
de plantas psicotrópicas serão imediata
mente expropriadas e especificamente 
destinadas ao assentamento de colonos, 
para o cultivo de produtos alimentícios 
e medicamentosos, sem qualquer indení
zação ao proprietário e sein prejuízo de 
outras sanções previstas em lei.'' 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
esta parte referente à expropriação, pela sua 
própria natureza, é auto-aplicável. 

E o parágrafo único deste ~o e5tabe
lece: 

"Todo e qualquer bem de valor econô· 
mico apreendido em decorrência do trá~ 
fico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins será confiscado e reverterá em be~ 
nefício de instituiçóes e pessoal especia
lizados no tratamento e re-cuperação de 
viciados e no aparelhamento e custeio 
de atividades de fiSCalí:ZãÇ-ão, controle, 
prevenção e repressão do crime de tráfi
co dessa substâncias." 

Tenho lido nos jornais que as nossas autori
dades policiais, Sr . .Presidente, têm apreen
dido quantidades crescentes de mercadorias 
contrabandeadas e têm prendido sonegado
res de tributos, mas ainda não li nada sobre 
a expropriação das referidas glebas. Sua Ex-

Célência, o Presidente da República, que tem 
sido tão pródigo cm adotar medidas provisó
rias, que se volte para o art. 243 e mande, 
de preferência, um projeto de lei tratando 
deste assunto, se julgar necessário. Entendo 
que essa expropriação é automática, quere
sulta do próprio artigo, é medida policial e, 
em seguida, medida do próprio Executivo. 

Nós, aqui, votaremos todo e qualquer ato 
normativo de combate ao narcOtráfico e, 
quanto às gl'ebas, li em vários jornais que, 
em determinadas áreas do Nordeste, foram 
encontradas plantações de maconha e de ou
ttás-plãntas psicotrópicas. mas nenhuma pro
vidência do Governo no sentido de expro
priar as terras e destináwlas à reforma agrária 
foi divulgada. Onde quer que existam cultu
ras ilegais de plantas psicotrópicas, que sejam 
as respectivas glebas imediatamente expro
priadas. Estou apelando para as autoridades 
governamentais. estou reçlamando delas es~ 
sas providências e, ao mesmo tempo, conci
tando toda a sociedade brasileira a mobili
zar-se no combate ao narcotráfico. 

Ainda .oniem, li que foram apreendidas no 
Norte do País, no Pará, substâncias que ile
galmente se destinariam à Europa. Por conse
guinte, é preciso· que haja urna mobilização 
nacional para que o nosso País não venha 
a: se transformar, ·mais cedo ou mais tarde, 
em uma dessas nações piaticamente domina
das, onde o aparelho policial já não tem con
dições de resolver o problema, onde as aJ.Ito
ridades são assasjõinadas, porque aqueles res
·ponsáveis pelo narcotráfico já se organizaram 
e apresentam como que uma ameaça de do
minação em determinadas áreas. 

Fina:hnenie-, sr: Presidente, ao concluir es~ 
tas considerações, gostaria de apelar para o 
Governo brasileiro. pois esse Acordo de Coo~ 
peração" Mútua entre a República.Federativa 
do Brasil e os Estados_ Unidos da América 
foi cefebr~do e. vai ser aprovado. Entretanto, 
eu--pediria ao Ministério das Relações Exte
riores entrasse em contato com os vários go~ 
vemos-da América do Sul, para que firlnás
semos um -ãcordo entre todas as nações sul-a
mericanas, nos sentido de envidarmos tam» 
bém esforços práticos e racionais para comba
termos, com a maior eficácia possível, o nar
c.otráfico na América do Sul. 

Com estas palavras, espero que o Senado 
aprove também este projeto, e que-as rnediw 
daS que solicitei venham a ser tomadas, com 
a brevidad~ possível, pelo nosso Governo. 

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

O -SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A matéria continua em discussão. (Pausa) 

Não havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, encerro a lfiscf:issão_Em obed_iên
cia ao dispostO no art. 168 do Regimento 
fnterno, que ettabelece que não haverá vota
ção de proposição nas sessões das s~gundas 
e sextas-feiras, a matéria sairá da Ordem do 
Dia; retomando na sessão de amanhã, quan
do poderá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item2: 

PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N• 65, DE !989 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do ar[. 376, e. do Regimento Interno) 

Discussão, em ttlrno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 65, de 1989 
(n9 111189, na Câmara dos Deputados), 
que aprova. o texto do Convênio Básico 
de Cooperaçáo Técnica, Científica e 
Tecnológica, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino da· Espanha, em Ma
dri. em 13 de abril de 1989. (Depen
dendo de parecer.) 

Solicito do nobre Senador Meira Filho o 
parecer da Comissão de Relaçües Exteriores 
e Defesa Nacional. 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB -DF. Pa· 
~a proferir paiecer.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, com fulcro no art. 49, inciso I, 
da Lei Magna, é trazido para exame e parecer 
desta Câmara Alta o Projeto de Decreto Le
gislativo n" 65, de 1989 (n" 111-B, de 19ª9, 
na CD), acima epigrafado, o qual passamos 
a relatar. 

2. O "Convênio" em tela,- objetivando o 
desenvolvimento económico e social entre o 
Brasil e a Espanha, estabelece todo um ins
trumental de "cooperação e/ou de pesquisa 
conjunta em desenvolvimento de setores téc
nicOS, científicos e tecD.oiógiCos específicos." 
Através de programas· e flrojetos previamen
te acordados entre as Partes Contratantes, 
procura-se_ id~p.tificar, para tal firri, as fontes 
de financiamento e os mecanismos operacio
nais _que conduzam ao pleno Çxito do "Convê
nio". Náo se descarta, na hipótese, até mes
mo a participação de organismos internacio
nais específicos, É de desta~ar~s_e, ainda, no 
"Convênio", a criação, no seu art. 7" de uma 
Coinissão de Planejarnento, Acompanha
mento e Avaliação, de çaráter misto, à qual 
incumbirá, dentre outras funçõeS, a identifi
cação dos setores prioritários para a execução 
dos projetas de cooper_açáo, a proposição de 
progr 1ma de atividades e a avaliação dos re
sultados obtidos. 

3. O art. 4" do "Convênio" indica, por ou~ 
t.ro lado, o modus faciendi de cooperação 'en
tre os dois países, dando realce à troca de 
peritos-, ã cortcessãõ~de bolsa,s·de-estudo, ao 
fornecimento de materiais e equiparnéntos, 
à utlização comum das instalações e ao inter
cámbio de informações cientr(ficas e técnicas. 
E os arts. 10 e 11 concedem aos técnicos·e 
às suas faml1ías, vinculadas ao programa, 
uma série de favore-s fiscais nas áreas dos 
impostos de importação ,e de renda. Tais fa
vores constituem uma praxe internacional em 
convênios do mesmo jaez, a fem de. que tais 
funcionários possam exercer as suas fli.ttções 
de forma mais tranqUila. 
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4. Julgamo~ pois, que o "Corivênio" ora 
em exame, nos termos do s_eu articulado, atin
ge o seu primordial objetivo, que é o de esta
belecer as bases de cooperação técnica, cien
tífica e tecnológica entre o Brasil e a Espanha. 

5. No que concerne aos aspectos de consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, acham-se os mesmos, a nosso ver, satis
fatoriamente preenchidos. 

6. Em face do exposto, somos pela aprova
ção do "Convênio Básico de Cooperaçao 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Go
verno da Repóblica Federativa do Brasil e 
o Reino da Espanha, em Madrid em 13 de 
abril de 1989 .. , nos termos do Projeto de De-
creto Legislativo e·m anexo. -

É o nosso parecer, S.M.J., Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O parecer conclui favoravelmente à ma
téria.-

Passa-se à discussão'do projeto, em turno 
único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em obediência ao disposto no art. 168 do 

Regimento Interno, que estabelece que não 
haverá votações de proposição nas sessões 
das segundas e sextas-feiras, a matériâ Sair~ 
da Ordem do Dia, retomando na sessão de 
amanhã, quando poderá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)' 
- Está esgotada a matéria constante da Or-
dem do Dia. - - -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador N ey 

Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, recebo, aqui', um comunicado do Minis
tério da Agricultura, com o qual fico muito 
satisfeito, porque tramita no Senado Federal 
um projeto de minha autoria, dando condi
ções a proprietários de terras a liquidar suas 
contas com o Banco do Brasil, com os Insti
tuto da Previdência com terras. Significa que 
essas terras irão ser aproveitadas naquilo que 
a maio-ria da populaç~o brasileira exige: a 
reforma agrária. ... 

Há um exemplo t(pico no meu Estado, na 
cidade de que fui prefeito_. Lá um proprietário 
tem quase mil hectares de terra. A cidade 
está parada, não pode vender um hectaré, 
não pode desenvolver-se, nem indústrias po
dem ser montadas nesse município, porque 
as terras estão hipotecada!i ao Governo, atra
vés do Banco do Brasil e do lapas. 

Esse-projeto vai dar condições -em Per
nambuco há milhares e milhares de hectares 
de terra nessa situação -, irá facilitar a vida, 
e não só desses empresários, porque, se têm 
um "X" de terra, liquida-se e ainda sobra 
alguma coisa, sendo essa área desenvolvida. 

Na noite de 10-5, S. Ex~ recebeu uma co
missão de 15 representantes do Mov!mento 
dos Agricultores Sem Terra {MST), quando 
prometeu encaminhar, nos próximos dias, 

um representante do Ministério aos acampa
mentos onde diversas famílias aguardam, em 
condições precárias, o momento de serem 
reãsSéntadas pelo Governo Federal. 

A decisão do Ministro foi anunciada duran
te a reunião com os sem-terra, que apresen
taram um longo documento, alinhando as rei
vindicações tiradas no II Congresso Nacional 
que-se encerrou no dia 10 de maio, em Bra
sília e reuniu cerca de 5 inil delegados de 
todos os Estados brasileiros. 

Ao longo de três dias, os agricultores deba
teram os principais problemas que vêm en
frentando, entre eles, o dos acampamentos 
onde encontram-se, atualmente, 10 mil famí

- lias, algumas há mais de três anos, a espera 
de terras para serem assentadas. 

Segundo os sem-terra, há acampamentos 
em 10 Estados, alguns sob ameaça de despe
jo. Os detêgados pediram ao Ministro uma 
definição urgente para esse problema, bem 
como para as regiões de conflito, alegando 
que só acreditam numa reforma agrária via 
desapropriação de latifúndios que, pela sua 
extensão, possibilitariam o assentamento de 
muitas fainilias. 

Eles se posicionaram Contra as desapro
priações de áreas inferiores a 750 hectares, 
explicando que, nelas, poucos agricultores 
põdem ser assentados e seriam necessárias 

_ muitas dessas propriedades, ao passo que a 
desapropriação de latifúndios abriria oportu
nidades para um número maior de produ
tores, gerando m-enOs conflito. 

Eles sugeriram também que se utilizem as 
terras recebidas pelo Banco do Brasil, em 
pagamento de créditos rurais não saldados, 
-esse projeto, Sr. Presidente, se enquadra 
exatamente nessas sugestões dos sem-terra 
- para fazer a reforma agrária, bem como 
as fazendas _onde for constatada a cultura de 
drogas, citando casos já ocorridos no Nor
deste, onde a Polícia Federal já interditou 
.algumas propriedades pelo cultivo de maconha.-- ---- -

Neste instante, defendendo o acordo dos 
governos americano e brasileiro, o Senador 
Chagas Rodrigues muito bem explicou o pro
blema das terras do Nordeste, onde já foram 
ehcontradas plantações de maconha, e, até 
agora, essas terras não foram destinadas aos 
sem-terra. 

Cabrera reafirmou o compromisso do Go
verno de assentar 500 mil famílias e pediu 
a colaboração dos sindicatos rurais e dos sem
terra para a execu9ão da refOI'II,la agrária, 
adiantando ainda que o Ministério vai promo
ver, em junho próximo, um fórum nacional 
para debater esse tema juntamente com as 
lideranças rurais. 

Cabrera explicou que nessa oportunidade 
será apresentado o plano do Governo para 
ser discutido com todos os segmentos interes
sados, inclusive representan\es dos sem-ter-· 
ra. 

Outro assunto, Sr. Presidente. 
- No dia 8 de maio, foi celebrado o Dia Inter

nacional da Cruz Vermelha. 
Nesse dia, etri 1863, nasceu a Cruz Verme

lha, em Genebra, fundada e idealizada por 

Henry Dunant. Sua fin-alidade é_ assistir as 
vítimas de guerra e sugere que cada país orga
nize e treine homens e mulheres par que, 
"em tempo de guerra, tratem dos feridos, 
mas feridos de ambos os lados, amigos e ini
migos''. 

Logo foram constituídas as primeiras socie
dades de socorro-. Em 1864, plenipotenciários 
de 12 nações assinam a "Convenção de Gene
bra de 22 de agosto para melhorar e ajudar 
o destino dos militares do exército feridos". 

Hoje, a Cruz Vermelha reúne 150 -sacie~· 
dades nacionais e mais de 350 milhões de 
part;icipantes em todOS oS continentes._ _ _ 

A Cruz Vermelha, cada ano que passa, 
amplia-se, cre-sce e se aperfeiçoa, adapta-se 
"âs crescentes necessidades de socorro", ten
tando "alivíar-e minorar o--Soiririúmto do ser 
humano", contribuindo "para a preservação 
da paz e da harmonia entre os povos". 

Assim, Sr. Presidente, tendo recebido este 
telefax sobre o Dia Mundial da Cruz Verme
lha, peço que o mesmo seja transcrito em 
nossos Anais. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. NEY MARANHÃO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

TELEFAX 

De: Cruz Vermelha Brasileira 
Para: Senado Federal 
Data: 7-5-90 

Favor retransmitir para os seguintes Sena
dores: -Senador Afonso Camargo- Sena
dor Moisés Abrão Neto - Senador Jamil 
Haddad - Senador Fernando Henrique Car
doso- Senador Marcondes Gadelha- Sena.:. 
dor Jarbas Passarinho - Senador Maurício 
Corrêa --Senador Ney Maranhão- Senador 
Ronan Tito- Senador José lgnácio Ferreira. 

Assunto: 8 de maio - Dia Mundial da 
Cruz Vermelha. 

N9 de páginas: 5 páginas 

Anualmente nesta data 8 de. maio, cele
bra-se o Dia Mundial da Cruz Vermelha em 
150 países onde existem Sociedades Nacio
nais de Cruz Vermelha, e do Crescente Ver-
melho. -
. A data tem o seu significado por repre
sentar o dia em que nasceu, em Genebra; 
Henry Dunant, idealizador e fundador da 
Cruz Vermelha. 

A idéÍa de sua criação, nasceU: guarid-O em 
1859 Henry Dunant, ao ·presenciar a batalha 
de Solferino, entre os exércitos da França 
e da Itália, de um lado, e os da Áustria, de 
outro, observou que cerca de 40 mil homens 
ficaram no campo, mortos ou moribundoS, 
sem que contassem com a assistência médica 
adequada, Dunant organizOU então um-corpo 
de voluntários para socorrê-los, acomodarido 
os feridos em igrejas, escolas e casas particu
lares, e descreveu sua experiência, em 1862, 
no livro "Urna Recordação de SolferinO". 
Lançou-se a seguir em uma campanha com 
oobjetivo de melhorar a assistência às vítimas 
de guerra e de formar em cada país sacie-
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dades que nos anos de paz, organizassem e 
treinassem homens e mulheres para que ''em 
tempo de guerra tratassern dos feridos, mas 
dos feridos de ambos os lados, amigos e inimi~ 
gos". 

Esta idéia prosperou, e em 1863 quatro 
cidadãos de Genebra fundam com: Dunant, 
um Comitê, o futuro Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha que convoca logo_a seguir 
uma Conferência Internacional em Genebra. 

Agrupando feridos vindos de 16 países, es~ 
ta conferência lança as bases da Cruz Verme
lha. Pouco depois, constituem-se as primeiras 
Sociedades de socorro. No ano seguinte, por 
iniciativa do Comitê de Genebra, os pleniPo
tenciários de 12 nações assinam a "Conven
ção de Genebra de 22 de agosto de 1864 para 
melhorar e ajudar o destino dos militares do 
exército, feridos"~ 

O signo da imunidade- a Cruz Vermelha 
sobre fundo branco - é instituído. Assim, 
nasceu o movimento universal da Cruz Ver
melha que reúne hoje 150 Socied~des Nacio
nais e mais de 350. milhões de participantes 
em todos os continentes. 

Desde sua fundação até nossos dias, o pa~ 
pel desempenhado pelo Movimento de Cruz 
Vermelha se_ amplia a cada momento, cres
cendo e aperfeiçoando-se constantemente 
para acompanhar o progresso e a apelação 
da Humanidade, adaptando-se às crescentes 
necessidades de socorro, assistência e ajuda 
humanitáría. sempre fiel aos seus princípios 
fundamentais que podem ser sintetizados na 
missão de aliviar e minorar o sofrimento do 
ser humano, protegendo-o em qualquer cir
cunstância e contribuindo para a preservação 
da paz e da harmonia entre os povos. 

A Cruz Vermelha Internacional é formada 
pelos seguintes organismos~ __ 

I. Conferência Internacional da Cruz 
Vermelha. 

2. COmitê-lnternacional da Cruz Verme
lha. 

3. A Liga de Sociedades de CruZ Verme
lha e do Crescente Vermelho. 

4. As Sociedades Nacionais de Cruz Ver
melha e do Crescente Vermelho. 

O Comitê Internacional e a Liga de Socie
dades da Cruz Vermelha e do Crescente Ver
melho têm sede em Genebra. 

A Conferência Internacional da CrUz Ver
melha 

A mais alta autoridade deliberante reúne
se, em princípio, a cada quatro anos. Agrupa 
os membros da Cruz Vermelha Internacional 
e os Governos aderentes âs Convenções de 
Genebra. Examina os problemas de ordem 
geral e adota resoluções e recomendações. 
Nomeia uma Comissão permanente que se 
reúne entre as suas sessões, sempre que ne
cessário. 

O Comitê JnternacionaJ da Cruz Vermelha 

Criado em 1863, é o organismo fundador 
do Movimento de Cruz Vermelha. Trata-se 
de uma instituição privada e independente 
cujos membros são cidadãos suíços. Suas fi. 
nalidades são, entre outras: promover a ratifi-

cação ou adesão dos governos nacionaiS às 
Convenções de Genebra; empenhar-se em 
tempo de guerra, para socorrer prisioneiros 
e feridos, providenciar os meios de comuni
cação entre os prisioneiros e suas fami1ias, 
sua proteção e as melhores condições-de vida. 

Papel importante exerce sobretudO o Co
mitê Internacional em casos de conflitos ar
mados. Assim é que nos conflitos armados 
e nos_ distú_rbios internos, o Comitê Interna
cional atua como instituição neutra, entre os 
beligerantes ou adversários~ c;:mpenhando-se 
na proteção e assistência às vítimas civis e 
militares. A missão do Comitê Internacional 
está definida nas Conve~;~ções de Oenebra, 
que são reconhecidas pelos 165 Estados que 
firmaram as Convenções e outros protocolos 
adicionais. A ação do Comitê visa a atender 
à proteção jurídica e assisténcia material aos 
prisioneiros de guerra e deteotos civis. Os 
delegado_s do Comité visitam as prisões e os 
campós de prisioneiros para inspecionar as 
condições em que vivem e comprovar se os 
direitos do prisioneiro sãõ respeitados pelos 
seus adversários; recomendam melhoria no 
tratamento e distribuem aos detidos material 
de asseio e de utilidades gerais. 

Outras re-SponS.ãbiHda-des seio assumidas 
pelo Comitê em tempo de guerra, tais como: 
proteçáo e assistência aos civis em território 
ocupado pelo inimigo, em respeito ãs Con
venções de Genebra; ajuda ~qs_necessitad_ps 
e aos enfermos que- participarem de conflitos 
armados. Esta assistência alcança, muitas ve
zes, proporções de uma ampla ação interna
cional de socorro. 

A Liga de Sociedades de Cruz Vermelha 

Fundada em -191~,· é à tede"ração interna
cional das Sociedã.desN acionais da Cruz Ver
melha. e_ do Cresçente Vermelho. A par de 
sua função de órgão permanente e de ajuda 
mútua entre as_ Sociedades Nacionais, coor
dena os socorros em casos de catástrofes na
turais, calamidades, co:Oflitos armados e pro
move programas educacionais de saúde e as
sistência social. 

Sua principal função é atuar como centro 
de operações·internacionais de socorro da 
Cruz Vermelha em favor das vítimas de cala
midades naturais e de refugiados. Quando 
ocorre uma catástrofe, a Liga informa-se ime-
diatamente do maior número de dados possí
veis sobre â sii:uãção e procura avaliar o so
corro imediato e a assistência necessária. Se 
a Sociedade Nacional do país em situação 
de catástrofe o solicita, efetua-se um apelo 
de ajuda às Sociedades membros da Cruz 
Vermelha. 

A Liga logo providencia o mais rapidamen
te possível a aquisição e entrega de socorros 
com os_ fundos doados pelas Sociedades de 
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e 
do transporte das vítimas, para o local seguro, 
A Liga também poderá enviar equipes de 
socorro e recrutar profissionais para parti· 
cipar do trabalho de socorro e assistência no 
local da calamidade. 

Às Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho que formam a Lis~ 
têm por finalidade atenuar os sofrimentos hu
manos com toda a imparcialidade, sem distin
ção de raça, nacionalidade, nível social, reli
gião, e opinião pública, podendo sua atuaçáo, 
em determinados, locais estender-se além do 
território nacional. 

Sua missão compreende: 
_ - ,A..gir, em caso _de guerra, e preparar-se 

para atuar em todos os setores abrangidos 
pelas Convenções de Genebra e em favor 
de todas as vítimas de guerra, tanto civis co
mo militares; 

-Contribuir para a melhoria da saúde, 
a prevenção de doenças e o alívio do sofri
mento~ através de programas de treinamento 
e de serviços que beneficiem à comunidade, 
adaptados ãs necessidades de peculiaridades 
nacionais; 

-Organizar, dentro do plano nacional, 
serviços de socorro de emergência ãs vítimas 
de calamidade, seja qual for sua causa; 

-Recrutar, treinar e aplicar o pessoal ne
cessário às finalidades_da instituição; 

-Incentivar a participação de crianças e 
jovens nos trabalhos da_ Cruz Vermelha; 

-Divulgar os princípios humanitários_ da 
Cruz Vermelha a fim de desenvolver na popu
lação e, particularmente, nas crianças e nos 
jovens os ideais de paz, respeito mútuo e 
compreensão entre ~odos os povos. 

No Brasil, a Cruz Vermelha Brasileira, há 
81 anos, atua nos setores de educação, saúde 
e assistência social. Mas é nas ocasiões de 
emergência, como as secas que assolaram o 
Nordeste e as inundações do Sul do país que 
o trabalho da Cruz Vermelha Brasileira. de 
comum acordo com a Defesa Civil, sobressai. 

A "Operação Nordeste", desenvolvida en
tre 1984 e 1986, talvez seja a maior operação 
de socorros já e;xecutadas por entidade parti
cular neste país, beneficiando só em sua III 
Fase 300 mil nutrizes, gestantes e crianças 

·de O a 6 anos e escolares de 7 a 14 anos. 
_Também nas últimas chuvas de abril deste 

ano,· no Estado do Rio de Janeiro, a Cruz 
Vermeiha Brasileira prestou assistência aos 
desabrigados, em perfeita obediência aos 
seus princípios fundamentais. Mais uriia vez. 
o corpo de voluntários foi acionado e áreas 
como a Rocinha, no Rio de Janeiro e bairros 
de Nova Iguaçu, Belford Roxo e Duque de 
Caxias, receberam donativos, como roupas, 
alimentos e material de li111pe_za. _ 
DentiO-dO-PrOir-~nla de Profissionalização 

do Menor Carente, a Cruz Vermelha Brasi
leira já profissionalizou 10 mil nienores, entre 
10 e 14 anos, nos mais diferentes tipos de 
especialização de mão-de-obra. Além disso, 
a entidade conta também com um progra
mação de cursos abertos ao público que inclui 
Monitoria em Primeiros Socorros, Monitoria 
em Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
Verificação de Pressão Arterial, entre outros. 

A Cruz Vermelha Brasileira parte agora 
para um projeto que envolverá cerca de 500 
universitários e voluntários para atuar junto 
ãs comunidades carentes de 64 cidades no 
interior dos Estados da Bahia, Minas Gerais, 
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Espírito Santo, Goiás, Tocantins e Rio de 
Janeiro. O "Projeto Ararajuba" tem o obje
tivade desenvolver trabalhos de Atenção Pri
mária de Saúde, Saneamento Básico, Recrea
ção, Primeiros Socorros, Profissionalização 
do Menor Carente, além de formação de so
corristas locais, que continuarão a atuar em 
cada uma das regiões visitadas. 

A Cruz Vermelha Brasileira não participa 
só_ dos problemas brasileiros. Coordena inter
namente campanhas de ajuda às sociedades 
irmãs de países atingidos por terremotos, co
mo México, erupção vulcânica, como naCo· 
lômbia, e muitas outras calamidades graças 
ao espírito generoso dos brasileiros. 

A nível internacional, a Cruz Vermelha 
Brasileira é membro do Conselho Executivo 
da Liga, e sua Presidente, Prof" Mavy d'Aché 
Assumpção Harmon, a título pessoal, é um 
dos cinco membros eleitos para Comissão 
permanente, pelas 150 Sociedades Nacionais 
de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 
e 165 governos signatários da Convenção de 
Genebra. Esta Comis,sã_o, única na Cruz Ver
melha Internacional, tem por finalidade coor
denar e harmonizar o trabalho dos integran
tes do Movimento de Cruz Vermelha no mun
do inteiro. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Afonso Sancho, como Líder .. 

O SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE. 
Pronuncia o segJJ.inte discurso.)_- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, merece registro o 
acordo recentemente assinado entre o Minis
tro da Agricultura Antonio Cabrera e o re-
presentante de um pool de universidades nor
te-americanas. 

Por este acordo se converterá 1 milhão de 
dólares da dívida externa brasileira em proje
to envolvendo agricultura e meio ambiente 
na Amazônia brasileira. 

O objetivo é avaliar o sistema de produção 
das populações ribeirinhas naquela região e 
o potencial de expansão da produção, sendo 
que em tais áreas vivem 1 milhão de habi
tantes. 

Trata-se de conjugar o saber tradicional 
com o conhecimento alcançado através de 
pesquis~s realizadas pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária- Embrapa. 

É a primeira autorização para conversão 
da dívida em projeto de desenvolvimento e 
meio ambiente e dele resultará a execução 
de importantes estudos a serém conduzidos. 
pelo Ministério da Agricultura e pela Em
brapa. 

Ressalte-se a rapidez do encaminhamento 
favorável conferido ao assunto pelo Ministro 
Antonio Cabrera, mas, também, anota-se -o 
valor reconhecido aos trabalhos de,pesquisas 
que vêm sendo realizados em âmbito gover
namental no Brasil. A expansão da oferta 
de alimentos no passado recente vincula-se 
sem dúvida ao_ continuado esforço de pes
quisa agropecuária que vem sendo realizado 
pela Embrapa. 

Este fato relevante çleve ser apontado cla
rame,nte, sobretudo no momento em que se 

questiona amplamente no Pafs a ação doEs-
tado. __ _ 

É necessário ter cautela em avaliações de 
caráter generalizante, particularmente quan
do a sociedade espera da ação deste mesmo 
Estado a adoção de medidas que possam cor
rigir os deSc<IJllinhos da ecOnomia e, também, 
que favQreçam a retomada do processo de 
desenvolvimento econõmico e social. 

A assinatura pelo Ministro da Agricultura 
do presente acordo resulta de persistente es- · 
forço _de captação e diversificação de fontes 
de financiamento da ação governamental, 
conquanto não se disponha de diretrizes glo
balmente definidas para o equacionamento 
da questão. 

Parece claro que a captação da poupança 
internt'lcional representa uma alternativa à re
dução da participação do Estado na econo
IDia. Com o aprofundamento da crise fiscal 
nos últimos anos, evidencia-se a importância 
se ult(apassar uma postUra negativa em face 
do capital estrangeiro, se desejamos, como 
é neCessário", alcançar novos_patamares de 
produção e produtividade. 

Acordos como o recentemente firmado pe
lo Ministro Antonio Cabrera serão úteis não 
apenas n:a redução do montante da dívida 
externa brasileira, mas também para o desen
volvimento do pafs. 

Esta a comunicação que desejava fazer no 
mo·meilfo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PM~B -SE. Pronuncia o seguinte discur
so: S~riüeviSão do_orador,) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a Comissão Temporária do 
Código do Menor houve por bem eleger-nos 
o seu Relator-Geral. Concluídos os nossos 
trabalhos, recebeffios a crítiCa de que o nosso 
parecer e o nosso relatório eram, de certa 
forma, utópicos, que deveriam ter sido feitos 
para um país como a Suíça e como a Suécia, 
e não para um país do Terceiro Mundo como 
o Brasil. 

t evidente. Sr. Presidente, que não con
cordamos com essa opinião, porque, sé con
cordássemos, o parecer seria bem diverso. 
É interessante notar a reação muito grande 
que sofremos no Brasil quando pretendemos 
inovar, modificar e viver ncis novos tempos. 

Assim, Sr. Presidente, considerando a 
grande responsabilidade que nos coube no 
desempenho desse encargo, achamos por 
bem registrar os trabalhos realizados a partir 
de .sua consti_tu_ição, movido pelo desejo de 
esclarecer os nossos eminentes Pares e a so
ciedade, de modo geral, sobre os motivos 
que nos levaram 'a apoiar o Projeto de Lei 
do Senado nu 193, de 1989, de autoria do 
Senador Ronan Tito, com as modificações 
nele introduzidas através de emendas. 

Acompanhamos os trabalhos dessa Comis-
são e delas participamos ativ.amente desde 
que foi criada por determinação do Sr. Presi
dente do Senado Fedefal, Senador Nelson 
Carneiro, em sessão plenária do dia 1~' de 

setembro de 1989, de conformidade com o 
art. 314 do Regimeittõ Interno. 

Presidida pero-senador N.8.bõr Júnior, -ten
do como Vice-Presidente o Senador Antonio 
Luiz Maya, a mim como Relator-Geral, e, 
como Relatores Parciais, os Senadores Wil~ 
son Martins e Louremberg Nunes Rocha, a 
ComiSsão comp_gnha-se, ainda, dos seguintes 
membros: Senad.or João Calmon, Senador 
Mansueto de Lavor, Senador Alexandre Cos
ta, Senador Lourival Baptistã, Senador José 
Ignácio Ferreira e Senador Jarbas Passari
nho. Figuravam como suplentes os Senadores 
Leopoldo Peres, Ronaldo Aragão, Meira Fi
lho, Odacir Soares, Carlos de'Carli, Ney Ma
ranhão e Pompeu de Sousa~ _ _ _ _ 

Tínhamos como principal objetivo apreciar 
os projetas de lei, em tramitação na Casa, 
que procuravam atualizar a legislação relativa 
ao menor, adaptando-a às novas diretrizes 
da Constituição Federal. Havia três propo
siçõeS em andamento: o Projeto de Lei do 
Senado n9 255, de 1989, de autoria do Sena~ 
dor Nelson Carneiro, que apresenta uma re
visão_ atualizada do Cóçligo_ de Menores vi
gente (Lei n9 6.697. de 10 de outubro de 1979) 
em face da Constituição Federal, focalizando 
a matéria SOb o aspecto essencialmente jurídi
co; o Projeto de Lei n9 193, de 1989, de auto
ria do Senador Ronan Tito, já citado, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado
lescente,. e focaliza a matéria., não apenas sob 
o aspecto jurídico, mas também' sob o aspecto 
sócio-educativo, mais consentâneo com o tex
to constitucional; e o Projeto de Lei do Sena
do n~' 279, de 1989, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, que se propõe a modificar 
o C_ódigo de Menores apenas no que concerne 
ao instituto _da adoçáo. 

Houvemos por bem Sr. Presidente, auscul
tar a sociedade brasileira, por intermédio de 
seus elementos mais representativos dentre 
os voltados para a problemática do menor. 
Assim é qUe-, nas reuniões da Comissão, reali~ 
zadas no decorrer do segu.ndo semestre de 
1989, pudemos ouvir eminentes juízes de me~ 
nores, sociólogos, pedagogos e diretores de· 
institUiÇõeS ·assiStencials, entre outras pCrSO
nalida"des, que se mostraram atuantes na de
fesa de seus pontos de vista e desejosos de 
contribuir para o aperfeiçoamento da legisM 
lação. 

Desde as primeiras palestras, os Projetas 
de Lei do Senado n\"' 255/89 e 193/89 concen
traram as atenções gerais e sobre eles tra"a ... 
ram-se os debates. Criou-se, mesnio, uma po
lémica em tomo deles, evidenciando-se; des
de logo, àUas correntes antagónicas: uma, 
a que defendia a revisão do Código, consubs
tanciada no PLS n~ 255/89; outra, a que,defen
dia o Estatuto da Criapça ~ lilo Adolescente, 
consubstanciado no PLSat~ 193/89. 

Estabeleceu-se a divergência entre os pró
prios juízes de-menores na primeira reunião, 
realíiada no dia 3 de outubro de 1989: en
quanto o Dr. Liborni Siqueira, Juiz de Meno
res dÓ Rio de Janeiro, e o Dr. Nfveo Geraldo 
GonÇalves, Jui~ de Menores do Distrito Fe
deral, defendiãm o projeto do Código, o _D~~ 
António Fernando do Amaral e Silva, ex-Juiz 
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de Menores de Blumenau e titular da cadeira 
de Direito do Menor da Universidade de Blu
menau, defendia o Estatuto. E os entrecho
ques de opiniãO ProSsegUiram no decorrer 
das reun\ões s~guintes. · 

Ouvimos atentamente os argumentos de 
ambas as correntes, expostos naquela e em 
outras reuniões que se seguiram, e debruça
mo-nos sobre as proposições; estudando:as 
à luz da Constituição Federal, a fim de que 
pudéssemos deliberar sobre tão importante 
matéria. , 

Em princípio, inclinávamos a-apoiar o PLS 
n~255, de 1989, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, com as alterações que se fizessem 
necessárias, porque nos pareceu riiãiS sucinto 
e objetivo. Compõe-se de 144 artigos, distri
buídos em dois livros: o Livro I, que cuida 
da parte geral, e reúne os arts. 19 a 100; e 
o Livro 11, que cuida da parte especial, reu
nindo os demais artigos. A nosso ver, esse 
projeto esgotava o assunto sob. o ponto de 
vista jurídico, nos títulos que tratam da ~pli
cação da lei, da autoridade judiciária, das 
entidades de assistência e proteção a<5 menor, 
das medidas de assistência e proteção, das 
infrações, do registro civil do menor, do tra
balho do menor, dos procedimentos espedais 
e dos recursos. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Permita-me o nobre Senador Francisco 
Rollemberg que esta Presidência o interrom
pa para uma breve comunicação, de acordo 
com o art. 18, inciso I, letra c, do Regimento 
Interno. 

Cumprimos o dever de assinalar a honrosa 
presença, na Tribuna de Honra deste Plená
rio, de S. Ex~ o Ministro das Relações Exte
riores do México, Fernando Solano, a quem 
saudamos com muita efusão. 

V. Ex~ continua com a palavra. 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG -
Quanto à parte sóciO-educativa, pensávaptos, 
então, que bastaria fosse ela contemplada na 
lei que prevê os planos de custeio e benefícios 
da previdência social e naquela que estabe
lece as diretrizes e bases da educação nacio
nal. 

Já o PLS n• !93, de 1989, de autoria do 
Senador Ronan Tito, comPõe-se de 282 arti
gos, divididos, igualmente, em dois livros: 
o primeiro compreende a parte geral e está 
distribuído em 82 artigos, agrupados em três 
títulos, que tratam das disposiçóes prelimi
nares, dos direitos fundamentais e da preven
ção especial; e o segundo compreende a parte 
especial e está distribuído em 200 arti&õs,
agrupados em sete tíiulos, que tratam da polí
tica de atendimento, da Situação de risco e 
das medidas de proteção, da prática de ato 
infracional, das medidas pertinentes aos pais 
ou responsável, dos conselhos tutelares, do 
acesso à Justiça e dos crimes e dàs ínfr3ções 
administrativas. 

Vimo-nos, pois, diante de duas correnteS 
de pensamento, que mostravam o mesmo in
teresse em relação à matéria, mas defendiam 
pontos de vista dívergentes quanto ao trata
mento jurídico que se lhe devesse dar. 

Os juízes de menores q-Ue se poSicionaram 
a favor da_ revisão do Código tinham anos 
de trabalho e de dedicação à causa do menor 
e não escOndiam o seu desencanto não apenas 
diante da falta crónica de re.c.ursos para que 
pudessem assegurar melhores condições de 
atendimento ao menor-infrator, mas também 
diante da omissão dos poderes públicos na 
prestação de serviços como a!:;slstência rnédi
ca, educação e atendimento propriamente diM 
to a _c_:fianÇaS e adolescentes carentes e aban
donados, serviços esses que lhes dariam a 
proteção necessária, evitando as causas prinM 
cipais da marginalização e do descaminho. 
Eram eles a voz da experiência, meio revol
tada, talvez, em face da própria impotência 
ante o gigantismo do problema, cuja solução 
lhes fugia, pois dependia maís de decisão polí
tica que assegurasse o ~nvolvimento de vários 
outros órgãos do _Poder Público, em todos 
os níveiS-éfa ã"dffiiilistração. 

Em suma, o juiz não tinha o comando e 
o poder de decisão para equacionar adequa
damente o prOblema- do menor. 

Conhecem eles, profundamente, a realiM 
dade nacion~i. De acordo com depoimento 
do Dr. Liborni Siqueira, Juiz de Menores 
do Rio de Janeiro, efetuado peran~e a Comis
são_, no dia 3 de outubro de 1989, calcula-se 
em 37 milhões o número de menores caren
tes, aos quais faltam- ãs condições elemen
tares para o seu desenvolvimento físico e 
mental, e em 8 milhões o número de menores 
abandonados, que sobrevivem nas ruas dos 
centros urbanos, à custa de expedientes os 
mais diversos_. São, pois, milhares de crianças 
e adolescentes de zero a 18 anos_de_ idade 
que- hãO recebem Os cuidados necessários 
quer ao seu crescimento físico normal, quer 
à sua formação moral e intelectual. 

Sem dúvida, uma das causas principais de 
todos esses males é a falta de investimento 
no ensino fundamental e no médio, que vem 
de longa data e está no cerne dos problemas 
nacionais. 

O Dr. Liborni Siqueira lembra que as 
Constituições brasileiras de 1934, 1937, 1946, 
1967 e 1969 prevêem claramente "a obrigação 
do Estado no_ atendimento à criança, ao ado
lescente e à família" e cita textualmente D 
Decreto· Lei n? 2.024, de 17 de fevereiro de 
1940, que prescreve esse atendimento. Afir
ma S. Ex' que, se há leis, de_ longa data, 
que prescrevem o atendimento das necessi
dades básicas e prioritárias da criança, do 
adolecente e da da família, "o de que precisa
mos-não é de novos estatutos, de novas leis, 
mas sim de uma atuação efetiv3 nas áreas 
do Ministério da Educaçáo, do Ministério da 
Saúde e dos órgãos govertlamentais correJa
tos". Diz S. Ex! que "não estamos voltando 
as nossas atenções para a parte estrutural e 
conjuntural do nosso País", que "estamos in· 
vestindo nos doutorados, nos mestrados e es
quecendo, realmente, a base, que é o curso 
primário". E acrescente que, ao ti-atar da fa
nu1ia, da criança, do adolescente e do idoso, 
a Constituição ae 1988 "desdobra analitica
mente aquilo de que as demais Constituições 

falaram sinteticamente, e que era matéria de 
lei ordinária ... 

Impossível contraditar S. Ex~ 
Por outro lado, os juízes de menores e deM 

mais conferencistas que optaram pelo Esta
tuto demonstraram, igualmente, grande sen
sibilidade e Conhecimento da problemática 
do menor em nosso País, manifestando o seu 
inconformismo Com a situação de abandoÕo 
em que se encontram milhares de crianças 
e adolescentes, vítimas, não raro, das mais 
variadas formas de violência no lar, nas ruas, 
muitas vezes praticadas nas próprias institui
ções incumbidas de protegê-los, por agentes 
do Poder Público e, inclusive, por policiais. 
Aliás, o livro do jornalista Gilberto DimensM 
tein, intitulado "'A Guerra dos Meninos -
assassin.atos de crianças no Brasil", recente
mente publicado, é um anátema contra o Es
tado e a S!Jciedade que abandonam a sua ju
ventude e' depois pennítem a eliminação su
mária de deliqüentes juvenis, produzidos pe
lo pr6prio sistema. 

O Dr. AntOnio Fernando do Amaral e Sil
va, e1t-Juiz de Menores e professor-titular de 
Direito na Universidade de Blumenau, SC, 
ao fazer uso da palavra, mostrou-se favorável 
ao Estatuto, porque este representa a adoção 
de linha doutrinária da proteção integral do 
menor. Segundo S. Ex•, essa doutrina "asse
gura- às crianças o atendimento de todas as 
necessidades e regulamenta todos os seus di
reitos fundamentais, independentemente da 
situação em que se encontrem". 

Coexistem com essa a doutrina do Direito 
Penal do Menor, que,_ conforme o nome deixa 
claro, identifica interesse do Direito pelo me
nOJ somente quando este comete delito tipifi· 
cado na legislação própria, e a doutrina da 
situâção irregular, que é a do Código de Me
nores. 

O desenvolvimento do pensamento doutri
nário, como se sabe, decorre do interesse das 
pessoas direta ou indiretamente envolvidas 
e, dentre essas, notadamente, dos juízes de 
menores, no que tange ao caso presente. As
sim, os doutrimidores_perscru~am a realidade 
e nela identificam causas e efeitos, de forma 
precursora, pois a Qoutrina é que primeiro 
afere sent.im.entos e condições sociais, podenM 
do, a partir de então, ensejar as leis e a 
jurisprudência. 

No presente caso, a doutrina do Direito 
Penal do Menor não conseguiu agasalhar-se 
na sociedade que, embora tema a prática de 
ilícitos penais por menores, sabe que esses 
mesmos menores são vítimas da desassistên
cia estatal que, teoriCamente, lhes assegura 
vida, saúde, educação e dignidade. Apená
Jos, simplesmente, é dispensar-lhes tratamen
to desigual, porquanto não têm o desenvol
vimento e o discernimento do adulto. 

A doutrii:ta do Código de Menore~ identi~ 
fica; igualmente, uma conduta estatal inade
quada, pois a manifestação de interesse do 
Estado pelo menor não deve existir somente 
quando da punição. · · 

Não causa surpresa, portanto, a qualifica
ção de "doutrina sedutora" dada pelo emi
nente Juiz de Menores de Blumenau, ao refeM 
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rirMSe à da p-roteção integral do menor. 'De 
tato, ante a falha do Poder Público no trato 
do assunto, há que se conceder à sociedade 
a postulada chance de mostrar o que pode 
fazer. Aliás, essa transferência de competên
cià nada mais é-que o exato cumj>rimentó 
do art. 204, II, da ConstituiÇão Federal. 

As duas outras doutrinas, que não a da 
proteção integral, já tiverani aplicação práti
ca, e não se mostraram benéficas aos meno
res. As legislações que nelas se inspiraram 
contêm o ranço do autoritarismo e da supre
macia do Estado, em perfeito desequilibriO 
entre as partes: de um lado, o todo-poderoso 
Estado aplicador da lei;-do outro, o menor, 
quase sempre faminto, sabidamente carente 
e habitualmente injustiçado. 

Como não dar uma oportunidade à nova 
doutrina? Ela preconiza o refluxo das polf~ 
ticas men-oristas do Estado para a sociedade. 
Com issQ, atendo ao nlaridamento constitu
cional do art. 204, II. Ela inova no trato da 
matéria, aliviando o pesado fardo estatal de 
promover política adequada ao menor, quan
do, todos sabemos, esse mesmo Estado se
quer consegue equacionar o problema educa
cional. 

Talvez, sob a competêncía-da comunidade, 
os menores carentes e abandonados voltem 
a ter tratamento compatível com a condição 
humana. Atualmente, na periferia das gran
des cidades, não são considerados mais_ que 
pessoas indesejáveis: São subcidadâos que de 
tudo necessitam e que, em troca, só oferecem 
perigo às pessoas. 

Talvez a doutrina da proteção integral te
nha o condão de reconduzir à sociedade esse 
subproduto Ç.o êxodo rural. 

Essa doutrina está aw:parada, sobretudo, 
no art. '227 da Constituição Federal, segundo 
o qual "é dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança e ao adoles
cente, com absoluta prioridade, o direito â 
vida, à saúáe, à alimentação, à educação, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência fami
liar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, 
exploraçáo, violência, crueldade e opres
são". 

São princípios que se pretende fazer re..o:;pei
tar mediante a descentralização político-ad
ministrativa e a participação da sociedade, 
através de organizações representativas, na 
formulação das polfticas e no cOntrole das 
ações governamentais, na área de assistência 
social, conforme prescreve o art. 204, I e II, 
da Constituição. 

Aí está" previsto, pois, repito, o- envolvi
mento da comunidade na solução de seUs pró
prios problemas. E esta é uma caràCtei(Stica
especial da Carta Política de 1988, que consa
gra uma democracia não apenas represen
tativa; mas também participativa, conforme 
estabelece o parágrafo UiiiCo do art. 1 ~, segun
do o qual "todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes elei
tos ou diretamente, nos termos da Consti
tu~o". 

Assim, os de"íensores do Estatuto baseiam· 
se fiO texto constitucional para alterar profun
damente a legislação concernente ao menor, 
a fim de garantir a participação da sociedade 
nas ações governamentais de proteção à 
Criãnça e ao adOlescente. - -- -

Propõe-se que essa participação Se efeti\.'tb 
mediante a criação dos seguintes órgãos: 

a) " ... ·conselhos municipais, estaduais e 
nacional de defesa da criança e do adoles
cente, órgãos deliberativos e controladores 
das ações ~m todos os níveis, assegurada a 
participaçãO popular _parítáriã por me_iq de 
organizações representativas" (art. 85, r, do 
PLS n•193/89); 

b) e de conselhos tutelares, órgãos admi
nistrativos, permanentes e autónomos, a se
rem instituídos em cada comarca, foro regio
nal 0~-díStrital~-aOs quais-se delegam atribui
-çOes de atendimento ao menor em situação 
de risco, hoje exercidas pelos juizados de me
n-ores (arts. 130 a 151 dci PLS n~ 1931189). 

Talvez_ porque apresente propostas idea
listas e inovadoras, ao enfatizar as ncirnias 
de proteção e ao propor a criação de conse
lhos de defesa da criança e do adolescente 
e de _conselhos tutelares, revolucionando a 
legislação vigente, o PLS no 193/89 merecec, 
desde o início dos nossos trabalhos, a prefe· 
rência da maioria dos conferencistas e deba
tedores e, a julgar pela repercussão da maté
ria na imprensa, também da sociedade. 

De fato, soinente esse projeto recebeu 
emendas, em número de 35, o que atesta 
a atenção que despertou também entre os 
S.rs. Senadores. 

Apreciando os argumentos de uns e outros, 
procuramos, sobretudo, de_cidir com isenção 
e discernimento. 

Não há como ignorar, de .um lado, a inope
râncfa das instituições governamentais diante 
da problemática" do menor em ri Osso _País, 
assiM -como- a-·rragilidade e inexeqUibilidade 
de uma legislação que vem desde o Código 
Melo Matos, de !927, que tem sido de grande 
valia, mas se esgota ante a realidade atual; 
e, de outro lado, o desejo, eXpress_o inequivo
camente por ponderáveis setores da s_ocie· 
dade, de participaT da solução desse proble
ma; ·o- que dos pareceu bastante positivo. 

De fato, a sociedade mostrou, então, ~um 
gnm de conscientizaÇao-e de polítização_cjue 
a credencia a participar das decisões sObre 
assuntos de seu interesse. E essa participa
ção, como vimos, prevista no texto OOristitU· 
clonai, está assegurada no projeto do Esta
tuto, que adota, inclusive, a doutrina de pro
teção integral à criança e ao adolescente, pre-
conizada também pela CoEstituição. -

Estes, aliás, foram os motivoS que nos leva
ram a evoluir de nossa posição inicial para 
ãj)oíãf o Projeto di~.ei do Senado ri~ 193/89, 
que dispõe sobre o Estatuto da Cri"ança e 
do Adolescente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tínha
mos propósito de cassá-los, mas recebendo 
umamissão, entendemos por bem prestar 
contas, e este nosso pronunciamento fOi so· 
mentê uma prestação de contas. dizer da nos
sa preocuj)aç<lo~ dÓs nosSos estudos, em ho-

menagem aos nossos Companheiros que par
ticiparam dessa comissão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa regis,.tra, coin satisfação, a comuni
ca_ção de V. Ex~ 

Com a palavra, para breve Coffiunitação;-
o nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. _para comunicação. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs_. Seii3.dores, a Me
dida Provisória n~ 151, já -transformada na 
Lei n9 8.029; de 12 de abril de 1990, trouxe 
profundas alterações na estrutura do Gover· 
no Federal, alcançando a administração dire· 
ta e a indireta, !testa _compreendida as sacie· 
dades de economia mista, autarqUias, ·empre
sas públicas e fundações. 

O longo debate travado no Congresso en
sejou a que se conhecessem as reais intenções 
da União, na gestão Collor de Mello, dentro 
das dir~tri:Zes rel~cionadas com o "enxuga· 
mento da máquina oficial", representado pe
la extinção e dissolução de entidades federais. 

Na área de Telecomunicação, amplas modi
ficações foram procedidas, de conformidade, 
aliás, com. estçdos levados a efeito pela, e,qui
pe gover~amental, na fase que a~tec_edeu à 
posse_do_atual Primeiro Mandatário do País. 
~Q que tange ao Nordeste, duas Regionais 

englobariam _as_ empresas que atuam naque1à 
faixa geográfica do território nacional, em 
decorrência do que prevê o art. 16 da citada 
lei, in Vl!_rbis: 

"Art. 16. É o Poder Executivo au
torizado a promover: 
I-por intermédio da Telecomunica

ções Brasileiras S.A-Telebiás, a fusão 
ou a incorporação das empresas de tele
comunicações, exceto a Embratel, inte
grantes dO respet:tivo Sisteina, de modo 
a Í'eduzir para oito empresas_ de âmbito 
regional, as atualmente existentes, ob
servado o que dispõe o parágrafo-úniCO
do art. 14destalei, quanto ao referencial 
paTa a delimitação das regiões." 

Diante da relevância da matéria, fÔi criado, 
pela Portaria no 001, de 22-3-90, um Grupo 
de Trabalho, que elaborou circttfistanciado 
Relatório de Recomendações, acompanhado 
de um Adenda, detalhando os posicionamen
tos admissíveis em face da decisão do Con
gresso em torno da magna questão. 

Aliás, o aludido Relatório recomenda o 
processo de lnoorporaç8.o e que eSte se faça 
pela's Empresas que apresentam o maior limi
te de ressarcimento pelo direífO de retirada/ 
recesso, de que resultou a seguinte e impor
tante listagem: 

Região Incorporada 

Telenorte .....................•.. ~··~- Telepará 
Teleno-rdeste ......................... Teleceará 
Teleoeste. ·········~·····u··--·- Telebrasilia 
Teleste ........•......••.............•••.•. Telerj 
Telesul.. ...............•......•..... ~··· Telepar 
Telesp ... _ .•. _ ................ _._ __ ~-Telesp 
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No Adenda, em face das definições de uma 
nova configuração para o Nordeste, o Grupo 
defme que a Teteceará seja a incorporadora 
da Telenne e que a Telebahia seja a da Te· 
lesne. 

Quanto à locaiizaÇáO- das sedes das regio
nais, o Relatório expressa a idéia de que a 
decisão "não se vincula, absolutamente à lo
calização da Empresa incorporadora, poden
do perfeitamente, se justificável~ direcionar
se para Estado distinto daquele onde se situa 
a Empresa incorporadora" (grifo nosso). Fi
ca, poís, af subentendido. que ao indicar a 
melhor Empresa do ponto de vista da incor
poração está também indicando a Empresa 
sede da regional que, somente se justificável, 
pode ser localizada em outro Estado que não 
o da inc-orporadora. 

No caso da região Nordeste-Norte (Tele
n.àe), para a qual a Teleceará foi novamente 
indicada corno incorporadora, uma vez que 
já tinha recebido essa [~dicaçáo na configu
ração original da MP. n~ 151, não existem 
justificativas plausíveis sob quaisquer aspec
tos que ofiéntem a localização da sede para 
outro Estado que não o Ceará. A Telpe e 
a Telebahia, que pelo seu porte poderiam 
sediar a Regional, tiveram. suas reais situa-
ções reconhecidas no Adenda do Relatório 
de Recomendações, quando iia p. 22, referin
do-se ao QUe chamou de "opção 1" (Tele!lJlc, 
Teima, Telepisa, Teleceará, Tetern e Telpa; 
Telesne: Telebahia, Telergipe, Telasa e Tel
pe), expressa que " ... esta opção é a que 
coloca sob a mesma gerência as duas maiores 
e mais problemáticas Empresas da Região isto 
é, a Empres.a mais deficitária e a Empresa 
que apresenta os mais baixos fndices de quali
dade operacional nos mais importantes indi
cadores" (grifo nosso).-

A análise dos indicadores: ressalta a boa. 
performance geral da Teleceará, decorrente 
de uma cultura gerencial enxuta e voltada 
para resultados, tal como inspira o modelo 
de administração que o Governo Collor põe 
em implantação, · 

Já não bastassem esses argumentos, encon
tramos na p. 12 do Relatório a seguinte reco
mendaçáo: ''Na definição de local de sede 
de cada Empresa deve-se privilegiar os aspec
tos de ordem técnico-operacional e_ de _cQnve
niência para a Organização", O Ceará, pela 
sua localização, e a Teleceará, pela sua estru
tura, atendem plenamente aos aspectos indi-
cados: · 

1. o Ceará tem localização geográfica pri
.vilegiada (vide mapa), no centro da Região, 
facilitando os acessos às demais áreas e troca 
de informações via tele processamento; 

2, o Estado do Ceará é o único da Região 
servido por rotas alternativas da Embratel 
para escoamento do tráfego nacional (Porta-· 
leza - Recife, Fortaleza -Salvador e Forta-
leza- São Luís); · 

3. a Telece<Irá já funcionou cotno Centro 
Regional de P,.rocessamento de Dados 
(CRPD), atendendo à Telepisa, Teima c Te
lem e às suas necessidades próprias no que 
se refere a Folha de Pagamento, Faturamen
to, Controles de Estoques, Controle Rinan-

I 

ceiro e cOritabilídade. o seu parque de infor
mática tem pleQa capacidade para reabsorver 
tais serviços; 

4. os sistemas de processamento desenvol
vidos pelas equipes da Teleceará nas áreas 
de Faturamento (local e interurbano), Conta
bilidade, Títulos Mobiliários e Controle Fi
nanceiro tem sido modelo para diversas Em
presas do Sistema Telebrás, (Teima, Telems, 
Telemat, Telpe_, Telamazon e Telepará). 

5. As instalações prediais da Teleceará 
atendem plenamente às recomendações do 
Relatório, quando sugere que a Administra
ção Regional e a Sob-Regional ocupem pré
dios distintos, podendo, para tanto, serem 
utilizados, sem custos adicionais, os Edifícios 
da Av: Borges de Melo (sede) e da R. Sena 
Madureira (Sub-Regional). Além do mais 
sáo instalações projetadas para atender ao 
crescímento da Empresa. 

Diante desses fatos. se há de se tomar uma 
decisão com base em aspectos técnicos, de 
menores custos, de maior racionalização, de 
mais fácil e melhor operacionalidade, o Ceará 
é o Estado indicado para sediar a Telenne, 
atenderido, com vantagens, os oQjetivos pre
conizados para reestruturação das Empresas 
do Sistema Telebrás." 

Sr. Presidente, ve-se, assim, que Fortaleza 
possui tOdas as condições de, com a Tele
ceará, sediar a Regional da Telenne. 

Se todos os indicadores técnicos recomen
dam tal localização, subvertê-los, ao arrepio 
de tal avaliação, é tarefa inglória, de difícil 
justificação. 

A Bancada cearense confia em que o Mi
nistro Ozlies Silva, da Infra-Estrutura, não 
permitirá que se destorçam. rumos tão eviden
tes, que privilegiam o nosso Estado para se
diar a nova Empresa. 

É o que senadores e deputados esperam, 
com _convícção,- inadmitindo que se frustre 
a expectativa da opinião J?ública ceate·nse, 
sempre atenta às delíberaçóes que'' envolvam 
os Seus mais legí_ti~.rtos interesses. ___ _ 

O Sr. Afonso Sancho - Permite_-me V. Er 
p.Ill aparte, nobre Senador. 

. O SR. MAURO BENEVIDES - Com 
penSo prazer, eminente Senador Afonso 
1fncho. 

i O Sr. Afonso &ancho - S~nador Mauro 
lknevides, congratulo-me com V. EX" por 
estar levantando este assunto, ora, se real· 
mente isso já fOf detern:iinado, é difícil recon
siderar. Mas não entendo, não posso.enten
der por que essa classifícação da Telenpe não 
é em Fortaleza,_ pois, segundo relatório, e 
V. Ex~ leu e ficou bem circunstanciado, tudo 
indica v~ que não précisaria ·que nos esforçás
semo.s, porque se dizia que seria escolhido 
o local tecnicamente. Sei que um dos nosssos 
Deputados, conversando com o Presidente, 
disse que Sua Excelência estaria recebendo 
pressões. O Presidente chegou a dizer que 
não e, que se houvesse pressão, ele levaria 
para Alagoas, para acabar com a história. 
Mas o que aconteceu foi que Pernambuco 
ganhou essa parada, sem o mérito que deve
ria ter. De modo que também me associo 

ao pretesto de V. Ex• Não acreditq numa 
reconsideração. Soumuito_prático, muito Qb
jetivo, mas fica a minha tristeza por se ferir, 
completamente, um relatório que tinha sido 
feito no sentido de a classificação ser no Esta
do onde predominasse realmente mais orga
nização, como era a Teleceàiá. Era isso que 
eu gostaria de dizer. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito gra· 
to a V. Ex~, nobre Senador Afonso Sancho, 
que, conhecendo o relatório de recomenda
ções para a decisão em torno dessa matéria, 
viu que todos os indicadores técnicos reco
meneavam a sede da Telenne em Fortaleza, 
já que a Teleceará se projetou no rankin na
cional das telecomun-icações cofu.õ--Uma em
presa verdadeiramente exemplar, não apenas 
na sua capaêidade técnica, na sua admill_is
tração financeira e contábil, enfim, reunindo 
um quadro qualificado de servidores, a Tele
ceará conseguiu obter, nacionalmente, uma 
imagem e?Ctremamente favorável. Daf, por 
que, no conjunto dessas medidas, situando-se 
a recomendação para o Ceará e paf<!. a Tele" 

fi
á, estávamos absolutamente tranqüilos 

que, nenhuma disputa no âmbito regional 
eria se superpor, neste Governo, aos da

dos técnicos que foram avaliados, com abso- -
luta seriedade, pelo Governe;> que aí está. Co
mo este Governo adota uma decisão que não 
é correta, no envio de uma medida provi
sória~ no veto a uma proposição qualquer, 
e se encoraja a vir de público assumir a posi
ção correta, eSperamos que, nesse caso, o 
GO-verno Collor de Mello siga a sua tradição 
e restaure aquilo que os própriOs técnicos 
que examinaram a matéria indica, ou seja, 
a Teleceará como a empresa melhor qualifi~ 
cada para sediar a Telenne, nessa nova estru
turação prevista pela Medida Provisória n? 
151. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. 
Ex• utn aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- <:;oncedo 
o aparte ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista- Eminente Sena
dor Mauro Benevides, ouvi V. Ex• com a 
máxima atenção, os motivos que usou para 
que fosse localizada no Ceará o que deseja 
e o aparte do eminente Senador Afonso San
cho. Como sou homem de paz e sei que V. 
E~ também o é, para que não haja essa dispu· 
ta entre Ceará e· Pernambuco, venho propor 
que V. EX' seja, podemos dizer, um arauto 
e coloque o nosso pequeno Sergipe, pois--ãí 
haveria paz e concórdia, e Sergipe ficaria 
agradecido. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se: 
nador Lourival Baptista, ocorre apenas que, 
na divisão geográfica, Sergipe ficou mais para 
a Bahia do que para o Ceará e Pernambuco. 
Portanto, lamentavelmente, Sergipe vai ser 
abrangido pela Bahia ~não pela nova região. 
Nós estamos muito próximos no afetp e no 
carinho, nós,_ cearenses e sergipanos, mas, 
aessa configuração geográfica os sergipanos 
ficaram mais perto dos baiànos do que dos 
cearenses op pemambucanos. 
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Portanto, Sr. Presidente, eram estas as 
considerações que eu _desejava fazer neste 
instante, acredito que, em nome do Senador 
Afonso Sancho, em nome do Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, em nome dos Deputados 
federais do Ceará, que, neste inomento, que
rem que o Govetno Federal acoMla aquele 
roteiro de recomendações dos setores técni· 
cos do Governo e determine que o Ceará 
possa vir a sediar a subsidiária Telenne, que 
vai englobar várias empresas da telecomu· 
nicação na área nordestina. 

Portanto, é este o apelo veemente, patético 
e incisivo que ·razemos rieste ínstanfe, -nâO
apenas ao Ministro Ozires Silva, da Infra-Es· 
trutura, mas, quem sabe, ao próprio Presi
dente da República, no sentido de que, se 
adotada outra solução que não essa, o Presi
dente recomponha as medidas saneadoras 
que garantam o respeito a indicadores técni
cos, avaliados com seriedade, e que privile
giam o nosso Estado para sediar a Telenne. 
(Muito bem!) 

O SR- PRESII)ENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Calrnon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sr. Presidente 
e Sr~. Senadores, o serviço _mjlitar obrigatório 
afuma-se para os cidadãos de praticamente 
todas as nações como um dever da maior 
relevância, vinculado que está à defesa da 
pátria e à sua soberania. Esse fato é ieconbe
cido pelo direito brasileiro há décadaS e cons
ta de sucessivas Constituições, entre elas as 
promulgada em outubro de 1988. Entretanto, 
mesmo sendo praticado em quae todo o mun· 
do, não assume a mesma forma em cada país. 
Se em determinadas nações, por exemplo, 
caracteriza-se por um período de dedicação 
integral a exercícios armados durante dois 
ou três anos da vida de cada cidadão, em 
outros se transforma numa prática- freqüente, 
ocupando algumas semanas de seu tempo a 
cada ano, durante amplos espaços de tempo. 
Se em alguns países abrange inclusive as mu' 
lheres, em outros atinge apenas uma dimi
nuta parcela da população masculina. Essãs 
diferenças refletem em geral as condições de 
cada nação, a elas devendo adaptar-se o prin
cípio básico da necessidade de envolvimento 
dos cidadãos na defesa nacional. -

Te-nho defendido a tese de que precisamos, 
no Brasil, pensar de forma mais ampla no 
serviço militar consagrado em nossa Carta 
Magna. Devemos lembrar-nos de que, anual· 
mente, uma elevada parcela dos jovens que 
prestariam o serviço militar é dere dispen
sada, não por deixarem eles de reunir as con
dições necessárias, mas por não haver ;.rcom 
absorvê-los na instituição militar, É o chama
do excesso de contingente. Porque não apro
veitarmos esse enorme número, de brasilei
ros~ bem como os que estão automaticamente 
fora das convocações, caso das mulheres, pa
ra outras atividades~ igualmente de estraté
gico interlsse para o Pafs? Afinal, outras na
~eS o fazem e, convenhamos, somos cida-

dãos de um quase continente em que há muito 
a se construir. 

Essa é a idéia do Serviço Nacional, uma 
prestação de serviços do cidadão à Pátria, 
nos mesmos moldes jurídicos do serviço mili
tar já incorporado à nossa tradição. Quanto 
ã modalidade do trabalho a ser prestado por 
·esses jovens, acredito que as alternativas se· 
jiüll óbvias e, dentre elas, nenhuma mais me
recedora de atenção do que a educação, em 
particular a alfabetização. 

Nesse sentido, registro a manifestação que 
recebi do coronel Nylson Reis Boiteux, hoje 
na reserva do Exército, a propósito de pro
nunciamento que fiz recentemente na Voz 
do Brasil. Referindo-se à análise que faziii 
eu d~s dificuldades de expansão do sistema 
de ensino, em especial ao fato de que oitenta 
e sete por cento d~s nossas crianças deixam 
de cumprir a escolaridade obrigatória de oito 
anos, pondera o coronel Boiteux, em carta 
que me dirigiu, e que incorporo a este pro
nunciamento, que "o ensino é no Brasil maté
ria de salvação nacional", motivo pelo qual, 
"o concurso das ForçaS Armadas não nos pa· 
rece_apenas aconselhável, mas impresciridí
vel". São essas as palavras do Coronel Boi
teux. 

Na realidade, mostra o coronel, a própria 
legislação militar traz disposições pre~isas a 
esse respeito. O artigo 3_86 do Regulamento 
Interno e dos Serviços Gerais do Exército, 
aprovado em de_creto de 26 de julho de 1940, 
determina textualmente:_ "O ensino de anal
fabetos e alfabetizados deverá ser conside
rado de grande valor Jl.lOral, tornando mere
cedoras de recompensas, a critério do Co
mandante do Corpo, todos aqueles que, no 
desempenho, de funções a ele relativas, apre-
sentem excelentes resultados". · 

Esse ensino constituía mister das Escolas 
Regimentais, proporcionando, comq relata 
o coronel Boiteux, a "milhares e milhares 
de jovens sairem do ExércitO com outro pre
paro". Com efeito, completa, "não foram 
poucos aqueles que depois galgaram funções 
importantes na sua comunidade e até mesmo 
na vida nacional". Entretanto, dois fatores, 

i 
acordo corri a anãlise do coronel, levaram 

Exército a se afastar aos poucos do proble
. Seriain a grande especialização em suas 

eiras e o advento dos grandes·projetos de 
alfabetização em escala nacionaL 

Presentemente, constata ele, apenas cida
dãos completamente alfabetizados são acei
toS- rias· fileiras. 

É evidente, demonstra o coronel, que em 
certos corpos de tropa, como nos dotados 
de equipamentos modernos e sofisticados, o 
,~crutamsnto de analfabetos se tornaria in
\ri.ável e contraproducente. No entanto, em 
numerosas guarnições a instrução ainda é fei
ta ein bases que, na sua- opinião; permitiriam 
conciliar a atividade militar com a alfab~ti
zação. 

Em resumo, é esta a proposta do. coronel 
Nylson Reis Boitet,tx, que acredito seja caril
partilhada por muitos dos seus companheiros 
de Força que já se tenham debruçado sobre 
o problema. Defende ele a tese de que as 

Forças Armadas devam tornar a ser elemen
tos importantes no processo de aceleração 
da alfabetização dos jovens brasileiros." 

Essa- idéia se. CoadUna perfeitamente com 
o conceito de Serviço Nacional. Poderiam as 
Forças Armadas engajar-se, como pensa o 
coronel Boiteux, no proce.-;so de alfabetiza
ção. inclusive incorporando pessoal encarre
gado de proceder a esse ensino básico, ao 
lado da instrução de caráter militar. O des
preendimento e idealismo demonstrados 
através de toda a História do Brasil pelas 
nossas Forças Armadas encontrariam aí mais 
um papel a ser representado por elas, sempre 
presentes em nosso processo de desenvolvi
mento, tanto econômico como social. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, durante 
mais de uma década, empenhei-me de corpo 
e alma para o cumprimento de um artigo da 
C_onstittiiçãõ anteriõr, repetido na a tua! 
Constituição, a Constituição Cidadã,_ a q-ue 
se referia Ulysses Guimarães, para o Cumpri· 
menta de um dispositivo da Carta Magna, 
que determinava que as mulheres, os eclesiás
ticos e aqueles dispensados da prestação do 
serviço militar deveriam prestar ao País servi· 
ço de interesse nacional, nos termOs C: -sob 

•as penas da lei. 
~ Ao descobrir esse dispositivo constitucio
nal, defendido com a maior ênfase por figuras 
eminentes das classes armadas, inclusive pelo 
Marechal Odilo Denys, pai do último Chefe 
da Casa Militar do Governo Sarney, comecei 
uma via crucis, percorrendo os Ministérios 
militares, inclusive o Ministério do Estado
Maior das Forças Armadas. (á,_ encontrei, 
da parte do então Ministro. Almirante Murilo 
do Vale, uma acolhida realmente extraordi
nária. Ele se entusiasmou com a idéia do cum
primento desse dispositivo çonstitucional_, pe~ 
diu-me a colaboração; nomeou uma comissão 
especial para elaborar uma proposta de regu
lamentação desse dispositivo da nossa Carta 
Magna e, dois meses d~ois, convocou-me 
para submeter à minha 4rcciação um texto 
dessa regula!llent<!ção. Achei o trabalho pra
ticamente impecável, mas sugeri que a educa· 
ção aparecesse como a prioridade número 
um na área da prestação do chamado Serviço 
Nacíonal. . 

Dias depois, o Almirante Murilo do Vale 
comunicou-me que havia enviado à Presidên
cia da República essa proposta de regulamen
tação do dispositivo constitucionaL 

Decorreram duas semanas, c o joirial O 
Estado de S. Paulo anunciou que. na se;nana 
seguinte, seria enviada a regulamentação do 
dispositivo constítucional, criandO nõ Brasil, 
a exemplo do que acontece em tantos pafses, 
o Serviço Nacional que, na França; se cha-ma 
Serviço CiVil. 

Infelizmente, Sr. Presidente, Srs.. Senado
res, espero até hoje essa mensagem do Palá· 
cio do Planato que, naquele momen_to, era 
ocupado por um Presidente Militar, cujo no
me prefiio não citar. 

-creio que nesse episódio os nossos milita· 
res não cumpriram o seu dever para com a 
Pátria. Realmente, todos nos lembramos des
se período que durou mais de duas décadªs. 
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Muitos jovens eram levados a se inscrever 
em partidos comuni::.tas clandestinos, porqu_e 
não tinham oportunidade de prestar serviço 
ao Pafs numa área de transcendental impor
tância como a da educação, a áreá da ocupa
ção dos espaços vazios, ·o trabalho das fron
teiras numa amplitude muito maior do que 
o chamado Projeto Rondon que, realmente, 
tinha dimensõ_es muito modestas. 

Aproveito o pronunciamento do Coronel 
Boiteux que me ouviu dando entrevista à Voz 
do Brasil, conforme já salientei, para renovar 
esse apelo para que as classes armadas cum
pram esse dever para com: a Pátria, porque 
a nova ConstituiÇão também prevê a necessi
dade do aproveitamento dos contingentes de 
jovens que não forem chamados à prestação 
do serv:iço militar. 

É esta a série de considerações que me 
sínto no dever de fazer, quando um Coronel 
das nossas classes armadas toma a iniciativa 
de chamar a atenção dos seus colegas de far
da, para a alta conveniência de aproveitannos 
as nossas classes armadas, de cujo patriotis
mo nenhum de nós duvida, para que elas 
prestam um serviço adicional ao Brasil, enga
jando-se, também, na campanha d~ alfabeti
zação, na campanha da educação. (Muito 
bem!) 

Durante o discurso do Sr. João Cal
mon, o Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secre
tário, .deixa a cadeira da presidencia, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carm!iro, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ne!<on Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o·seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o meu pronuncia
mento, hoje, será sentimental, daqueles que 
vêm diretamente do corac;ão, "reflexo da al
ma. 

A vida nos reserva momentos intereSsan
tes, fatos que as pessoas não esquecem nunca. 
Entre esses, registro um da minha juventude, 
após o vestibular que fizemos na tradicional 
Faculdade de Medicina da Bahia, na década 
de 30. ~ 

Após a aprovação no vesttDular. mey. pai 
ficou apreensivo para arranjar uma pensão 
onde eu pudesse morar, pois ele residia em 
Alagoinbas, no interior da Sabia, Lembrou
se, então, de que tinha uma velha e boa ami
zade em Salvador, que tinha _um pensionato, 
a D. Amorzinho -que não é a da Tieta 
do Agreste -senhora austera que mantinha 
sob sua guarda sobrinhas já fonnadas profes
soras primárias e outras que estudªvam: Su
sana e Zazá, it.lém de dois rapazes, Deoclécio 
e Paulo. 

Fui, então, residir na Rua Castanheda, n~" 
15, aPós matricular~me no primeiro ano da 
Faculdade. 
Lá~ encontrei dois pensionistas, um dos 

quais, .Edélzio Vieira de Melo, de Sergipe, 
que já cursava o 4? ano de Medicina, e com 
qtlein fiz amizade, tendo.depois de formado 
encontrado com ele na Assembléia Legisla-

tiva de Sergi~, anos depois, ambos Depu
tados Estaduais. 

No pensionato de D. Amorzinho era como 
se estivésemos em família. D Amorzinho, 
muito durona, ficava horas esperando ache~ 
gada do último pensionista para·, então, fe
char a porta da casa, já que ela não permitia 
que nenhum de nós tivesse uma cópia da cha" 
v e. 

_Assim era a vida no pensionato - igual 
à que teríamos numa casa de família. E com 
todas as atenções e todos os cuidados, inclu
sive conselhos como se pertencêssemos à fli
mflia. 

Das sobrinhas de D. Amorzinho, sob~s
sa(a-se Guiomar Florence, moça muito boni
ta, alta, calma, de pele alva. inteligente. For
maWt há alguns anos e professora de vários 
colégios, possuidora de grande cultura, que 
procurava dar-nos conselhos para que estu~ 
dássemos e fôssemos bem na vida futura. Era 
uma verdadeira orientação de vida, a que 
recebíamos dela. 

Morei nesse pensionato de D. Amorzinho 
durante um ano e meio. Depois, mudei-me 
com outros colegas, já no 2'_ano de Medicina, 
para uma república: de estudantes na Rua do 
Tingui. 

Os vínculos de amizade e o relacionamento 
que tínhamos com todos, bem como as aten
ç6es com que nos tratavam eram de tal ordem 
fortes que, de vez em quando, íamos visitar 
D. Amorzinho, Guiomar, Susana, Vivi, Za~ 
zá. Tivéssemos uma folga e íamos viSitá-las. 
Depois de nossa fonnatura, poucas vezes nos 
encontrávamos, mas acompanhávamos a· vida 
delas, o trabalho de Guiomar como profes
sora, admirada, respeitada, um grande exem
plo! 

Sábado passado, tive a triste notícia da· 
morte da Prof. Guiomar Florence, ao ler um 
artigo do Jornal A Tarde, de Salvador. do 
dia 18destemês~ de autoria do Prol. e imortal 
Edivaldo Boaventura, membro da Acadenria 
Baiana de Letras. No artigo, o ilustre profes
sor aborda, com propriedade, o exemplo de 
Guiomar Florence. 

Fiquei preso de forte emoção, pois oiomen
tos importantes de minha vida passaram em 
minha retina como um video tape em alta 
velocidade. 

Guiomàr Floience desapareceu aos 82 anos 
de idade. Nascida na cidade de_ Entre Rios, 
na Bahia, exatainente a mesma .cidade em 
que eu nasci, formou-se ;lOS 19 anos de idade 
e muitO cedo distinguiu-se com_o aluna lau
reada. 

Guiomar Flordlce teve toda uÍna_vida pró
diga no campo da educação e da cultura; foi 
uma líder desde a década de 30 até os_ últimos 
anos de sua vida; foi inspe_tora de museus 
e monumentos, dirigindo a Pinacoteca, como 
era chamado o Museu do Estad_o da Bebia, 
no Governo Laodulfo Alves; de inspetora de 
museus, para a Diret.ora do Instituto Nomal 
de Educação da Bahia. Entre o Instituw Nor~ 
mill e a Secretaria de Educação da Bahia, 
desenvolveu o espaço de sua vigorosa lide~ 
rança. Teve papel importan~ junto ao Minis
tério da Educação e Cultura, então no Rio 

de Janeiro, para a criação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras. 

Guiomar FlorenCe pertenceu a uma gera
ção que se formou em serviço, indo de posro 
em posto, aprendendo e fazendo. 

Solicito, Sr. Presidente, a transcrição, nos 
Anais, do artigo de_ Edivaldo Boaventura so
bre Guiomar Florence, um exemplo de edu
cadora, de brasileira, que marcou o seu tem
po e ficou para sempre na lembrança de todos 
os que a conhecem, caracterizando-se pelo 
fazer o bem, possuidora de reconhecido equi
líbrio pessoal e extraordinário senso de res
ponsabilidade,_ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. LOUR!VAL BAPTISTA EM 
SEU DISCURSO: 

A Tarde, 18-5-1990 

EDUCAÇÃO 
Edlvaldo Boaventura 

O ExEMPLO DÊ 
GUIOMAR FLORENCE 

Guiomar Florence perfaZ ID.uito bem 
o modelo de educadora, formada pela 
antiga Escola Normal, que alcança as 
m:iiores posições na liderança educacio
nal. 

Desapareceu~ aos 82 anos de idade, 
no dia 26 de março do corrente ano, ten
do, nascido em 11 de agosto de 1907. 
em Entre Rios. Formou-se com 19_ an.QS 
e distinguiu-se muiio cedo como aluna 
Ieureada. Parece. que a sua primeira o"cu
pação foi dirigir o DiáriO da Bahia, então 
pertencente a António Muniz Sodré de 
Aragão. Porém, uma vez diplomada é 
designada fiscal do Colégio São Salvã~ 
dor. 

Também cedo, ainda. inicia o ensino 
da disciplina Metodologia, no Colégio 
d~ Soledade. 

A sua ação mais destacada é na admi
nistração-estadual da educação. Começa 
como inspetora de museus e monumen
tos, dirigindo a Pinacoteca, como era 
chamado o Museu do Estado, no gover
no Landuldo Alves. De inspetora de mu
seus passa a diretora do Instituto Normal 
de Educação da Bahia. Entre o Instituto 
Normal e a Secretaria de Educação da 
Bahia é que desenvolve o espaço de sua 
vigorosa liderança, marcando a sua pre
sença da década de 30 até os últimos 
anos. 

Colaboradora do Secretário Isaías Al
ves, acompanhou-o na criação da Facul
dade de Filosofia, Ciências é Letras. 
Guiomar veio com !JID. gruPo de outros 
professores do Instituto Normal - An
tóniO' Pitbon Pinto, Renato Mesquita, 
Q~riela Sá Per_eira, Antonino de Oli
veira Dias - para constituir o núcleo 
de Pedagogia da nova faculdade.-

Vale a pena explicitar a rajz pedagó
gica da• própria universidade Federal 
porque- assfuala a tradição educacional 
baiana que se forma na segunda metade 
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do século XIX. O Instituto Normal deti
nha a herança intelectual de um João 
Barbosa de Oliveira, de um Abílio César 
Borges, Eduardo Ramos, Alípio Franca, 
Sátira Dias, Carneiro Ribeiro, que foi, 
inclusive, mestre de Isaías Alves. He
rança que passa do instituto para a Facul
dade de Filosofia e, desta, para a Facul
dade de Educação e os Institutos básicos 
da UFBA. 

Na faculdade que ajudara a fundar, 
Guiomar ocupou-se de cátedra da Filo
sofia e História da Educação. Teve de
pois em Jandira Leite Simões, ex-dire
tora da Faculdade de Educação da UF
BA, sua assistente. Guiomar de Carva
lho F1orence não somente foi uma das 
fundadoras da Faculdade de Filosofia co
. mo também colaborou para a sua federa
lização, deslocando-se inúmeras vezes 
para o Rio de Janeiro para assessorar 
nos contatos no Ministério da Educação. 
Muito facilitou essa sua missão a aproxi
mação com o reitor Edgard Santos. Não 
obstante todo o seu empenho e trabalho, 
aposentou-se relativamente cedo, na 
Universidade Federal, por motivo de 
doença e, por tempo de serviço, no Insti
tuto Normal. 

A Secretaria Estadual de Educação da 
Bahia aproximou-nos bastante e, para 
a minha satisfação, chegamos até à ami
zade, que se caracterizou pela sua dedi
cação e atenção. No que podia, servia, 
mesmo apos.entada não poupava esforço 
para ajudar. Guiomar cultivava o senso 
de bem-servir. Várias vezes, ia à secre
taria para encaminhar soluções a proble
mas de pessoas com ela relacionadas. Fa
zia do serviço prestado uma espécie de 
religião. :É nesse sentido o depoimento 
do seu colega de congregação, António 
Pithon Pinto, ao sublinhar como ela se 
empenhava em fazer sempre o bem, 
além do equilíbrio pessoal e dq extraor
dinário sendo de responsabilidade. 

A Secretaria de Educação, que tanto 
servira, homenageou-se colocando a seu 
nome em uma escola, no Bonfim, Escola 
Estadual Guiomar Florence. Instituída 
a Medalha do Mérito Educacional, foi 
das primeiras a receber. IntegrOu, como 
sócia-fundadora, a Academia Baiana de 
Educação. 

Guiomar Florence merece outras ho
menagens pelo muito que fez com deci
são, com liderança e com fibra pela edu
cação baiana. Pertence a uma geração, 
que se formou ~m serviço, indo de posto 
em posto, aprendendo e fazendo. E, nes
sa escalada de serviços prestados, mar
cava sempre a sua liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa se associa ao pesar que V. Ex• 
acaba de manifesttu pelo falecimento dessa 
grande educadora baiana que foi Guiomar 
Florence. 

Certamente o seu nome não se piojetou 
no cenário nacional, mas nós, que tivemos 
a ventura de com ela conviver, podemos dei-

xar o testemunho da grande contribuição que 
ela çleu ã cultura, ao ensino e â vida política, 
inclusive da Bahia do seu te~po. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não há mais oradores inscritos. (Pausa) 

Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado fi!' 257, de 1989-Complementar, 
de iniciativa da comissão diretora, que define 
a cláusula "relevante interesse público da 
União", para fins de ocup-ação, domínio ou 
posse das terras indígenas, ou exploração das 
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, e dá outras providências. 

Ao projeto foram oferecidas duas emen-
das. · 

De acordo com a· disposto no Regimento. 
Interno, a matéria será despachada à Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, pa· 
ra proferir parecer sobre as emendas. 

São as seguintes as emendas ofereci-
das: 

Emenda n' 1 (de plenário) 
Substitua-se o Art. 1~" pela seguinte redaçâo: 

"Art. 1"' Pa~a fins de aPlicação do 
dispositivo no § 6~ do art. 231 da Consti· 
tuição Federal, caract'erizam relevante 
interesse público da 'União: 
I-perigo iminente de.~gressão ex

terna; 
II-ameaça de grave e iminente ca

tástrofe ou epidemia; 
III- necessidade de exploração de ri

quezas naturais imprescindíveis à sobe
rania ou ao desenvolvimento nacional, 
inexiStenteS em outras -regiões do País, 

·oU, caso existenles, impossíveis de ser 
exploradas nas condições técnica~ então 
conhecidas. 

Parágrafo único. Nas hipóteses pre
vistas neste artigo, que impliquem a per
da de ocupação, do domínio e da posse 
da terra, o poder. público fica obrigado 
a repor estas terras com equivalência am
biental e de área. Quando a perda for 
de parte da área, a reposição será em 
terras contíguas à remanescente." 

Emenda o~ 2 (de plenário) 
Substitua-se_.o art. 2~ pela seguinte redação: 

"Art. 2!' Quando se configure rele
vante interesse público da União, com 
base nos critérios definidos no artigo an
terior, o Poder Executivo procederá ao 
levantamento do· caso e encaminhará 
·imediatamente ao Congresso Nacional. 
·-§ 1~ .O Congresso Nacional decidirá 

se é o caso de relevante interess~ público 
da União, autorizando os atas do Poder 
Executivo e determinando cautelas e 
providências necessáriaS. 

§ 2Y Reconhecido o relevante inte
resse público da União, o Poder Execu
tivo encaminhará ao Congresso Nacio
nal, juntamente com os resultado.s. do 
levantamento, os estudOS relativos à área 
-de que trata o· parágrafó-Unico do artigo 
1~" 

Justificação 

A presente emenda visa retomar o louvável 
esforço da Comissão Diretora do Senado Fe· 
deral, de ver regulamentado, da maneira 
mais abrangente possível, o § 6Y do artigo 
231, da Constituição Federal, que dispõe so~ 
bre a cláusula de relevante interesse público 
da União para fins de ocupaçãO, domínío e 
a posse das terras indígenas, ou a exploração 
das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes. --

Para compreendermos o verdadeiro alcan
ce do, preceituado n~" § 6? do art. 231, convém 
observar com mais Cautela a norma citada: 

Art. 231... § 6~ "São nulos e extintos, não 
produzindo efeitos jurídicos, os atos que te
nham por objeto_a ocupação, o domínio e 
a posse das terras a que se refere este artigo, 
ou a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressal
vado relevante interesse público ct'a União, 
segundo o que dispuser lei complementar, 
não gerando a nulidade e a extinção direito 
a indenização-ou a ações contra a União, 
salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias 
derivadas da ocupação de boa fé." 

Como venros, o constituinte, ao inserir este 
dispositivo iüiTarta Magna, procurou em um 
mesmo parágrafo estabelecer uma norma ge
ral.e uma exceção. 

A norma geral é por todos nós inquestio
nável uma vez que somos cc-autores do reco
nhecimento dos direitos originários que aos 
índios cabem sobre as terras que tradicio
nalmente ocupam, conforme prevê o caput 
do art. 231. A garantia, portanto, desses di
reitos ·éstá expressa na nulidade dos atas pra
ticados, no passado, com o propósito de ocu
par, adquirir o domínio óu investir na posse 
de tais espaços geogrlificos. 

Por outro lado, o constituinte teve a preo
cupação de estabelecer a exceção a esta regra 
geral com o nobre objetivo de, resguardando 
as áreas indígenas do País, definir a excepcio
nalidade apenas para os casos de relevante 
interesse público da União. 

São precisamente esses -CaSos que preciSam 
ser definidos criteriosamente para ·que no fu· 
toro, bem próximo, não nos defrontemos 
com ocupações ilegais de terras indígenas e 
o Congresso Nacional se veja na desgastante 
tarefa de redigir nova lei complementar para 
justificar uni fato consumado, seja de ocupa
ção ou exploração das riquezas naturais exis-
tentes em territórios iildígenas. -

Neste sentido, vejo como plenamente justi
ficável a preocupação da Mesa Diretora do 
Senado Federal de, ao elaborar seu projeto 
de .lei complementar, detalhar os critérios que 
caracterizam d "relevante interesse público 
da União", assim definidos: , 

I -perigo iminente de agressão externa, 
quando a ocupação militar de territórios indí
genas, principalmente de fronteiras, torna-se 
imprescindível à segurança nacional; 

II -ameaça de grave e iminente catástrofe 
ou epidemias, quando a mobilização da defe
sa civil ou mesmo das forças militares se faz 
imediata com pa:ssíveis ocupações das áreas 
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indígenas para eventuais · ações de busca e 
salvamento, ou combate a epidemias capazes 
de colocar em risco a saúde de grandes contin-
gentes pQ.Pulêcio,p.aii;.e, _ - . 

III- rleteSsídade de exploração de rique
zas naturais imprescindí'\leis à soberania na
cional ou ao desenvolvimento do Pa:ís, inexis
tentes em outras regiões do País, ou, caso 
existentes, impossíveis de ser exploradas nas 
condições técnicas então conhecidas. 

Este terceiro item é o elemento que desejo 
introduzir, como acréscimo ao subs_titutivo 
do Senador Jutahy Magalhães. Como sabe
mos, a exploração das riquezas naturais em 
terras indígenas tem sido não s6 objeto de 
controvérSias intermináveís, como também 
de upta prática que até o mpmento vem sendo 
realizada ilegalmente, gerando conflítos de 
toda natureza, com conseqüências lastimá
veis. Com o intuito de regulamentar esta prá
tica, de modo a atender à demanda de desen
volvimento do País, sem incorrer em prejuí
zos ecológicos, físicos e culturais para as po
pulações indígenas, eu mesmo sou autor de 
um projeto de lei, já aprovado por esta Casa, 
e ora em tramitação na Câmara dos Deputa
dos, que versa sobre a exploração mineral 
em terras indígenas. 

EntretantO, o projeto de lei complementar 
em questão trata apenas das riquezas naturais 
do solo, dos rios e dos lagos existentes em 
terras indígenas, conforme se observa no § 
6"' do artigo 231. Neste caso, vejo como extre
mamente grave, em se tratando das terras 
indígenas, a não inclusão do item III do art. 
1"', da emenda que ora apresento. Acredito 
que toda e qualquer exploração das riquezas 
naturais, sejam estas minerais, vegetais, ani
mais ou de aproveitamento de recursos hídri
cos, em território indígena; devem assumir 
um caráter excepcional, •tendo em vista que 
estas áreas têm por finalidade maior e consti
tucional servir de habitat a populações cultu
ralmente diferenc;iadas da sociedade nacio
nal. 

No caso de exploração das riqueza~ n<~.tu
rais, em terras indígenas, os critérios devem 
ser outros e mais rigorosos para que se evite 
a exploração indiscriminada destas áreas e 
o !'~Cúm-ulo de prejuízos ecológicos e _ct!J:turais. 

Por esta razão; é imperativa a necessidade 
de reintroduzir o disposto no item III do art. 
1~. conforme estabelecia o ptojeto original 
da Mesa Diretora do Senado Federal. 

Infelizmente, o substitutivo apresentado 
pelo nobre Sem.:dor Jutahy Magalhães, na 
qualidade de relator, na Comissão de Consti
tuiçã:o, Justiça~ e Cidadania, não contempla 
está possibilidade, limitand()·Se apenas aos 
.casos de perigo iminente de agressão externa· 
e à necessidade de fiXação de bases militares 
para a defesa .Ôacional. 

Creio que a intenção do ilustre Senador 
Jutahy Magalhães é a mais justa, uma- vez 
que procur~ limitar ao máximo possível qual
quer ingerência da sociedade nacional em 
áreas indígenas. Porém, não podemos deixar 
de acrescentar nesta lei complementar uma 
realidade por todos nós conhecida e que vol
tará em breve a esta Casa, no momento em 

-qu~ a-~~~~Í~uçã:o de orna hidrelétrica ou bar
ragem, -inlp:fescindfvel ao desenvolvimento 
nacional, dent_ro de território indígena, for 
objeto de uma nova discussão. Por isso, creio 
que as emendas que ora apresento vêm ape
nas a somar forças e propósitos com o substi
tutivo do nobre Sen<~.dor Jutahy Magalhães 
aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1990. -
Senador Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando, para ordinária 
de amaQ_h_ã a seguinte -

ORDEM DO DIA 

I 
Veto Total 

PROJETO DE LEI DO DF N• 31. DE 1989 
(Nos termos do art. 10, § 4"', iD fine, da Reso

lução n•157, de 1988) 

Votação eÍÍl turno único, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei do DF n~ 31, de 
1989, qae dispõe sobre a alienação de imóveis 
residenciais do Distrito Federal e a utilização 
dos recursos de~ oriundos. 

2 

Votação em turno dnico, do Requerimento 
n9 91, de 1990, de autoria do Senador Carlos 
Patrício, solicitando, nos termos regimentais, 
a tramitação-conjunta _dos ~rojetos de Lei 
do Sen.ado n91 26, de 1988, e 57, de 1989, 
dos Senadores Edison Lobão e CarlQs Altier
to, respectivamente, que normatizam as com
pras governamentais junto ãs índôstrias de 
pequeno porte. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n~ 75, de 1989, de iniciativa da 
Comissão do Distrito Federal (apresentado 
por sugestões do Deputado Geraldo Cam
pos), que veda construção em BrasJlia, nos 
locais e nas condições que menciona tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1!0, 
de 1990, da Comissão 

- do Distrito Federal. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de' 
Lei do DF n"' 20, de 1990, de iniciativa do 
governador do Distrito Federal, que introduz 
alterações na Lei o9 7, de 29 de dezembro 
de 1988, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 109, 
çle 1990, da Comissão 

- do Distrito Federal. 

s 
Votação, em turno. único, do Projeto de 

Lei da Câmara n9 91, de 1989 (n~ 188/87, 
na 'Casa de origem), de iniciativa do Presi· 
dente da República, que concede anistia às 

pessoas envolvidas nos fatos que menciona, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n• 85, de 
1990, da ComiSSaO 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

6 

Votação em turno único, do Projeto de Lei 
do DF n"' 15, de 1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal que altera disposi
tivos da Lei n9 66, de 18 de dezembro de 
1989, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 111, de 1990, da Co
missão 

- do Distrito Federal, favorável ao Projeto 
-com Emendas que apresenta de n~ 1 a 4-DF 
e acolhendo as de n~' 1 6 e 7-DF, apresentadas 
pelo Senador Pompeu de Sousa e no seu voto 
em separado. 

7 

Votação, em turno único, do Parecer n~" 
78, de 1990, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, concl~do pelo indeferi
mento do Ofício s/n~. de 1988; do Supremo 
TnOunal Federal solicitando a prévia licença 
a que alude o § 1" do art. 53 da Constituição 
Federal para dar prosseguimento_ ou não ao 
Inquérito n~ 385-9, indiciando o Senador O la
vo Pires. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 52. de 1989 (nv 7.819/86, 
na Casa de origem) de iniciativa do Presi
dente da República, que autoriza a doação 
ao Centro dos Estudantes de Santos, com 
sede em Santos, Estado de São Paulo, dos 
·direitos e obrigações relativos ao imóvel que 
menciona, tendo 

PARECER FAVORÁVEL; sob n• 50, de 
1990 da Comissão 

- de Educação. 

9 

Votação, em turno Uni~, do Parecer n"' 
79, de 1990, da Comissão de Constituição, 
Justiça e- Cíciadania, concluindo pelo arquiva
mento do Ofício é S!3,de 1989. do Supremo 
Tribunal Federal solicitando licença prévia, 
a fim que se possa instaurar processo contra 
o Senador Carlos Alberto DeCarli, nos ter
mos da queixa-crime oferecida pela Depu
tada Elizabeth ~zize. 

10 
Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei do Senado n" 249, de 1989, de autoria 
do Senador Luiz Viana Filho, que altera, 
atuali.za e consolida a Lei n~ 5.988, de 14 
de dezembro de 1973, que regula os direitos 
autorais, tendo 

PARECER, sob n' 122, ào 1990, da Co· 
missão 

- de ConstltuiçAo, Justiça e Cidadania, fa
votável ao Projeto e contrário às emendas· 
de n'S 1 a 25, de .Plenário. 
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11 
Veto Parcial 

PROJETO DELE! DO DF W 11, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 10, § 49, in fine, da Resoluçã.o n9157, 
de 1988) 

:Votação, em turno único, do veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 11, de 
199Q que altera dispositivos da lei que men
ciona o dá.outras providências. 

12 

PROJETO DE DEC:l.ETO 
LEGISLATIVO N' 61, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 376, e, do Regimento Interno) 

Votação, em turnp único, do Projeto de 
Décreto Legislativo n9 61, de 1989 (n9161186, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
textb do acordo de cooperação mútua entre 
os Gove~os da República Federativa doBra
.sil e dos Estados Unidos da América .para 
a redução da demanda, prevenção do Uso 
indevido e combate à produção e ao tráfico 
de_ drogas, assinado em Brasflia, em 3- de se
teml:!ro de 1986, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, da Co
missão 

- de Relações ~eriores e DefeSa Nacio
nal, favm:á.v~l ao ptojetO, com emenda que 
apr~enta. 

13 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 65, De 1989 

(Incluído (!m Ordem do Dia nos túiri.Os-do 
art. 376, e, do Regimento Interno) 

Votação, em tuino único, do ProJeto de -
D~crê:to Legislativo n9 65, de 1989 (n? 111/89, 
na Câmara· dos D~putàdos), que aprova o 
texto do convênio básico ·de cooperação téc
nica, cient"ífica e tecnqlógiq, ·celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reíno da Espanha, em Ma
dri~, em 13 de abril de 1989, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário, da Comissão 

-·de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nai. 

14 
V.otação. em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, de 
autoria do senador Marco Maciel e~ outros 
Senhores Seriadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

15 

Vota·ção, eJD primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres outros 
Senhores SenadQres que acrescenta um § 6° 
ao art. 5~ do Ato das DispOsições Constitu
cionais Transitórias. 

16 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n? 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao t"exto constítucional prevendo a cria
ção e definindo a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

17 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constítuição n9 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

18 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
-Lei da Câmara n9 64, de 1983 (n9 1.003n9, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a desa
propriação de imóvel no Município de Jaboa
tão, Estado de Pernambuco, para atender ao 
deslocamento das famílias que atualmente re
sidem em áreas do Parque Histórico Nacional 
dos Gu~arapes, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 29, de 
1990, da Comissão · 

-. d_e Constituição, Justiça e Cidadania. 

19 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n9 190, de 1989, de autoria 
do Senador FernandO_ Henrique Cardoso, 
que dispõe sobre a venda e revenda de com
bustíveis de petróleo, álcool carburante e ou
tros combustíveis derivados de matérias-pri
mas renováveis, tende 

PÁRECER, sob n' 121, de 1990, da Co
missão 

- de Assuntos Económicos, favorável ao 
pi'ojeto, contrário ãs Emendas n~ 1 e 2, apre
sentadas nos termos do art. 235, II, c, Qo 
RegimentO Interno, oferecendo as Emendas 
de n!>S 3 a 5-CAE. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ~stá, encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo ·às 17 horas e 20 
minutos.) 

INTERVENÇÃO DO SR. LEITE 
CHAVES À MINISTRA ZÉLIA CAR
DOSO DE MELLO, NA SESSÃO DE 
I0-5-90, E QUE ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI
CADA POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CI!AVES (PMDB - PR.) 
-Sra. Ministra 'Zélia Cardoso de Mello. con
gratulo-me com V. Ex·· pela prc:.-;cnça ne5ta 
Casa. Aqui é~tou há 12 anos, e é a primeira 
vez que vejo uma Ministra no Senado Federal 
e, seguramente. a primeria numa área tiio 
difícil como essa que lhe foi reservada. 

V. Ex" merece os aplausos da Nação. pelo 
projeto econômicu qu~ apresentou ao P:.~ís. 

Em silêncio. em sigilo, foi capaz de conceber. 
com a_sua jowm ~quipe. um dos projetes 
que mai$ impac-taram e deslumbraram a Na· 
ç:lo .. 

Aqui todos estamos acostumados a fazer 
leis, homens dos mais varjados campos do 
Dir-eito. e· sempre erramOs. E teve V. Ex' 
a oportunidade de fazer um projeto harmô
nico. guardando silêncio, que era da subs
tância de sua atuação, e viável, como tive 
oportunidade de defender nesta Casa. 

O assunto sobre o qual V, Ex• está falando, 
nesta tarde, versa sobre os ativos financeiros. 
e isto tem vinculação com a dívida externa 
e a dívida interna. 

Entendo que os dois maiores problemas 
nacionais são a concentração de renda e a 
dívida externa. A este propósito, Sra. Minis
tra, eu me permitiria fazer a primeira per· 
gunta. 

E.g,tendemos nós que, por cincustância de 
força maior, o País não tem condições de 
efetuar o pagamento dessa dívida nos termos 
atualmente exigidob. Entendemos, também, 
que a lei- a lei cogeilte, a Lei Interna do 
País- considera nula a cláusula que coloque 
ao arbítrio de uma das partes e a adminis
tração do contrato, os juros externos, ou do 
débito externo; os juros podem subir ou-po
d~m descer, na conveniência dos banqueiros, 
de acordo com a oscilação da ''tabela Libor 
e da prime rate. 

A Cõostituição deterininou que, dentro de 
um período determinado, se fizesse um levan
·tarnento da origem da dívida, da sua legitimi
dade, assegmando, inclusive. ao Congresso 
Nacionallevàr aos Tribunab aqueles que, di
reta ou indiretamente, dolosa ou culposa· 
mente+ concorreram para a sua formação. 

Com ba:.e nesse:. pressupostos, nesses fun
damentos, eu tivê a oportunidade de a:pre
sentar um projeto de lei, que está em curso 
nesta Casa, que determina a suspen_são do 
pagamento_da dívida externa por 10 anos e 
que estabelece mais 10 anos para o seu paga
mento. 

Faço considerações, inclusive. sobre o 
spread. Somos, no mundo, o País que pagá 
os mais eleVados a*003 spreads. A Austrália 
não paga spread, porque é da e5fera de in· 
fluência e da amizade dos crêdores interna
cionais. Então, quando o spread foi estabe· 
tecido, havia o pres:)uposto do risco, A mora
tória não é um risco" maior. é um risco menor. 
Não se nega o pagamento da dívida, apenas 
se estabelece o seu reescalonamento. 

Qual seria o pensamento de V. Ex• a respei
to ,desse projeto'? Que conseqüência a apro
vação poderia trazer para o Executivo? 

JS• Sessão, em 23 de abril de 1990 
(Publicada no DCN -Seção II- de 24-5-90) 

Retificaç3o 

Na página n" 1426. de 1· coluna, no nú-mero 
de otjgem da Mensagem n" 58. de 1990-DF, 

Onde sç lê: 

MENSAGEM N" 58, DE 1990-DF 
(n" 13/90kGAG; na origem) 

Leia-se: 

MENSAGEM N" 58, DE 1990-DF 
(n" 31190-GAG, na origem) 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 58• SESSÃO, EM 22 DE 
MAIO DE 1990 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presiden· 
te da República 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha de nome indicado para função 
cujo provimento depende de_ sua prévia 
aquiescência: -

- N9 121/90 (n"'442/90, na origem), re
ferente à escolha do Sr. Ronaldo Mota 
Sardenberg, Ministro de Primeira Classe, 
~a- Carreirã de Diplomata, p-âra exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto 
às Nações Unidas. 

1.2.2- Ofícios do Sr. 1~ Secretário da 
Câmara dos Deputados 

N~J&.SZ e 53/90, comunicando a rejeição_ 
dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei do Senado n~ 55/83 
(n\' 6.60:,/BJ:, naquela Cása), QUe deter
mina seja a Bandeira hasteada diariamen~ 
te, nos estabelecimentos de 1° e 2~ graus, 
sob cântico_ do Hino Nacional. 

-Projeto de Lei do Senado n9 95/82 
(n9 6.754/85, naquela Casa), que veda a 
fabricação de veículos automotores de 
passageiros, com potência superior a 
180HP, que não sejam para consumo de 
álcool, e dá outras providências. 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafo do seguinte projeto: 

SUMÁRIO 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 21/90 
(n~ 3.656/89, na Casa de origem), que dis
põe sobre a extinção de recursos ex officio. 

1.2.3 - Leitura de pi1ljeto 

-Projeto de Lei do Se-nado n~ 55190, 
de autoria do Senador José Ignácio Fer
reira, que dá nova redação à Seção IV 
do Capítulo II do Título VIII da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

1.2.4 - Requerimentos 

-N~ 1Í3J90, de. autoría dÓ S_enador 
Fra11çisc_o_ Rollemberg, solicitando, nos 
termos do art. 256 do Regimento Interno, 
a retírada, ~m caráter definitivo, do Pro_
jeto de Lei dO_Senado it6 114189. 

-N9 ~14/90, de_ autoria_do_ ~enador 
João Calmon, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do _Senado 
n'·' 316/89, com os Projetas de Lei do Sena· 
do n•.•> IRS, 204 e 350/89. 

1.2.5- Com~icação da Presidência 

-Recebimento d3 Mensagem n9 
69190~DF (n~-42190, na origem), do Gover
nador do Distrito Federal, encaminhando 
emendas aos arts. 49 e 99 do· Projeto de 
Lei do DF o\' 30/90. · 

1.2~6- Discursos do Expediente 

SENADOR ANTÓNIO LUIZ MA Y A 
- 19 aniversário de Palmas, capital do 
Estado do Tocantins. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Cõh.SfituiÇão de grUpo de trabalho com
vistas à racionalização do uso de energia. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG ~ Homenagens tritiU.tadas em 
Sergipe ao empresário Oviedo Teixeira., 
pela passagem do seu 80P aniversário. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO 
- Situação caótica da saúde pública. 

SENADOR CHAGAS RODRfGUES
- Redução da remuneração de servido
res públicos postos em disponibilidade, 
pretendida pelo Governo. 

SENADOR JOÃO MENEZES -
Atuação do Ministro Alceni Guerra, da 
Saúde. 

1.2.7 --Apreciação de matéda 

-Requerimento n~ 112/90,lido na ses
são de sexta~feira passada, de autoria do 
Senador João Menezes, solicitando licen
ça para tratar de interesses particulares 
no período de 18 a 25 de maio do corrente. 
~pro~ado. 

1.2.8 --Leitura de projeto 

-Projeto de decreto legislativo, de au
toria da- ComissãO Diretora, que ratifica, 
nos termos do art. 36 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, o 
Fundo Especial do Senado Federal, o 
Fundo do Centro Gráfico do Senado Fe
deral e o Fundo de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal. 

1.2.9 - Requerimentos 

- N9115/90, de autoria do Senador Ja
mil tladdad, solicitando à Ministra de Es
tado da Economia, Fazeitda e Planeja~ 
menta, informação que menciona. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Gérill do Senado Federal 
AGAC!El DA SilVA MAIA 

· Diretor Executivo 
CESAA AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FlORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

- N~ 116/90, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n'·' 47/90, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir créditos adicio
nais até o timite de Cr$ 5.800.000.000,00. 

- N~ 117/90, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n~ 36/90, que dispõe 
sobre admissão e demissão de servidores 
públicos em período eleitoral, e dá outras 
providências. 

L3- ORDEM DO DIA 

Requerimento n~ 91, de 1990, de auto-:. 
ria do Senador Carlos Patrocínio, solici
tando, nos termos regimentais, a trami· 
tação conjunta dos Projetas de Lei do Se~ 
nado n'' 26, de 1988, e 57, de 1989, dos 
Senadores Edison Lobão e C<i.rlos Alber· 
to, respectivamente, que normatizam as 
compras governamentais junfo às ináús· 
trias de pequeno porte. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara n" 91, de 
1989 (n" 188/87, na Casa ~e origem), de 
iniciativa do Presidente d~~~pública, que 
concede anistia àS pessõãsoefiVolvidas nos 
fatos que menciona. Aprovado. A sanção. 

Parecer n~ 78, de 1990, da. Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, con
cluindo pelo indeferimento do Offcio s/n", 
de 1988, do Supremo Tribunal Federal, 
solicitando a prévia licença a que alude 
o§ 1'! do art. 53 da Constituição Federal, 
para dar prosseguimento ou não ao Inqué
rito n' 385-9, indiciando o Sehador O lavo" 
Pires. Aprovado. 

Projeto de. Lei da Câm'ara n~· 52, de 
1989 (n• 7.819186, na Casa- de origem), . 
de iniciativa do Presidente da República, 
que autoriza a doação ao Centro dos Estu
dantes de Santos, com sede em Santos, 
Estado de São Paulo, dos direitos e obri
gações relativos ao imóvel que menciona. 
Aprovado, À sanção. 

Parecer no 79, de 1990, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, con-
cluindo pelo arquivamento do Ofício no 
S/3, de 1989, do Supremo Tribunal Fede
ral, solicitando licença prévia, a fim de 
que se possa instaurar processo contra o 
Senador Carlos Alberto De 'Carli, nos ter-

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO DO SENADO FEDEIIAI. 

DIÁIIIO DO CONGRESSO NACIONAL 
lmpre$SO sob~ respons•b•hd•de di Met.~ do SenoJdO Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral ...................••......•.•.•.... -~---·· •• ,._ • ....,.__ CrSt.OCiJ,OOI 

Tiragem. 2.200-exeri'lj)lares. 

mos da queixá-crime oferecida p~la De
putada Elizabeth Azize. Aprovado. 

Projeto de Le.i do Senado n" 249, de 
1989, de autoria do Senador Luiz Viana 
Filho, que altera, atualiza e consolida a 
Lei n~ 5.988, de 14 de dezembro de 1973, 
que regula os direitos autorais. Aprovado. 
A Comissão Diretora para redação final. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 61, 
de 1989 (n" 161186, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do acordo de 
cooperação mútua entre os Governos da 
República Federativa do Brasil e dos Es
tados Unidos da América para a redução 
da demanda, prevenção do uso indevido 
e comQate à produção e ao tr.áfico de dro
gas, assinado em ~rasflia, em 3 de setem
bro de 1966. Aproyado o prqjeto e a 
Emenda nu 1-CRE. A Comissão Diretora 
para red:açao~ final. - _ 

Projet,o de Decreto Legislativo n~ 65, 
de 1989 (n~· 111189, na Câmara dos Depu· 
tados)l que aprova o texto do convênio 
básico de cog(:íêfação técnica, científica 
e tecnol~g~ca! ~e!ebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno d_o Reino da Espanha, em Madrid, 
em 13 de abril de 1989. Aprovado. Á pro
mulgação. 

Proposta de Emenda à Constituição no 
3, de 1989, .de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta p"arágrafo ao art. 159 e altera 
a redaçáo do inciso 11 do art. 161 da Cons
tituição Federâl. Votação adiada por fa!~a 
de quorum qualificado. 

Proposta de Emenda à ConstitUição n~ 
4, de 1989, de autoria do Senador Leo
poldo Peres e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta um § 6'' ao art. s~_ do Ato 
das DispoSiçõeS Constitucionais Transitó
rias. Votação adiada por falta de quorum 
qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição o~ 
, 6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 

Mendonça e outros 24 senhores Senado
res, que acrescenta artigo ao texto consti
tucional _prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votação adiada 

por falta de quorum qualificado. 
Proposta de Emenda à Constituição n• 

1, de 1990, de autoria do Senador-Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições cOnStitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. Votação adiada 
por falta de quorum qualificado. 

Projeto de Lei da Câmara n" 64, de 
1983 (n~' 1.003/79? na .Casa de orígem), 
que dispõe sobre a desapropriação de 
imóvel no Município de Jaboatão, Estado 
de Pernambuco, para atender ao desloca
mento das famílias que atualmente resi
dem em áreas do Parque HistOrico Nacio
nal dos Guararapes. Aprovado. À sanção. _ 

Projeto de Lei do Senado n'' !90, de 
1989, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que dispõe sobre a 
venda e revenda de combustíveis de pe· 
tróleo, álcool.carburante e outros com
bustíveis derivados de matérias-primas re
nováveis. Aprovado o projeto com emen
da:;, após usarem da palavra os Srs. Jorge 
Bornhausen, João Menezes c Cid Sabóia 
de Carvalho. À Comissão Diretora para 
redação final. 

Veto total aposto ao Projeto de L~i do 
DF n? 31, de 1989, que dispõe sobre a 
alienação de imóveis residenciais do Dis
trito Federal e a utilização dos recursos 
dela oriundos. Mantido o nto, após usa· 

. rem da palavra os Srs. Mauro Benevides 
e Cid Sabóia de Carvalho. 

Projeto de Lei do DF n~· 75, de 1989, 
de iniciatiVa da Comissão do Distrito Fe
deral (apresentªdo por sugestão do Depu
tado Geraldo Campos), que ve_da constru· 
ção em Brastlia, nos locais e nas condições 
que menciona. Aprovado. À Comissão 
Diretora para redação final. 

Projeto de Lei do DF nu 20, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Dis-trito 
Federal, que introduz alterações na Lei 
n" 7, de 29 de dezembro de 1988, e dá 
outras provídências. Aprovado. À Comis
são Diretora para redação firial. 

Projet_o de Lei do DF n~ 15, de 1990, 
d.e ini_çiati_va qo Governador do .Qi.s_trito 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 23 226f 

Federal, que altera dispoSitivõs- da Lei n~ 
66, de 18 de dezembro de 1989, e dá outras 
providências. Aprovado com emendas. À 
Comissão Diretora para redação final. 

Veto parcial aposto ao Projeto de Lei 
do DF n~ 11, de 1990,- que altera disposi
tivos da lei que menciona e dá outras pro
vidências. Mantido o veto, 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Oi"· 
dem do Dia 

-Requerimentos n~~ 116 e 117/90, li· 
dos no Expediente da presente sessão. 
Aprovados. 

1.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR JAMIL HADDAD - Al
to índice de desemprego no País, em virtu· 
de do Plano Brasil Novo. 

1.3.3- Comunicações da Presidência 

-Término do prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do DF n~ 
19/89. 

-Convocação de sessão extraordiná· 
ria a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, com Ordem do Dia que designa 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 59• SESSÃO, EM 22 DE 
MAIO DE 1990 

2.1- ABERTURA 

2.2- ORDEM DO DIA 

Parecer da ComisSão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n"' 246, de 1989 (no 664/89, na ori
gem), de 18 de outubro de 1989, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Luiz Villarinho Pedroso, Em
baixador do Brasil junto ao Reino da Ará
bia Saudita, para, cumulativamente, exer
cer as funções de Embaixador do Brasil 
junto à República do Iemen. Apreciação 
em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacio"nal sobre a Mensa-

gem n9 273,_ de 1989 (n\' 729/89, na ori
gem), de_31 de outubro de 19_89, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Octávio Raínhú da Silva Neto, 
Em,baixador do Brasil junto à República 
da India, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junte 
à República das Maldi v as. Apreciação em 
sessáo secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n" 290, de 1989 (no 765/89, na ori

~ gem), de 13 de novembro de 1989, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Lindolfo Leopoldo Collor, 
Embaixador do Brasil junto à República 
do Senegal, para, cumulatiVamente, exer
cera função de Embaixador do Brasil jun
to à República Islâmica da Mauritânia. 
Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Constituição, 
JustiÇa_ e Cidadania sobre a Mensagem 
n• 103, de 1990 (n" 383/90, na origem), 
de 19 de abril do corrente ano, pela qud 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Doutor José Gilton Pinto Garcia, para 
exercer o cargo_ de G_ovemªdor do Estado 
do Amapá. Aprovado, após usar da pala
vra o Sr. Cid Sabóia de Carvalho. 

Parecer da Comissão· de Constituição 
e Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n\' 107, de 1990 (n" 394/90, na origem), 
de 27 de abril do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete ã deliberação do Senado a escolha 
do Doutor CarlOs Mário da Silva Velloso, 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
para exercer o cargo de Ministro do Su
premo Ttibunal FederaJ na vaga decor
rente da exoneração-, a pedido, do Minis
tro Francisco Re:tek. Aprovado. 

Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 

n'.' 111, de 1990 (n9 399/90, na origem), 
de 2 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da RepúbHca sub
met,e .à deliberação do Sen~do a escolha 
_do Doutor Marco Aurélio Mendes de Fa
rias Mello, Ministro Togado do Tribunal 
Superior do Trabal.}1o, para exercer o car
go de Ministro do ~upremo TriQunal Fe
deral na vaga decorrente da aposentado
ria do Ministro Carlos Madeira, Aprova-
do. . 

Parecer da Comissão de Assuntos :Eco
-nômi"cos sobre a Mensagem n\' 115, de 
1990 (n~ 407/90, na origem), de 3 de maio 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à delib_era
ção do Senado a escolha do Doutor O lavo 
Drummond, para exercer o cargo de Mi
nistro do -Tribunal de Contas da Uniã_o, 
em vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministrá Alberto Hoffmann. AprovadO. 

2.2.2 - Discursos após a Ordem -do Dia 

-SENADOR MARCO MACIEL
Defesa da criação do Centro de Meteo
rologia e Climatologia do Nordeste do 
Brasil. 

-SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES -Projeto de lei de sua autoria, 
em tramitãção na Câmàra dõs Deputados,
dispondo sobre a obrigatoriedade da di
vulgação dos gastos oficiaiS com propa
ganda, a prOpósito de apuração nesse se
tor determi:ilado pelo Presidente Fernan
do Collor. 

2.2.3- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

23- ENCERRAMENTO 

3- ATA DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da ss~ Sessão, em 22 de maio de 1990 
41 Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa, Pompeu" de Sôusa e. 

ASI4HORASE30M/NUTOS,ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Aureo Mello - Odacir Soares - Antonio 
Luiz Maya - AJ~xandre Costa - Chagas 
Rodrigues - Hugo Napoleão - Afonso San
cho - Mauro Benevides - Lavoisier Maia 
-Marco Maciel- Ney Maranhão- Alba
no Franco - Francisco Rollemberg - Lou
rival Baptista- Ruy Bacelar -José Ignácio 
Ferreira- Geison Càmata- João Calmon 

Antonio Luiz Maya 

- Jamil Haddad- Mata Machado- Severo 
Gomes - Mauro Borges - Irapuan Costa 
Júnior- Pompeu de Sousa- Maurício Cor
rêa- Louremberg Nunes Rocha- Mendes 
Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson 
Martins - Leite Chaves -Jorge Bornhau
sen- Alberto Hoffmann. 

O SR. PRESIDENTE (Aiexandre- Costa) 
- A lista de presença acusa o compareci-

r 

menta de 32 Srs. Se11adores_._ Havendo núille- _ 
ro regimental,, declaro aberta a sessão. -

Sob a proteção de Deus, iniciamos- nossos: 
trabalhos. 

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

'5: lido o seguinte 
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EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO SENHOR 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a es
colha de nome indicado para função cujo pro
vime-ntO depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 121, DE !990 
(N' 42Z/90, na origem) 

ExceteDtíssirilOs Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o Art. 52 (item IV) 
da Constituição, tenho a hoflra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do S_enhor Ronatdo Mota 
Sardenberg, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto às Nações 
Unidas, nos termos dos Artigos 56 e 58 do 
Regumento de Pessoal do Serviço Exterior, 
baixado pelo Decreto n~93.325, de l"de outu
bro de 1986. 

Os méritos do Embaixador Ronaldo Mota 
SardenQerg, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores. . 

Brasília, 21 de maio de 1990. - Fernado 
Collor. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae. 
Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg 
Itu/SP, 8 de_outubro de 1940. 
Filho de Irto Sardenberg e 
Ruth S. da Mota_Sardenberg. . 
Bacharel em Ciências Jurídicã.s e Sociais, 
FND-UB/RJ 
Professor de Prática Diplomática li, Curso 
de Prática Diplomáfíca e Consular, IRBr. 
Terceiro Secretário, concorso,"'-20-de janeiro 
de 1964. 
Segundo Secretário, merecimento, 31 de de· 
U!mbro de 1966. 
Primeiro Secretário, merecimento, 1~' de ja~ 
neiro de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 5 de novembro_ 
de 1975. · 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 
12 de dezembro de 1978. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento,_ 
22 de junhO de 1983-. · · 
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal, 
1974. 
Assessor do Gabinete do Secretário-Geral, 
1974n6. 
Coordenador de Planejamento Político da 
Secretaria Geral, 1977n8. 
Secretário Especial de Assuntos Políticos e 
Económicos da Área Internacional Bilateral, 
1978185. 
Washington. Segundo Secretáríõ, 1967/70. 
Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 
1970173. 
Nova Iorque, ONU, Primeiro Secretário, 
J973n4. 

Moscou, Encarregado de Negócios, 1982._ 
Moscou, Embaixador, 1985/89. 
Madri, Embaixador, 1989/90. 
Programa de Treinamento da ONU, Nova 
Iorque, 1964 (membro). 
XXXIX Sessão do Comitê de Produtos de 
Base, FAO, Roma, 1965 (membro). 
XIII Sessão da Conferência Geral da F AO, 
Roma 1965 (membro). 
Grupo de Trabalho de Exame dos Projetes 
de Assistência TécD.ica ao Nordeste, Recife, 
1965 (membro). 
Comissão de Estudos da Política do Cacau, 
1965 (representante-suplente do MRE). 
Sessão Extraordinária do Grupo Sobre Pre
ços e Quotas da Conferência da ONU sobre 
Cacau, Genebra, 1966 (membro). 
Conferência da ONU sobre Cacau, Nova Ior
que, 1966 (membro). 
Conferência do Ministro das Minas e Ener
gia, em visita oficial ao Japão e à Índia, 1966 
(membro). 
XLl Sessão do Comitê de Produtos de Base 
da FAO, Roma, 1967 (membro). 
VIII Assembléia Geia! daÃiiança dos Produ
tores de Cacau, Lagos, 1967 (membro). 
V Sessão dà Junta de Comércio e Desenvol
vimento da Coníerénci<i das Nações Unidas 
para o Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTSAD), 1967 (membro). 
Reunião Extraordinária da Aliança dos Pro
dutores de Cacau e Reunião do Comitê Con
sultivo sobre Cacau da UNCTAD, Genebra, 
1967 (membro). 
XIV Sessão do Comitê Especial da ONU so
bre os Usos Pacificas do Espaço Exterior, 
Nova Iorque, 1970 (membro). 
XXV Assembléia Geral da ONU, Nova Ior
que, 1970 (membro). 
Comitê Especial da ONU sobre Operações 
da Paz, Nova Iorque, 1971 (membro). 
1 Sessão do Conselho Eco_nómico e Social 
da OrganizaçãO das Nações Unidas, Nova 
Iorque, 1971 (membro). 
Comitê Especial sobre Racionalização dos 
Procedimentos e Organização da Assembléia 
Geral da ONU, Nova Iorque, 1971 (delegado 
e relator), 

VIII Sessão do Subcomité_ Científico e Téc
nicO Especial sobre os Usos Pacíficos do Es-

, paço ~_{{terior, Nova Iorgue, _1971 (delegado~ 
-- artemo). 

XXVI Sessão da Assembléia Geral da ONU, 
.Nova Iorque, 1971 (membro). 
Comitê da--o-NtJ- foõre- o"S Usos PacífiCos -do 
Fund? do Mar e do Leito do Oceano, Além 
dos L1m!tes da Jurisdição Nacional, Nova Ior
que, 1972 (delegado-alterno). 

Comitê sobre a SituaÇão Financeira da ONU, 
Nova lorgue, 1972 (delegado-alterno) 
Subcomitê Científico e Técnico e Grupo de 

·Trabalho sobre Sensoreamento Remoto da 
Terra por Satélite dO Comitê Especial sobre 
os Usos Pacíficos do Espaço Exterior, Nova 
Iorque, 1972 (membro). 

XV Sessão do Comitê Especial sobre os Usos 
,Pacíficõs _do -Espaço E-xterior, Nova Iorque, 
1972 (delegado-alterno). 

'I 

Comitê. ESpecial sobre Operações da Pa~. 
Nova Iorquc,_1972 (de:legado-alterno). 
XXVH Sessão da Assembléia.GeraJ da ONU, 
Nova Iorque, 19?2 (merriDfo).-
Grupo, de Trabalho sobre Racionalização, 
do ConseLho Económico e Social da Organi
zação das Nações Unidas, Nova Iorque, 1973 
(membro). -
Grupo de Trabalho sobre Sensoreamento 
Remoto da Terra por Satélite, Nova Iorque, 
1973 (delegado). 
Comitê da ONV sobre os Usos Pacíficos do 
Fundo do Mar e do Leito do Oceano, Além 
dos Limites da Jurisdição Nacional, Nova Ior· 
que, 1973 (delegado-alterno). 
Sessão do Conselho de Segurança da ONU, 
Panamá, 1973 (membro). 
Subcomitê Jurídico, X Sessão do Subcomitê 
Cientifico e TécniCo e IV Sessão do Grupo 
de Trabalho sobre Trasmissões Diretas por 
Satélites do Comitê Especial sobre os Usos 
Pacíficos do Espaço Exterior, Nova Iorque, 
1973 (membro). 
Comitê Especial sobre Operações de Paz e 
Grupo de Trabalho do mesmo Comitê, Nova 
Iorque, 1973 (membro). 

Consultas entre os Integrantes do Comitê da 
ONU sobre a Conferência Mundial de Desar
mamento, Nova Iorque, 1973 (membro). 
XVI Sessão do Comitê Especíal sobre os 
Usos Pacíficos do Espaço Exterior, Nova Ior
que, 1973 (delegado-alterno). 
XXVIII Assembléia Geral da ONU, Novã 
Iorque, 1973 (membi'o). 

• • • ' o - ' --- - • - - --- -

Grupo de Trabalho sobre_ Sensoreamento 
Remoto da Terra por Satéfite e da Força
Tarefa sobre Disseminação de Dados, do Co
mitê Especial sobre os Usos Pacíficos doEs
paço Exterior, Nova Iorque, 1974 (membro). 
Missão Precursora a P~quim, 1974. 
XXXI Assembléia Geral da ONU, Nova Ior
que, 1976 (membro). 
Membro da Equipe de Planejamento Político 
do Ministério das Relações Exteriores~ 
1977178. 

VIII Assembléia Geral da OrganizaÇão do-s 
Estados Americanos, Washington, 1978. _ 
Comitiva do Senhor· Presidente da Repúbli
ca, em visita oficial ao Uruguai e ã República 
Federal da Alemanha, 1978. 
XXXI!l, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXX
VII e XXXVIII Sessões da Assembléia Geral 
da Organização das Nações Unidas, Nova 
Iorque, 1978/83. -
Jll Reunião de Ministros das Relações Exte
riores do Grupo dos "77", Nova Iorque, 
1979. 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em visita oficial à Vene
zuela, 1979. 
Comitiva do Senhor Presidente da Repúbli
ca, em visita oficiai ã Venezuela, 1979. 
Chefe da Equipe de Planejamento Político, 
do Ministério das Relações Exteriores, 
1979/83. . 
I Reunião de _Çhanceler~s dos :Países Signa
tários do Tratado de Cooperação Amazóni
ca, Belém, 1980. 
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Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores. em visita oficiara Repú
blica Federal da Alemanha, aos países da 
África (Tanzânia, Zâmbia, Zimbabue, Mo
çambique e Angola), e ao Chile, 1980. 
Comitiva do Senhor MiniStro de Estado das 
Relações Exteriores, em Visita oficial à Bél
gica e encontro com a Comunidade Econô
mica Européia, Bruxelas, 1980. 
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em visita oficial ao Ca
nadá, 1980. 
Comitiva do Senhor Presidente da República 
em visita oficial ao Paraguai, Argentina e ao 
Chile, 1980. 
Reunião sobre Cooperação Internacional e 
Desenvolvimento, Cancúm, México, 1981 
(membro). 
XI Assembléia Geral da Organização dosEs~ 
tados Americanos, Santa Lúcia, 1981. 
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em visita ofíci8Fà -~igé
ria, ao Senegal, ao Mêxico, Cidade do Mêxi
co, e a Grã-Bretanha, 1981. 
Comitiva do Senhor Presidente da RePúbli· 
ca, em visita ·oficial à França, a Portugal, à 
Colómbia, à República Federal da Alema
nha, à Argentina (Paso de Los Libres), e 
ao Peru, 1981. 
XX Reunião de Consulta- dos Ministros das 
Relações Exteriores dos Países Signatários 
do TJAR, Washington, 1982. -
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores,_em visita oficial à Repú
blica Popular da China (Pequim e Xangai), 
1982: 
Comitiva do_Senhor Miriistro _de Estado das 
Relações Exteriores, em·visiita oficial ao Ja-
pão, Tóquio, 1982. - --
XIU Reunião Ordinária dos Chanceleres dos 
Países da Bacia do Prata, Brasl1ia, 12a?.(dele
gado). 
Comitiva do Senhor MiniStro de Es_tad_o das 
Relações Exteriores, em visita oficial a Trini
dade e Tobago, Port-of-Spain, 1982. 
Comitiva do Senhor Ministro de Estido das 
Rela_9ões Exteriores, em visita oficial à Itália 
e à Austria, 1982. _ 
Comitiva do Senhor Presidente da República 
em visita oficiã.l aos Estados Unidos da Amé
rica, ao Canadá e às Nações Unidas, 1982. 
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em viSita-OfiCial a Wa
shington, ao Gabão-Líbreville, à Costa do 
Marfim-Abidjan, à Guiné-Bissau-Bissau, ã 
Iugoslávia, e ao Iraque, 1983. 
Comitiva do Senhor Presidente da República 
em visita oficial ao México-Cancúm, à Nigé
ria, à Guiné-Bissau, ao Senegal, à Argélia 
e a Cabo Vrede, 1983. 
Publicaçõe~s: "A Política Externa do Brasil 
nas Duas Ultimas Décadas", Revista do Ser
viço Público, Out-Dez, 1981. 
"Notas sobre las Relaciones Norte-Sul Y el 
Informe Brandt", Estudios Internacionales, 
Abr-Jun, 1981 (juntamente com Roberto Ab
demur). 

"Estudo das Relações Internacionais" -
Universidade de Brasilia, 1982. 

"As Relações Leste-Oeste e o Terceiro Mun~ 
do. Uma visão Sul-América". 
Revista -do Serviço Público, Out-Dez, 1982. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comenda
dor, Brasil. 
Ordem do Rio Bran_co, Comendador, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Bra
sil. 
O Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg se 
encontra nesta data no exercício de suas fun
ções de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Espanha. 

Secretaria de Estado das Relações Exterio
res, em de de 1990. - Celina 
Maria Assumpção do V alie Pereira, Chefe do 
Departamento do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa NacionaL} 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Nv 52190·.--de 22 do corrente, comunicando 
a rejeição do Projeto de Lei do Senado n" 
55, de 1983 (n" 6.663/85, naquela Casa). de 
autoria do Senador Jorge Kalume, que deter
mina seja a Bandeira Brasileira hasteada, dia
riamente, nos estabelecimentos de 1" e 2' 
graus, sOb cântido do Hino Nacional. 

Nu 53/90, de 2"2 dá corrente; comullicando 
a rejeição do Projeto de Lei do Senado n" 
95, de 1982 (n" 6.754/85, naquela Casa), de 
autoria do Senador Gastão Müller, que veda 
a fabricação de veículos automotores de pas
sageiros, com potência superior a 180 (cento 
e_~?itenta) HP, qu~_Il<!.O sejam para consumo 
de- álcool, e dá outras providências. 

·OFÍCIO 
Do Primeiro secretário da Câmara dos De

putados, encaminhando à revisão do Senado, 
autógrafo do se~inte _projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 21, DE 1990 

(N" 3.656/89, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a extinção de recursos ex 
offido. - - ---

0 Congresso N 8.cional decreta: 
Art. 1~ Fica extinto o recurso ex officio 

previsto nos incisos I e II do art. 574 e no 
art. 746 do Código de Process_o Penal, e no 
art. 7o da Lei n" 1.521, de 26 de dezembro 
de 1951. 

Art. 2° Esta 1ei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

MENSAGEM fF53i; DE 1989 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional:- - . 
Nos termos do art. 61 da Constituição, te

nho a honra de submeter à elevada delibe
ração de Vossas Excelências, acomjJãnhado 
de exposição de motivos do Senhor Ministro 
de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei 

que "dispõe sobre ·a extinção de recursos ex 
officio". 

Brasl1ia, 15 de setembro de 1989. -José 
Sarney. -

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS/SEALN•169, 
DEJ4 DE SETEMBRO DE 1989, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUS
TIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública: 

Tenho a honra de submeter à elevada con
sideração de Vossa Excelência o anexo proje
to de lei que dispõe sobre a extinção do recur
so ex offício previstos nos arts. 574, incisos 
I e II, do Código de Pro_cesso Penal, e no 
art. 7" da Lei n" 1.521, de 26 de dezembro 
de 1951. 

2. O referido projeto decorre de propo
sição do Conselho Nacional de Política_ Crim_i
nal e Penitenciária, deste Ministério. bas_eada 
na seguinte justificativa: 

"1-Trata-se de proposição originá
ria, partida do ilustrado Presidente deste 
Conselho, boutor Joãó Benedicto de 
Azevedo Marques. Tem por objetivo a 
extinção do recurso de_ ofício (ou ex oiTí
cio, ou obrigatório) previsto na legisla
ção processual. 
2- O recurso de ofício está discipli

nado no Código de Processo Penal (De
creto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 
1941) nos arts. 574, e seus incisos, com 
referência à parte-final do art. 411 e 746. 

Também está previsto no art. 1" da 
Lei n~· 1.521, de 26 de_ dezembro de 1951 
(crimes contra a economia popular, com 
referência:· aos crimes contra a sàilde pú
blica.) 

a) CPP, art. 574: "Os recursos serão 
voluntários, excetuando-se os seguintes 
casos, em que deverão ser interpretados, 
de ofício pelo Juiz: 

1-= dã sentença que conceder habeas 
corpus; --

TI- da que absolver desde logo o réu 
com fundamento na existêD.Cia de cir
cunstância que ex_cl_ua o crime ou isente 
o réu de pena, ÇtOS termos do art. 411". 

bJ CPP. art. 4'11: "O Juiz absolverá 
desde logo o réu, quando se convecer 
da existência de circunstância que exclua 
_o crime ou isente de pena o réu, recor
rendo, de ofício", de_sua decisão ... " 

c) CPP, art. 74_6: ''Da de.cisão que 
conceder a reabilitação haverá recurso 
de ofício". 

d) Lei n" 1.521, de 26-12-1951- art. 
7?: "Os J ufzes recorrerão· de ofício sem
pre que absolverem os recursos em pro
cesso por críme contra a economia popu· 
lar ou contra a saúde pública, ou quando 
determinarem o arq!Jivamento dos autos 
do respectivo fuquérito policial". 

"A medida, ao lado de aliviar encar
gos de Tribunais, não motivará prejuízo 
qualquer a interesse da melhor distribui
ção da Justiça pois envolv~dos a Magis
tratura, o Ministério Público e o exer-
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cfcio do direito de defesa, por garantias 
constitucionais. - -

O recurso de ofício foi afástado nos 
anteprojetos de Código de Processo Pe· 
na!, elaborados sob a orientação do Pro· 
fessor José Frederico Marques, prosse~ 
guindo a orientação presente no Projeto 
de Lei n~ 175/84, do novo Código de Pro
cesso Penal, de iniciativa do Governo. 

Prevendo o Código de Processo Penal 
recurso do representante do Ministério 
Público em oposição à sentença que con
cede habeas corpus, (art. 574, I, combi
nado com o art. 581, X), opinamos pelo 
afastamento do recurso de ofício na esfew 
ra processual penal." 

3. À vista de tais considerações, não te· 
nho dúvida de que a lei projetada irá contri
buir para o aperfeiçoamento da Justiça Penal 
brasileira. 

Com protestos de profundo respeito.--
J. Saulo Ramos, Ministro da JuMiça. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N'• !.52!, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951 

Altera dispositivos da legislação vigen
te sobre crimes contra a economia popu
lar. 

Art. 1" ................... -................ n ... -~. 
Art. 7n Os juízes recorrerão de ofício 

sempre que absolverem os acusados em pro
cesso por crime contra a economia popular 
ou contra a saúde pública, ou quando deter· 
minarem o arquivamento_ dos autos do res
pectivo inquérito policial. 

Art. s~ Nos crimes contra a saúde públi
ca, os exames periciais serão realizados, no 
Distrito Federal, pelas repartições da Secre
taria Geral de Saúde _e Assistência e da Secre
taria da Agricultura, Indústria e Comércio 
da Prefeitura ou pelo Gabinete de Exames 
Periciais do Departamento de Segurança Pú-
blica e nos Estados e_Territ6riõs-pelos servi .. 
ços congéneres, valendo qualquer dos laudos 
como corpo de delito. 

(À Comissão de ConstituiÇão, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O projeto lido será publicado e remetido 
à comissão competente. 

Sobre a :mesa, projeto de leLque será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ SS, DE 1990 

Dá nova redação à Seção IV, do Capf· 
tuJo II, do Títqlo VIU, da Çonsolidação 
das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' A Seção IV, do Capítulo 1!, do 

Título VIII, da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei fi? 5.452, 

de lo de -maio de 1943, passa a vigorar co:rn 
a seguinte redação~ 

SEÇÃOIV 
Dos Juízes Classfstas Temporários 

Art. 660. Os Juízes Classis-tas Temporá
rios serão nomeados pelo presidente do Tri
bunal Regional do Trabalho da respectiva ju
risdição. 

Art. 661. Para o exerdcio da função de 
Juiz Classista Temporário ou suplente deste 
são exigidos os seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro; 
b) ter reconhecida idoneidade moral; 
c) ser maior de 25 anos e ter menos de 

70 anos de idade; 
d) estar no gozo dos direitos civis e polí

ticos; 
e) estar quite com o serviço militar; 
f) contar mais de 2 anos de efetivo exer

cício na profissãq e ser .sindicalizado. 
Parágrafo único. A prova de qualidade 

profissional a que se refere a alínea f deste 
artigo é feito rnedíante declaração do respec
tivo sindicato. 
Art~ 662. A escolha dos Juízes ClassiStas 

Temporários e seus suplentes far-se-á dentre 
os nomes constantes das listas que, para esse 
efeito, forem encaminhadas pelas associações 
Sindicais de primeiro grau ao presidente do 

-Tribunal Regional. 
§ 1~ Para esse ftm, cada sindicato de em

pregadores e de empregados, com base ~erri~ 
torial extensiva à área de jurisdição da junta, 
nC> todo ou em parte, proceder~, na ocasião 
determinada pelo presidente do Tribunal Re
gional, à escolha de três nomes que comporão. 
a lista, ~plicando-se .à eleição o. cl.isposto no 
artigo 524_ e seus §§ 1 ~e 39. 

§ 29 Recebidas as listas pelo presidente 
do Tribunal Regional, designará este, dentro 
de 5 dias, os noÍnes dosJufZes Classistas Tem~ 
porários e dos respe-ctivos suplenres, expe
dindo para cada um deles um título, mediante 
a apresentação do qual será empossado. 
. .§ 3~ Dentro dê qUinZe dias, contados da 

data da posse, pode ser contestada a investi
dura do Juiz Classista Temporário ou do su
plente, por qualquer interessado, sem efeito 
suspensivo, por meio de representação escri
ta, dirigida ao presídente do Tribunal Regio
nal. 

§ 49 Recebida a constestação, o presi
dente do Tribunal designará imediatamente 
relator, o qual, se houver necessidade de ou
vir testemunha ou proceder a quaisquer dili
gências, providenciará para que tudo se rea
lize com a maior brev.idade, submetendo, por 
viril, a contestação ao parecer do Tribunal 
Regional, na primeira sessão. 

§ 5~ Se o Tribunal julgar procedente a 
constestação, o presidente providenciará a 
designação do novo Juiz Classista Tempo
ráriq ou_ suplente.· 

§ 6~ Na {alta de indicação pelos sindica
toS de nomes para representantes das repec
tivas categorias profissionais e econô.micas 
nas Juntas de Conciliação e Julgamento, ou 

nas localidades onde não existirem sindica
tos, serão esses representantes livremente de
signados pelo presidente do Tribunal Regio
nal do Trabalho, observados os requisitos exi
gidos para o exercício da função. 

Art. 663. A investidura dos Juízes Ctas
sistas Temporários e seus suplentes nas Jun
tas é de três anos, permitida urna recondução, 
podendo, entretanto, ser dispensado, a pedi
do, aquele que tiver servido, sem interrup
ção, durante metade do período inicial. 

§ lo Na hipótese da dispensa do Juiz 
Classista_Temporário a que alude este artigo, 
assim como dos casos de impedimento, morte 
ou renúncia, sua substituição far-se-á pelo 
suplente mediante convocação do presidente 
da Junta. 

§ 2° Na falta do suplente, por impedi
mento, morte ou renúncia, serão designados 
novo Juiz Classista Temporário e o respectivo 
suplente, dentre os nomes constantes das lis
tas a que se refere o art. 662. servindo os 
nomeados até o fim do período. 

Art. 664. Os Juízes Classistas Temporá
rios das Juntas e seus suplentes tomam posse 
perante o presidente da Junta em_que têm 
de funcionar. 

Art. 665. Enquanto durar sua investidu· 
ra, gozam os Juízes C!assistas Temporários 
das Juntas e seus suplentes das prerrogativas 
asseguradas aos jurados. 

Art. 666. Por audiência a que ~~pare
cerem, até o máximo de20 por mêS, os JuízeS 
Classistas Temporários das Juntas e seus su
plentes perceberão a gratificação fixãda e:rn 
lei. -

Art. 667. São prerrogativas dos Juízes 
Classistas Teinporários -das Juntas, além das 
referidas no art. 665: 

a) tomar parte nas reuniões do Tribunai 
Regional a que pertençam; 

b) aconselhar as partes à conciliação; 
c) votar nos julgamentos dos feitos e nas 

matérias de ordem interna do Tribunal, sub
metidas às suas deliberações; 

d) pedir vista dos processos pelo prazo-de 
24 horas; 

·e) formular, por intermédio do presidente, 
aos litigantes_, testemunhas e peritos, as per
guntas que quiserem fazer, para esclareci
mento do caso. 

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

Art. 3° Revogam-$e os artíg"Os 660·a 667 
da CL T, e demais disposições em contrário. 

Justificação 

O projeto de lei que ora submeto à aprecia
ção dos ilustres pares visa adequar a Conso
lidação das L_e:is do Trabalho às disposições 
contidas na nova Cons~ituição Fede;r.;tl.no que 
se reporta ao processo de nomeação dos Juí
zes Classistas Temporários, a que se_ refere _ 
os artigo 116 e 177 da.Carta Magna. 

A proposição visa apenas atualizar o dis~ 
posto nos artigo 660 a 667 englobados na Se
çãoiV -Dos VogaisdaJutas-,noCapftulo-
11- Das Juntas de Conciliação e Julgamento 
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-, do Título VIII - Da Justiça do Trabalho 
-,do texto consolidado. 

Sem alteração das disposições básicas ali 
inseridas que tratam de disciplinar o processo 
de escolha e nomeação dos Juízes Classistas 
Temporários, como representantes das enti
dades sindicais, tanto da categoria económi
ca, quanto da categoria profissional, procu
rou-se, apenas, promover as adaptaç6es ne
cessárias à identificação dos dispositivos con
solidados com a norma constitucional. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1990. -
José lgnácio Ferreira. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEtS 
DO TRABALHO 

interessado, sem efeito suspensivo, por meio 
de representação escrita, dirigida ao presi
dente do Tribunal Regional. 

§ 4~ Recebida a contestação, o presiden
te do Tribunal designará imediatamente rela
tor, o qual, se houver necessidade âe ouvir 
testemunhas ou de proceder a quaisquer dili
gências, providenciará para que tudo se rea
lize com a maior brevidade, submetendo, por 
fim, a conteStação ao parecer do Tribunal, 
na primeira sessão. 

- Redação dada pela Lei nv 2.244; de 23 
de junho de 1954 (D-0. 30-6-1945). 

=-V. Lei Complementar n;'-35, de 14 de 
março de 1979, cujo art. 14 veda a recon
dução de vogais por mais de dois períodos 
de três anos (D.O. 14-3·1979). 

.............................. "' ............ ~···~~--.-.-.- . ..-.--- § 59 Se o Tribunal julgar procede.nte a 

Seção IV 
Dos vogais das Juntas 

Art. 660. Os vogais das Juntas são desig
nados pelo Presidente do Tribunal Regional 
da Respectiva Jurisdição. 

Art. 661. Para o exercício da função de 
vogal da Junta ou suplente deste são exigidos 
os seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro; 
b) ter reconhecida idoneidade moral; 
c) ser maior de 25 anos e ter menos de 

70 (setenta) anos de idade; 
- Redação das alíneas a e c dada pelo De

creto-Lei ng 229, de 28~2-1967. 
d) estar no gozo dos direitos civis e Polí

ticos;. 
e) estar quite com o ser:Viço militar; 
O contar mais de dois anos de efetivo exer

cício na profissão e ser sindicalizado. 
Parágrafo único. A prova da qualidade 

profissional a que se refere a_ alínea tdeste 
artigo é feita me_diante declaração do respec
tivo sindicato._ · 

Art. 662. A escolha dos vogais das. Jun
tas .e seus, suplentes far-se-á dentre os nomes 
constantes das listas que, para esse _efeito, 
forem encaminhadas pelas associações sindi
cais de primeiro grau ao_ presidente do Tribu· 
nal Regional. 

§ 1~ Para esse fim, cada sindicato de em
pregadores e de empregados, com base terri
torial extensiva à área de jurisdição da Junta, 
no todo ou em parte, procederá na ocasião 
determinada pelo presidente do Tribunal Re~ 
gional, à escolha de três nomes que comporão 
a lista, aplicando-se à eleição o disposto no 
art. 524 e seus§§ 19 a 36

• 

- Redação dada a este parágrafo pela Lei 
n• 5.657, de 4 de junho de 1971 (D.O. 
8-6-1971). 

§ 29 Recebidas as listas pelo presidente 
do Tribunal Regional, designará este, dentro 
de cinco dias, os nomes dos vogais e d_os res
pectivos suplentes, expedindo para cada um 
deles um título, mediante a apresentação do 
qual será empossado. 

§ 39 dentro de quinze dias, cont.ados da 
data da posse, pode Ser contestada a investi
dura do vogal ou do suplente, por qualquer 

contestação, o pre-sidente providenciará a de· 
signação do novo vogal ou suplente. 

- Redação dada pelo Decreto-Lei n" 229, 
de 28-2-1967. 

§ 6" Em falta de indicação pelos sindica
tos, de nomes para repres.entantes das respec· 
tivas categorias profissionais e económicas 
nas Juntas de Conciliação e Julgam,ep.to, ou 
nas localidades onde não existirem sindica
to~, serão ~s_:s-~s jepr~sentalltes Iivrçmente de
signados pelo presidente do Tribunal Regio
nal do Trabalho, observados os requisitos ·exi
gidos par~ o ~xercício da função. 

-O § 6~ foi acrescido pelo Decreto-Lei 
n" 229. de 28-2·1967. 

:Art.- 663. -~ À ip.V~sti~ur!l.d:os v9gais das 
Juntas e seus suplentes é de 3 (três) anos, 
podendo, entretanto, ser dispensado, a pedi
do, aquele 'que :tiver' serVidO, serD interrup
ção, dUra!l{e rrietáde 'deSse _peiíodo. 

-V. Lei OfgãiliCâ di Mafiistraturá Nacio
nal, que veda a rec'ondução dos represen
tantes classistasdas Juntas por fl'!.aís de dois 
períodos consecutivos. 

§ l!' ~a hipótese da dispensa ~o Vogal a 
que alude este artigo, assim como nos casos 
de impedimeilto', morte Oó rénún-cia, sua 
substituiçãg fàr~se-á 'pelO ·suPteritê,' mediante 
convocaç-ão -do presidente da Junta. 

..:_ Redação do 'artigO e § 1 ~ introduzida 
pela Lei n"2.Z44, de 23dejulho de 1954 (D.O. 
30·6-1954): . . . . . 

§ z~ Na falta do supli!nte, por- impedi
mento, morte' ou' J'enúnci~, serãO desígnados 
novo vogal ·e o respectivo -suplente,' dentre 
os nomes constantes das lístas a que se refere 
o a-rt. 662, SerVindo ós designados até o fim 
do ·perfodo. 

Art. 664. ____ Qs vogais das iunt,as e seus su-
plentes to,ma~ posse perante_ o presidente 
da Junta em que têm de funcionar. 

Art. 665. Enquanto durar sua investidu
ra, gozam os Vogais dá~ Juntas e seus suplen
tes das prerrogativas asseguradas aos jura
dos. 

-V. arts. 430 e 437 do Código de Processo 
Penal. 

Art. 666. Por audiência a que compare
cem, até o máxim'o de vinte por mês, os vogais 
das Juntas e seus suplentes perceberão a gra~ 
tificação fL"<ada em lei. 

- Redação dada pela Lei n" 4.439, de 27 
de outubro de 1964 (D.O- 30-10-1964). 

Art. 667. São prerrogativas dos vogais das 
Juntas, além das referidas no art. 665: 

a) tomar parte nas reuniões do tribunal a 
que pertença; - - -

b) aConselhar às partes a concilí3Ção; 
c) votar no julgamento dos feitos e nas ma

térias de ordem interna do tribunal, subme
tidas às suas deliberações; 

d)_ pedir vista dos processos pelo prazo de 
vinte e quatro horas; · 

e) formUlar, por intermédio do presidente, 
aos litigantes, testemunhas e pernos; as per
guntas que quisereni fazer, parã esclareci
mento do caso. 

· · · · · · · · · rA · c~~~~~d~· ·d~ · c~-~~~,;~iça~: ·;~;~iç~ 
e Cidadania - CompetênCia terminati
va.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre ·casta) 
- O projeto lid_o será publicado e remetido 
à comissão competente. · 

Sobre a mesa, requerimentos que_ serão li
dos pelo Sr. 1~ Secretário, 

São lidos os seguínt~s 

REQUERIMENTO N• 113; DE 1990 

Nos termos do art. 256 do_ Regimento In
terno, requeiro a retirada, em caráter defini
tivo, do Projeto de Lei do Senado n'·' H4/89, 
que "institui o ensino pago nas Instituíçõ_es 
Federais de Ensino Superior e dá outras pro
vidências." 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1990. -
Senador Francisco Rollemberg. 

REQUERIMENTO N• 1140 DE 1990 

Requeiro., nos termos do artigo 258.do Re
gimento Interno a tramitação conjunta do 
PLS n\>316/89 com os PLS n~s 185,204 e350/s-9 
que já tramitam em conjuntO .. 
. Sala das Sessões, .de maio de .1990. 

-Senador João Calmon, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Os requerimento lidos serão incluidos em 
Ordem do Dia oportunamente. (Pausa.) 

A Presidência recebeu, do Governador do 
Distrito Federal, a Mensagem n\' 69, de 
1990-DF (n~ 42190, na origem), encaminhan
do emendas aos artigos 4o _e 9" do Projeto 
de Lei do DF nn 30, de 1990, enviado ao 
Senado através da Mensagem n'·' 67, de 
1990-DF. 

O expediente recebido será despachado à 
Comissão do Distrito Federal, para as neces· 
sárias providências. 

É a seguinte a mensag~m recebida 

MENSAGEM N• 69, DE 1990-DF 
(n~ 42/90-GAG, na origem) 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Se
nado Federai, 

Conforme Mensagem n\> 40190-GAG, de 
17 de maio de 1990, enviada a Vossa Exce-
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lência, encaminhei o projeto de lei que esta
belece a competência, composição e classifi
cação do Conselho de Cultura do. DiStrito 
Federal e dá outras providências~ 

No entanto, à vista do pleito ora encami
nhado pelo Secretário da Cultura e Esporte 
do Distrito Federal, objetivando atender à 
antiga reivindicação âa comunidade cultural 
de Brastlia, necessário se faz introduzir emen
da aditiva ao projeto em referência, quanto 
ao seu artigo 4" que trata da composição do 
Conselho Pleno. 

Assim, pelo referido artigo 4", objeto da 
presente, o Conselho de Cultura do Distrito 
Federal compor-se-á de 3 (trés) conselheiros 
natos: Secretário de Cultura e Esporte, Se: 
cretário de Educação e Diretor Executivo da 
Fundação Cultural do Distrito Federal; 3 
(três) conselheiros efetivos e 3 (três) suplen
tes, escolhidos pelo Governo do Distrito Fe
deral, por indicação do Secretário de Cultura 
e Esporte e 6 (seis) conselheiros efetívos e 
6 (seis) suplentes eleitos pela comunidade em 
Seminár-ios de Cultura, promovido anual
mente pela Secretaria de Cultura e E..;;porte, 
sendo que o presidente do Conselho será es
colhido conforme dispuser o Regimento In
terno do Conselho. 

Em decorréncia, necessário se faz também 
a alteração do artigo 9~ proposto, vez que 
o número máximo de Conselheiros será de 
12 (doze). 

Pelo exposto, encaminho a presente emen
da aditiva ao Projeto anexõ à Mensagem n~ 
40, de 17 de maio de 1990, solicitando a neces
sária apreciação pelos digníssimos compo
nentes desta Casa, em espeCial da Comissão 
do Distrito Federal. 
BraS"1lia, 22 de maio de 1990.- Wanderley 
Vallim da Silva Governador do Distrito Fe
deral. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DO DF 
N" 30, DE 1990 

Que estabelece a coin-pCtência1 compo
sição e classificação do Conselho de Cul
tural do Distrito Federal e dá outras pro
vidências. 

N'l 
I- Dê~se ao art. 4" a seguinte redação: 

"Art. 4" O Conselho Pleno será 
composto de.12 (doze) conselheiros de~ 
signados pelo- Governador do Distrito 
Federal, conforme a seguinte: 

I - trés conselheiros natos: Secretário 
de Cultura e Esporte do Dístrito Fede
ral, secretário de Educação do Distrito 
Federal e Diretor Execoiivo da Funda~ 
ção Cultural do Distrito Federal; 

II -Três conselheiros efetivos e trés 
suplentes escolhidos pelo Governador 
do DistritO Federal; por Indicação do Se
cretário de Cultura e Esporte do Distrito 
Federal; 

III- seis conselheiros efetivos e seis 
suplentes eleitos pela comunidade do 
Distrito Federal em Seminário de Cultu-

ra a ser promovido anualmente pela Se~ 
cretaria de Cultura e: Esporte. 

§ 1" O Presidente do Conselho de 
Cultura do Distrito Ftideral será esco
lhido conforme dispuser o Regimento 
Interno do Conselho. 

§ 2~ Enquanto não aprovado o Regi
mento Interno, o Conselho de Cultura 
será presidido pelo conselheiro mais ido
so, após a respectiva instalação pelo Se
cretário de Cultura e Esporte. 

§ 3" O exercício do encargo de con
selheiro _do Conselho de Cultura do Dis
trito Federal será considerado de rele
vância para o serviço público, não haven
dO retribuição pecuniária pelo mesmo." 

N•2 

II-Dê-se ao art. 9" a seguinte redação: 
.. Art. 9? O Conselho Pleno poderá 

--e-nviar sugestão ao Governador do Dis
trito Federal, propondo a alteração da 
fa:rma de .sua composição, desde que 
mantido o número máximo de 12 {doze) 
conselheiros." 

(A Comissão do Distrito Federal) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antõ
nio Luiz Maya. 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAY A (PDC -
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Há fatos que realmente fazem a História, 
e a nossa Hístória, apesar de recente, é consti
tUída cte fatos relevantes não só para o povo 
COífLCYpara a própria Nação brasileira. 

Dia 20 de maio, três dias atrás portanto, 
no rrieu Estado alguns fatos foram realmetne 
marcos definitivos para o seu desenvolvimen
to e para a sua própria gente; marcos, no 
-séntido de promoção dentro da realidade bra
sileira. Nesse dia Palmas, a Capital do Estado 
do Tocantins, o estado que_ represento aqui 
com muita honra e com muito orgullto, come
morou o seu primeiro aniversário entre músi
cas, alvorada e fogos de artifício. Muita gente 
acorreu de todos os municípios - e são 79, 
atualmente, os municípios do Estado do To
c<intíns - para as comemorações, que in~ 
cluíam a visitado Senhor Presidente da Repú· 
blica, Fernando Collor de Me \lo, e de "!lua 
Senhora, D. Rosane Collor de Mello. 

Foi um evento, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, _digno de nota e que se fez marco na 
História das mais jovem Capital de Estado 
do BrasiL 

_ _O Governador Siqueira Campos coman
dou pessoalmente a festa de recepção, entre 
diversas inaugurações, incluindo a de secre
taria de Estado e as instalações do aeroporto, 
recém-construído. 

Com-o saberiJ.os e toda a Nação sabe,_ até 
o presente momento o Estado do Tocantins 
vem lutando com dificuldades financeiras pa~ 
rase implantar: Não lhe foi concedida a míni
ma importância, a menor importância em ter-

mos monetários, para que o Estado pudesse 
ser Implantado de conformidade com o que 
estabele_ce a COnstituição brasileira. Entre
tanto, alguiJlaS obras já estão lá construídas 
em pleno cerrado, dando início, portanto, 
ao desenvolvimento regional e a consulidação 
da própria Capüal. 

Nos locais onde serão erguidas a Praça dos 
Girassóis, praça principal da cidade, e as se
des futuras da Legião Brasileira de Assistên· 
_cia- LBA, e da Unitins - Universidade 
do Tocantins-; foram plantadas, simbolica
mente, árvores como o pau-bra:.il ~o ipê. 

A visita presidencial foi o ponto alto das 
festiviades, tendo o Senhor Presidente daRe
pública empolgado o grande público com a 
eloqüéncia do seu discurso. Afifmou sua Ex~ 
celência que está sendo construído um novo 
Brasil a partir de Palmas, plantada em pleno 
cerrado brasileiro. 

Em solenidade realizada no Palacinho, se
de provisória do Poder Executivo, Sua Exce
lência foi agraciado com a Medalha da Grã
Cruz, de Honra ao Mérito Tocantinense; 
também a PrinitHl-a Dama recebeu homena
gem especial do Governo tocantinense. 

Na oportunidade, o Diretor da Empresa 
de Correios e Telégrafos apresentou um selo 
comemorativo da data história, que foi carim
bado pelo Senhor Presidente da República 
e oferecido ao Governador Siqueira Campos. 

A visita do Presidente Collor consolidou, 
deste modo, Palmas como Capital, e deu no~ 
vo impulso aos trabalhos -de sua edificação. 

Conforme Sua Excelência mesmo fez ques
tão de frisar, era um preito de reconheci
mento aquela visita que estava fazendo ao 
Estado, de reconhecimento que estava tribu
tando à gente tocantinense, que lhe deu .o 
maior índice de percentual de votação, nas 
eleições do segundo turno, de todos os Esta
dos da Federação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esses fatoS 
ora relatados comprovam sobejamente que 
o Estado criado pela Constituinte_ já marca 
uma posiçãO bem definida no contexto da 
Federação e se deslancha em busca de um 
futuro promissor para a sua gente. 

Portanto, foi motivo de orgulho para a nos
sa gente a comemoraçãO do primeiro aniver
sário daquela Capital, que, com muito esfor
ço, com muito trabalho, com muita determi
nação, está sendo construída. Cidade nova, 
planejada e urbanizada desde o começo para 
dar condições de qualidade de vida à popu
lação que irá ocupar o seu espaço ém breve, 
se Deus quiser, Palmas será uma grande cida
de, marcando um novo desenvolvimento no 
cerrado, isto é, do Centro-Oeste para a Ama
zónia, a fim de se tornar o pólo desenvolvi
mentista de maior projeção dentro do Estado 
do Tocantins. 

Sr. Presidente, assumi a palavra nesta 
oportunídade com a intenção de fazer o regis
tro desses fatos que estão relatados pelos jor
nais de ontem, da edição de segunda-feira, 
em todo o País, mas que aqui merecem real 
destaque, pelo fato de que o meu Estado, 
Tocantins, foi criado por V. Ex•, Sr. Presi-
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dente, por todos os Senadores da República, 
por todos os Deputados que, na Assembléia 
Nacional Constituinte, deram o voto de credi
bilidade a esse Estado que haveria de nascer 
para honrar a Federação, como um dos ex
poentes maiores do seu progresso e do seu 
desenvolvimento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador N ey 
Maranhão. --

0 SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia'? seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o que nos traz a esta 
tribuna hoje, Sr. Presidente, é um assunto 
da maior relevância p-ãia o desenvolvimento 
nacional. Acatando sugestão do Secretário 
da Ciência e Tecnologia, Professor José Gol
demberg, o Presidente da República acaba 
de criar um grupo de trabalho que, no prazo 
de 60 dias, deverá oferecer subsfdios para 
a racionalização do uso da energia. 

De há muito o Prof. Goldemberg vem aler
tando as autoridades deste País para as distor
ções da nossa matriz energética, para os des
perdícios de energia e para os erros de plane
jamento que levararn, no passado, o Governo 
a embarcar em aventuras das mais absurdas 
e dispendiosas, como o programa nuclear re
sultante de meu acordo com a Alemanha. 
Não interessava, entretanto, às estatais .do 
setor, às empreiteiras e ao próprio Governo 
interromper o ritmo alucinante de contrata
ção de grandes obras. Alegava-se que estáva
mos crescendo e que precisávamos_de energia 
a qualquer custo, cuja_demanda, segundo os 
plane jadores, deveria acompanhar a curva de 
cresciment() do Produto Interno Bruto. E 
mais. Não obstante as repetidas declarações 
em contrário do conhecimento cientista, que 
provou que o consumo de energia não está 
amarrado ao PIB, ameaçavam o País com 
as trevas caso milhões e milhões de dólares 
não fossem investidos anualmente nas obras 
de construção de novas usinas e nas redes 
de distribuição de energia. 

Coube ao Presidente Fernando Collor, 
sensível aos reais interesse da população e 
às fundadas advertências do cientista, criar 
o Plano Nacional de Racionalização do Uso 
da Energia, cujas diretrizes serão fixadas pelo 
Grupo Executivo que acaba de ser nomeado. 
Integram-no, sob a coordenação da Secre
taria da Ciência e Tecnologia, representantes 
dos Ministérios da Infra-Estrutura e da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, além de 
dois membros indicados pelo setor empre
sarial. 

O grupo vai ouvir setores do Governo, as
sociações de classe e outras entidades envol
vidas na geração e no uso das diferentes for
mas de energia, para então detalhar um pro
grama baseado em três propos~a,i- básicas: 

1) Estabelecer, através do 'Conselho Na
cional de Metrologia, Normatização e Quali
dade Industrial, bem como do institutO' nacio
nal correspondente ou outras instituições 
competentes, normas e padrões rígidos aos 

produtos e equipamentos consumidores de 
energia. Prazos serão estabelecidos para me
lhoria do desempenho desses equipamentos. 

2) Dispensar tratamentos económico e fis
cal diferencíados para os aparelhos eficientes 
quando comparados com os de baixo desem
penho. Incentivos como redução do IPI e ou
tros impostos, melhores prazos para vendas 
a prestação, e créditos preferenciais poderão 
ser criados para estimular a fabricaçáo e co
mercialização de aparelhos energeticamente 
económicos. Também Q poder de cornpra do 
Governo, já satisfatoriamerite testadO no ca
so das indústrias médicas e de informática, 
poderá ser usado para promover essa eficiên
cia. 

A terceira proposta visa orientar o desen
volvimento industrial brasileiro de forma a 
otimizar a relação entre a quantidade de valor 
agregado e a quantidade de energia usada. 
Isto significa encorajar indústrias de baixo 
consumo energético e desencorajar aquelas 
altamente intensivas em consumo de energia. 

A verdade, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, é que o Brasil gastou enormes somas 
na construção de usinas e na produção e im
portação de petróleo, sem_qu~ g~.s ~utqridades 
se preocupem em saber como e por quem 
essa energia está sendo usada. Está provado 
que os gastos atuais podem ser reduzidos em 
até 30%, aumentando-se a eficiência dos au
tomóveis, -das geladeiras, das lâmpada.<>, apa
relhos de ar condicionado, máquinas indus
triais, chuveiros e muitos outros equipamen~ 
tos. 

No caso da eletricidade, por exemplo, estu
dos mostram que para gerar um quilowatt 
são necessários pelo menos mil ou mil e qui
nhentos dólares, se a usina for hidrelétrica. 
As nucleares são muito mais caras e o quilo
watt inStalado pode chegar a até 3.000 dóla
res. 

Os mesmos estudos, por outro lado, pro
vam que para se economizar um quilowatt 
são necessários apenas 200 dólares de investi
mentos em processos industriais mais moder
nos e eficientes. Dessa forma, em lugar de 
gastar, por exemplo, 1",5 bilhão de dólares 
na construção de uma usina de 1. 500 mega
watts, poderíamos obter o mesmo efeito, in
vestindo apenas 1/5 desse valor. E, o que 
é importante sem impor qualquer raciona
mento de energia ot; restrições ao conforto 
da população. 

Não podemos continuar gastando rios de 
dinheiro para sustentar d baixo desempenho 
de aparelhos e equipamentos o_bsoletos. Tec
nologia nóS temOs para modernizar nosso 
parque industrial. 

Eis um exemplo gritante do desperdício 
energético a que o País foi ~ubmetido pela 
falta de uma firme decisão política: os apare
lhos de ar condicionado nacionais consomem 
o dobro da energia que os condicionadores 
similares vendidos nos Estados Unidos. E o 
que é pior, estes aparelhos, que garantem 
o conforto dos norte-americanos a custos 
mais baixos, são fabricados aqui mesmo, no 
BrasiL 

No caso dos en~rgético_s c!_eriyados do pe· 
tróleo, a situação não é diferente. Nossos au
tomóveis consomem mais gasolina que os si
milares da mesma marca fabricados nos Esta· 
dos Unidos ou na Europa. É preciso que ado
temos no Brasil a ritesina atitude que os norte
americanos tomaram há quinze anos. Uma 
lei, aprovada pelo Congresso, fixava prazos 
a partir dos quais se tornariam proibidas a 
fabricação e a venda de carros que consu
missem mais do q-ue determinada quantidade 
de combustível p,br quilómetro rodado. 

Com isso, ·as f:a_rrões foram sendo substi
tuídos por veícukls compactos, económicos, 
de alto d~sempenho. Isso significou para o 
País uma enorme economia, sem contar os 
benefícios para O rrieió ambiente. 

Tais exemplos tornam claro que precisá
vamos de uma decisão política corajosa para 
corrigir tão graves distorções: Felizmente, tal 
decisão já foi tomada, pois o PresiGellte Co
llor sabe que o País não pode se dar ao luxo 
de ser perdulário em relação a um insumo 
tão caro, em todos os sentidos, ao nosso de
senvolvimento. 

Peço Sr. Presidente, peço seja transcrito 
esse decreto do Presidente d_a República, 
abaixo no uso das atribuiçãoes que lhe confe
re o art. 84, incisos II e IV, da Constituiç1o, 
sobre esse_ problema de energia. 

DECRETO N• 99.250 
DE 11 DE MAIO DE 1990 

Institui o Programa Nacional de Racio
nalização de Produção e do Uso de Ener
gia e dá outas providências. 

O Presidente da RepúbliCa, no uso da 
atribução que lhe confere o art. 84, inci
sos II e IV, da Constituição decreta: 

Art. 1"' é Instituído o Programa Nacio
nal de Racionalização- de_ :Produção e do 
Uso de Energia, com a finalidade de pro
mover, articular e desenvolver ações vi
sando à racionalização e maior eficiência 
na produção e ao uso de insumos energé
ticos no ;país. 

Parágrafo únicO. O programa será imple
mentado a partir das estruturas existentes nas 
áreas governamental e privada, articuladas 
nos níveis de planejamento, execução e insti· 
tucional, financeiro, tecnológico, gerencial e 
promocionaL 

Art. 2? Fica criado o _Grupo Executivo 
,do Programa Nacional de Racionalização da 
Produção e_ do Uso de Enfi:rgia, com·as atribu
çôes de: 

I - propor os princípios e metas para a 
conservação de energia do País, 

II- proppoor ações que resultem em con
servação e racionalização na produção e uso 
das díferentes formas de energia; 

III -promover a adequada articulação en
tre os progt:_amas de com>e:rvação de energia 
existentes, tanto no nível federal quanto de 
Estados, do Distrito Federal e de Municípios; 

IV - incentivar a criação de programas 
de conservação e racionalização de energia 
específicos p·or tipo de uso_ final; 
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V-propor medidas de estímulos à conser~ 
vação de energia; 

VI- propor a adoção de normas e padrões 
mínimos de eficiência e que propiciem maior 
eficácia na produção e uso de energia. 

VII - realizar e apromover o desenvol
vimento de estudos e avaliações necessárias 
ã racionalização e cortsetvaÇ5o de-e-nergia no 
País. 

VII - promover a difusão do conceito de 
conservação em todos os nfveis do sistema 
educacional brasileiro; 

IX ~ acompanhar, avaliar e promover a 
divulgação dos resultados obtidos. _ 

Art. 3~ O Grupo Executivo de que trata 
o artigo artteri_l?r_ s_erá coor:denado pelo Secre
tário da Ciência e TeCnOlogia da Presidência 
da República e integrado pelo Secretário Na
cional de Economia do_ Ministério da Econo
mia, FazendaePlanejamento, S_ecretário Na
cional de Energia do Ministério da lnfra-Es· 
trutura, e por dois representantes dos consu· 
midores de energia, designados pelo Presi
dente da República. _ _ 

Parágrafo único. A Secretaria da Ciên
cia e Tecnologia d_a Presid~ncia da República 
promoverá o ap01o técnico e administrativo 
necessário ao funcionamento do Grupo. 

Art. 4'·' Fica o Grupo Executivo do Progra
ma Nacional de Racionalização da Produção 
e d~ ~so de Energia autorizado a propor 
a cnaçao ou a reestrUturação de programas 
específicos na áre- de conservaçao e raciona
lização da produção e uso de energia. 

Parágrafo único. Fica o GrUpo Executívo 
autorizado a criar grupos de trabalho no àm
bito_d_e sua atuação,_ de forma a ampliar a 
participação de especialistas, de representan
tes de programas de conservação e energia 
institufdos, de produtores e de usuários de 
energia. 

Art. SO Os órgãos e entidades da adminis
tração direta e indireta, as fundações, empre· 
sa públicas e sociedades de economia mista 
controladas direta ou indiretamente pela 
União deverão assegurar a mobilização ne
cessária à consecução dos objetivos do Pro· 
grama Nacional de Racionalização da Produ
ção e do Uso de Energia. 

Art. 6" Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 7~ Revogam-se as disposições em con
trário. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANC!SCO-ROLCEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seilliflie discur
so_.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho 
â tribuna, nesta tarde, para homenagear um 
homem sério, probo, um dos Representantes 
do meu Estado~ homem da melhor qualidde, 
o velho amigo e companheiro Oviédo Tei
xeira. 

Quando se fala em resistência democrática, 
em preservaçao institucional, em firmeza de 

princípios programáticos na história da polí~ 
tica partidária, é difícil dissociarem-se tais 
conceitos da atuação do Movimento Demo
crático Brasileiro, como força propulsora da 
reaquisição do estado de direito em que vive
mos. 
-- Com a ruptura do bipartidarismo, pela Lei 
no 6. 767, de 1979, novas agremiações foram 
criadas, conservando-se, porém, a agora 
PMDB, a prímazia de destacar---se como ver· 
dadeiro Partido, estri_bado em seu passado 
de lutas e modernizado por uma consciência 
pol(tica e administrativa voltada paw a reno
vação de quadros e de idéias. 

TraÇo esse breve perfil histórico, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, para introduzir o mo
tivo que me trouxe hoje a esta tribuna, mo
tivo esse encontrado em Sergipe, de tanta 
tradição e de tanto exemplo cívico. 

Enquanto o País, entre 1966 e 1979, convi
viam a Arena e o 1\.{DB em seus prós e contras 
relacionados com o modelo de desenvolvi
mento económico e social, no meu Estado 
reproduzia~se a mesma cena, na escala apro
priada a sua dimensão teriitorial. 

Instituía-se ali, nessa mesma época, o Mo
vimento Democrático :arasile_iro, dentro da 
ffiOsfia -de luta oposicionistas pela imediata 
redemocratização do Pafs. 

Dentre os seus fundadores, destacou-se a 
figura de_ um dos mais ilustres filhos da terra 
sergipana, a quem todo o Estado rendeu no 
último 9 de abril, todas as homenagens Pela 
passagem de seu octagés~o aniversário, sin
te~izando o reconhecimento J?Or ·uma vida, 
actma de tudo, devotada ao mteresse._cole-
tivo. -

Refiro~me, mais uma vez, como no início 
deste pronunciamento, com indizf'vel alegria, 
ao -empresário e político Oviêdo Teixeira, 
nascido há oitenta anos, em ltabaiana, onde 
deu início à sua vida t:mpresarial como co
merciante de tecidos, fixando posterionnente 
residéncia em Aracaju, para dedicar-se às ati· 
vidades rural, comercial no ramo de veículos, 
industrial e da construção civil. 

Em 1974, Oviédo Teixeira entrou para a 
política, por influência e em solidariedade 
a seu-filho, o Deputado José Carlos Teixeira 
auxiliando na fundação do MDB, Partido pe: 
lo qual se elegeu para a Assembléia Legisla
tiva, onde póde colocar em prática toda sua 
devoçao pelo engrandecimentO político, eco-
nómico e social de Sergipe. -

Hoje, empresário dos mais significativos, 
Oviêdo Teixeira é urn exemplo de dedicação. 
de perseverança e de honradez. 

Sua !nfância marcou-se, já aos nove anos, 
pelo trabalho, a exemplo dos irmãos mais 
velhos, no comércio de Itabaiana. A Casa 
Mesquita foi seu primeiro emprego, de terça-
feira a sábado; nas segundas, ia vender teci
dos na fe!ra de tecidos de Saco do Ribeiro, 
atua! Ribeirópolis. 

O convívio com o comércio fez acender 
nele uma grande paixão pela atividade. 

Aos 19 anos, graças a um pretenso desen
tendimento com os patrões, ret_irou_-se da C a~ 
sa Mesquita. Tomou algum dinheiro empres-

_L 

tado com a mãe e passou, ele próprio, a gerir 
seu negócio: compr!lva nas grandes casas de• 
tecidos de Aracaju e transportava a merca
doria até ltabaiana, para vendê-la no varejo. 

As vendas conseguidas numa banca aluga· 
da no caso do Ribeiro foram o primeiro sinal 
da destinação reservada àquele jovem. 

Daf para a instalação definitiva da Casa 
Teixeira, ainda no Saco .do Ribeiro, levou 
muito pouco tempo. Em 1931, sediou o em· 
brião de suas empresas em ltabaiana, que 
agora passaram a receber diretamente do fa
bricante de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
sem intermediação. 

Em 1939, inaugurou a Casa Teixeira de 
~racaju, de onde passou a gerir seus negó~ 
ClOS. 

Em 1959, adquiriu, em associação com o 
genro, a empresa de ônibus Bonfim, para 
explorar as linhas rodoviárias Aracaju-Pro~ 
príá e Aracaju-Neópolis. Foi o começo da 
diversifiCaçãO de atividades. 

Tanto é que, em l%2, passou a controlar 
um~ concessionária de veículos Ford, ao mes
mo tempo em que comprou a Saboaria Ceies~ 
te, marca posteriormente substituída por Ci
mavel. 

Em seguida, interessou~se pela construção 
civil, com a !ncorporação a suas atividades 
da Sociedade Nordestina de Construções Lt~ 
da., mais tarde denominada Norcon. 

Na década de 70, adquiriu a concessionária 
Discar, revendedora da Vemag e, hoje, da 
Volkswagen. _ - . 

Esse impulso vertiginoso no ramo da sa
boaria, da construção e automobilístico selou 
o fechamento da Casa Teixeira, responsável 
por todo o sucesso da eiiípreeendedora fa
mt1ia. 

Pelo breve resumo que pude fazer acerca 
da vida empresarial e política de Ovíêdo Tei
xeira, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou 
certo de que foi possível avaliar o quanto 
representou essa figura ímpar no Cenário ser~ 
gipano para o desenvolvimento do meu Esta
do, E, mais que isso, tornou-se um exemplo 
a ser seguido à risca pelas modr;mas gerações, 
a fim de que compreendam residirem na tena~ 
cidade e no destemor os frutos do pleno su
cesso, mesme? C:l!l relação àqueles nascidos 
de famr1ia possuidora de poucos recursos eco· 
nómicos. - ~-

As homenagens que to~.o o Estado presta 
a O~iêdo Teixeira, mais que merecidas, por 
ocaSião do seu octagésimo aniversário, Sere
sumem "? reconhecimento pelo papel por 
ele assulUldo no cenário da vida empresarial 
política e familiar sergipana. 

A Missa em Ação de Graças celebrada por 
seu irmão, o Monsenhor Olívio Teixeira 
aJ:'rindo as cerimónias programadas para ~ 
dta 9 de abril 1 representou o sentimento de 
Sergipe em relação àquele que continua sen
do um modelo a ser seguido, como filho, com 
esposo, como pai, como parlamentar, como 
empresário. 

O Poder PúWico estadual e municipal tam
bém participou das homenagens, ao conce
der-lhe a Medalha da Ordem Oficial do Mé
rito Aperipê, recebida das màos do Gover-



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 23 2169 

nadar Antonio CarloS Valadares, a Medalha 
da Ordem do Mérito Serigy, pelas mãos -do 
Prefeito Wellington Paixão, a Medalha da 
Ordem do Mérito Legislativo, da Câmara 
Municipal de Aracaju, e a Medãlh-a (fã Or
dem do Mérito Parlamentar, concedida pela 
Assembléia Legislativa. - -

Nada de mais justo, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, considerando-se, acima de tudo, 
tratar-se de reconhecimento a um dos exm
plos vivos que mais or-gulham o povo de Sergi
pe, exemplo em faml1ia, exemplo na ativi
dade política, que assumiu, numa época de 
insegurança e de indecisão, a condição de 
oposicionista, mas respeitador das diferenças 
existentes entre os homens e seu indeclinável 
modo de pensar e de agir. 

Era esta a homenagem, Sr. Presidente, que 
eu gostaria de fazer, nesta tardde, a Oviêdo 
Teixeira. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Cor.cedo a palavra ao nobre Senador RoM 
naldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB ~ 
RO. Prónunciao seguinte discurso. Sem reVi:.. 
são do orador.)- Sr. presidente, Srs. Sena
dores, temos visto, atfavés da imprensa e in 
loco, em determinados Estados do Brasil, a 
situação caótica em ·que se encontra a saúde 
pública. 

O Governo, atravéS do Ministério da Saú~ 
de, tem procurado, até mesmo com a pre
sença do Ministro, chegar de surpresa aos 
hospitais públicos. 

Podemos dizer que a saúde hoje, neste 
País, está doente. É preciso que se faça algu
ma coisa o mais urgente possível. SabemOs 
que o INAMPS está falido. Sabemos que não 
se faz saúde pública sem recursos. Sabemos 
também que não vamos consertar a saúde 
se- não pagarmos bem a médicos, paramé
dicos e àqueles que têm responsabilidade com 
a saúde popular. 

Q que _estamos vendo por este Brasil afora 
sã_o hospitais que não têm esparadrapo, hosr 
pitais que não têm gaze, hospitais que não 
têm seringa; hospitais que não têni riem mes
mo colchão; hospitais entregues ao abando
no. E a reclamação total é sempre a mesma: 
a falta de recursos. 

Vimos, através da televis,áo, quando S. Ex• 
o Ministro da Saúde, indo a Belo Horizonte, 
constatou, como constatou no Rio de Janei
, ro, filas e mais filas para o atendimento. MuiM 
tas vezes o cidadão, ao procurar o Inamp.s, 
chegando lá até às quatro horas da manhã, 
não tem assegurado o seu atendimento mé
dico. 

Reporto-me, Sr. Presidente e Srs. SenadoM 
res, que o Ministro da Saúde, indo a esses 
Estados, encontra postos de saúde em inativi
dade. Se.S. Ex• for ao meu Estildo, a Rondô
nia, não encontrará nem posto de saúde, porM 
que lá o Inamps ainda não instalou nenhum. 

As Superintendências do Inamps, lapas e 
INPS já foram- criadas naquele -Estado há 
mais de dois anos, mas até agora, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, não foram instãladas. 
portanto, o atendimento da Previdéncia S9M 

cial, no Estado de Rondénia, não existe. Ni
vela-se o __ cidadão, o contribuinte da Previ
dência Social, àqueles que não contribuem. 
Os_contribUintes autôri.omos não têm a quem 
recorrer, a quem se dirigir. Em Rondônia, 
não_exis1em hospitais credenciados pela Pre
vidên~ia Social. 

Aqui e agora, chamamos a atenção do MiM 
nistério da Saúde, responsável pelo Inamps 
- Instituto Nacional de Assistência Médica 
e J>revidência Social, para que _instale, em 
todos os Municípios do Estado de Rondônia, 
postas de saúde, para atender àqueles que 
são contribuintes da Previ?ncia Social, e, as
sim, possamos resgatar essa dívida que tem 
o Poder Público para com esses contribuintes. 

O Sr. João Menezes - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR- RONALDO ARAGÃO~ Com mui
to prazer. 

0- Sr. João Menezes - Eminente Senador 
Ronaldo Aragão, parabenizo V. Ex~ pelo dis
curso que faz. Realmente, a situação médica 
Oo BraSil, em todos Os setores, é muito ddici
tá!ià. Por esta razão, depois do discurso de 
V. Ex•, em que pinta um quadro com tintas 
bem vivas, vou, em nome do Governo, trazer 
ao conhecimento da Casa o que tem sido feito 
pelo Ministro da Saúde durante estes 60 dias 
de G_overno, para que v. E~ e a Nação conhe
çam o que realmente está sendo feito nesse 
setor. 

. O SR- RONALDO ARAGÃO ~ Agrade
cido a v. Ex•, nobre Senador João Menezes. 
Também reconheço o esforço de S. Ex• o 
Ministro da Saúde, querendo dar um outro 
dinamismo, outra conotação à saúde pública 
no Brasil. 

Lembramos aqui, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, que no meu Estado, Rondônia, o 
problema da saúde pública talvez seja um 
dos mais graves do Brasil. Um Estado onde 
o índice de malária, mesmo com a atuação 
da Sucam, é o mais alto do mundo, existe 
uma região no Estado de Rondônia onde o 
índiCe é o mais alto do Estado, o Município 
de Ariquemes. 

Temos reclamado às autoridades para que 
tomem providências - e vimos agora essa 
reformulação administrativa proposta pelo 
Senhor Presidente da República, onde houve 

. a junção da Fundação Sesp com a Sucam, 
criando a Fundação Nacional de Saúde Públi
ca - para que agilizem, saiam do papel e 
vão até o povo. 

É precis_o que haja o combate ã malária 
na Região Amazônia. A Nação, hoje, espera 
-dos que estâo à frente de seu destino uma 
posição no sentido de debelar a situação gra
ve em que se encontra cite País e o seu siste
ma de Saúde, a fim de que possamos dar 
ao povo brasileiro melhores condições de vi
da, porque, na situação caótica em que se 
encontram a Saúde e a Educação, não vemos 
futuro para esta Nação. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
fica aqui o nosso apelo às autoridades respon
sáveis, tã.nto da Presidéncia da República coM 

mo também do Ministério da Saúde, para 
que comecem a sair do papel para a prática. 

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

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Conta) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB ~ 
PI. Pronuncia o seguínte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o assunto da chaM 
mada exoneração em massa dos nossos serviM 
dores é da maior importância para milhares 
de servidores, portanto, para milhares de fa
mílias. 

Mas quero deter-me, hoje, apenas no instiM 
tuto da disponibilidade. Entendem algumas 
autoridades do atual governo que os servi
dores públicos podem ter seus vencimentos 
reduzidos. E mais ainda, que servidores púM 
blicos esüí.veis podem ser arbitrariamente 
postos em disponibilidade, com remuneração 
reduzida 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo 
chegou, mesmo, a baixar o Decreto nP99.251, 
de 11 do corrente, que "dispõe sobre proven
tos de servidores em disponibilidade''. O art. 
19, caput, deste decreto, e seu § 1? alínea 
a, dizem: 

"Art. lP Os servidores estáveis, cu
jos cargos ou empregos efetivos sejam 
extintos ou declarados desnecessários, 
perceberão proventos provisórios calcu
lados com base nos registras constantes 
dos respectivos assentamentos indivi
duais." 

"§ 1 ~ Os proventos provisórios se
rão apurados considerandoMse exclusiva
mente: 

a) os vencimentos do cargo ou salá
rios do emprego proporcionalmente ao 
tempo de serviço necessário à aposen
tadoria voluntária com proventos inte
grais." 

AutoridadeS do Govenio tém ido ã televi
são, Sr. Presidente, dizer que este decreto 
foi revogado, mas apenas por redação defei
tuosa. 

É o que eu leio nó JOrrull de BraSOia, de 
quinta-feira, 17 de maio: 

"O.Governo Federal vai manter are
dução dos salários dos servidores coloca
dos em disponibili_dade. O Decreto n? 
99.251,_ revogado te.rça-feira, um dia 
após sua edição, estabelecendo que os 
servidores em disponibilidade receberão 
vencimentos proporcionais ao tempo ne
cessário para a apos-entadoria, será ree
ditado, segundo informou ontem o Se
cretário Nacional de Administração, Sr. 
João San tan,a". 

E mais adiante: 

"O decreto foi revogado por uni erro 
de redação, segundo informou a Asses
soria de Imprensa do Secretário João 
Santanta". 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, é profunda
mente lamentável, primeiro, que o decreto 
tenha sido baixado e, mais ainda, que agora 
se anuncie um novo decreto com os mesmos 
objetivos. 

A Constituição vigeilte, promulgada em 
1988, estabelece algumas garatias para ostra
balhadores e para os servidores públicos, que 
são os trabalhadores do Estado. 

Assim, Sr. Presidente, diz a Constituição: 

"Art. 7\' São direitos dos trabalha
dores urbanos e rurais, além de outros 
que visem â melhoria de sua condição 
social: 

VI- irredutibilidade do salário, salvo 
o.disposto em convenção ou acordo cole
tive;" 

Então, o princípio é o da irredutibilidade; 
a exce_ção estaria ligada ao disposto em con
venção ou acordo coletivo, e sabemos que 
não há acordo coletivo nem convenção sem 
que sejam ouvidos os próprios trabalhadores 
mediante suas organizações-sindicais. 

Portanto, Sr. Presidente, este é o princípio 
genérico; mas há quem diga: "vencimentos 
não são salários; vencimentos podem ser re
duzidos". 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Um mo
mento, nobre Senador. 

Ora, Sr. Presidente, o art. 37 da Consti
tuição, obedecendo à mesma filosofia de pro
teção ao trabalhador e aos salários, diz no 
inciso XV: 

"Art. 37. 
-.............. -...... -~·===-;-....... . 
XV -os vencimentos dos servidores 

públicos, civis e _militares, são irredutí
veis e a remuneração observará o que 
dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 
153,111, e 153, § 2•, !;" 

Portanto, os vencimentos dos servidores 
públicos, civis e militaées~ são, igualmente, 
irredutíveis, mas estão sujeitos aos preceitos 
gerais da legislação do Imposto sobre a Ren
da e àqueles princfpios de teta e rle piso ex
pressamente estabelecidos. 

V. Ex~ tem o aparte. É um prazer para 
mim concedê-lo a V. Ex~ 

O Sr. Odacir Soares - V_- EX.; nobre Sena
dor Chagas Rodrigues; aborda uma questão 
muito importante, relativamente ao proble
ma do enxugamento da máquina administra
tiva do País. Estebeleceu-se nos últimos dias, 
uma celeuma muito grande, relativamente à 
extinção de órgãos da adminístraç3o pública 
e, também, conseqüentemente, em relação 
â questão da disponibilidade do~ _s_ervidores 
desses órgãos extintos, que foram colocados 
em disponibilidade. Tenho para mim que essa 
discussão é eminentemente jurfdica e emi
nentemente constitucional. Porque V. Ex' 
mesmo at:aba de ler dispositiv~!i da Consti
tuição que fazem

1 
referências a vencimentos, 

a salários e a remuneração e, por último, 
leu 4ois dispositivos da Constituição Federal 
que fazem referências a vencimentos e a re
muneração. Se nós formos aprofundar essa 
discussão, tendo como base a própria Consti
tuiçáo_,_ vamos che_gar, evidentemente, dentro 
de orientação doutrinária diferente, ou na 
mesma orientação doutrinária, vamos che· 
gãr, talvez, a situações diferentes. Eu tenho 
p~ra mim. e sempre tive, que, colocado o 
servidor em disponiblidade, deva ele receber 
a sua remuneração integral, sem se consi· 
derar o seu tempo de serviço. Agora, quero 
registrarque, a meu ver, a Constituição per
mite essa dúvida, quando faz referência a que 
O --Vencimento é irredutível e quando, mais 
na frente, se refere à remuneração. Eu tenho 
informações recentes, de que o Governo Fe
deral já teria, de ontem para hoje, modifi
cado o seu entendimento no sentido de pre
servar a remuneração integral de _todos os 
servidores colocados em disponibilidade. Es· 
s~ informação que obtive hoje, está sujeita, 
evidentementç a confirmação. Agora, eu en· 
tendo, e digo isso após ter feito, confesso 
uma apreciação não aprofundada do texto 
da Cons~tuição. Esse texto deixa margens 
a dúvidas e a discussões sobre o assunto. Não 
é um texto que nos leve a uma tomada de 
Posição pacífiCa e tranqüila, porque conside
rando apenas as rápidas referências que V. 
Ex•_ fez a ele, V. Ex• referiu-se, já por último, 
ao vencimento e a remuneração, onde se diz 
que o vencimento é irredutível e que a remu
neração está sujeita a interpretação dos arti
gos tais e tais, nQs seus parágrafo~ e itens 
da própria Constituição. Estou fazendo, nes· 
te momento,. um estudo sobre essas questões 
-sobre o conceito de vencimento, sobre o 
conceito de salário e sobre o conceito de re
rirtmeração-.:..:.... mas filio-me à corrente de V. 
Ex•, que considera o servidor com o seu venci
mento irredutível e com a sua remuneração 
irredutíveL Desejo, apenas, acrescentar, ao 
final- o que já fiz -que recebi informações 
de que o GOvernO estaria considerando ser 
a remuneraçáo irredutível e, portanto, os ser· 
vidores e-stáveis_ colocados em disponibilida· 
de têm o direito constitucional de receber 
essa remuneração e esse vencimento na s_ua 
forma integral. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Agra
deço a V. Ex~ pelo valioso aparte, nobre Se
nador Odacir Soares: E aqui estou justamen
te para tratar desta matéria, à luz do Direito 
Administrativo e ã luz do Direito Constitu
cional, porque sendo eu Senador pertencente 
à Bancada de um Partido de Oposição, não 
gostaria que algué~ pudesse supor que aqui 
estivesse como CongreSsista da Oposição. V. 

-EX' mesmo é testemunha de que, muitas ve
zes, eu tenho acolhido teses do Governo e 
~nho '\l'otad_o em candidatos jndicados pelo 
p-ovemo. . 

O Sr. Odaclr Sosres - V. Ex~ é jurista 
isento. - -

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Muito 
obrigado a V. Ex• Então, como eu dizia, Sr. 
Presidente, o art. 41, § 3°, diz o seguinte: 

J 

"Art. 41. 

§ 39 Extinto o cargo ou declarada 
sua desnecessidade, o servidor estável 
ficará em disponibilidade remunerada, 
até seu adequado aproveitamento em 
Olltro cargo". 

Este é o dispositivo sobre o qual tanto se 
-tem discutido. 

Quando o § 3~ se refere à disponibilidade 
ribimiiterada, Sr. Presidente, ele quer dizer 
que o serVidor não pode passar â disponi
bilidade sem nada receber. Não é gratuita; 
ele não fica sem perceber nada dos cofres 
públicos. 

A disponibilidade é remunerada. 
Mas se nós intepretarmos esse dispositivo 

juntamente com o inciso XV do art. 37, que 
estabelece a irredutibilidade dos vencimen
tos, compreendemos que o servidor, se ao 
ser posto em disponibilidade, estava no servi
ço ativo~ e portanto não podia ter ás seus 
vencimentos reduzidos, ao passar a essa con
dição de servidor em disponibilidade, man
tém conseqüentemente o's mesmos vencimen
tos. Sr. Presidente, que dizem os nossos mes
tres? Um homem insuspeitO, o Professor He
ly Lopes Meirelles, em seu Direito Adminis· 
trativo B_rasileiro 14• edição, atualizada pela 
Constituíção de 1988, diz na página 389, o 
seguinte: · 

-.. Demissão de vitalícios e estáveis. Os 
vitalícios e os estáveis não podem ser 
exonerados ex officio, e somente perdem 
os respectivos cargos, quando se exone
rarem_, a pedido, ou forem punidos com 
a pena de demissão, fi.cando em disponi
bilidade remunerada na hipótese de ex
tinção, cor;no vimos. acima, ao tr.atar. da 
~st<:t,l;tilidade. 

Ele, Rqui, se refere aos vitalícios e aos está
veis. Adiante, há uma nota de nP 42: 

"Quanto aos_ vitalícios, o -s.upremo 
- TrlbU:naí Federal }á. Sumulou. 

Súmula n~'ll: "A vitaliciedade: não im
pede a extinção do cargo, ficando o fun
cionário em disponibilidade com todos 
os vencimentos. •· 

Continua o vitalício, se for posto em dispo
nibilidade, na forma da Constituição, a ter 
todos os vencimentos. O mesmo raciOcfnio 
não pode ser negado aos estáveis, quando 
postos em disponibilidade. 

Sr. Presidente, vamos aoEstatutodosFun
cio~ário:; Públicos Civis da União, Lei n' 
1.711, de 28-10-52~ com as várias alterações. 
Trata-se de uma publicação recente, de 1989, 
da Editora S.A., de São Paulo. 

O art. 174 se refere, expressamente, à dis
ponibilidade: 

"Art. 174. Extinguindo-se_ ·o car-
--go, o funcionário estável ficará em dispo

nibilidade, com prõvento·infegral ao 
vencimento ou remuneração ate seu 
obrigatório aproveitamento em Õutro
cargo de na_tureza e vencimento compa
tíveis com o que ocUPava." 
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Como se vê, isso é artigo de lei, e vem 
de longe. Não é só a doutrina das nossas 
maiores autoridades em Direito Administra
tivo e em Direito Constitucional. Está no art. 
174 da Lei n• 1.711, de 1952. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V, Ex• 
um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Uin mo
mento nobre Senador! Darei já o aparte a 
V. EX' 

Há, no art. 119, outra distinção: 

"Art. 119. Vencimento é a retribui
ção pelo efetivo exercício no cargo, cor
respondente ao padrão fixado em lei. 
Remuneração é a retribuição paga ao 
funcionário pelo efetivo exercício no car
go, correspondente a dois terços do pa
drão de vencimento e mais as quotas ou 
percentagens atribuídas em lei." 

Logo, a matéria não pode ficar ao alvedrio 
de alguns intérpretes apressados, pois tudo 
está sedimentado, Sr. Presidente, no Direito, 
seja na Doutrina, seja na jurisprudência, seja 
na legislação. 

Concedo ao nobre Senador Odacir Soares 
o aparte solicitado. 

O Sr. Odacir Soares - Não gostaria de 
estar sendo impertinente com V. Ex:• e queria 
até concordar plenamente com o fato de _que 
a doutrina e legislação ordinária são acordes 
no sentido de se entender que a remuneração 
e o vencimento são irredutíveis. Ago·ra, V. 
Ex~ tem que concordar comigo em que o tex~o 
da Constituição não- é claro nesse aspecto; 
ele permite dúvidas, permite interpretações 
diferenciadas em relação a salário, em rela
ção a vencimento, em relação a remuneração. 
Quanto à próPritdegislaÇão ordináría, que 
consideraríamos em pleno vigor, ela depen
deria, evídentemente, daquilo que for consi
derado como sendo o espfrito da Constitui
ção, porque, se o espirita da Constituição 
for diferente daquilo que a lei estabelece, 
evidentemente que a lei está revogada pela 
Constituição-. Mas estou de pleno acordo com 
V. EX" em que a doutrina, a própria jurispru
dência e a -legislação ordinária são acordes 
no sentido ·de se terem como irredutíveis a 
remuneração e o vencimento. O vencime:titó-, 
sem nenhum dúvida, porque a Constituição 
é cla-ra nesta matéria; são irredutíveis os ven
cimentos na forma da Constituição. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Fica o 
aparte de V. Ex• como mais uma contribuição 
ao meu modesto discurso. 

Sr. Presidente, vou terminai' meu discurso 
citando o Curso de Direito Constitucional Po· 
sitivo, do eminente Jurista, que dispensa 
apresentação, Dr. José Afonso da Silva, 6• 
edição, revista e ampliada, de acordo com 
a nova Constituição. Editora: "Revista dos 
Tribunais". 

Que diz o Prof. José Afonso da Silva sobre 
a matéria? 

Diz S. Ex•: 

"Vencimento_ e remuneraçãO dos Ser
vidores. Os termos vencimento (no sin-

guiar); vencimentos (no plural) e remo· 
neraçáo dos servidores públicos não são 
sinónimos. Vencimento, no singular, é 
a (retribuição, devida ao funcionário pe
lo efetivo exercício do cargo, emprego 
ou função, correspondente ao símbolo 
ou ao nível e grau de progressão funcio
nal ou ao padrão, fixado errí lei. Nesse 
Seiliido, a palavra não é empregada uma 
só vez-na Constituição. Vencimentos, no. 
plural, consiste no vencimento retribui
Ção-correspondente ao símbolo ou ao ní· 
vel, ou ao padrão fixado em lei) acres
cido das vantagens pecuniárias fixas. 
Nesse sentido, o termo é empregado em 
váriOs dispositivos constitucionais. Re· 
muneração (ensina o Mestre na página 
571- do livro citado) sempre signifiCou, 
no serviço público, uma retribuição com
posta de uma parte fixa (geralmente no 
valor de dois terços do padrão do cargo, 
emprego ou função) e outra variável, em 
função da produtividade (quotas-partes 
_de m~lt~~~u outra ~cir~unstância." 

Como se vê, não há confus_ão algum_a, Sr. 
Presidente e Srs . .S.enadores. A nossa Consti
tuição já foi considerada até extensa, mas 
não é nem pode ser um código, nem muito 
menos, um regulamento. Ela estabelece os 
direitos básicos, fundamentais, e para aque
les qUe querem ir buscar na Constituição o 
verdadeiro sentido dos seus dispo'sitivos, é 
fácil encontrá-lo, principalmente neste assun
to de irredÜ-tibilidade cte vencimentos e de 
dispOnibili_dade de se"rVidores. 

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

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Mais um 
momento. 

Agora, quero ler, Sr. Presidente, o que 
diz este mesmo autor, José Afonso da Silva, 
já, agora, n:r p-ágina 582, título: - Efeitos 
da Estabilidade e da Vitaliciedade". E é la
mentável que os autores do decreto não te
nham lido essa obra, porque devem ter asses

·sores, e os assessores devem ler, pelo menos, 
os constitúcionalistas que trataram do assun
to: 

Diz o Prof. Jósé Afonso da Silva, na página 
582 do livro citado "Curso de Direito Consti
tucioilal Positivo", n? 4, Efeitos da Estabi
lidade e da Vitaliciedade" ...:._passo a ler, Sr. 
Presidente: 

- "Ccimo garantias funcionais, á-estabi
lidade e a vitaliciedade importam nos se-
guintes efeitos: _ 

a) Extln:to o cargo, o titular, se vitalí
cio, ficará em disponibilidade com venci
mentos integrais; estável, ficará em dis
ponibilidade remunerada, também inte
gralmente, até seu adequado aproveita
nlellto elli -OU.fiO;-assrrii~-TgUalmente, se 
dará se O. cargo for declarado desneces
sário." 

Não hâ mais nenhuma dúvida sobre o as
sunto. Todos esses autores pensam do mesmo 
modo. Não se trata aqui de "eu penso deste 
modo, V. Ex:~ pensa de outro", "a matéria 

é controvertida, a Constituição não é muito 
clara". Sr. Presidente, cito ilustres autores 
de obras de Direito Administrativo e de Di
reito Constitucional. Mas bastaria ler o texto 
da Constituição. É certo que todos nós, Sena
dores, podemo-nos equivocar, todos nós, Se
nadores, principalmente numa tese de Direi
to, podemos incorrer em erro. Então, trouxe 
os nomes desses dois grandes autores e ainda 
o Estatuto dos Funcionários Públicos da 
União. 

O Sr. Jamil Haddad --Conceder·me·ia V. 
Ex• um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Ouço 
V. Ex', nobre Senador Jamil Haddad, com 
muito prazer. 

O Sr. Jamil Aaddad --Nobre Siinador 
Chagas Rodrigures, s_e pairasse alguma dúvi
da a respeito do assunto, V. Ex' o teria sepul
tado, porque a Constituição, como disse V. 
Ex~, ainda mais com o parecer de grande ju· 
rista, fala na irredutibilidade dos vencimen
tos. Mas~ certamente, os grandes juristas do 
Governo interpretam outra Constituição que 
não é a votada pelo Congresso Nacional, tal 
o númer:o de ileg~lid_ades e de inC()!!-§titucio
nalidades patentes em praticamente todas as 
Medidas remetidas para esta Casa. Há no r· 
mas, decretos, resoluções, portarias, uma sé
rie de atos, onde se coloca ao final: "Entrará 
em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário". Todavia, o atual Governo o 
coloca da manhã e à tarde retira, como, po-r 
exemplo, aqueles 20% da taxa sobre o IOF 
que estavam lá e, provavelmente, entraram 
em vigor às 10 horas da manhã e foram revo
gados às 18 horas! Infelizmente, isto vem 
ocorrendo, fre.qüentemente_, com a legislação 
remetida pelo Presidente Fernando Cotlor de 
MeHo. Li, hoje, na Folha de S. Paulo, que 
ninguém sabe o paradeiro do Sr. Ministro 
da Justiça Bernardo Cabral, que, desde quin
ta-feira passada, não é encontrado em seu 
GabiOete e, segundo informações prestadas 
pela sua esposa, estaria nos EstadOs Unidos 
da América para cumprir missão que lhe foi 
delegada pelo Presidente da República. E vi
mos, outro dia, o Sr. Bernardo Cabral dec!a
rar que aquela Medida relativa aos 20%, que 
veio da equipe económica e com a assinatura 
do Sr. Romeu Tum a, vimos S. Ex~ declarar 
que essé percentual não incidia sobre os 8% 
que recafam sobre o dinheiro a ser transfor
mado de cruzados novoS para cruzeiros. V. 
Ex• tem toda a razão; V. Ex• sepultou o pro
blema da disponibilidade. São irredutíveis _o 

salário e os vencimentos dos funcionários: 
Como eu disse a V_. Ex• provavelmente o Go
verno tem outra ConstituíçâO -qUe ·nãO à vota
da pelo Congresso, porque as medidas in
constitucionais, flagrantemente inconstitu· 
danais, são remetidas diariamente a estaCa
sa e apresentados como se fossem constitu
cionais pelos juristas que assessoram o Presi· 
dente da República. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Agra
deço a V. Ex', nobre Senador Jamil Haddad, 
o seu valiosíssimo aparte, que fica inCOiPO-
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rado ao meu discurso como uma contribuição 
realmente da maior relevância. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Oda
cyr Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Eu queria apenas 
voltar ao mesmo ponto! A Constituição é cla
ra a esse respeito, tornou irredutíveis os salá
rios e os vencimentos- os Salários relativa
mente àqueles trabalhadores da iniciativa pri
vada regidos pela ConsoHdação das Leis do 
Trabalho, e os vencimentos, com a mesma 
conceituação do salário, porque a Constitui
ção manda aplicar aos servidores da adminis
tração pública direta e indireta, das autar
quias e fundações os mesmos preceitos do 
art. 7~, isto é, fica determinado aos funcio
nários celetistas da administração pública fe
deral o mesmo principio da irredutibilidade 
dos salários. Em relação à remuneração, po
rém, a Constituição não faz qualquer refe
rência a que seja irreduttvc1. Se V. Ex• me 
mostrar, na Constituição,-ondes está o dispo· 
sitivo que ~orna irredutível a remuneração, 
confesso que a minha admiração por V. Ex• 
-que já é muito grande-., aumentará consi
deravelmente. V. Ex•, que é um jurista, há 
de convir que, se qualquer lei ordinária em 
vigor, anteriormente a esta Constituição, co
lidir com a Constituição, evidentemente não 
tem validade, perde a validade. Quero reite
rar, nessas colocaçócs que estou fazendo, que 
essa questão compreende discussões aprofun
dadas no campo do Direito COnStitucional. 
Não são os comentaristas que V. Ex• está 
trazendo que vão resolver a questão. O fato 
fundamental é que a Constituição, nesta par
te, pecou; não é clara. O próprio Dr. José 
Afonso da Silva, do qual V. Ex• leu o conceito 
de remuneração, deixou claro o que é remu
neração. De modo que me associo a V. Ex' 
no sentido de_ que o Governo deve, se for 
o caso, colocar em disponibilidade os servi
dores que achar que devam ser postos cm 
disponibilidade, mas creio que Q Governo de~ 
ve manter irredutível a remuneração desses 
servidores. Creio ainda- que a matéria, do 
ponto de vista constitucional, é controversa. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- O essen
cialé que o pensamento de V. E~ é no mesmo 
sentido. V. Ex~ entende que os vencimentos 
são irredutíveis. 

O Sr. Odacir Soares - Os vencimentos 
e os salários. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Para os 
salários, há a excessão prevista na lei, decor
rente de convenção e de acordo coletivo. 
Quanto aos vencimentos, não há exceção. 

O Sr. Odacir Soares- Exatamente. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Mas, co
mo V. Ex• sabe, os administratvistas dizem 
que o servidor posto em disponibilidade dei
xaria de receber rigorosamente vcncimentOJi 
- termo técnico; ele receberia proventos, 
porque vencimento- se V. Ex• aceita, é 
a retribuição, o pagamento, devidO pelo efe~ 
tivo exercício, do cargo. Já o aposentado é 
um inativo e, por isso, os admiilisfrativiitas 

dizem que, enquanto aposentado, recebe 
proventos. 

Veja V. Ex• que, no art. 40 da Consti
tuição, lemos o seguinte_: 

"O servidor será aposentado: 

III-

Trata das hipóteses de aposentadoria vo
luntária. Depois, reza no§ Y 

"O tempo de serviço público federal, 
estadual ou municipal será computado 
integralmente para os efeitos de aposen
tadoria e de disponibilidade." 

Ele junta aqui os dois institutos. 

O Sr. Odacir Soares- Leia o art. 41. 
3•·. 

O SR. CHAGAS RODR!Gt::ES- Um mo
mento. E o§ 4'' do art. 40 diz: 

''Os proventos da apOsentadoria serão 
revistos, na mesma proporção e na mes
ma data, sempr!! que se_ modificar a re
muneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos aos inativos 
quaisquer benefícios ou vantagens poste
ricirniénte concedidos aos servidores em 
atividade ... •· 

Portanto, o inativo, meu nobre Colega, em 
decorrência da disponiblidade, obteria os di
reitos que eis servidores ati vos têm, e os seus 
vencimentos seriam irredutíveis, ou eles te
riam esses direitos que a Constituição asse
-gura aos inativos quanto aos seus proventos. 

Agora, V. _Er quer que _cu leia o art. 41. 
Esse foi o que citei no começo do meu discur
so. O § Y foi o texto constitucional que citei, 
inicialmellte; como sendo dispositivo central 
do meu discurso. Diz o seguinte: 

"§ 3o Extinto o cargo ou declarada 
sua desnecessidade, o servidor estáve_l 
ficará em disponibilidade remunerada, 
até o seu adequado aproveitamento em 
outro cargo." 

O Sr. Odacir Soares - Quero dizer que 
não é provento, EX'f; é remuneração. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- A dispo
nibilidade é remunerada; o texto não preci
sava falar em proventos do ~rvid_Qr_ posto 
em -disponibilidade, ... 

O Sr. Odacir Soares -Não são proventos. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- São pro
ventos, nobre Colega; não são vencimentosl 
Ou então o termo genérico de remuneração, 
e além do mais, _especificamente, é aquele 
que foi me:nciônado por mim ao ler o art. 
174 do Estatuto dos Funcionários Públicos. 

En_tão ~ o § 3° diz: 

"Extinto o cargo ou declarada sua des, 
necessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade remunerada, até seu 
adequado aproveitamento em outro car
go." 

Ora, se os vencimentos são irredutíveis, 
e se_os inativos têm os mesmos direitos, os 

mesmos reajustes assegurados, a não ser_em 
caso excepcionalíssimos. aos servidores ati
vos ... 

O Sr. Odacir Soares- O espírito cons_titu
cionaJ da inatividade não é o que V. Ex~ está 
conferindo nessa interpretação da Constitui
çã._o! -

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Não sou 
eu, meu nobre Colega, é o ProL José Afonso 
da Silva! Citei o administrativista Hely Lopes 
Meirelles, autor do Direito Administrath·o 
Brasileiro, na sua 14' edição; e o Professor 
José Afonso da Siva, no seu Curso de Direito 
Constitucional Positivo, 6• ediÇ""dO, recente
mente revista e- ampliada, de acordo com a 
nova Constituição, para que ninguém pusesse 
em dúvida o meu pensamento. Não se trata 
da minha pessoa. Sou um modesto estudioso 
desses assuntos. Por isso é que trouxe tam
b6m aqui a autoridade de José Afonso da 
Silva, como poderia ter trazido de outros, 
porque ele foi taxativo, foi claro, foi límpido, 
como costuma ser 'quando diz, com toda a 
nitidez, na página 582, do livro citado: 

"Como garai\tias funcionais a estabi
lidade e a vitaliciedade importam nOs se
guintes efeitos: 

a) .Extinto o cargo~ o titular, se vitalí~ 
cio, ficará ·em disponibilidade com venci
mentos integrais: se estáYel, ficará em dis
ponibilidade remunerada, também inte
gralmente até seu adequado aproveita
mento em outro, assim igualmente se dará 
se o cargo for declarado desncessário." 

O Sr. Odacir Soares- Mas esse e o enten
dimento do intérprete. A Constituição náo 
é clara a esse respeito. A Constituição foi 
clara quando fez referência a vencimento e 
a salário; mas ela não foi clara, ela não é 
expressa quando trata da questão da remune
ração. EstOu fazendo essa referência apenas 
para, no final, concordar com V. Ex', porque 
entendo que a remuneração também deva 
ser irredutível. O que estou dizendo é que 
a Constituição não é clara nem expressa nessa 
matéria. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Para 
mim. é o que eu disse: respeito o pensamento 
de V. Ex•, mas a Constituição nacional não 
é um código, nem pode ser um regulamento. 

O Sr. údacir Soares - Mas o erro todo 
é ter sido código. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Ela não 
pode, por exemplo, prever todas as hipóte
ses., meu nobre Colega. Os romanos já diziam 
que feita a lei, logo o juiz ou o intérprete 
tropeçaria nela. 

O Sr. Odacir Soares - Mas o nosso erro 
foi esse. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Não é 
erro, absolutamente. A Constituição foi, no 
assunto, ainda mais explícita e abrangente 
que outros diplomas constitucionais. Agora, 
não é possív.el termos na Constituição dispo
sitíVõ expresso sobre todos assuntos. Daqui 
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a pouco, alguém vai dizer que a Constituição 
não foi expressa: quem matar um Congres
sista não pode ser condenado p~rque a Cons
tituição não previu, expressamente, o homi
cídio do Congressista. Isso não é possível! 

A Constituição não pode prever todas as 
hipóteses, todos os casos. A Constituição é 
uma lei básica: ela ilumina, ela estabelece 
direitos fundamentais, ela remete, às vezes, 
para a lei complementar ou para a lei ordiná
ria, uma disCiplina, mas O que não é poss(vel 
é ferir o texto e o espírito da Constituição. 
Se V. Ex' levar em conta o espírito da Consti
tuição e esses artigos por nós citados, não 
terá necessidade de mais nada, pois assim 
pensam os noSsos administrativistas e consti
tucionalistas. Respeito o ponto de vista de 
V. Ex• Entretanto, se fôssemos dar à nossa 
Carta Magna sólução para todas as hipóteses, 
para todos os casos, nos mais variados ramos 
do Direito, então, jamais feríamos .COnsti
tuição, teríamos doze- códigos enfeixados. A 
Constituição é a Lei Maior do PaíS. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores., encerro 
aqui estas considerações. Espero que o Go
verno compreenda isso, leve em conta sábi
das lições, a lei, e os acórdãos da Suprema 
Corte_. Sr. Presidente, não é possível reduzir 
vencimentos. Só nas hipóteses expressamen
te previstas na Constituição, pode o servidor 
estável ser colocado em disponibilidade, e 
se for, os seus vencimentos são também irre
dutíveis. 

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

DURANTE O DISCURSO DO SR. 
CHAGAS RODRIGUES, O SR. ALE
XANDRE COSTA, 2•-VICE
PRES/DENTE, DEIXA A CADEIRA 
DA PRESIDÊNCIA, QUE É OCUPA
DA PELO SR-POMPEU DE SOUSA, 
3•-SECRETARIO. . - .. 

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

OSR.JOÃOMENEZES(PDC-PA. 
Pronuncia o seguinte discurso.} - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o eminente 
Senador Ronaldo Aragão trouxe, a de
bate um problema crucial da vida brasi
leira, que é o referente à Saúde Pública. 

Queremos, nesta oportunidade, como 
Líder do Governo, trazer ao conheci
mento da Casa e da Nação as atividades 
dos primeiros sessenta dias do attial Mi
nistro da Saúde, Dr. Alceni GUei'ra. 

Até o final deste ano, o Ministro da 
Saúde, Alceni Guerra, entrega à popu
lação uma rede de saúde mais bem equi
pada, com melhores instalações e com 
profissionais bem treinados para prestar 
atendimento ao cidadão. Foi isso que o 
MinistrO prõrii.eteu ao Presidente da Re
pública, ao iniciar por Brasl1ia, a reerga· 
nização do Sistema de Saúde, investindo 
mais recursos e determinando a criação 
de um novo ·modelo gerencial que viabi
lize a administi"açã.o de postos de saúde 

e'· hospitais. Também o Rio de Janeiro 
será contemplado, nesta primeira fa.se, 
cOm a melhoria do siste.rna; Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul estão, também, na 
meta d_o Ministro para efetivação do Sis
tema Unico de Saúde, que vai propiciar 
o aumento da capacidade de atendimen· 
to das unidades com administração des· 
centralizl!da e munidpalizada. 

Rio, Brasflia e Minas foram também 
o~ três ~stados por onde o Ministro Al
ceni Guerra Jniciou as visitas em unida
des _de sa(!de para verificar in loco a situa
ção de atendimento dos hospitais e pos
tos de saúde, onde constatou que o siste· 
ma é caótico, desorganizado e mal geren
ciado. Por isso, no Rio e em Brasi1ia 
já existem grupos de- trabalho atuando 
-exatamente nas áreas críticas. O Minis· 
tro quer atingir mais seis Estados até ju· 
lho, com esta n.ova metodologia, e alcan
çar todo o Brasil até o final do ano. Neste 
novp modelo _que Alceni vai implantar 

-na<;l.a ficâ de fora: a burocracia, a falta 
de treinamento de pessoal, a falta de es
trutura física e tecnológica, e alguns pro
blemas operacionais, como a ausênci~ 
dos pr.ofission"ais ·de saúde nOs seus locais 
de trabalho. 

O novo modelo de saúde 

Com um trabalho de organização e méto
dos para eliminar as filas e burocracia, um 
de treinamento de pessoal, um de reequipa
mento e reaparelhamento das unidades de 

-saúde, e de um novo relacionamento de in· 
vestimentos na área de saúde, Alceni pre
tende ter até 15 de março de 1991 uma foto
grafia do sistema como -s. Ex• diz. Em .sua 
cruzada, o ministro conseguiu mais uma ade
são para 'b seu programa de .administração. 
Vai contar, agora, com a·participação da Fun
dação Getúlio Vargas na reorganização admi
nistrativa do Sistema de Saúde. 

O seu Programa é para mudar definitiva
mente a administração dos hospitais e postos, 

__ feita conjuntamente com as secretarias esta
duais e mun~cipais de saúde. 

"Pretendemos, num prazo curto de 
três ou quatro meses, fazer Ievantamen· 
to gerencial de todas as unidades e esta
belecimentos para termos um modelo 
simplifiCaâo que eliniitle as filas, a buro
cracia e, dentro dos hospitais, provoque 
um melhor fluxo de atendimento Junto 

_ comJsso promoveremos o treinamento 
de todo o pessoal, de todos os recursos 
humanos na área de saúde, enquanto de
senvolveremos ações para se reequipar 
gradativamente os hospitais e postos " 
-promete o Ministro. 

O Ministro garante que· os padrões de ge
renciamento serão implantados com o Siste
ma-Único de_Saúde e que o repasse de recur· 
sos será fiscalizado. O Ministro está traba
lhando junto à Comissão de Finanças da Câ
mara para estabelecer um sistema de audi· 
toria junto aos:Esta-dos e Municípios. 

No início deste mês, o Ministério da Saú· 
de repassou 47 bilhões de cruzeiros aos Esta
dos para execução dos serviços de saúde. Os 
recursos foram repassados aos· Estados atra
vés de termo aditivo vísando a dar -Continui
dade ao Sistema Único de Saúde, em cada 
Estado, que se obrigaram a incluir os recursos 
nos orçamentos dos Estados e dos Município, 
sem dotação específica com código de fonte 
identificadora de sua origem, para utilização 
em confonnidade com o disposto no Plano 
de Aplicação e respectivo cronograma de de
sembolso Consolidado da Secretaria Esta
dual de Saúde. Pelo termo aditivo, o Inamps 
continuará repassando aos Estados os mon
tantes referentes ão custeio das unidades que 
continuarão sob sua responsabilidade, às in
ternações contratadas a terceiros (AAIH) e 
ao pagamento do seu pessoal. O Inamps con
tinuará também realizando os pagamentos re· 
lati vos ao fornecimento de aparelhos de órte· 
se_e próteSe, de serviços ambulatoriais a pro~ 
fissionais credenciados como pessoas físicas 
e as despesas relativaS a assistência ·aos· aci~ 
dentados do trabalho. 

Os Estados, por sua vez, assumiram com
promissos de veicular à conta do orçamento 
estadual do exercício de 1990 das Secretarias 
Estaduais de Saúde o valor referente à sua 
contrapartida, em cumprimento à obrigação 
de alocar a cada exercício no referido orça· 
menta, recursos que representam obrigato· 
riamente, um cres_cimento real, com relação 
ao exercício anterior, da participação do Es
tado no financiamento do Sistema Único de 
Saúde. 

Uma escola para formar administradores em 
saõde. 

-o Ministério da Saúde pretende formar 20 
mil profissionais em saúde nos próximos cin
co anos. Foi o (j_ue prometeu o Ministro Alce
ni Guerra ao 'anunciar a criação da Escola 
Nacional de Administração em Saúde. A Es
cola fundonará em BraSília nas dependências 
do antigo Centro de Treinamento dil -CabaL 
A criação será oficializada pelo Presidente 
da República em solenidade no Palácio do 
Planalto dia 20 de junho, quando for anun
ciado o Plano QUiãqiienal do Ministério. 

- "O que pretendemos é implantar 
no país um novo modelo de administra· 
ção em saúde" -disse o Ministro. 

'•Para isso vamos treinar, capacitar re
ciclar os profissionais envolvidos na 
área, que pretendam ser gerentes ou exe~ 
cutivos em saúde._ Receberáo ensina· 
mentes gerenciat::. sobre recursos huma· 
nos, organização e métodos, recursos fí
sicos, racionalização administrativa''. 

Alceni Guerra assinalou que está sendo 
montado o Plano Qüinqüenal que inicialmen· 
te deveria contemplar 46 metas, que seriam 
amplas e abrangentes. 

"Decidimos, entretanto, simplificar, 
fazendo_ à proposta de especialistas em 
administração, que é uma ciência como 
a lyl~dicina. Qu.er~r que um médico se 
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transforme automaticamente em bom 
gerente, só porque foi de~ignado para 
dirigir um posto de saúde ou um hospital 
é um sonho''. 

O Ministro da Saúde anunciou que repe· 
tiria a declaração feita quando foi c:.colhido 
Ministro, de que os hospitais do Ministêrici 
eram dirigidos por bom; médicos mas péssi
mos administradores. 

"Se eu tivesse que fazer de--novo essa 
declaração a faria com mais ênfat.e. 
Acho que temos grandes profissionais 
médicos, capacitados, a Medicina Brasi
leira evoluiu muito, mas ó--m-édico não 
se transforma em mau administrador 
porque quer. A culpa sempre foi dos su
periores que não propiciam aos médicos 
um treinamento gerencial. •· 

Alceni Guerra fez questão de diferenciar 
os papéis da nova Escola Nacional de Admi
nistração em Saúde e da Escola Nacional de 
Saúde Pública, que_ funciona na Fiocruz, no 
Rio de Janeiro. A de Administração em Saú
de formará gerentes, administradores. A de 
Saúde Pública continuará formando especia
listas em Saúde. A futura EscOla Nacional 
de Administração em Saúde terá um pequeno 
núcleo de formação de professores e alunos 
em Brasília. Nos Estados, deverá atuar nas 
escolas técnicas federais. 

O modelo da nova esc_ola está sendo desen
volvido pela professora Zely Roeslcr. atuaJ 
secretária de Ensino Técnico do Ministério 
da Educação, e pela professora Atahydes 
Ferraza, ex-dirctora do _Centro_ Fedt!ral de 
Ensino Técnico de Curitiba. 

Há uma preocupação muito gtanife do_ Mi
nistério da Saúde emme estabelecer um rela
cionamento com o Congresso para que-tenha~ 
mos uma visão e urn panorama exatos das 
realizações do Ministério e do Governo Co
llor de Mello. 

O apelo ao Congresso. 
Desde o início de maio o Ministro Alceni 

Guerra dedica suas tardes das quartas-feiras 
para explicar aos parlamentares os problemas 
do Sistema de Saúde no Brasil. No dia 26 
de abril, Alceni dizia a Deputados, na Comis
são de Seguridade Social e Faml1ia, da Câma
ra dos Deputados, que o Sistema de Saúde 
brasileiro temme quatro graves problemas 
operacionais, a começar pela corrupção que 
atinge dezenas de unidades de saúde em todo 
o território nacfonal. Incompetência adminis
trativa, a partidarização excessiva do sistema, 
e o absenteísmo dos profissionais de saúde 
forma os outros problemas constatados pelo 
Ministro desde que assumiu a Pru.ta da Saúde. 
E fez um apelo veemente aos Parlamentares 
para que o ajudassem a solucionar o proble
ma para melhorar o setor saúde. 

Esclareceu Alceni que no primeiro mês de 
sua gestão identificou estes quatro sérios pr~
blemas a nível de execução das ações de sau
de. Mandou investigar e tem evidências de 
casos de corrupção em quase toda a rede de 
saúde e que ela deve s.er localizada, investí
~ada e punida pela Justiça brasileira, que é 

um órgão autônomo. disse, ainda, que o Mi
nistro não vai fazer proselitismo com ca.<:os 
de corrupção e que ao primeiro indício de 
irregularidade e evidenciado um ilícito penal, 
encaminhará imedhttamente o ca50 à Procu
radoria Geral da República. 

A insufícência gerencial do sistema de saú
de se apresenta a nível de execução na forma 
clara da incompetência- administrativa. Foi 
assim qUe o l'vlinistro da Saúde explicou como 
está hoje~ administração de saúde das unida
des do sistema. O Ministro disse que por uma 
razão histórica os dirigentes jamais recebe
ram e-toda a stia-Câf?Cira treinamento geren
cial, e que os gerentes ±>ão incompetentes até 
por uma razão de formação. Mesmo um gran
de clínico ou cirurgião deve e~tar preparado 
para gerenciar o sistema. 

O Sr- Ronaldo Aragão - Permite-me V. 
Ex~ um aparte, nobre Senador João Mene
zes? 

O SR. JOÃO MENEZES- Pois não. 

O "Sr- R.onaldo Aragão -Estou ouvindo, 
com muita atenção, a prestação de contas, 
feita por V. Ex•, do Ministério da Saúde. 
Queria, de antemão, dizer que v<fmos pedir 
a Deus que tudo isso esteja certo, porque, 
se assim não for, nós,_que fá temos uma saúde 
no Brasil capenga e sem atendimento por ra
zões óbvias, teremos que fazer alguma coisa 
urgentemente, O Ministro Alceni Guerra 
tem a maior boa vontade na tentativa de me
lhOrar a condlçãÕ de saúde ôeste País. Mas, 
não--é Só boa intenção, temos que ir para 
a ação e quanto mais pressa houver nessa 
ação reso1veremos ou procuraremos minorar 
O sofrimento do cidadão brasileiro qu_e procu
ra a Previdência Saciai, a assistência médica. 
EStamos observãndo --e o Ministro tem 
constatado nessa sua perambulação pelos 
hospitais conveniados e até por hospitais de 
responsabilidade direta do INAMPS ~que 
a situação é a mais grave possível. Quero 
- e aqui, mais uma vez, repito - que o 
Ministro tenha a certeza de que vai, realmen
te,_darou procurar encaminhar a solução des
se _grave problema brasileiro, que é a saúde 
pública. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito grato 
a V. Ex' pelo aparte. Realmente, estamos 
-demonstrando que, neste sessenta dias de 
exercício da gestão do Ministro Alceni Guer~ 
ra, S. Ex· tem revolucionado o sistema hospi
talar em nosso País. S. Ex• tem in loco v~rifi
cado o que está acontecendo e está .dando 
todo seu esforço para melhorar o sistema de 
saúde no País, que: é calamitoso. Agora, não 
se pode do dia para a noite resolver esse pro
blema. É complexo, de difícil solução. O Mi
nistro Alceni Guerra está ~mpregando toda 
a sua capacidade e tem obtido resultados po
sitivos que aqui estão demonstrados neste re
latóriO dos_sessentadias de sua gestão à frente 
do Ministério, e o que S. Ex~ já tem feito 
procurando readaptar, corrigir, contribuir, 
melhorar, e sobretudo, fazer os institutos, 

os hospitais e todos os órgãos da saúde se 
movimentarem. 

Então, o que se vê não são promessas, são 
sessenta dias de efetivas rea!izaçóes que se 
têm verificado na Pasta da Saúde. Desejamos 
que o Ministro continue a sua atividade com 
a mesma força e com o mesmo fôlego, para 
levar aos lugares mais distantes do País a solu
ção ou, pelo menos, a melhoria ao setor saú
de_ 

"A partidarização excessiva do siste
ma já atingiu o cidadão, o usuário, o 
paciente e se revelou um instrumento 
de ação partidária dominando o muni
cípio-, os secretários, as estruturas tocais 
- queixou-se o Ministro aos parlamen~ 
tares. Esta praga recente da política bra
sileira - disse Alceni - já atingiu o 
Brasil inteiro e impede e amarra comple
tamente a execução das tarefas de admi
nistraçãQ em saúde." 

Alceni prometeu elimínar_ esta_maléfica in~ 
terferência do setor saúde para que os recur
sos sejam repassados a Estados e:_ Municípios 
imediatamente por meio de critérios técnicos 
e eficientes. 

Sabemos que essas afirmativas são absolu
tamente verdadeiras. porque em todo oBra
sil os meios de saúde não funcionam. Não 
funcionam, na maioria das vezes, pela incapa~ 
cidade, pelo desinteresse ou porque são pro
tegidos partidários que não executam funções 
e não cumprem as atividades como deviam. 

A ausência dos_ profissionais de saúde dos 
seus locais de trabalho é pJ:!ra Alceni Guerra 
um dos problemas mais sérios e de difícil solu
ção na administração da saúde. "Há no terri~ 
tório brasileiro uma: imensa greve geral infor
mal'' falou o Minitro ao denunciar o não com
parecimento dos médicos nos seus empregos. 
Os profissionais quando comparem, coma
precem por um curto período de tempo, aten~ 
dem mal e se retiram rapidamente. Alceni 
informou que os médicos do Inamps ganham 
de 100 a 110 mil cruzeiros por 4 horas de 
trabalho e não aceita o argumento de que 
4 horas contratadas de trabalho com esta re
muneração seja um baixo salário, é desculpa 
para um mal atendimento. Essa posição do 
Ministro já despertou neste Congresso um 
discurso, se não me engano, do eminente Se
nador Jami! Haddad, onde S. Ex~ procurava 
fazer a defesa dos médicos. Nad_a temos con
tra os médicos, nem o Ministro da Saúde tem 
qualquer prevenção contra os médicos. O que 
S. Ex• deseja é que, reaJmente, nas horas 
em que eles têm de trabalhar, compareçam 
ao trabalho e façam aquilo que são obrigados 
a fazer. 

É preciso que haja uma justiça contra os 
hospitais privados. 

Recorrer à Justiça contra os hospitais pri
vados, contratados pelo INAMPS, que deixa~ 
rem de atender pacientes alegando falta de 
l_eitos para internação. Esta é uma decisão 
do Ministro baseada em dezenas de denún
cias da população de várias localidades que 
tem procurado o Ministério para informar 
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que os hospitais particulares não recebem os 
pacientes para atendimento de emergência 
ou mesmo para hospitalização-. 

Os jornais estão todos os dia'i relatando 
esses fatos. EncontramOs diariamente pes~ 
soas que- morrem porque não foram atendidas 
nos hospitais do INAMPS e conveniados. 
Portanto, está aqui uma ferida que precisa, 
realmente, ser cauterizada. 

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

O SR. JOÃO MENEZES - Pois ml.o, no
bre Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Queria apenas re
gistrar o fatO de que a população tem cons
ciência da grave crise em que se debate o 
setor saúde em todos os cantos do País. A 
população tem conscíêncía do grande esforço 
que o Governo Feâeral realiza, através do 
Minist~rio da Saúde, através da ação do Mi
nistro Alceni Guerra, para recompor esse 
quadro. Vejo em todos os setores, quer no 
setor federal, quer no setor estadual, quer 
no setor municipal, que a política de saúde 
no Brasil faliu totalmente. Senador Ronaldo 
Aragão, quando, no 'Começo desta sessão, 
fez o seu discurso, registrou a situação em 
que se encontra esse setor no Estado de -~<:Jn· 
dônia. E eu dizía, ontem, aparteando o pró
prio Senador Ronaldo Aragão, que se _o Mi
nistro Alceni Guerra-quiseSse fazer uma blitz 
no Estado de Rondônia, n.llo iria encontrar 
nenhum posto do lN AMPS em sitUação irre
gular, porque simplesmente S. Ex• não en
contraria funcionando em Rondônia nenhum 
posto do INAMPS. E, ontem á tarâe,-eStive 
com o Ministro Alceni GUerra, tratãildo da 
questão da saúde em nosso Estado, onde se 
instalou o mais aprofundado possível, o clima 
de corrupção, em que todos os recursos que 
chegam a Rondônia são dilapidados, desvia· 
dos, gastos de maneira irregular e desonesta, 
lamentavelmente. E o .discurso que V. Ex~ 
faz hoje retrata esse esforço, demostra a efi
ciência do Governo nesse setor inclusive pela 
luta que vem travando o Ministro· da Saúde 
para aumentar a sua receita oraçamenbária 
- a receita orçamentária do seu MinistCrio 
é muito grande. De modo que o Ministro 
está apenas há pouco mais de 60 dias na Pasta 
da Saúde, o Governo está há pouco mais de 
60 dias no Comaltdo daNação, e o País todo 
tem consciência de que o Governo desen
volve esforço muito grande para resolver a 
questão crucial para a vida dos brasileiros. 
A saúde se deteriou em todos os setores da 
atividade no Brasil, como eu disse, nci âmbitO 
federal, no âmbito estadual e no àmbito mu
nicipal. De modo que, cumprimento V. Ex~, 
pelas explicações e pelos esclarecimentos que 
traz ao Senado Federal, nesta tarde, quere
fletem a realidade do País, e o esforço que 
o Governo faz para resolver esse problema 
de crucial importância para a Nação. 

O SR. JOÁO MENEZES - Obrigado a 
V. Ex•, que traz um dado interessante: no 

seu Estado, Rondônia, não existe um posto 
do INAMPS, pelo menos., funcionando. 

É um fato grave, é a demonstração do que 
há pelo País afora. Então, o problema da 
saúde precisa ser atacado com virulência, 
com audácia, com coragem e, sobretudo, com 
continuidade. Se _assim não for, a saúde do 
brasileiro continuará sem assistência, sem ne
nhum elemento a que possa recorrer em épo
ca de dificuldad_e. 

O Sr. Odacir Soares- Permita-me V. Ex• 

O SR. JOÁO MENEZES ~Com prazer. 
ouço V. Ex• 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex' Sabe tam
bém que os recursos da saúde foram, lamen
tavelmente, desviados n~ste País, nos últimos 
anos. Temos denúncias, quase diárias, do 
desvio dos recursos do SUDS; dos preços al
tíssimOs-Com que foram adquiridos remédios, 
equipamentos médico-hospitalares e cons
truídos postos de saúde e unidades mistas 
de saúde neste País. Lamentavelmente, os 
recurSos foram criminosamente desviados, e 
a situação a que chegou o Pafs .• neste setor, 
é coáficã. Cumprimento V. Ex', mais uma 
vez, pelos esclarecimentos que traz ao_ Sena
do Fed~_r::al. _ 

O SR. JOÁO MENEZES - Agradeço a 
V. Ex• o parte, enfocando q~e vamos debater 
este assundo de saúde por muito tempo e 
por várias vezes É um assunto crucial, é um 
assunto que está inato à própria vida brasi
leira, em conseqüência de seu abandono. 
Através dos jornalistas, temos conhecimento 
do que vai acontecendo e ficamos estarre
cidos ao ver que medidas não são tomadas. 

O que-se está fazendo é quase uma revisão 
no sistema de saúde, e esperamos que isso 
se torne reã.Hdade, se efetive e estamos pron
tos a -dar cooperação no sentido de que o 
Ministério da Saúde possa realizar aqui lo que 
todos queremos, que é a assistência, sobre
tudo às classe mais necessitadas. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR._ JOÁO _MENEZES - Com prazer, 
ouço V. Ex' 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex~ está 
abordando assunto da maior importância pa
.ra o País, e todos devemos estar preocupados 
com o que vem ocorrendo na área da saúde. 
Todos devemos dar um crédito de confiança 
ao Ministro Alceni Guerra, nosso Colega da 
Câmara dos oeputados, e- qUe deve estar com 
toda a disiposição de acertar, encontrar solu
ção para este grave problema. Não podemos 
criticar um Ministro que ocupa uma Pasta 
há 60 dias, não podemos responsabilizá-lo 
pelo que está ocorrendo na saúde_ pública do 
País, mas também não podemos aplaudi-lo, 
porque aiõda:- não teve condições de realizar 
nada de prático; S. Ex~ ainda está planejando, 
está prácurando obter os recursos. Agora, 
veja V. Ex~ como; no decorrer do tempo, 
ás cOiSas se transformam. V. E~ mesmo me 
criticava, no Governo passado, por acusar 

essas deficiências, e, naquela época, eu podia 
acusar porque foram cinco anos de Governo, 
tempo suficiente para mudar. Agora, V. Ex· 
e o Senador Odacir Soares estão dando razão 
às críticas que fazíamos, pois estão dizendo 
que, no decorrer dos an!JS, fqram desviados 
recursos da saúde pública. Então, se fazíamos 
aquelas críticas- e V. Ex~ e o Senador Oda
cir Soares defendiam com tanto empenho, 
dizendo que estávamos criticando em vão, 
indevidamente -, agora, vejo que os que 
criticávamos tfnhamos razão em fazê-lo, por
que V. Exj está confirmando que até desvio 
de recursos da saúde ocorreu no Governo 
passado. 

O SR. JOÁO MENEZES - Muito grato, 
eminente Senador Jutahy Magalhães, mas 
acho que há um engano de V. Ex• Não tenho 
a menor idéia de haver criticado V. Ex• por 
tratar de problemas de saúde, pois a questão 
da saúde é suprapartidária. Então, toda v_ez 
que se trata do assunto saúde, de intere~se 
público, acho que estamos de acordo. V. Ex~ 
está com a fixação de que estou defendendo 
aqui e de que defendi acolá. I:.ssa fíX:ação 
precisa mudar; de que realmente precísamos 
é colaboração de V. EX", com tranqüilidade 
e seriedade. 

O Sr. Jutahy Magalhães- -Agora a defesa 
do Governo passado deixo para os Senadores 
Edison Lobão e Alexandre Costa. 

O SR. JOÃO MENEZES- ----N:lO estamos 
pedindo aplausos de ninguém para o Ministro 
da Saúde. O que achamos é que S. Ex:• tem 
como dever. precisa fazer com que- se toine 
conhecimento do que está sendo feito. Não 
é para um nin'guém o aplauda. Não! É apenas 
para que se tome conhecimento do que, está 
sendo realizado em tennos de saúde. E um 
esforço muito grande, em 60 dias. E o Presi
dente da República tem dado toda condição 
para que essa revolução na saúde possa ser 
realizada e esperamos que isso se torne reali
dade e alcance não só a pequena área de 
Brasília, Minas Gerais e Rio Grande do Nor
te, mas atinja aos rincões mais longínquos 
do País. 

O Ministro Alceni Guera informou que o 
Ministério da Saúde está trabalhando na 
identificação dos hospitais particulares que 
dispõe de vagas para internação mas qUe rião 
estão recebendo_ os pacientes, colocando-os 
sob rico de vida. Por isso, não vai admitir 
irresponsabilidade ou omissão de socorro. 
"Pedirei à Justiça a punição dos responsáveis 
com as penalidades que a Justiça julgar con
veniente"- acrescentou. 

O Ministro disse que o pagamento aos hos
pitais privados está atualizado. Este é um da
do muito importante. No _dia 15 de maio, 
já estavam na rede bancária 10 bilhões de 
cruzeiros referentes a pagamentos comple
meiitares de-autorização de internações hosK 
pitalares (AIH) de toda a rede contratada 
do Inamps. Portanto, o dinheiro fOi" deposi
tado, e esses hospitais não têm mais o dfreíto 
de recusar o atendímento de pacientes. -
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Eu pediria ao nobf~ Senador q-Ue,_ se possí
vel concluísse o seu discurso, porque esta
mo~ na hora da Ordem do Dia e com atraso 
de uma hora. 

O SR. JOÁO MENEZES·:::. Mas não fui 
eu o causador desse atra<;o. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não. V. EX' está colaborando, como sem
pre. 

O SR. JOÃO MENEZES - MUitO obriga
do. Vou terminar. 

Anteriormente, tinha sido feito um adian
tamento de cinco bilhões de cruzeiros. Com 
os dez, são quinze bilhões. Com isso, o 
Inamps confirma que, em março, os dispên
dios com os atendimentos hospitalares aos 
segurados se elevaram a 15 bilhões de cru-
zeiros. . _ . 

É preciso que os dirigentes de hospi_t8is 
se conscientizem de que a vida humana está 
acima de cifras e tarifas, não admitiiidO, porw 
tanto, em horas de gravidade em questõ_es 
de saúde, discussões sobre questõe~_ e~o~~:~w 
micas, declarou o Ministrp. A crise. da saúde 
tem muito ae desorganização do SiStema de 
saúde, incompetêncía gerencial, descaso dos 
governos anteiores mas tem, principalmente, 
agora, muito de irresponsabilidade de quem 
recebe o paciente e não o interna. 

Os valores pagos a hospitais particulares 
co:m internações representam 16.46 por cento 
do orçamento global do Inamps, que possuí, 
em todo o País, uma rede contratada de 4.626 
hospitais privados, incluindo os hospita!s .fiw 
Jantrópicos e universitários. 

Solução para a crise em Minas Gerais 
Até o final de maio, o Ministro Alceni 

Guerra promete solucionar a crise que se-insw 
talou nos primeiros quinze dias deste mês 
no sistema de atendimento de emergência em 
Belo Horizonte, quando houve várias mortes 
por omissão de socorro e superlotação do 
posto médico de emergéncia que funciona 
na Santa Casa de Misericórdia, de Belo Hori
zonte. 

Com uma só reunião coin o Presidente do 
Inamps,o Secretário de Saúde de Minas e 
Coordenador do Inamps naquele Estado, 
além de outros representantes da área de saú
de, o Ministro determinou a criação de um 
novo sistema de atendimento de emergênCia 
e garante que a capacídade de atendimento 
vai ser ampliada na Grande Belo Horizonte. 

O novo Plano de atendimento de emer
gência para Belo-Horizonte inclui a utilização 
de cinco hospitais (João XXlll; Odilon Beh
rens, Cavalcânti, Sarah Kubitschek e Júlia 
Kubitscheck), para a descentralização do 
atendimento, aumentando, com isso, a capa
cidade de assistência. O Ministro acredita 
que, agora, será resolvido o atendimento de 
urgência de Belo Horizonte. Ainda este mês, 
o Ministério terá o plano completo com metas 
físicas, custos, cr.onogramas para execução 
imediata. Uma central telefônica de vagas 
hospitalares é outra medida contida no Plano 
para desafogar o sistema, além da tr~msfe-

rl!ncia dos Hospitais Alberto Cavalcânti, Sa
rah Kubitschek e Júlia Kubitschek para as 
redes estadual e municipal de satide-, com a 
adoção do _sistema AIH - Autorização de 
Internação Hospitalar, hoje __ utilizado apenas 
na rede privada. 

Passemos, rapidamente, às atividades do 
primeiro mês da gestão do Ministro Alceni 
Guerra. 

Nos primeiros 30 dias de sua administra
ção, o Ministro inaugurou uma reforma pro
funda na área da- saúde, criando o Programa 
Nacional de Modernização deis Recursos de 
Saúde - Pró-Saúde; investiu contra a negli
gência e o descaso no atendimento público, 
solicitando ao Presidente da República medi
das judiciais para apurar irresponsabilidades 
de dirigentes do Hospital Andaraí, no Rio 
de Janeiro, identificou no Ina~ps uma previ
são de défiCit de 200 bilhões de cruzeiros não 
previstos no õi"çamento deste ano; demitiu 
33 diretores de hospitais do Inamps de todo 
o Brasil, além de 45 diretores de Postos de 
Assistência Médica; criou duas comissões pa
ra reestruturar órgãos e unidades vinculdas 
ao_Min-istério da Saúde, criou comissão para 
informatizar o setor saúde, transformou os 
escritórios regionais do Inalnps em Coorde
nadorias de Cooperação Técnica e de Contro
le, extinguindo cargos e r:~duzindo o pessoal 
burocrático nos Estados, e prometeu Implan
tar definitivamente, ainda es~e ano, o Sistema 
Único de Saúde em Brasília, Rio de Janeiro 
c _São Paulo. · · · · 

Concluo, atendendo à solicitação do nosso 
eminente Presidente. 

Eram estas as pequenas expl_icações que 
queria dar. Para os Srs. Senadores_ que não 
quiseiem ir ao Ministéf!o da Saúde, que já 
dedica todas as quartas-feiras, à tarde, para 
pestar-esclarecimentos, ficam aqui alguns da
dos para "exame, sobretudo dos eminentes Se
nadoi"es-Jutahy Maglhães e Jamil Haddad. 
(Mu.itQ beml) __ _ 

Durante o discur;o do" Sr. João Mene· 
zes, o Sr. Pompeu de SOu~a,_ 39~Secre
tário deixa a cadeira da Presldencza, que 
~ odtpada pelo Sr. Alitônio Luiz Maya, 
Supleme de Secretário. _ 

Duarante o disCllrso do Sr, Joao Mene
zes, o Sr. Antônio Luiz Ma~a. Suplent~ 

_ de Secretário, deixa a cadelra da Presi
dência, que é acupada pelo Sr. Nefson 
Carneira, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES' 

Alu~i~ Bezerra- Nabor Júnior- Carlos 
Dé'Carli - Ronaldo Aragão- Olavo Pires 
-_ J oã_o Menezes - [14oisés Abrão - C~rlos 
Patràfínio- João Castelo.- Cid Sabó1a de 
Catvalho - Carlos Alberto -José Agripino 
-Raimundo Lira - Mansueto de Lavor
Luiz Vianna - }utahy Magalhães- Ne!~on 
Carneiro·-:..... Alfredo Campos - Fernan?o 
Henrique Cardoso - Mário Covas - Meir~ 
Filho- Afonso Camargo- José Paulo BI· 
sol. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Na Sessão de sexta-feira passada, foi lido 
o Requerimento no 112, de 1990, do nobre 
Senador João Menezes, solicitando licença 
para tratar de interesses particulares, no pe
ríodo de 18 a 25 de maio do corrente ano, 
e que não foi votado, naquela oportunidade, 
por falta de quorum. 

A matéria depende, para aprovação, do 
voto da maioria simples, presente a maioria 
absoluta de seus Membros. 

Passa-se à votação do requerimento. 
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram 

parmanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro) 
-Sobre a Mesa, projeto de decreto legisla· 
tivo qu~ será lido pelo Sr. !"-Secretário. 

E lido o seguinte. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 9, DE 1990 

Ratifica, nos termos do art. 36 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transiw 
tórias, o Fundo Especial do Senado Fede
ral, o Fundo do Centro Gráfico do Sena· 
do Federal e o Fundo de Informática e 
Processamento de Dados do Sena<to Fe
deral. , 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. lo Ficam ratificados, nos termos do 

art. 36 do Ato das Disposições Constitucio
nais TransitóriaS, o FundQ ~special do Sena
dO Federã:l; instituído Pela Lei n" 7A32, de 
18 de dezembro de 1985, o Fundo do Centro 
Gráfico do Senado Federal, instituído pelo 
Ato no 13 de 1974, ·da Cciffiissão Diretora 
,do Senado' Fed~r:;~.l, ~-9 _FunQa:_Qe_ Informá_tica 
e ProcesSa:lnento -de Dados do Senado Fed~
ral, institutdo pelo A-tO da êôffiissão Diretora 
-do Senado _Federal, no 14, de 1974, alterado 
-pelo Ato da Comissão Diretora do Senado 
Federal n" 18. de !976. . 

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

Art. 3~ RevOgam-se as disposições em 
contrário. 

_JustifiCação 

O Presente projeto de decreto Íegistativo 
visa a ratificar o Fundo Especial do Senado 
Federal. o Fundo do Centro Gráfico do Sena· 
do Federal e o Fundo de Informática e Pro
cessamento de Dados do Senado Federal, 
atendendo ao disposto no art. 36 do Ato das 

l)iSpOSições Constitucionais Transitórias. 
- De fato, com a instituição do Fundo Espe

cial do Senado Federal, numerosas aplicações 
foram, desde logo, implementadas, produ
·zindo resultados altamente compensadores 
na execução de programas assiStehciais a car
go do SenadO. 

Os efeitos positivos decorrentes da r.acio~al 
utilização dos recursos do Fundo Especial 
proporcionaram ao Senado Federal maior de
senvoltura no manejo de disponibilidades ex
tra-orçamentárias essenciais ã realização de -
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importantes atividades voltadas essencial
mente para o suprimento de necessidades so
ciais. --- -

Os fundOs do Cegnif e dõ Proda~en, -por 
sua vez: têm sido indispensáveis à captação 
de receitas por aqueles órgãos,_ pe-rmitindo
lhes superar restrições orçamentárias dificil
mente contornáveis de outro modo. 

Sala das Sessões, 22 de maio de '1990. -
Nelson Carneiro - Alexandre Costa - Men
des Canale - Pompeu de Sousa - Aureo 
Mello - Divaldo Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nos termos do disposto no art. 235, II. 
f~ do ~egimento Interno, o projeto lido, ·de 
auto na da Comissão Diretora, poderá rece
ber emendas e partir de hoje, no prazo de 
cinco sessões ordinárias. _ _ _ 

O SR. P!U:SIDENTE. (Nel•on Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento-que será lido 
pelo Sr. 1~· Secretáriá. ---- -

É_lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 115, DE 1990 

ExcelentíssímO Senhor Presidente do Si!· 
nado Federal 

Requeremos. com apoio no Art. 216, I, 
do Regimento Interno,' por que da compe
tência fiscalizadora desta Casa_, seja solidtãda 
à Excelentíssima Senhora Ministra de Estado 
da Economia, Fazenda e Planejamento, a se-
guinte in_formaçã9: --

Qual o valor total dos saldos em cruzados 
novos, não c·onvertidos na forma dos artigos 
5.'·'. 6e e 79 da Medida Provisória n" 168, trans
feridos ao Banco Central do Brasil? 

Sala das Sessões~ 22 de maio de 1990. -
Senador Jamil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~ O reqüúirríertlCi lido será submetido à 
apreCiaÇão da ComiSsão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 116, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
316. allnea c, do Regimento Interno, para 
o PrOjeto de Lei do Senado n" 47, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Estado _de 
Roraiina, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir créditos adiciõnais-até o limite de Cr$ 
5.800.000.000,00 (cinco bilhõe~ e oitocentos 
milhões de cruzeiros). 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1990. -
Marco Maciel- Mauro Benevides - Moises 
Abrão - Chagas Rodrigues. 

REQUERIMENTO N• ll7, DE 1990 . 

Requeremos urgencia, nos termos do art. 
336, alínea c, do Regírnento Interno, para. 
o Projeto de Lei do Senado n~ 36, de 1990. 
de autoria do Senador Cid Sabóia de Carva
lho; que dispõe sobre admissão e demissãQ 

de senidores públicos em período eleitoral, 
e dá outras providênciaS. 

-Sala das Sessões, 16 de maio de 1990. -
José Fogaça- Chagas Rodrigues- Lourem~ 
berg ~unes Rocha - Marco Maciel - Mau
rício Corrêa. 

O_Sif.~~p~~S_f.D~~TE (Nelson Carneiro) 
-Os requeri~entos lidos_ serã_o votados apqs 
a_Ordem __ çlo D1a,_na forma dç. art. 340, inciso 
CI. do Regimento Interna. 

_ O SR. PRESIDENTE (r_\l'elson Carneiro) 
-Presentes na Casa 55 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA. 

SOb~e a mesa, requ~ri~~nt~--que .será ndo 
pelo Sr. lu-Secretário. 

_ .$ lido e aprovado o seg_~inte 

REQUERIMENTO N• 118, DE 1990 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regi· 
mento Interno, requeiro inversão da Ordem 
do Dia; a fim -de q~,~e as matériaS constantes 
dos Itens n's 1, 3, 4, 6 e 11 sejam submetidas 
ao Plenário em _último lugar. . 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1990. -
Ponipeu de Sousa. - - -

O SR. ?RESIDEN"rE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, está feita a in· 
versão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

Votação em turno únicO, ·do Requeri· 
mento n~ 91, de 1990, de autoria do Sena~ 
dor Carlos Patrocínio, solicitando, nos 
termos regimentais, a tramitação- con· 
junta dos Projet6s de Lei do Senado n'' 
26, de 1988, e 57, de 1989, dos Senadores 
Edison Lobão e Carlos Alberto, respec
tivamente, que normatizam as compras
governamentais Junto às indústrias de 
pequeno porte. 

Em votação o requerimento._ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Os Projetos de Lei do Senado n·~ 26, de 

1988, e 57, de 1989, passadio a tramitar em 
conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ItemS: - -

Votação-. em turno único, do Projeto 
de_ Lei da Câmara n~ 91, de 1989 (n'-' 
188/87, na Casa de_origem), de inicii:J.tiva 
do Presidente da República, que conce· 
de. anistia às pessoas envolvidas nos fatos 
que menciona, tendo _ 

PARECER-FAVORÁVEL. sob n' 85. de 
199"0, da Comissão 
-~ _çt~ Constituição, Justiça e Cidadania. 

-A discussão da matéria foi encerrada na 
seSSão·âe-f6 do corrente. - - --

Passa-se à 'lotação do projeto, em turno 
único. · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam ql!_eiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mateiia vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO D"E LEI DA CÂMARA 
N• 91, DE 1989 

(N9 188/87, na Casa de origem)-

(De iniciativa do Senhor Presidente da Repú· 
blica) 

Concede anistia às pessoas envoh:idas 
nos fatos que menciona. 

- O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ É concedida anistia a todas as 

pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, 
nos episódios ocorridos na Cidade do Rio 
de .Janeiro, no dia 25 de junho de 1987, rela
cionados com o atentado ao Presidente da 
República e sua comitiva, que possam confi
gurar infrações penais de qualquer natureza, 
c!'lpituladas _n~ Lei de Segurança Nacional. 

Parágrafo único. _Em decorrência do dh.
posto neste artígo, serão arquivadõs o~ proct!
dimentos policiais e judiciais em andamento. 

Art. 2° _Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicaão. 

Art. 39 Revogam-se as dispo5-ições _cm 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

Item 7: 

Votação, em turno único, do Pare.cer 
n~ 78, de 1990, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, concluindo 
pelo indeferimento do Ofício s/n", de 
1988, dQ Supremo Tribunal Federa[, so~ 
licitando a prévia licença a que alude 
o§ 1'' do art. 53 da Constituição Federal, 
para dar prosseguimento ou não ao In
quérito n" 385-9, indiciando o Senador 
Olavo Pires. 

Ç par~ce! é p~Jo argui~amento da matéria_. 
Trata~se de um pedido de licença. __ 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, 
peço a palvra pela ordem. 

O SR. PRESJDENTE'(Nelson Carneiro} 
- Conc~do a p_alavr<!- ao l)obre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, apenas 
uma indagação: participei da Comis~ão de 
Constituição, J Ust'iÇa e Cidadania e não tenho 
nenhuma dúvida quanto ao assunto. 

Fizemos urna votação na ÇomiSsão e não 
consta do avulso o resultado da votação; pe· 
los menos do que está aqui em meu poder. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Vou ler para V. Ex•: 

''A Comissão~ de Coristítuição, Justiça 
e Cidadania aprovou o parecer do nobre 
Sen~dor Maurício Corrêa, concluindo 
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pelo arquivamento do ofício do Sr.-Mi
nistro Moreira Alves, do Supremo Tri
bunal Federal, soldtando a prévia licen· 
ça a que alude a§ l"do art. 53 da Consti· 
tuiçâo, para dar pros-següimentó Ól.l l):ão 
ao Inquérito n" 3$5-9, no qual é iridiclado 
Olavo Gomes Pires Filho ou Olavo Pi· 
res." 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Diz que 
aprovou, mas não diz por quanto. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-No avulso, V. Ex• encontrará o Parecer 
n'' 78 ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Exato, 
Indusive constam as assinaturas. Ma!>, como 
foi voto secreto. a assinatura não tem vencido 
ou não. mas tem o resultado da votação._ No 
caso específico, é por unanimidade, mas n_ão 
consta aqui, o iesultado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está ecrito no avulsa que V. Ex• tem em 
mãos: '"Votação secreta por 17 votos". 

De acordo com a ata que tenho aqui em 
mãos, foi aprovado em votação secreta. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Na ata, 
está bem, mas aqui no avulso, não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Mas.consta da ara que está anexa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação o parecer. -~ --

Os Srs. Senãdores que_estivercm de acordo 
com o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que determinou o arqu_i
vamento do pedido de lícença, queirarri per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência determinará as providências 

necessárias no sentido de ser comunicada ao 
Supremo Tribunal Federal a decisão do Ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 8: 

Votação, em turno Uniccf, do Projeto 
de Lei da Câmari n~ 52: -de 1989 (n• 
7.819/86, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presdiente da Repúb!íca, que au
toriza a doação ao Centro dos Estudan
tes de Santos, com_sede em Santos. Esta· 
do de São Paulo·, dos direitos c obriga
ções relativos ao imóvel que menciona, 
tendo 

Parecer favorável, sob n'' 50, de 1990, 
da Comissão 

-de Educação. 

A discussão da matéri~ foi encerrada no 
dia 17 do corrente. 

Passa-se à votação do projeto, em turno 
único. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o proieto. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 52, .lllt"I989 

·-- (n' 7.819/86. na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da Repú

blica) 

AUtoriza a doação ao Centro dos Estu
- dantes de Santos, com sede em Santos, 
- Estado de São Paulo, dos direttos e obri· 
gações relativos ao imóvel que menciona. 

O' Congresso Nacíonal decn;:ta: 
Arr. 1" Fica a Fundação Universidade 

federal de São Carlos autorizada a doar, ao 
Centro dos Estudantes de Santos, com sede 
em Santos, Estado de São Paulo, os direitos
e_ obrigações_relativos ao imóvel situado na 
Avenida Ana Costa, n" 308, naquela c.:idade, 
objeto da Averbação n''l, à margem da inseri· 
ção n" 7 .993, no 3" Cartório de Regi~tro d~! 
Imóveis da Comarca de __ Santos. Estado de 
São Paulo. 

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

Art. 3" Revo_gam~se as disposições em 
contrário. 

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
,.,...._Item 9: 

Votação, em turno único, do Pantr.:er 
n" 79, de 1990, da Comissão de Consti·_ 
tuiçáo, Justiça e Cidadania, concluindo 

- -pelo arquivamento do Oficio n" S/3. de 
1989, do Supremo Tribunal Federal, ~o
licitando Jicen~a prévia, a fim que se pos
sa inStaurar processo concr_a o Senador 
C_arlo_s_Afber"tO De'Carli, oos termos da 
queixa-crime oferecida pela Deputada 
Elizabeth Azize. 

-·-Â discussão da matéria foi encerrada na 
sessão 17 do corrente. _ 

A Mesa_ esc.larece que da ata. consta que, 
eril VOiãçáO-secreta, por 14 votos contra 2 
foi aprovado paracer do Senador Maurício 
C~r.rêa, que conduía pelo arquivamento do 
OÍíCJO. __ ,_- . ··- . ··-·-~ ____ . 

Em votação. _ _ _ __ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Contra o voto o·oobre Senador Jutahy Ma

galhães. 
A Presidência determinará as providências

necessárias no sentido de ser comunicada ao 
Supremo Tribunal Federal a decisão do Ple
nário. 

O Sr. Rl:lchid Saldanha Derzi- Sr. Presi
dente, a votação é secreta, não pode constar 
da Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_::-A votação é pública. de modo que S. Ex• 
manifestou o seu voto. 

OSR. JUtAHY MAGALHÃES- Sr.l're· 
sidente, peço a palavra para uma declaração 
de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson _Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MA(;ALHÃES-(PSDB
BA. Para delcaração de voto.)- Sr. Presi
dente. Srs. Senadores, manife~tei minha opi
nião contrária porque. lá na Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania, dos dois 
votos, um foi meu. pois considero que, quan
do se tratar de asusnto polttico, para evitar 
uma perseguição de ordem política, logica
mente devemos sempre respeitar e procurar 
apoiar os companheiros, para evitar uma pu· 
nião indevida. 

Mas, nesses casos em que assumimos ares~ 
ponsabi!idade dos nossos ato!>, e faz.emos d~
terminado tipo de acusação a outro Colega 
de Parlamento, e se o outro Colega de Parla
mente -se sente ofendido e, por isso. entra 
na justiça, acho que o próprio Setiitdur deve 
desejar ter a oportunidade. ou de se ret_rat:.u _ 
por um erro de uma manifestação de impro
viSO. de um aborrecimento momentâneo, ou, 
então, declarar por que fez aquelas afirma
ções e confirmá-las. 

Entendo que a_)l:.llpunidade na acu::.ação 
é muito responsável por aquilo que todos so
mos vítimas na nossa vida pública. A acusa· 
ção deve ser compro"ada e não devemos ficar 
atrás da irresponsabilidade de uma impuni
dade por aquilo que afirmamos. 

Esta, Sr. Presidente, é a razão pela qual 
me manifesto, com todo o respeito ao nosso 
Colega, mas a minha opinião, em qualyuer 
caso, é esta, pois já tive aqui várias oportu
nidades de dar meu voto da meSma forma. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 10: 

Votação, em turno único. do Projeto 
de Lei do Senado n' 249, de 1989, de 
autoria do Senador Luiz Viana Filho, 
que altera, atualiza e consolida a Lei n" 
5.988. de 14 de dezembro de 1973. que 
regula os direitos autorais, t_endo 

PARECER. sob n" 122, de 1990. da 
Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável ao Projeto e contrário às 
emendas de n'~ i a 25. de Plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 18 do corrente. 

Passa-se à votação do projeto, sem prc· 
juízo das emendas. 
Q~ Srs. Senaçiore~Aue o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

É o seguinte _o projeto aprovado: 
PROJETO DÉ LEI DO SENADO 

- N•249 

Altera, atualiza e consolida a Lei fl9 

5.988, de 14 de dez.embro de 1973, que 
regula os dir~itos.autorais. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sa,nciono 
a seguinte lei: 

TÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1" Esta lei regul~ os direitos auto· 
rais, enten-dendo-se sob e!jta denominação os 
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direitos de autor e os direifos que lhe são 
conexos. 

§ lo Os estrangeiros domiciliados no ex
terior gozarão de proteção dos acordos, con
venções e tratados r~~ificados pelo BrasiL 

§ 2~ Os apátrídas equiparam-se, para os 
efeitos desta lei, aos nacionais do país em 
que tenham domici1io. 

Art. zo Os direitos autorai!i reputam-se, 
para os efeitos legais, bens móveis. 

Art. 3Q Interpretam-se restritivamente 
os negócios jurídicos sobre direitos autorais. 

Art. 4" Para os _efeitos desta lei, consi
dera-se: 
I- publicação -a comunicação da obra 

ao público, por qualquer forma ou processo; 
II- transmissão ou emissão --a difusão, 

por meio de ondas radioelétricas, de 5ons, 
ou de sons e imagens; 
III- retransmissão - a emissão, simul

tânea ou_ posterior, da transmissão de uma 
empresa de radiodifusão por outra; ' 
IV- reprodução- a cópia de obra literá

ria, científica ou artístiCa bem como de fono
grama; 

V -contrafação --a reprodução não au
torizada; 

VI-obra: 

a) em colaboração ...;...;·quando é produzida 
em comum, por dois ou mais autores; 

b) anônima- quando não se indica o no
me do autor, por sua determínação, ou por 
ser desconhecido; 

c) pseudõnima- quando o autor se oculta 
sob nome suposto que lhe não possibilita a 
identificação; 

d) inédita _- a que não haja sido objeto 
de publicação; 

e) póstuma - a que se publique após a 
morte do autor; 

t) originária-- a criação primfgena; 
g) derivada- a que, constituindo criação 

autónoma, resulta de adaptação de obra ori
ginária; --

h) coletiva - a produzida por iniciativa, 
organização e responsabilidade p_e uma pes
soa físiCa ou jurídica que a publica sob seu 
nome ou marca e que é constituída pela cola
boração de diferentes autOres, cujas ~ontri
buições pessoas se fundem numa criação au
tônoma; 

i) audiovisual- a constituída pela primei
ra fixação de seqüências de imagens em nlovi· 
mento, sonorizadas, tal como películas cine
matográfiCaS, v(deofonogramas e demais_ fi· 
xações de sons e imagens em suporte~ mate
riãis; 

j) coreográfica- a que coriSiSte numa se
qüência de marcações de movimentos para 
bailados e outras danças, com ou sem acom
panhamento musical; 

I) de arte cinética - a que consiste em 
obra das artes plásticas, provida de efeitos 
e movimentos, gerados por qualquer fonte 
de energia; 

VII- fonograma - a: prirneírã- fixãção, 
exclusivamente sonora, em suporte material, 
dos sons da execução de uma obra literária 
ou artística, ou de outros sons; 

VIII- programa de computador - a ex
pressão de um conjunto organizado de instru
ções, em linguagem natural, ou codificada, 
contida em suporte físico de qualquer natu· 
reza, de emprego necessário em máquinas 
autómátiCáS de trai:anii::nto de -informação, 
dispositivos, instrumentos ou equipamentos 
periféricoS, baseados _em técnica digital, para 
fazê-los funcionar de modo e para fins deter
minados; 

IX -editor- a pessoa física ou jurídica 
que adquire o direito exclusivo de reprodução 
gráiTCã da obra; 

X,..... p-rodutor: 
a) fonográfico -a pessoa física ou jurídica 

que assume a iniciativa, a organizãção e a 
responsabilidade de produção e çl.a publica
ção do fonograma; 

_b) audivisual- a pessoa física ou jurídica 
(_Lue assume a iniciativa, a organização e a 
responsabilidade da produção audivisual e_de 
sua publicação; 

XI- empresa de radiodifusão- a empre
sa- de rádio ou televisão, ou meio análogo, 
que--trarlsinite, com a utilização ou não, de 

--fio, programas ao público; 
X.II- artista -o ator~ locutor, narrador, 

declamador, cantor, bailarino, músico ou ou
tro qualquer intérprete, _coadjuvante ou exe
cutan_te que participe de representação ou 
execução de obra literária, artística ou cien
tífica. 

Art. 5" Não caem no domínio da União, 
do Estado, do Distrito Federal ou dos Muni
cípios, as obi:as por eles simplesmente sub-
vehdonadaS. - -

§ l" Pertencem à União, aOs Estados, ao 
Distrito Federal ou aos Municípios, os· ma
nuscritoS de seus arquivos, bibliotecas e re
partições. 

§ , zv Às empresas e sociedades, civis e co
merciaiS; -.pertencem os documentos de seus 
arquivos, 

TITULO II 
DaS· obras intelectuais 

CAPITULO I 
Das obras intelectuais protegidas 

Art, 6u São obras intelectuais as criações 
artísticas, literárias e científicas, índependen· 
teJ;Uente de seu mérito ou destinação, de_qual
quer forma exteri_orizadas, tais como: 

I-os livros, brochu_,ras, folhetos, cartas 
e outroi. escritos; 

II -as conferências: alocuções, sermões 
e outras _obras da mesma natureza; 

IIT- as obras dramáticas e dramático-mo~ 
sicai_s; . . 

IV--as obras coreográficas e pantomími
cas, cuja execução cêoica se fixe por escrito 
ou pOr Oufia-qualquer forma; 

V -as composições mUsicãís, tenham ou 
não letra; 

Vl- as- obrãs cinematógraficas ê demais 
obras audivisuais; 

VII- as obras fotográficas e as produzidas 
por qualquer processo análogo ao da fotogra-

fia, desde qUe, pela escolha de seu objeto 
e pelas condições de sua execução, possam 
ser consideradas criaçôes artísticas; 

VIII- as obras de desenho, pintura, gra
vura, escultura e litografia;_ 

IX- as ilustrações, cartas geográficas_ e 
outras obras da mesma natureza; 

X....;.. osprofetos, esboços e obras plásticas 
concernentes ã geografia, topografia, enge
nharia, arquitetura, cenognilia e ciéncia; 

XI- as obras de arte aplicada desde que 
seu valor artístico possa dissociar-se do cará
ter industrial do objeto a que estiverem so
brepostas; 

XII- as adaptações, traduções e _outras 
transformações de obras originárias, previa
mente autorizadas e que não lhes cause dano, 
apres_entadas como criação intelectual nova; 

XIII:-::-: os programas de computador. 
Parágrafo único. No domínio das ciên

cias, a proteção recaírá sobre a forma literária 
ou artística das criações, não abrangendo o 
seu conteúdo científico ou técnico, sem pre
juízo dos direfios que protegem a proprie
dade industrial, marcas e patentes. 

Art. 79 São protegidas como obras coleti
vas, dentre outras, as coletânias ou compila
ções, corno seletas, compêndios, antologias, 
enciclopédias, crestomatias,- dicionários, jor
nais, revistas, coletâneas de textos legais, de 
despachos, de_decisões ou de pareceres admi· 
nistrativcis, parram.entareS ou judiciais, desde 
que, pelos critérios originais ou inusitados 
de s.eleção e organização, Constituam criação 
intelectual autónoma. . 

Art. s~ É titular de direitos de a-utor, 
quem adapta, traduz, arranja, ou orquestra 
obra caída no domínio público, não podendo 
opor-se a outra adaptação, arranjo, orques
tração ou tradução, sa!vo se for cópia da sua. 

Art. 9~ À cópia de obra de arte plástica 
[eita pelo próprio autor é assegurada a mesma 
proteção de que goza o original. 

Art, 10. A proteção à obra intelectual 
abrange o seu título, se original e inconfun
dível com o de obra do mesmO gênero, divul
gada anteriormente por outro autor. 
- Parágrafo único. O direito do titular de 

publicações peri6dicas, inclusive jornais, é 
protegido até um ano após a saída de seu 
último número, salvo se forem anuais, caso 
em que esse prazo se elevará a dois anos. 

Art. 11. As disposiÇões desta lei não se 
aplicaril ao·s- textOs de tratã:do-5 ou conven
ções, leis, decretos, regulamentos, decisões 
judiciais e demais atas oficiais. 

CAPITlJLO II 

Da autoria das obras intelectuais 

Art. 12. Para identificar-se comO-aUtOr, 
poderá o criador da obra intelectual usar de 
seu nome civil completo ou abreviado atê 
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por suas iniciais, de pseudónimo ou de qual
quer sinal convencional. 

Art. 13. Considera-se autor, não Paven· 
do registro da obra, aquele que, por uma 
das modalidades de identificação referidas no 
artigo anterior, tiver, em confOrmidade com 
o uso, indicada ou anunciada essa qualidade 
na sua utilização. 

Parágrafo úniCo. Na falta de indicação ou 
anúncio, presume-se autor da obra intelec· 
tua!, aquele que, pela primeira vez, a tiver 
utilizado publicamente. 

Art. 14. A autoria da obra em colabo
ração é atribuída àqueles colaboradores_ em 
cujo nome, pseudônirrio ·ou sinal convencia· 
naJ foi publicada. 

Parágrafo único. Não se considera cola
borador quem simplesmente auxiliou o autor 
na produção da obra intelectual, revendo-a, 
atualizando-a, bem como fi!ica"iizafido ou diri
gindo sua publicação. 

Art. 15. É assegurada a proteção às par
ticipações indíVíâUãis em o5ras -coletivas, cu
ja publicação, por qualquer forma ou proces
so, respeite os direiióS moraiS e patiiriwriiã.is 
dos participantes. 

§ 1" Ao participante da obra coletiva, cu
ja contribuição possa ser utilizada separada
mente, são asseguradas todas as faculdades 
inerentes à sua criação como obra individual, 
vedada, porém, a utilização que possa acãiTCi
tar prejuCzo- à eXploração da obra coletiva. 

§ z~ Qualquer dos participantes, no exer
cício de seus direitos morais, poderá proibír 
que se indique ou anuncie seu nome na obra 
coletiva, sem prejufzo do direito de haver 
a remuneração contratada. 

§ 3'1 Cabe ao organizador a titularidade 
dos direitos patrimoniais de autor sobre o 
conjunto cta obra coletiva. 

§ 4'-' O contrato com o çrganizador espe- . 
cificarâ a contribuição do participante, o pra
zo para entrega ou realização, a remuneraÇão 
e demais condições para sua execução. 

Art. 16. São co-autores da obra audio
visual o autor do assunto ou argumento literá
rio, musical ou lítero--lnusical, o diretor e o 
produtor. 

Parágrafo único_. Consideram-se cc-auto
res de desenhos animados os que criam os 
desenhos utilizados na obra audiovisual. · 

CAPÍTULO III 
Do registro das obras intelectuais 

Art. 17. Para segurança de seus direitos, 
o autor da obra intelectual poderá registrá-la, 
conforme sua natureza, no Ministério da Cu!- , 
tura-Minc, na Biblioteca Nacional, na Escola 
de Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Ar
tes da Universidade Federal do Rio de Janei
ro, no Conselho Nacional de Cineinci- Cõn
cine, no Consélho Federal de Engenharia, 

Arquitetu~a e -A,ironomia -· Confea ou no 
Insritllto Nacional da Propriedade Industrial 
-INP!. 

§ l!' Se a obra for de natureza que com
porte registro erg. rhais de um desses órgãos, 
pod~!á ser registrada apenas naquele com 
que tiver maior afinidade. 

_ :_-§ 29 OPoderExecutivo,mediantedecre
to, poderá, a qualquer tempo, reorgaliii:ar 
os serviços de registro, conferindo a outros 
órgãos as atríbuíções a q'ue se refere este ar
tigo. 

Art. 18. As dúvidas suscitadas quando 
elo registro serão submetidas, pelo órgão que 
o está processando, à decisão da instância 
administrativa superior. 

Art. 19. O registro da obra intelectual 
e seu respectivo traslado serão gratuitos. 

Art. 20. Salvo prova em contrário, é au
tor aquele em cujo nome foi registrada a obra 
intelectual, ou conste do pedido de licencia
mento pa~a a obra de e11genharia ou arqui
teftira. 

TÍTULO III 

Dos direitos do autor 

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art: 21. O autOr é tihilar de- diieitos mo
rais e patrimoniais sobre a obra intelectual 
que JITOduiiu. - - -

Art. 22-.-.- Não pode exercer direitos direi
tos o titular cuja obra foi retirada de circula~ 
ção em Virtude de seritença judicial irrecor
rfvel. 

Pã.rágrafo único. Poderá, entretanto, o 
autor reivindicar os lucros, eventualmente 
auferidos com a_exploraçáo de sua obra, en
qu.ãnto a mesma esteve em circulação. 

Art. 23. SalvO convenção em- con~árío, 
os co~autores da obra intelectual exercerão, 
de comum acordo, seus direitos. 

Art. 24. O co-autor poderá explorar sua 
colaboia:ção separadamente das demais que 
sejam de género diverso, sempre que a expio~ 
ração em separado não prejudique a utiliza
ção económica da obra comum. 

CAPÍTULO -fi 
Dos direitos morais do autor 

Art. 25. São- din!ii6s morais do autor: 
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a 

autoria da obra; 
II -o_ d~_ter_~u no_me, pseudónimo ou 

sinãf convenciOiial .índ-ica<io-ou anunciado, 
cofio sendo o dO-autof, na utilização de sua 
obra; 

UI -o de conservar a obra inédita; 
IV- o de assegurar a integridade da obra, 

opd"Jido-se a quaisquer modific~ç_ôes ou à -pra
tica- de a tos que, de qUalquer forma, possam 

_\ 

prejudicá-la, ou atingir ali:túr'(!m Sua reputa
ção ou honra; 
V- o_de modificar a obra, antes ou depois 

de utilizada; · 
VI- o de retirar de circulação, ou de lhe 

suspender qualquer forma de utilização já au
toriZada. 

19 Por inorte do ã:utor, transmitem-se a 
seus hei"deiiOS Os dir6ítos ã que se referem 
os incisos I a IV deste artigo. 

. § 29 Compete ao Estado a defesa da inte· 
gridade e autoria -da obra caída em domínio 
público. 

§ 3~ No caso do inciso V deste artigO, 
ressalvam-se as indenizações _a terceiros, 
quando couberem. 

Art. 26. Presume-se, na ausência de ma
nifestação expressa, que ao diremr·cabe o 
exercício do-s direitOs mofãiS sobre a obra 
cinematográfica. 

Art, 27. O autor poderá repudiar a -auto
ria de projeto arquitetónico alterado sem o 
seu consentimento durante a execução ou 
após a Conclusão da construção. 

Parágrafo único. O proprfetário da cons~ 
trução responde pelos danos que causar ao 
autor sempre que após o repúdio, der como 
sendo daquele a autoria do projeto iepudia
do. 

Art. 28. OS direitos morais do autor são 
inalienáveis e irrenunciávelS. 

CAPÍTULO·ill 

Dos direitos patrimoniais d9 autQr 
e de sua du~~~?- o--

An. 29. Cabe ao autor o" direito de utili
zar, fruir e dispor da obra literária, ar~fstica 
ou científica, bem corno o de autorizar- s·ua 
utilizaçãl) _ou fruiÇão -por terceiros, no todo 
ou em parte. 

Art. 30. Depende de autorização ·prévia 
e expressa do titular, ou de quem o repre~ 
sente, a utilização da obra ou produção, por 
qualquer forma, meio ou processo, tais corno: 
-I- a ~eproduçáo parcial ou integra; 
11- a edição; 
·rii- a adaptação, 6 árr3njo musical e 

-qualquer outras transformações; 
IV -a tradução para· qualquer idioma; 
V -a inclusão em fonograma ou produção 

audiovisual; 
VI- a venda, locação ou empréstimo de 

exemplares da repi-odução; 
VII- a comunicação ao público, direta ou 

indireta, mediante~_ 
a) representação, recitação ou declama~ 

ção; ' - · - · 

b) execução musical; 
c) emprego de auto-falante ou de sistema 

análogos; 
d) radiodifusão sonora ou televisiVa; 
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e) captação de transmissão de radiodifu
são em locais de freqüência coletiva; 

f} sonorização ambiental; 
g) exibição cinematográfiCa;-Videofono

gráfica ou por processo assemelhado; 
h) emprego de s_atélite_s artificiais; 
i) emprego de sistemas óticos, fios telefó

nicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios 
de comunicação similares que venham a ser 
adotados; 

j) exposição de obras de artes plásticas e 
figurativas; - -- ----- -

VIII- quaisquer outras formas, meios ou 
processos existentes ou que venham a ser in· 
ventados. 

Parágrafo único. A autorização concedi
da pelo titular para determinada forma, meio 
ou processo de utitizaçáo não se estende a 
qualquer dos demais. 

Art. 31. _Quando uma obra feita em cota~ 
boraçcio não for divisível, nenhum dos cola
boradores, sob pena de responder por perdas 
e danos, poderá, sem consentimento dos de
mais, publicá-la, ou autorizar-lhe a publica
ção, salvo na coleção .. de suas obras comple
tas. 

§ 1 ~ Havendo divergêliçia os colaborado
res decidirão por maioria. · 

§ 29 Ao colaborador dissidente fica asse
gurado o direito de não contribuir para as 
despesas da publicação, renunciando à sua 
parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva 
o seu nome na obra. 

§ 3° Cada colaborador pode, entretanto, 
individualmente, sem aquiescência dos ou
tros, registrar a ·obra e defender os próprios 
direitos contrã .. tetCeitós. 

Art. 32 .. Ninguém pode reproduzir obra 
que não pertença ao domínio público, a pre
texto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, 
sem permissão do autor. 

Parágrafo único. Os comentários ou ano
tações poderão ser publicadas _ _separadamen
te. 

Art.33. As cartas, -cuja publicação está 
condicionada ã permissã.o do autor, poderão 
ser juntadas como documento de prova em 
processos administrativos e judiciais. 

Art. 34. Quando o autor, em virtude de 
·revisão, tiver dado à obra versão definitiva, 
não poderão seus sucessores reproduzir ver
sões anteriores sem explícita referência ao 
fato. 

Art. 35. As diversas formas de utilização 
de obra intelectual são independentes entre 
si. 

Art. 36. Na obr3:Tntelectual produzida 
em cumprimento a dever funcional ou a con
trato de trabalho ou de prestação de serviços, 
os direitos patrimoniais de autor, salvo con
venção em contrário, pertencerão ao comi
tente para as finalidades estipuladas no c~m
trato de encomenda ou, inexistentes estas, 

para as finalidades que constituam o objeto 
prinCipal das suas atividades. · 

§ 1 ~, Conservará o comissário seus direi
tos patrimoniais com relação às demais for
mas de utilização da obra, desde que não 
aCãrre-tem para o comitente ria exploração 
d_a obra encomendada. 

§ 2~ O comissário recobrará a totalidade_ 
de seus direitos patrimoniais, não sendo obri· 
gado a restituir as quantias recebidas, sempre 
que sua retribuição for condicionada ao êxito 
da exploração econômica da obra e esta não 
se iniciar dentro do prazo de um ano sua 
entrega. 

§ 3" -0 autor terá direito de reunir em 
suaS oDras completas, a obra encomendada,· 
após un ano da entrega da encomenda. 

Art. 37. Salvo concenção em contrário, 
no contrato de produção os direitos patrimo
niais sobre a obra audiovisual pertencem ao 
seu produtor. 

Art. 38. A aquisição do original de uma 
obra ou de exemplar de seu instrumento ou 
veículo materail d_e utilização não confere ao 
adquirente qualquer dos direitos patrimo-
niaiS do autor. · 

Art. 39. O autor, que alienar obra de ar
te OU manuscrito_original, tem -díreito a parti· 
cipar no valor agre:gado à obra, sempre que 
novamente aliénada-.-

§ 1" Essa participação será de vinte por 
cento sobre o aumento de preço obtido em 
cada alienação, em face da imediatamente 
anterior. 

§ 2~ Não se aplica o disposto neste artigo 
quando o aumento de_ preço resultar apenas 
de desvalorização da moeda, ou quando o 
preço alcançado for inferior a cinco vezes o 
valor do maior salário mínimo vigente no 
País. 

Art. 40. Os direitos patrimoniais de au
tor, excetuaOos os rendimentos resultantes 
de sua_exploração, não se comunicam, salvo 
pacto antenupcial em contrário. 

Art. 41. Em se tratando de obra anóni
ma ou pseudónima, caberá a·quem publicá-Ia 
o exercício dos_ direitos patrimoniais -do _autor. 

Parágrafo único. O autOr que se der a 
conhecer assumirá o exerctcio dos direitos 
patrimoniais, ressalvados os direitos adqui-
ridos por_ terceiros·. · 

Art. 42. Os direitos patrimoniais de au
tor perduram por_ toda sua vida. 

§ to Os filhos, os pais, ou o cônjuge goza
rão vitaliciamente do.:; direitos patrimoniais 
do autor que se lhes forem transmitidos por 
sucessão mortis causa. 

§ 2~ Os demais sucessores do autor goza
ráo dos direitos pãtTimoniais que este lhes 
transfniti!"-pelo período de sessenta anos, a 
c_ontar de 19 de janeiro do ano subseqüente 
ao de seu- falecimento. 

§ 39 Aplica-se à<i obras póstumas o prazo 
de pioteção a que aludem os parágrafOS pre·: 
cedentes. 

Art. 43. Quando a obra intelectual, rea
lizada em colaboração, for indivisível, o pra· 
zo de proteçc'io previsto nos §§ 1" e 2" do 
artigo anterior contar-se-á da morte do últi
mo dos colaboradores sobreviventes. 

Parágrafo único._ Acrescer·se-ão aos de 
sobreviventes os direitOS de autor do colabo
rador que falecer sem sucessores. 

Art. 44. Será de sessenta anos o prazo 
de proteção aos direitos patrimoniai!'. sobre 
obras anônimas oU pseudônimas, contado de 
1 ~, de janeiro do ano imediatamente posterior 
ao da primeira publicação: 

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto 
no art. 42 e seus parágrafos sempre que o 
autor se der a conhecer antes do termo do 
prazo previsto no caput deste artigo. 

Art. 45. O prazo de proteção aos direitos 
patrimoniais sobre obras audiovisuais, foto
gráficas e de arte aplicada, será de sessenta 
anos, a contar de 19 de janeiro do ano subse
qüente ao de sua conclusão. 

Art. 46. Protegem-se por 15 anos a con
tar, respectivamente; âa publicação ou da 

-reedição, as obras encomendadas pela "União 
e pelos Estados, MunicíPio:-; e Distrito Fe
deraL 

Art. 47. Para os efeitos desta lei, consi~ 
deram-se sucessores do autor seus herdeiros 
até o segundo grau, na linha direta ou colate
ral, bem como o cônjuge, os legatários e ces
sionários. 

Art. 48. Além das obras em relação às 
quais decorreu o prazo de proteção aos direi· 
tos patrimoniais, pertencem ao domínio pU· 
blico: 
I- as de autor desconhecido, transmitida 

pela tradição oral; 
II- as publicadas em países que não partí

cipem de tratados a que tenha aderido oBra
sil, e que não confiram aos autores de obras 
aqui publicadas o mesmo tratamento que dis
pensam aos autores sob sua jurisdição; 

III -as de autores falecidos que não te' 
nham deixadO- sUcessores. 

CAPÍTULO IV 
Das limitações aos direitos de autor 

ArtL 49. Não constitui ofensa aos direi
tos de autor: 
I-A reprodução: 
a) de trechos de obras já publicadas, ou 

ainda que integral, de pequenas composiç-ões 
alheias no contexto de obra maior. desde que 
esta apresente caráter científico, didático ou 
religioso, e haja a indicação da origem e do 
nome do autor; 

b) na imprensa diária ou periódica, de notí~ 
cia ou de artigo informativo, sem caráter lite
rário, publicado em diários ou periódicos; 
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com a menção ao nome do autor, se assina
dos, e da publicação de onde foram trans
critos; 

c) em diários ou periódicos, de discurms 
pronunciados em reuniões públicas de qual
quer natureza; 

d) no corpo de um escrito, de obras de 
arte, que sirvam, como acessório. para expli
car o texto, mencionados o nome do autor 
e a fonte de que provierem; 

e) de obras de arte existentes_ em logra
douras públicos. 

f) de retratos, ou de outra forma de repre
sentação de efígie. feitos sob encomenda, 
quando realizada pelo proprietário do objeto 
encomendado, não havendo a oposição da 
pessoa neles apresentada ou de seus herdei
ros; 

II- a reproduçáo, em um só exemplar, 
para o uso privado do copista, sem intuito 
de lucro, de qualquer obra ou produção; 

III -a citação, em livros, jornais ou revis
tas, de passagens de qualquer obra, para fms 
de estudo, crítica ou polémica; 
IV- o apanhamento de lições em estabe

lecimentos de ensino, pOr aqueles a quem 
elas se dirigem, vedada, po_rém, sua publica
ção, integral ou pãrcial, sem autorização ex
pressa de quem as ministrou; 

V- a execução de fonogramas e transmis
sões de rádio ou televisão-em estabelecimen
tos comerciais, para demonstração à clien
tela; 

VI- a representação teatral e a execução 
musical, quando realizadas no recesso fami
liar ou para fins exclusivamente didáticos, nos 
locais de ensino, não havendo, e.m qualquer 
caso, intUito de-lucro; 

VII- a utilização de obras intelectuais in
dispensáveis à prova judiciária ou adminis
trativa. 

Art. _5_0. São livres as paráfrases e paró
dias que não forem verdadeiras reproduções 
da obra orginária, riem lhe implicarem des
crédito._ 

Art. 51. É lícita a reprodução de foto
grafia em obras científicas ou didáticas, com 
a indicação do nome do autor, e mediante 
o pagamento a este de retribuição equitativa. 

CAPÍTULO V 
Da cessão dos direitos de autor 

Art. 52. Os direitos podem ser, total -ou
parcialmente, cedidos a terceiros por ele ou 
por seus acessores, a: título universal ou singuw 
lar, pessoalmente ou por meio de represen
tante com poderes especiais. 

Parágrafo único. A transmissão total 
compreende todos os direitos de autor, salvo 
os de natureza personalíssima, e os expressa
mente excluídos por lei. 

Art. 53. A cessão total ou parcial dos di· 
reitos de autor, que se fará sempre por escri
to, presume-se onerosa. 

§ 1? Poderá a cessão ser averbada à mar
gem do registro a que se refere o arti&o 17 
ou, não estando a obra registrada, poderá 
o instrumento ser registrado pelo cessionário 
no Registro de Títulos e Documentos. 

§ 2° Constarão do instrumento do negó
ci._o jurídico os direitos objeto da cessão e 
as condições de" seu exercício quanto a tempo, 
lugar e preço. 

Art. 54. A cessão dos direitos de autor 
sobre obras futuras abrangerá, no máximo, 
o período de cinco anos. 

Parágrafo único. O prazo será reduzido 
a cinco ãnos sempre que indeterminado ou 
superior, diminuindo-se, na devida propor
ção, o preço estipulado. 

Art. .. .5.5. A omissão do nome do autor, 
ou de .colaborador, na divulgação da obra 
não presume o anonimato ou a cessão de 
seus direitos. 

Art. 56. A tradição de negativo, ou de 
meio· de reprodução análogo, induz à presun
ção de que foram cedidos os direitos de autor 
sobre a fotografia. 

TÍTULO IV 
Da utilização de obras intelectuais 

- . - CAPÍTULO I 
Art. 57. Mediante contrato de edição, o 

editor, obrigando-se a reproduzir grafica
mente e a divulgar a obra literária, artística 
ou cíeiitífica, que o autor lhe confia, adquire 
o direito exclusivo de publicá-la e de explo
rá-la pelas fonnas, meios e processos conven
cionais. 

Parágrafo único. Em cada exemplar da 
obra o editor mencionará: 

a) o título da obra e seu autor; 
b) no caso de tradução, o título original 

e o nome do tradutor; 
c) o ano de publicação; 
d) o seu nome ou marca que o identifique; 
e) o seu ·número de inscrição no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fa
zenda. 

Art. 58. Pelomesmocontratopodeoau
tor obrigar-se à feitura de obra literária, artís
tica ou- científica, em cuja publicação e divul
gação se empenha o editor. 

§ 1~' Não havendo termo fixado para a 
entre_ga da obra, pode o autor entregá-la 
quando lhe convier. 

§ 29 Em caso de falecimento ou de impe
dimento do autor para conçluir a obra, o edi
tor poderá: 
I- considerar resolvido o contrato, mes

mo que tenha sido entregue parte conside
rável da obra; 

II -editar a obra, sendo autónoma, me
diante pagamento proporcional do preço; 

III- mandar que outro a termine, desde 
que consintam os sucessores e seja o fato 
indicado na edição. _ -

§ 3~ .é vedada a publicação, caso o autor 
tenha se manifestado nesse sentido, ou se 
assim decidirem seus sucessores. 

-Art. 59._ Não havendo cláusula expressa 
em cõntrário o contrato versa apenas sobre 
uma edição. 

Parágrafo úncio. No silêncio do contrato, 
considera-se que uma edição é constituída 

·por 2.000 (dois mil) exemplares. 
Art. 60. O preço da retribuição será ar

bitrado em jufzo, com base nos usos e costu
mes, sempre que no contrato ou ao tempo 

do contrato não a tiver estipulado expressa
mente o autor. 

Art. 61. Sempre que os originais forem 
entregues em desacordo com o ajustado, e 
o editor não os recusar nos trinta dias seguin
tes ao do recebimento, têm-se por aceitas 
as alterações introduzidas pelo autor. 

Art. 62. Aoeditorcompetefixaropreço 
da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a pon
to que embarace a circulação da obra. 

Art. 63. A menos que os direitos patri
moniais do autor tenham sido adquiridos pelo 
editor, numerar-se-ão todos os exemplares 
de cada edição. 

Parágrafo_ único. Considera-se contrafa
ção, sujeitando-se o editor ao pagamento de 
perdas e danos, qualquer repetição de núme
ro, bem como exemplar não numerado ou 
que apresente número que exceda a edição 
contratada. 

Art. 64. Quaisquer que sejam as condi
ções do contrato, o editor é obrigado a facul
tar ao autor o exame da escrituração na parte 
que lhe corresponde, bem como a informá-lo 
sobre o estado da edição. 

Art. 65. O ,editor será obrigadO a prestar 
contas semestrais ao autor sempre que a retri
buição deste estiver condícionada à venda da 
obra. 

Art. 66. O editor não pode fazer abre
viações, adições ou modificações na obra, 
sem permissão do autor. 

Art. 67. A obra deverá ser editada nos 
três primeiros anos da celebração do contraw 
to, salvo prazo diverso estipulado em conven
ção. 

Parágrafo único. Não havendo edição da 
obra no prazo legal, o contrato será resolvido 
e o editor responderá pelos danos causados. 

Art. -68. Enquanto não se esgotarem as 
edições a que_ tiver direito o editor, não pode
rá o autor dispor de sua obra, cabendo o 
ônus da prova. 

Parágrafo únicÇI. Na vigência do contrato 
de edição, assiste ao.editor o direito de exigir 
que se retire de circulação edição da mesma 
obra feita por outrem. 

Art. 69. O editor deverá reeditar a obra, 
quando estiver esgotada a última edição, em 
prazo que lhe será notificada pelo autor, sob 
pena de perder o direüo em favor do autor 
e de responder pelos danos que a este causar. 

Art. 70. Tem direito o autor ·da fazer, 
nas_edições sucessivas de suas obras, as emen
das e alterações que bem lhe aprouver, de
vendo pagar ao editor valor equivalente aqs 
gastos extraordináriOs que der causa. 

Parágrafo único. o·ectitor poderá opor-se 
às alterações que lhe prejudiquem os interes
ses, ofendam a sua reputação, ou aumentem 
sua responsabilidade. 

Art. 71. O editor, negando-se o autor, 
poderá, em novas edições, encarregar- tercei
ro da atualização da obra que dela necessite 
em virtude de sua natureza mencionançlo o 
fato na edição. . 

CAPÍTULO II 
Da representação e execução . 

Art. "l.l.. ~em prévta e expressa auton· 
zação do titular, ou de quem o represente, 
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não poderão ser transmitidos pelo rádio. ser
viço de alto-falantes, televisão ou outro meio 
análogo, representados ou executados cm es
petáculos públicos e audições públicas, dra
ma, tragédia, composição musical, com letra 
ou sem ela, ou obra de caráter assemelhado. 

§ 1 o Consideram-se espetáculos públicos 
e audições públicas, para os efeitos legais, 
as representações ou execuções em locais ou 
estabelecimentos, como teatros, cinemas, sa
lões de baile ou concerto, boates, bares, clu
bes de qualquer natureza, lojas comerciais 
e industriais, estádios, circos, restaurantes, 
hotéis, -meios .de transportes de passageiros 
terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde 
quer que se representem, recitem, interpre
tem ou transmitam obras intelectuais com a 
particípação de artistas remunerados, ou me
diante quaisquer proCessos foD.omecânicos, 
eletrónicos ou audiovisuais. 

§ 29 Nenhum empresário poderá realizar 
espetáculo público, audição pública ou emis
são de radiodifusão sem prévia autó'rização 
do autor da obra nele utilizada, ou de associa
ção que o represente, e sem prévio paga
mento do preço acordado, 

§ 3~ O empresário entregará ao autor ou 
associação que o represente, no dia seguinte 
ao espetáculo público, audição pública ou 
emissão de readiodifusáo, relação completa 
das obras e fonogramas utilizados. 

§ 4~· Quando a remuneração dependa da 
freqüência do público, poderá o empresário, 
por convênio com os titulares de direitos au
torais, pagar o preço após a realização do 
espetáculo. 

Art. 73. O autor, observados os usos lo
cais, notificará o emprCs-átib do prazo para 
a representação ou para a execução, salvo 
prévia estipulação convencional. 

Art. 74. Ao autor assiste o direito de 
opor-se à representação ou execução que não 
seja suficientemente ensaiada, bem como o 
de fiscalizar o espetáculo, por si ou por dele
gado seu, tendo, para isso, livre acesso, du
rante as representações ou execuções, ao lo
cal onde se realizam. 

Art. 75. O autor da obra não pode alte· 
rar-lhe a substância, sem acordo com o em
presário que a faz representar. 

Art. 76: Sem licença do autor, não pode 
o empresário comunicar o manuscrito da obra 
a pessoa estranha à representação ou à execu
ção. 

Art. 77. Salvo se abandonarem a empre· 
sa, não podem os principais intérpretes e os 
direitos de orquestra ou coro, escolhidos de 
comum acordo pelo autor e pelo empresário, 
ser substituídos por ardem deste, sem que 
aquele consinta. 

Art. 78. É impenhorável e parte do pro· 
duto dos espetáculos reservada ao autor e 
aos artistas. 

CAPÍTULO III 
Da utilização de obra de arte plástica 

Art. 79. Salvo convenção ·em contrário., 
o autor de obra de arte plástica, ao alienar 
o objeto em que ela se materializa, transmite 
ao adquirente o direito de expõ-ta ao público. 

Art. 80. A autorização para reproduzir 
obra de arte plástica, por qualquer processo, 
deve constar de documento, e se presume 
onerosa, 

CAPÍTULO IV 
Da utilização de obra fotográfica 

Art. 81. O autor de obra fotográfica tem 
direito a reproduzi-Ia, difundí-la e colocá-la 
à venda, observadas as restrições à exposiçãO 
e reprodução de artes figurativas. 

§ 1" A fotografia, quando divulgada, in
dicará de forma legível o nome do seu autor. 

§ 29 É vedada a reprodução de obra fotó
grafica que não esteja em absoluta conso
nância com o original, salvo prévia autori
zação do autor. 

CAPÍTULO V 
Da utilização de fonograma 

Art. 82. Ao publicar o fonogram~ o pro-
dutor mencionará em cada exemplar: -

a) o t[tulo da obra incluída e seu autor; 
b) 9 nome ou pseudônimo do intérprete; 
c) o ano da publicação; 
d) o seu nome ou marca que o identifique; 
e) o seu número de inscrição no Cadastro 

Geral de COntribuinte do Ministério da Fa
zenda. 

J>ar_ágraf_o ~nico. Na falta de espaço na 
etiqueta do exi!iiiplar, esre·s dados constarão 
do respectivo envoltório ou de folheto que 
o acompanhe. 

CAPÍTULO VI 
Da util~ação da obra audiovisual 

Art. 83. _A autorização do autor de obra 
intelectual para produção audiovisual impli
ca, salvo disposição em contrário, licença pa
ra sua utilização económica. 

§ 1" A exclusividade da autorização de
pende de cláusula expressa e cessa dez anos 
após a celebração do contrato, ressalvado ao 
produtor da obra audiovisual de· continuar 
a utilizá-la. 

§ 29 Em cada cópia da obra audiovisual 
mencionará o produtor: 

a) o título da obra audivisual; 
b) os nomes ou pseudônimos do diretor 

ç dos demais co-autores; 
c) o título da obra adaptada e seu autor, 

se for o C-3So; 
d) os artistas intérpretes; 
e) o ano de publicação; 
f) o seu nom_e ou marca que o identifique; 

__ g) _ o_seu número de inscrição no Cadastro, 
Geral de Contribuintes do Ministério da Fa· 
zenda. 

Art. 84. O con_trato de produção audio
visual deve estabelecer: 
I-A remuneração devida pelo produtor 

aos demais cc-autores da obra e aos artistas 
intérpretes e exeCutantes ou coadjuvantes, 
bem como o tempo, lugar e forma de paga· 
mcnto; 
II- o prazo de conclusão da obra; 
III- a responsabilidade do produtor para 

c6m oS deniais co-autores e artistas, no caso 
de cc-produção. 

Art. 85. O colaborador da obra audio
visual que interromper, temporária ou defini
tivamente, sua participação, não poderá se 
opor a que esta seja utilizada na obra, nem 
a que terceiro o substitua, resguardados os 
direitos que adquiriu quanto à parte já execu
tada. 

Art. 86. Caso a remuneração dos demais 
cc-autores e outros participantes da obra au
diovisual dependa dos entendimentos de sua 
utilização económica, o produtor prestará 
contas anuais, se outro prazo não houver sido 
pactuado. 

Art. 87. Não havendo disposição em 
contrário, poderão os cc-autores da obra au
diovisual utilizar-se, em gênero diverso, da 
parte que constitua sua contribuição pessoal. 

Parágrafo úníco. Se o produtor não con· 
cluir a obra audiovisual no prazo ajustado, 
ou não a publicar dentro de trés anos, a contar 
de sua conclusão, a utilização a que se refere 
este artigo será livre. 

Ar!. 88. Os direitos autorais relativos a 
obras musicais, lítero-musicais e fonogramas 
inclufdos em obras audiovisuais serão devidos 
a seu.'> titulares pelos responsáveis dos locais 
ou estabelecimentos a que alude o .§ r~ do 
art. 73, "que as exibirem, ou pela<> emissoras 
de televisão que as transmitirem. 

Art. 89. A exposição, difusão ou exibi
ção de fotografias ou fixações audiovisuais 
de operações cirúrgicas dependem da autori
zação do cirurgião e de pessoa operada, ou 
de seu cônjuge ou herdeiros, caso tenha esta 
falecido. 

Art. 90. As disposições deste capítulo 
são aplicáveis às películas em sonorização. 

CAPÍTULO VII 
Da utilização da obra publicada em 

diários ou periódicos 

Art. 91. O direito de utilização econó
mica dos escritos publicados pela imprensa, 
diária ou periódica, com exceção dos assina
dos ou que apresenta sinal de reserva, perten
ce ao editor. 

Parágrafo único. A cessão de artigos assi· 
nados, para publicação em diários ou perió
dicos, não produz efeito, salvo convenção em 
contrário, além do prazo de vinte dias, a con
tar de sua publicação, findó o qual recOófã 
o autor em toda a plenitude o seu direito. 

CAPÍTULO VIII 
Da utilização da obra coletiva 

Art. 92. Ao publicar a obra coletiva o 
organizador mencionará em cada exemplar: 

a) o título da obra; 
b) a relação de todos os participantes, em 

ordem alfabéticci, se outra não houver sido 
convencionada: 

c) o ano de publicação; 
d) o seu norp.e ou marca que o identifique; 
e) o seu número de inscrição no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fa
, zenda, 

Parágrafo único. Para valer-se do dispos
to no § z~ do artigo 15 deverá o participante 
notificar o organizador, por escrito, até a en~ 
trega de sua publicação. 
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TITULO V 
Dos direitos conexos 

CAPITULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 93. As normas relativas aos direitos 
de autor aplicam-se, no que couber, aos direi
tos que lhes são conexos. 

Parágrafo único. A proteção da presente 
lei aos direitos conexos deixa intacta e não 
afeta as garantias asseguradas aos autores de 
obras literárias, científicas e artísticas. 

CAPITULO II 
Dos direitos artistas, intérpretes ou 

executantes e dos produtores de 
fonogramas 

Art. 94. O artista, seu herdeiro ou seu 
sucessor, a título oneroso ou gratuito, poderá 
impedir a gravação, reprodução, transmissão 
ou retransmissão, por empresa de radiodi
fusão, ou Utilização por qualquer forma, meio 
ou processo, de suas interpretações ou execu~ 
ções, para as quais não tenhao dado seu pré
vio e expresso consentimento. 

§ lo Quando na interpretação ou na exe
cução participarem váríos artíst<~.s, seus direi
tos serão exercidos pelo diretor do conjunto. 

§ z~ A proteção aos artistas, intérpretes 
e executantes ou coadjuvantes, se estende 
â reprodução da voz e imagem, quando asso
ciadas às suas atuações. 

Art. 95. As empresas de radiodifusão 
poderão realizar fixações de interpretação ou 
execução de artistas que as tenham permitido 
para utilização em determinado número de 
emissóes, facultada sua conservação em ar
quivo público. 

Parágrafo único. A reutilização subse
qüente da fixação, no país ou no eXterior, 
somente será lícita mediante autorização es
crita dos titulares de direitos intelectuais in
cluídos no programa, -pelo número de vezes 
e nos territórios aUtorizados, devida uma re
muneração adicional aos titulares para cada 
nova utilização. 

Art. 96. Os intérpretes gozam dós direi
tos de integridade e autoria de suas interpre
tações. 

Art. 97. Tem o -produtor de fonogramas 
o direito exclusivo de autorizar ou proibi-lhes 
a reprodução ou a execução públicas, inclu
sive pela radiodifusão, a locação e todo e 
qualquer outro meio, forma ou ptcicesso de 
utilização. 

Art. 98. Cabe ao produtor fonográficO, 
ou a que o represente, perceber dos usuários 
a que se refere o art. 73, os prove ritOs pecu
niários resultantes da execução pública dos 
fonogramas e reparte-los com os artistas. 

§ 19 Na ausência de corivenção entre as 
partes, a metade do produto arrecadado, de
duzidas as despesas, ca~~rá aos artistas que 
hajam participado da fixaçã~ do fonogramas. 

§ 2? O quinhão dos artistas será repartido 
da seguinte forma, savlo convenção em con
trário: 
I-dois terços para o intérprete; e 
II- um terço, dividido em partes iguais, 

para os músicos acompanhantes e membros 
do coro. 

§ 3; Illiérprete é o cnator, artista ou con
junto vocal que figurar em primeiro plano 
na etiqueta do fonograma, ou o diretor da 
orquestra, quando a agravação for instru
mentaL 

§ 4" A parte devida a conjunto vocal será 
dividida igualitariamente entre os seus com· 
ponentes. 

CAPÍTULO [[[ 
·nas Direitos das empresas de 

radiodifusão 
Art. 99. Cabe às empresas de radiodifu· 

são autorizar ou proibir a retransmissão, fixa
ção e reprodução de suas emissões, bem co
mo a comunicação ao público, pela televisão, 
em locais de freqiiéncia coletiva, de suas rra
missões. 

CAPÍTULO IV 
Do Direito de Arena 

Art. 100. À entidade a que esteja vincu
lado o atleta, pertence o direito de autorizar 
ou proibir a fixação, reprodução, trasmissão 
ou retransmissão, por qualquer forma, meio 
ou processo, de espetáculo desportivo públi-
co. --- . -

§ 1~ Salvo convenção em contrário, vinte 
por cento do preço da autorização serão dis
tribuídos, em partes iguais, aos atletas partici
pantes do espetáculo. 

§ z~ Não estando o atleta vinculado <1. en
tidade desportiva caber-lhe-â autorizar indi
vidualmente os atos a que se refere este ar-
tigo. -

Art. 101. O disposto no artigo anterior 
não se aplica à fixação de partes do espetá
cuJo, cuja duração, no conjunto, não exceda 
"! três minutos, para fins exclusivamente in
formativos, na imprensa, cinema ou televi~ 
são. 

CAPÍTULO V 
Da dUrSÇB.o dos direitos _conexos 

Art. 102. É de s_essenta anos o prazo de 
proteçáo aos direitos conexos, contado a par
tir de 1~ de janeiro do ano subseqüente à 
fixação, para os fonogrmas, à trasmissão, pa~ 
ra: as emissões das empresas de radiodifusão, 
e à realização do espetáculo, para os demais 
caS-os. 

TÍTULO VI 
Das associações de titulares de direitos 

de autor e dos que lhes sào conexos 

Art. 103. Para o exercício exclusivo e de· 
fesade seus direitos autorais, podem os titula
res de direitos_ autorais associar-se, sem intui· 
to de lucro. 

§ 19 É veçl.ado pertencer a ffiais de uma 
associação da mesma natureza, livre, porém, 
o titular, de transferir-se, a qualquer momen
to, para outra associação, devendo comuni
car o fato, por escrito,_ à associação a que 
pertence. 

§ 2~ -Os estrangeiros domíciliados no ex
terior poderão outorgar procuração a qual
quer associação, vedada sua inclusão como 
associado. 

Art. 104. Com o ato de filiação, as asso
ciações se tornam mandatárias de seus asso-

ciados para a prática de todos os atos neces
sários à defesa judicial ou extrajudicial de 
seus direitos autorais, bem como para sua 
cobrança, salvo cláusula expressa em contrá
rio. 

Parágrafo único. Os titulares de direitos 
poderão praticar, pessoalmente ou por tercei
ros, os atos refefidos neste artigo. 

Art. 105. Para funcionar no país, as asso
ciações de que. trata o art. 103 deverão estar 
regiStrados no Registro Civil de Pessoas Jurí
dicas. 

Parágrafo único. As associações com se
de no exterior far-se-ão representar, no país, 
por associações nacionais constituídas na for
ma prevista nesta lei. 

Art. 106. A assembléia geral dos sócios 
será o 6:tg-ão supremo da associação, o qual 
elegerá os diretores, fixando-lhes a remune
ração. 

Art. 107. A escrituração das associações 
obedecerá às normas de contabilidade comer
cial, autenticados seus livros pelo Registro 
Civil de Pessoas Jutídicas. 

Art. 108. O sindicato ou associação pro
fissional que congregue não menos de um 
terço dos filiados de uma associação autoral 
poderá, uma vez ao ano, após notificação 
com oito dias de antecedência, fiscalizar, por 
intermédio de auditor, a exatidão das contas 
prestadas a seus representantes. 

Art. 109. Poderão as associações cons
tituir em escritório central pa.ra a arrreca
dação e distribuição, em comum, dos direitos 
relativos à comunicação ao pdblico de obras 
musicais e !itero-musicais e de fonogramas. 

§ 1~ O escritório central organizado na 
forma prevista neste artigo não terá finali
dade de lucro e será dirigido e administrado 
pelas associações que o integr~~· 

§ zo G escritórío centrar e aS as-sociações 
a .que se refere este Título atuarão em Juízo 
e fora dele em seu próprio nome, ou como 
substitutos processuais dos titulares a eles 
vinculados. 

TÍTULO VIl 
Das Disposições Gerais 

Art. 110. A UniãÕ e os Estados poderão 
desapropriar por utilidade pública ou inte
resse social, mediante justa e prévia indeni
zação em dinheiro, qualquer obra publicada 
cujo titular não quiser republicá-la, ressal
vado o exercícío do direito assegurado ao in
ciso VI do artigo 25. 

Art. 111. O autor de obra teatral ao au
torizar a sua tradução ou adaptação, poderá 
fixar prazo para utilização da mesma em espe
táculos públicos. 

Parágrafo único. Após o decurso do pra
zo <l que se refere este artigo, não poderá 
opor-se o tradutor ou adaptador à utilização 
de outra tradução ou adaptação autorizada, 
salvo se for cópia da sua. 

Art. 112. Autorizada a representação de 
obra teatral feita em colaboração, não poderá 
um dos cc-autores revogar a autorização da
da, provoqndo a suspensão da temporarda 
contratualmente reajustada. 
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Art. 113. Os titulares de direitos de au· 
tor e dos que lhes são conexos domiciliados 
no país, cujas obras, produções, interpret.t.w 
ções e execuções sejam susceptíveis de repro
dução privada, nos termos do inciso II do 
artigo 49, terão direito a rcmunei:ação de na
tureza autoral, como compensação à possibi
lidade de reprodução de obras e fonogramas, 
em fitas magnéticas_ ou quaisquer outros su
portes materiais. 

§ 19 A remuneração será de 20% do pre
ço de faturamento, devida pelo fabricante, 
,na saída do estabelecimento fabril, ou pelo 
importador, no ato do desembaraço na alfân-
dega. · 

§ 2~ o pagclménto-devera ser efetivádo, 
pelo fabricante ou importador, ~entro do pra
zo de 60 (sessenta) dias, importando a mora 
na indexação da quantia devida ao nível da 
correção monetária oficialmente ·fixada, 
acrescido de juros legais. 

§ 3~' A cobrança da remuneração será fei
ta coletivamente, por entidade organizada 
para este fim pelas associações a que se refere 
o art. 104, ou mediant_e mandato por eles 
outorgado ao escritório a que se refere o art. 
110. 

§ 49 Caberá às assaciações de titulares de 
direitos autorais adotar os critérios de distri
buição aos titulares das quantias arrecadadas, 
respeitados os direitos de cada um. 

§ 59 Na falta de acordo entre as associa
ções quanto à distribuição -~a remuneração 
correspondente às fixações exclusiVamente 
sonoras, esta será somada ao montante da 
execução pública a distribuir, cabendo meta
de daquele valor aos titulares de direito de 
autor, e a outra metade aos de direitos cone
xos, o_bedecid~s, quanto a estes, as propor
ções estabelecidas no art. 99. 

§ 69 A falta de acordo entre as associa
ções, quanto à distribuição da remuneração 
correspondente as fixações audiovisuais, ca
berá a metade ao produtor e a outra será 
repartida, em partes iguais, aos demais cc-au
tores, ao autor da obra adaptada e aos intér
pretes nominados nos letreiros. 

Art. 114. Os suportes materiais referi
dos no artigo anterior, utilizados para dupli
cação de fonogramas ou videofonogramas 
por seus próprios produtores ou seus conces
sionários, não estarão sujeitos <ia -pagamento 
da remuneração de que trata esta lei. 

TITULO VIII 
Das sanções às violações dos direitos de 

autor e direitos que lhes são conexos 
CAPITULO I 

Disposições preliminares 

Art. 115. As sanções civis de que trata 
o Capítulo seguinte se aplicam sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

CAPÍTULO 11 
Das sanções civis e administrativas 

Art. 116. O titular cuja obra seja friiudÍl
lentamente reproduzida, divulgada ou de 
qualquer forma utilizada, poderá, tanto que 
o saiba, requerer a apreensão dos exemplares 

reprOduzidos ou a suspensão da divulgação 
ou utilização da obra, sem prejuízo do direito 
à indenização por perdas e danos. 

Art. 117. Quem editar obra literária, ar
tística ou científica, sem autorização do titu- · 
lar, perderá para este os exemplares que se 
apreenderem, e pagar-lhe-á o restante da edi
ção ao preço por que foi vendido ou for ava
liado. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o 
número de exemplares que constituem a edi
ção fràUdulenta, pagará o transgressor o valor 
de 2.000 exemplares, além dos apreendidos. 

Art. 118. Quem, ciente da fraude, ven
der, expuser à venda, ocultar, adquirir, distri
buir o_u tiver em depósito, para o fim de ven
da, obra reproduzida com fraude, será solida
riamente responsável com o contrafator nos 
termos dos artigos precedentes, respondendo 

· como contrafatores o importador e o distri
buidor em caso de reprodução no exterior. 

Art. 119. Aplica~se o disposto no art. 
117 às transmissões, retransmissões, reprodu
ções e outras utilizações, realizadas sem auto
rização por quaisquer formas, meios ou -pro
cessos, ç1e execuções, interpretações, emis
·só"eS-eionogramas protegidos. 

Art. 120. Quem, na utilização, por qual
quer forma, rneio ou processo, de obra inte
lectual, deixar de indicar ou de anunciar, co
mo tal, o nome, pseudónimo ou sinal conven
cional do autor e do intérprete, além de res
ponder por danos morais, está obrigado a 
divulgar_-lhe a identidade da seguinte forma: 

I.=.... em se tratando de empresa de radiodi
fusão, no mesmo horário em que tiver ocor
rido a infração, por três dias consecutivos; 

IJ - em se tratando de publicação gráfica 
ou fonográfica, mediante inclusão de errata 
nos exemplares ainda não distribuídos, sem 
prejuízo de comunicação, com destaque, por 
três veze~fconsecutivas, em jornal de grande 
circulação, dos domicilias do autor, do intér
prete, e do editor ou produtor; 

III - em se tratando de outra forma de 
utilização, por comunicação através da im
prensa, na forma a que s_e refere o inciso 
anterior. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica a programas sonoros, exclusiva
mente musicais, senl qiialquú forma de locu
ção- ati propaganda comercial. 

Art. 121. O titular dos direitos patrimo
niais de autor ou _conejos pode requerer me
dida liminar à autol:idade Judiciária objeti
vando a interdição da representação, execu
ção, transmissão oU retransmissão de obra 
intelectual, inclusive fonograma, sem a auto
rização devida, bem como a apreensão, para 
garantia de seus direitos, da receíta bruta. 

§ 1? As mesma sanções serão aplicadas 
~lã autoridade policial no caso de infração 
da obrigação de pagamento prevista nos pará
grafos 29 e 39 do art. 73. 

§ 29 A interdição não será suspensa antes 
do infrator exibir a autoriZação, o compraM 
vante de pagamento, ou ambos, relativos a 
todas as obras e produções_ utilizadas, confor
me a causa da interdição. 

Art. 122. Pela violação de direitos auto
rais nos espetáculos e audições públicas., re:il
lizados nos locais ou estabelecimentos a que 
alude o § 1~ do art. 73, seus proprietários, 
diretores, gerentes, empresários e arrenda
tários, re-spondem solidariamente com os or
ganizadores dos espetáculos, sempre que 
houver culpa ou dolo na contratação ou reali
zação dos mesmos. 

Art. 123. O empresário e os artistas não 
poderão alterar, suprimir ou acrescentar, nas 
representações ou execuções, palavras, frases 
ou cenas, sem autorização, por escrito, do 
autor. 

Parágrafo únicO. O autor poderá cassar 
a autorização caso o empresário ou os artistas 
reincidam na infração. 

CAPÍTULO III 
Da Prescrição 

Art. 124. Prescreve em cinco anos a ação 
civil por ofensa a direitos patrimoniafs de au
tor ou conexos, contados o prazo da data 
em que se deu a violação. 

TÍTULO IX 
Disposições finais e transitórias 

Art. 125. As associações de que trata o 
Título VI desta lei, já existentes à data de 
sua promulgação, terão o prazo de 180 dias 
para adaptar seuS estatutos à nova regula
mentação legal. 

Parágrafo único. Não se alcançando, nas 
duas primeiras convocações,_o "quorum" de 
qlie trata O§ 3~ do-art. 108 da Lei n~ 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973, a associação po
derá proceder a uma terceira convocação, 
com intervalo mínimo de trinta dias, peden
do, então, deliberar com a presença de qual
quer número de_ associados. 

Art. 126. Fica extinto O CoilseihO Nacio
nal de Direito Autoral - CNDA, Criado e 
regido pela Lei no 5.988, de 14 de dezembro 
de 1973 e leis posteriores, órgão autónomo 
da Administração Direta da União vinculado 
ao Ministério da Cultura, transferindo~se seu 
patromônio, bem assim os recursos financei
ros e orçamentários, para aquele Ministério. 

§ 19 Os bens móveis materiais e quipa
mentos integiãntes do património do órgão 
extinto, passarão ao património da_ União e, 
após-inventário, à responsabilidade do Minis
tério da Cultura. 

§ 29 A Uni3à.sucedei-á o órgão extinto 
em todos os seus direitos, créditos e obriga
ções, decorrentes de lei. ato administrativo 
ou cOntrato, bem assim nas demais obriga~ 
ções pecuniárias, inclusive nas respectivas re~ 
ceitas, que passarão a ser recolhidas à conta 
do Tesouro Nacional. 

§ 39 A Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional e o Ministério da Cultura adotarão 
as providências necessárias à celebraÇão de 
aditivos, visando à adaptação dos instrumen~ 
tos contratuais firmados pelo órgão extinto 
aos preceitos legais que regem os contratos 
em que seja parte a Uniãõ. -

§ 49 Os servidores estáveis do órgão ex~ 
tinto serã:o aproveitados na forma do art. s~ 
da Leí n~ 7.662, de 17 de maio de 1988. 
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§ so As despesas decorrentes da execu
ção do disposto neste artigo correrão à conta 
de dotações consignadas no Orçamento Ge· 
ral da União. 

Art. 127~ Na aplicação dos preceitos es
tatuídos na presente lei serão atendidas as 
disposições a ela aplicáveis dos Decretos nú
meros.:. 4.790, de 22 de janeiro de 1924; 5, 
492, de 16 de julho de 192&; 18.527, de 10 
de dezembro de 1928; 1.023 de 17 de maio 
de 1962; 57.125, de 19 de outubro de 1965; 
61.123, de 1• de agosto de 1967; 75.699, de 
6 de maio de 1975; 76.905, de 24 de d~embro 
de 1975; 76.906, de 24 de dezembro de 1975; 
78.965, de 16 de dezembro de 1976; 82.385, 
de 5 de outubro de 1978; .... 95.971, de 27 
de abril de 1988 e 96.036 de 12 de maio de 
1988. 

Art. 128. - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicaçáo, mantidas as leis 
nas 6.533, de 24 de maio de 1978 e 7.646~ 
de 18 de dezembro de 1987, bem como a<> 
disposições inalteradas da Lei n" 5.988, de 
14 de dezembro de 1973 e demais disposições 
legais compatíveis com _a presente lei, revo
gadas as disposiçõ~s_em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação as Emendas de n91 1 a 25, 
de parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que aprovam as emen
das queiram permanecer sentadas. (Pausa.) 

Rejeitadas as emendas, a matéria vai à Co
missão Diretora para a redação final. 

São as seguintes as emendas rejeita
das: 

EMENDA N•l 
(De Plenário) 

O caput do art. 1", passa a ter a seguinte 
redação;_ __ 

"Art. lo Esta lei regula os direitos 
de autor." 

EMENDA N•2 
(De Plenário) 

O caput do art. 2" passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 29 Para os efeitos dessa: lei, a 
obra é bem móvel." 

EMENDA N•3 
(De Plenário) 

O inciso IV do art. 49 passa a ier a seguinte 
redação: 

''Art, 4~ ·••·····-··••L••••·•'-•u•····--·· 
IV-Reprodução=~ cópia de obra 

literária, científica ou artística." 

EMENDAN'4 
(De Plenário) 

Supressão da alínea a do inciso VI do art. 
4'. 

EMENDAN•S 
(De Plenário) 

A alínea b do inciso VI do art. 49, passa 
a ter a seguinte redaçáo: 

"Art. 4~ ................................ .. 
Vl- b) coletiva _- Quando tem o 

concurso de diversos criadores." 

EMENOA N•6 
(De PlenáriO) 

Suprirríir a alínea i do inciso VI, do art. 
4• 

EMENDA N~7 
(De Plenário) 

Os incisos IX e X ~om suas respectivas 
alíneas a -~--b do art. passa a ter a seguinte 
redação: 

1--·~"'"'"'"""""""-·'"" ............................ . 
. --~- -. -~-- ~~~- -~-~-~---....,.,.· --~ ...... -.... -- ---- .. . 

IX-Editor a pessoa física ou jurídica au
torizada pelo autor a reprodução gráfica da 
obra.- --
X- PrOâutor: 
a) fánográfico- a pessoa física ou jurídica 

autoriiãóo pelo autor a edição fonográfica 
da obra. 

b) cinematográfico - a pessoa física ou 
jurfdica autorizada pelo autor à edição cine
matográfica ou audiovisual da obra. 

EMENDAN·S 
(De Plenário) 

O _C$-put do artigo 5o passa a ter a seguinte 
redação: -

Art. 5? "Não caem no domínio das pes
soas- físicas ou jurídicaS de diréito público ou 
privado, as obras por elas publicadas ou sub
vencionadas." 

-EMENDA N•9 
(De Plenário) 

Supressão dos parágrafos lo e 2? do artigo 
5•. 

EMENDA Nt lÕ 
(De Plenário) 

Os incisos VI, VII, XI e XU do artigo 6° 
passam a ier a seguinte redação: 

Art. 6• : --
1 - .~.c> .......................................... .. 

••• -.- •• -- ...... =. ••• ---... ·~ -·~·~·-- ------· ••• - • ;;;; .-; ... -••• - -

VI --''As obras cinematográficas e as pro· 
duzidas por processos audioviuais, análogos 
aos da cinematográfia. 

VII- As obras fonográficas e as produ
zidas por processo análogo ao da fotografia. 

VI!)- ............................................ . 

XI ~A:s obras de arte aplicada. 
XII -As adaptações, traduções, interpre

taçóes e outras transformações de obras origi
nárias, previamente autorizadas, e não lhes 
causando danos, se apresentem como cria_ção 
-intefe-ctual nova". 

EMENDAN•Il 
(De Plenário) 

O caplif do ãrtigo 79 passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 7~ ''São protegidas como obras cole~ 
tivas e assegurados os direitos dos criadores 

_ das partes que as constituem ás coletâneas 
ou compiç6es, Como seletas, Compêndios, an
tologias, enciclopédias, dicionários, jornais, 
revistas, coletâneas de textos legais, de des
pachos, de decisões ou de pareceres adminis
trativos, parlamentares ou _judiciais, desde 
que pelos critéi'ios originais de forma consti~ 
tuam criação intelectual autónoma." 

EMENDA N•12 
(De Plenário) 

o caput do art. s~ passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. s~ "É titular de direitos de autor 
quem adapta, traduz, arranja, orquestra ou 

·interpreta obra caída do domínio público, 
não podendo opor-se a outra adaptação, tra
dução, arranjo, orquestração ou interpreta
ção, salvo se for cópia da sua. 

EMENDA N• 13 
(De Plenário) 

Suprimir o parágrafo único do artigo 10. 

EMENDA N•l4 
(De Plenário) 

O caput do artigo 13 passa a ter a seguinte 
tedação: 

Artigo 13 "Considera-se autor, não haven
do em contrário, a pessoa físlca que, por uma 
das modalidade~ de identificação referidas no 
artigo anterior tiver, em conformidade com 
o uso, indicada ou anunciada essa qualidade 
na sua utílização". 

EMENDAN•!S 
(De Plenário) 

Supressão do parágraf'b único do art. 13. 

EMENDAN•l6 
~ (De Plen~!'io) 

O caput do artigo 14 passa a ter a seguinte 
redação: 

Artigo 14 "A autoria coletiva é atribuída 
àqueles que cowautores em cujo nome, pseu
dónimo ou sinal convencional for utílizada". 

EMENDA N•l7 

1/;l~"Pienário) 
O parágrafo único do artigo 14 passa a ter 

a seguinte redação: 
Parágrafo Único "Não se considera com

autor quem simplesmente auxiliou o autor 
na produção da obra intelectual, revendo-a, 
atualizandowa, bem como fiscalizando, ou di
rigindo sua edição ou qualquer processo de 
comunicação ao público." 

EMENDA N• 18 
(De Plenário) 

Substituir a palavra participante contida no 
texto dos §§ 19 e 2?do artigo 15: 

Artigo 15 ... ···-----·-~~-~- ..................... . 
§ 19 Ao co-autor de obra coletiva, cuja 

contribuição possa ser utilizada separada
mente, _são asseguradas todas as faculdades 
ínerentes à sua criação como obra iD.díViduai, 
vedada, porém, a utilização que possa acarre
tar prejuízo â exploração da obra comum. 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) Quarta-feira 23 2287 

§" 2» Qualquer dos cc-autores, no exer
cício de seus direitos morais, poderá proibir 
que se indique ou anuncie seu nome na obra 
coletiva, sem prejuízo do direito de haver 
a remuneração contratada. 

EMENDA N•l9 
(De Plenário) 

O § 3" do artigo 15 passa a ter a seguinte 
redação: 

§ 3" "Cabe aos co-autores o eXercício de 
seus direitos morais e patrimoniais sobre o 
conjunto da obra coletiva". 

EMENDAN•20 
(De Plenário) 

O Caput do art. 21 passa a ter a seguinte 
redaçáo: 

Art. 21. Onde se lê "que produziu", 
leia-se "que crioU". 

EMENDA N• 21 
(De Plenário) 

O -caput do art. 23 passa a ter a seguinte 
redação: _ __ 

Art. 23. Os cc-autores d-a· obra intelec
tual exercetão de comum acordo seus direi
tos. 

EMENDA N• 22 
(De Plenário) 

Art. 24. Suprimír. 

EMENDAN•23 
(De Plenário) 

O incisO I do art. 25 p:iSsa a ser o seguinte: 
Art. 25. ············-··~··· .. ··········~······· 
I- O de autorizar e utlização de obra. 

EMENDA N•Z4 
(De l'lenário) 

O caput -do art. 26 jJaSsi-~úer a seg~inte 
redação: 

Art. 26. Para o exercício -âo"S- direitos 
morais sobre--a obrli cüiematográfica presu
me-se autorizado o direito, como represen
tante legal dos demais cc-autores. 

EMENDA N•25 
(De Plenário) 

O Caput do art. 30 passa a ter a segu-inte 
redação: -· · -

Art. 30 Depende da autorização prévia 
e expressa do autor, ou de quem o represente, 
a utilização da obra ou sua transformação, 
por qualquer forma, meio ou processo, tais 
como: 

O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem) - Sr. Presidente. na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, esse proje
to foi discutido pelos Senadores Carlos AI· 
berto e José Fogaça em profundidade. Rece· 

bi, de parte do Tapajós. que é presidente 
de uma das entidades de direitos autorais, 
uma série de emendas que apresentei. A Casa 
decidiu aprovar o parecer. rejeitando todas 
as emendas. O projeto irá à Câmara do::. De
putados e lá, tenho certeza, será emendado. 
voltando ao Senado para que possamos. en
tão,. dar a palavra final sobre o a~sunto. 

Quis deixar consignado. nos Anais da Ca
sa, este fato porque preferi não solicitar veri· 
ficação de quorum, para evitar inclusive, que 
o projeto fosse o mais rápido possível para 
a Câmara dos Deputados. 

Há também lá um projeto de autoria do 
Dep_utado Egídio Ferreira Lima. que, prova
velmente. será anexado ao do Senador Luiz 

_ \:'l€J:niJ._,_pa_r.a que possamos elaborar uma le
gislação que beneficie, na realidade, aqueles 
que têm direito aos direitos autorais. 

Era esta. Sr. Presidente, a colocação que 
desejava fazer no momento. 

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TI· 
VO 

. N'" 61. DE 1989 . 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 376. e. do Regiillento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 61, de 1989 
(n" 161/86, na Câmara dos Deput<!dos), 
que aprova o texto do acordo de coope
ração mútua entre os Governos da Repú
blica Federa ti v<! do Brasil e dos Estados 
Unidos da América para a redução da 
demanda, prevenção do uso indevido e 
combate à produção e ao tráfico de dro· 
gas, assinado em Bras11ia, em 3 de setem
bro de 1986, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, 
da Comissão 

- de Rel.;:.ções Exteriores e Defesa Na
cional, favorável ao projeto, com emen· 
da que apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordináiia anterior. 

Passa-.se à votação d9 projeto sem prejuízo 
dã effienda. 

os-srs: sen.-aaores que o aprovam queiram 
. permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 61, DE 1989 

(N:_9_l6l/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coope· 
ração Mútua entre os Governos da Repú
blica Federativa do Brasil e dos Estados 
Unidos da América para a Redução da 
Demanda, Prevenção do Uso Indevido e 
Combate à Produção e ao Tráfico de Dro
gas, assinado em Brasflia, em 3 de setem· 
bro de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo 

de Cooperação Mútua entre os Governos da 
República Federativa do Brasil e dos Estadm 
Unidos da América para a Redução da De
manda, Prevenção do Uso Indevido e Com
bate à Produção e ao Tráfíco de Droga~. as~i· 
nado em Bras!lia, em 3 de setembro de 1986. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação a Emenda n" 1, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéría vai ã Comissão Diretora. para 

a redaçào final. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N• 1-CRE 

Acrescente-se ao projeto o seguinte dis
positivo, renumerando-se para art. 3" o s.eu 
atual art. 2u: 

"Arr. 2'·' Ficam sujeitos ã aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atas 
que possam resultar am revisão do pre
sente Acordo." 

É o nosso parecer, smj. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 13: 

PROJETO DE DECRETO LEGIS· 
LATIVO 

N•· 65. DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter
mos do 

Art. 376, e, do -Regimento Inteno) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nj> 65, de 1989 
(n" 111189, na Câmara dos Deputadús), 

_ que aprova o texto do convênio básíco _ 
de cooperação técnica, científica e teCno: 
lógica, celegrado _entre o Go"Verno da 
República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino da Espanha, em Madrid, 
em 13 de abril de 1989. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi· 
do em Plenário, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
Sessão ordinária anterior. 

Passa-se à votação do projéto~. em turno 
único. -

Os Srs_. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à publicação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

-~-~-~== 

as: - ,. 25 -·· ... i>! #r-"· 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 65, DE 1989 

(N~ 11189, Na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio Básico de 
Cooperação Técnica Científica e Tecnoló· 
gica, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino da Espanha, em Madrid, em 
13 de abril de 1989. 

O CoilgreSsO ~ã.cional decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o texto do Convênio 

Básico de Cooperação Técnica, Científica e 
Tecnológica, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino da Espanha, em Madrid, em 13 
de abril de 1989. 

Art. 2" Ficam sujeitos à aprovação do Con· 
gresso Nacional quaisquer atas que possam 
resultar cm revisão do referido Convênio. 

Art. 3" Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-As matérias constantes dos itens 14, 15, 
16 e 17, requerem quorum qualifiCado, l(Ue 
não há no momento. Fica, portanto, adiada 
a sua votação. 

São os seguintes os itens adiados: 

-14-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO 

N" 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
· de EI_D.enda à Constitução n" 3, de 1989, de 
autona do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ar art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Fe_deral. 

-IS

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO 

N"4, DE 1989 

Votação; em primeiro turno, da Propos
ta de Emenda à Constituição, n" 4, de 1989, 
de autoria do Senador Leopoldo Peres e ou
tros Senhores Senadores, que acrescenta um 
§ 6~ ao art. 5" do Ato das Disposições Consti· 
tucionais Transitórias. 

- 16-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO 

N" 6, DE 1989 

Votação, em primeirO turno, da Propos
ta de Emenda à Constituição n"9 6, de 1989, 
de autoria do Senador Marcos Mendonça e 
outros 24 Senhores. Senadores, que acrescen· 
ta artigo ao texto constitucional prevendo a 
criação e definindo a competência do Conse
lho Nacional de Remuneração Pública. 

-17-
PROPOSTA DE EMENDA 

A CONSTITUIÇÃO 
N• I, de 1990 

Votação, em primeiro turno, da Propos· 
ta de Emenda à Constituição n~ 1, de 1990, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda e ou
tros Senhores Senadores, que acrescenta dis
positivos ao Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem 18: 

__ _Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 64, de 1983 (n" 
1.003179, na Casa de origem), que dispõe 

- sobe,r a desapropri<_l.ção de imóvel no 
Município de Jaboatão, Estado d~ Per· 
nambuco, para atender ao deslocamento 
das famílias que atualmente residem em 
áreas do Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n" 
29, de 1990, da Comissão 

- de Cons_tituição Justiça e Cidada
nia. 

A ~residência esclarece ao Plenário que 
o projeto ficou sobre a mesa, para recebi
mento de eni-endas, durante 5 sessões ordiná
rras--:-nos termos do art. 277 do Regimento 
Interno. . . 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno 

único. (Pausa.) 
Em discussão. 
Não havendo quem queira usar da palavra, 

encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai à san· 

ção. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N· 64, DE 1983 

(N9 1.003/79, na Casa de orige~) 

Dispõe sobre a desapropriação de imó
vel no Município de Jaboatão, Estado de 
Pernambuco, para atender ao desloca
mento das famllias que atualmente resi· 
dem em áreas do Parqt~e Histórlcg Nado· 
nal dos Guararapes. 

O Congresso Nacional decreta: 
. Art. 1" O Poder Executivo, no prazo de 

90 (noventa) dias a partir da publicação da 
presente lei, desapropriará imóvel no muni
cfpio de Jaboatão, Estado de Pernambuco, 
para atender ao deslocame;nto das famílias 
que atualmente residem em áreas do Parque 
Histórico Nacional dos Guararapes, situado 
naquele Município. 

Parágrafo único. A desapropriação deve
rá recai(-preferencialmente, sobre imóvel si
tuado no DistritO-de Prazeres, do Município 
de Jaboatão, ou nas suas proximidades. 

Art. 2" Após a desapropriação a que se 
refere o artigo anterior, o Poder Executivo 
providenciará o loteamento do imóvel e a 
execução dos serviços básicos para sua urba-
nização. _ 

Art. 3" Os lotes de terrenos do imóvel desa
propriado serão transferidos, gratuitamente, 
aos atuias ocupantes de habitações existentes 
na área do Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes cuja renda familiar seja insufi
ciente para aquisição de casa pelo Sistema 
Financeiro de Habitação. 

Parágrafo único. A doação prevista neste 
artigo será gravada com a cláusula de inalie
nabilidade_. 

Art. 4" O Poder Executivo fica autorizado 
a celebrar, com o Estado de Pernambuco e 
o Município de Jaboatão, os convênios que 
se façam necessários pcira o comprimento 
desta lei. 

Art. 5o Para atender às despesas com a 
execução da presente lei será utihzado crédito 
especial aberto na conformidade do disposto 
pelo Decreto n" 68.527. de 19 de abril de 
1971. 

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de 
· sua publicação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 19: 

Discussão, em turno único-, do Projeto 
de Lei do Senado n~· 190, de 1989, de 
autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que dispõe sobre a venda e re
venda de combustíveis de petróleo, ál
cool carburante e outros combustíveis 
derivados- de matérias-primas renová· 
veis, tendo 

PARECER, sob n'' 121, de 1990, da 
Comissão 

-.de As~Q.ntos Econômicos, favorável 
ao p!oji!to; contrário às Emendas- n" 1 
e 2, ::~presentadas nos termos do art. 235, 
II, c, do Regimento interno, oferecendo 
as Emendas de n"~ 3 a 5-CAE. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex• 

OSR. JOÂOMENEZES (PDC- PA.Pela 
ordem.) _::_-sr: --preS-idtúlie-. e5ú)U- ei:tVlandO 
à Mesa um requerimento pedindo adiamento 
da discussão deste projeto de lei. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa aguarda o requerimento de V. 
EX'. (Pausa.) 

A Mesa pede aos Srs. Senadores não se 
ausentem, porque as votações seguintes são 
vetos do Distrito Federal, que, para- serem 
apreciados, requerem o número mínimo de 
38 Senadores presentes em plenário. (Pausa.) 

O SR. PRESIDEN'fE: _(Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 
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É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N' 119, DE 1990 

Nos termos do art. 279, alínea c, do Re-gi· 
menta Interno, requeiro adiamento da dis
cussão do Projeto de Lei do Senado 11"' 190, 
de 1990 por 10 dias. _ 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1990. -
João Menezes. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiru) 
-Em votação o requerimento. 

O Sr. Jorg~ BorrihauSen- Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL -
SC. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res, este projeto de autoria do nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso tramitou naCO· 
missão de Assuntos Económicos, onde rece· 
beu mais de 10 emendas. A presentei um sub!lo
titutivo sobre a matéria, e houve recurso- em 
Plenário; surgiram novas emendas_, essas 
emendas foram novamente apreciadas naCo
missão de Assuntos EconómicoS, e, por duas 
vezes, o substitutivo foi aprovado unanimen· 
te nessa comissão. 

Devo esclarecer que existe. tanto de parte 
dos representantes de postos revendedores 
como das distribuidoras, dos sindicato::. de 

· TRR, pleno entendimento em relação ao pro· 
jeto. Da mesma parte, confere tambéni. o 
pensamento do atual Governo com o termino 
dos cartórios, que eram objetos de constante 
corrupção quando da concessão-de cartas pa
tentes de postos de gasolina e de postos re-
vendores. _ 

Entendo, Sr. President~. que o cOOgres~o 
Nacional tem sido constantemente acusado 
de retardar o cumprimento de suas atribuí
ções, mas este projeto que regula o art. 238 
da Constituição Federal, tramitou de tOdas 
as maneiras, com recursos, com muitas reu· 
niões há mais de ano. 

Embora tenha o maior respeito pelo Sena
dor João Menezes, manifesto-me contraria· 
mente ao adiamento, porque, uma vez que 
temos tido díficuldade de número nesta Casa, 
e n,ão é justo que assunto que está sendo 
cobrado pelo próprio Governo, assu-nto l(Ue 

tem uma manifestação favorável do Ministro 
Ozires Silva, de_ público, na Comissão de In
fra-Estrutura da Câmara dos Deputados, ve
nha a ter a sua discussão retardada. 

Portanto, _Sr. Presidente, manifesto-me 
contra, e solicito que não haja o adiamento; 
que o projeto seja discutido na sessão de ho-
je. -

O SR. PRESIDENTE -(Nelson Carneiro) 
-O Pienârio acabou de ouvir a impugnaçcio 
do nobre Senador Jorge Bornhausen ao r.,;:
que~mento lido, que pede o adiamento; por 
10 d1as, da discussão e, conseqüentêmcnte 
da votação do Projeto de Lei do Senado n• 
190, de 1990. . .. 

A Presidência esclarece ao Plen~rio que 
o texto em discusS<lo é o substitutivo apro
vado tenninantemente pela Comissão de As· 
suntos Económicos, com as emendas a ele 
apresentadas. 

A proposição foi incluída em Ordc:m do 
Dia em virtude da apresentação do recurso 
previsto no art. 91, §§ 3" a 6", do Regimento 
Interno. . 

Dado este esclarecimento, a Mesa vai co
lher os votos. 

O Sr. Marco Macie1 -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
co Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pa
ra encaminhar a votação. Sem revisão Uo ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senac;lores, na 
condição de líder do -~FL._ em rápida~ pala
vras, gostaria de manifestar a opinião do meu 
partido c-om relação a este assunto. Confor
m~. com propriedade, assim já se manifestou 
o ilustre integrante da nossa Bancada, o Sena
dor Jorge Bornhausen, não entendemos a ra
zão pela qual é fdto pedido de adiamento 
de um projeto de tal magnitude e significa· 
ção, 

Temos sido, ali e acolá, acoimados de re-
tardarmos em deliberações importantes. Esta 
é uma acusação que tem pesado sobre o Le· 
. gislativo e, de modo especial, sobre esta Casa 
do Congresso Nacional. Não havendo, como 
aqui foi dito com muita propriedade, nenhu· 
ma r:azão para que tal adiamento ocorra. ve
nho solicitar a V. Ex~ e ao douto Plenário 
não concordem como o pedido de adiamento, 
ele nada contribui p_ara o _bom desenvo_lvi· 
menta âo Processo legislativo e também em 
nada contribui para que a Casa possa, com 
a _Celeridade necessária. apreciar questões 
que são hoje reputadas importante!:> para o 
Pals. 

Este é, evidentemente, um projeto que in
teressa ao País, daí por que espero, quem 
sabe, que o próprio autor do requerimento 
peça a retirada do mesmo. Mas, se tal não 
ocorrer, Sr. Presidente, a liderança do nosso 
partido mantém-se contra a aprovação do 
mesmo. por enteilder que ele, de alguma for· 
ma retarda, ine~plicavelmente, o bom anda· 
menta do.s nossos trabalhos .e a aprovação 
de proposição que mereceu,_ inclusive, o ple
no acolhimento das Comissões Técnica:. da 
Casa, _depois- de exaustivo estudo que nelm 
foi feito. _ 

Era eSta a miilha opinião, Sr. Presidente. 

O Sr. João Menezes -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ConCedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JO.ÁO MENEZES (PDC- PA. Pa
ra encaminhar a votação.)- Sr. Pr~sidente, 
Srs. Senadores, realmente esse Projeto de 

Lei está baseado no art. 238 da Constituição, 
que di:z: 

"A lei ordenará a venda e revend'a 
de combustível de petróleo, álcool car
burante e outros combustíveis derivados 
de matérias-primas renováveis, respei
tados os princípios desta Constituição_.~· 

O emiriente Senador Jorge Bornhaw;en é 
autor de uma emenda substitutiva em torno 
dessa matéria, e foi um assunto demasiada
mente discutido_ na Comissão de Assuntos 
Econômkos. E tem mais o seguínte: eStou 
pedindo adiamento porque, na ocasião havi_a 
um dispositivo que concedia às Prefeituras 
dos, estados o dir"eito de regularizar a locali
zação de postos de gasolina, sob a alegação 
de que precisávamos acabar con;t o Conselho 
Nacional de Petróleo, que cria dificuldades 
de toda ordem. 

Imagine V. Ex• o que poderá acontecer 
se for entregue às Prefeituras dos E:.tados 
a distribuição de localização de postos de pe
tróleo. Será uma burocracia enorme, haverá 
o privilégio e vantagens que não podemos 
aceita~ além de imprudéncias de toda ordem. 
Esta a razão de pedirmos o adiamento_ da 
votação do projeto porque achamos que pre
cisa ser examinado e ser estudado; não é pos
sível que se entregue às Prefeituras de cada 
Município, de cada Capital de Estado o direi
to de determinarem os locais em que serão 
instalados os postos de deri:vados de petróleo . 
Isso criará uma balbúrdia, porque podemos 
ter. num só lugar, quatro, cinco seis, oito, 
dez postos de revenda. 

Daí a razão .de adiamento que mantenho, 
a f1m de examinar detalhadamente esse Pro
jeto de Lei e verifiCai s(úiceitarei esSe_ disposi
tivo, ou se ele precisa ser estirpado. 

É verdade que o Ministro da Infra-Estru
tura, o Dr:. Ozires Silva, tem uma idéia de 
abri[ essa questão da distribuição de deriva
dos de petróleo. Mas abrir a distribuição não 
quer dizer que esteja favorável a entregar 
âs prefeituras para fazer essa distribuição. 
Quero verificar o que realmente _existe e ver 
se encontro outra solução que traga, menos 
confusão, menos dificuldade nesse assunto 
de petróleo. 

Portanto, mantenho o meu pedido de adia
mento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Da decisão do nobre Senador João Mene
zes de manter o seu -pedido de adiamento, 
a Mesa vai submetê-lo a votos. 

Peç-o aos Srs. Líderes se manifestem. 
Os Srs . .Senadores que estejam de acordo 

com o adiamento da discussão deste projeto 
por dez sessões conservem-se como estão. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Conced? a p~lavra a V. Ex~. 

OSR. MARC() MACIEL (PFL- PE. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, o PFLestácontra. 
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O SR. PRESIDENTE (Ndson Carneiro) 
-As três maiores Bancadas se manifes-taram 
contra: o Senador Mauro Bencvide~. peiCJ 
PMDB; o Senador Marco Maciel, pelo PFL; 
e o Senador Fernando Henrique Cardo::,o, 
pelo PSDB. 

A Mesa tem que declarar rejeitado o re
querimento. 

O Sr. João Menezes-Sr. Presidente, pelo 
PDC. mantemos o pedido de adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Fica Constando da ata que V. Ex• manteve 
o pedido de adiamento. 

Rejeitado o requerimento, passa-se à dis
cussão do projeto, na redaç-do dada pelo ~ub::-.· 
titutivo, e das emendas a ele apiesentadas, 
em turno único. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente estou 
pedindo verificação. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Mas V. Ex~ não tem apoiamento. Ainda 
que V. Ex~ não se tivesse retardado no pedi
do ... 

O Sr. João Menezes - Mas eu não me 
retardei. V. Ex• é que não olhou para mim: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Mas não posso olhar. V. Ex~ tem é que 
falar. 

O -sr. João Menezes-- Fald, mas V. Ex· 
não ouviu. 

O SR. PRESIDENTE" (N'els-õn -C:lltleiro) 
-Aí é demais. (Risos) 

O PDC votou contra e eu deixei -CoDsig
nado nos Anais a sua oposição. Infelizmente, 
agora, o tempo já passou. Dormientibus non 
succurrit jus. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Jorge Bornbausen- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL -
SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendo 
não ser longo nesta discussão. ·Apenas fiz re
ferênciá.s às razões pelas quais acreditava des
necessário a· adiamento. 

Evidentemente, o eminente Senador João 
Menezes deixou uma dúvida na Casa ao le
vantar a questão de que caberia à prefeitura 
municipal a autorização do funcionamento 
de um posto de gasolina. 

Devo esclarecer que uma leitura atenta do 
substitutivo há de deixar bl!m claro de que 
não existe nenhuma norma neste sentido; não 
há transferência da concessão de postos de 
gasolina para as prefeituras municipais. De 
forma nenhuma. Existe, siril, a liberd3de rle 
funcionamento de postos revendedores de 
gasolina. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Senador Rachid Saldanha Derzi, V. Ex• 
pode pedir o aparte, que será mais fácil para 
o orador. 

_, __ 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Eviden· 
leme"nte, não queremoS a continuidade do 
cartório; para a cor1secução de postos reven· 
dedores o que é exigido hoje. além de uma 
longa papelada, é uma aprovaç-ao por um 
Conselho já desfeito - o CNP, o que traz 
dificuldades permanentes a quem de~eja um 
contrato, ou já tem um. com uma distribui
dora para abrir um posto revendedor. 

Queremos o fim do cartório; queremos a 
liberade de·comércio. Pelo projeto se deseja 
a regularização da situação no mercado de 
livre economia. 

A prefeitura munícipal vai apenas, de acor· 
do com as suas posturas municipai;.,, impedir 
que um posto fique ao lado de um hospital 
ou ao lado de um escola. 

A lei não prevê nenhuma atuação da pre
feitura municipal para conceder carta~ paten
tes. Pelo contrário: as cartas patentes aca
bam. 

Nós, na Constituição, determinamos o fim 
da carta patente de bancos, e ainda se man
tém hoje a carta patepte de po~to de gasolina. 

Os proprietários de postos de gasolina. in· 
corporados em recente reunião em Brasrlia, 
aprovaram uma moção de aplauso ao Projett.l 
do Senador Fernando Henrique Cardoso. ao 
qual tive a honra de apresentar um substi
tutivo na Comissão de Assuntos Económico~. 

Não há, portanto, nenhum temor quanto 
a essa participação da prefeitura, porque ela 
não concederá carta patente. 

Quero deixar esclarecido. É necesárío e 
opor~uno que se regulamente a matéria, que 
é de mteresse do Governo, interesse esse já 
ifi:ãllifeSto -através do Ministro da lnfra-E:-;-
trutura. · · 

Tenho a certeza de que esta Casa e o emi
nente Senador João Menezes, tendo atenta· 
mente o substitutivo, frão verificar que nao 
há nenhuma razão para apreensão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Prc~iUt:nte. 
(Muito bem!) 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDEN'l'E (Nelsori Carneiro) 
~Com a palavra o nobre Senador João Me
nezes. 

O SR~OÃO MENEZES (PDC- PA. P~· 
ra discutir.)- Sr. Presidente, depois da ex
plicação do eminente Senador Jorge Bor
nhausen, estou capacitado a dizer que, real
mente, as prefeitura5 irão interferir. Há líber
de para criaç,ão de postos e a prefeitura é 
que estabelecerá as normas de onde se insta
larão esses postos. Ela não irá dizer só que 
não pode ser perto do hospital, nem do bata· 
!hão; irá estabelecr que pode colacar cinco 
postos naquela rua e dez naquela outra. É 
a tal liberdade_! Então, isso gerará uma bal
búrdia tão grande na venda dos derivados _ 
de petróleo que eu não sei qual será o cami
nho 

Penso que o projeto -é muito bom, tem 
mérito, facilita a livre iniciativa. Entretanto, 
dar à prefeitura o direito de estabelecer onde 

se colocarão os postos parece-me um exage
ro; exagero que irá trazer muitos e muitos 
aborrecimentos. 

Quando o Conselho Nacional do Petróleo 
era sediado em Brasília, já havia uma dificul
dade na concessão de postos, imagine V. Ex:!, 
com a facilídade, a confu:.ão que não será 
nas prefeituras para obtenção de instalação 
de postos de revenda de petróleo?! 

Este é o meu receio e. por esta razão, pre· 
tendo o adiamento do projeto do eminente 
Senador Fernando Henrique Cardoso, futuro 
candidato a Governador pelo Estado do Rio 
de Janeiro, Estado de V. Ex", e que vai fazer 
concorrência a V. Ex• como candidato nato 
que é: por esta razão, desejo adiar também 
-assim como S. Ex"' está adiando o lança
mento de sua candiatura no Estado do Rio 
de Janeiro~ a discussão desse projeto para 
encontrar uma forma que assegure a liber
dade de comércio, mas não traga a balbúrdia 
para o próprio comércio. Porque, imaginem 
os nobres Senado.res, se outorgar às prefei
turas do int~rior deste País o direito de elas 
poderem dizer onde vão ser instalados os pos
tos de revenda de d'erivados de petróleo. Vai 
ser uma luta muito grande, que só o homem 
do interior pode prever o que pode acontecer, 
o que é do desconhecimento dos homens que 
vivem nas capitais. 

Daí a razão da nossa restrição, que visa 
termos oportunidade de examinar mais deti
damente e encontrarmos, talvez, uma melhor 
forma para esse projeto, relatado pelo emi· 
nete Senador Jorge Bornahauseo. 

Era esta a explicação que queria dar à Ca
sa, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Continua em discussão. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Para discutir.)- Sr. Presi
dente, muito embora um tanto quanto afóni
co, não quero deixar de participar da discus
são desse projeto. 

Há de se convir, Sr. Presidente, que esta 
matéria está sendo resolvida pelo Senado Fe· 
dera! numa época em que a distribuição de 
derivados de petróleo e de álcool é um dos 
grandes problemas para o País. Hoje mesmo, 
temos filas e mais filas de automóvei~ movi
dos a álcool, buscando o combustível que foi 
tão aceleradamente proposto e executado pe
lo Governo brasileiro através do Proálcool 
e que. neste momento, é um grande fracasso. 

Também quero lembrar que em declara
ções à imprensa, ao rádio e à televisão, o 
Ministro da Infra-Estrutura disse- e deixou 
todos perple1COS- "que deve haver um preço 
compensador para o álcool", que deve ser 
muitas vezes maior do que aquele que está 
sendo cobrado neste momento, com o Go
verno se retirando integralmente, batendo 
em retirada da problemática da fixação do 
preço do álcool, nada subsidiando e deixando 
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os consumidores desse produto numa situa
ção altamente aflitiva. 

Significa dizer, como tudo o que o Coronel 
Ozíres Silva diz e realmente está acontecen
do, que é bem provável que estejamos pagan
do por um litro de álcool três ou quatro vezes 
o preço de um litro de gasolina. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex· me per
mite um aparte, já que se trata de discussão? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço com muito prazer o nobre Colega. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ está ma
nífestando uma preocupação, levando em 
consideração uma declaração do Ministro da 
Infra-Estrutura. 

Hoje, tive uma preocupação, uma decla
ração até de um amigo pessoal, que ocupa 
uma posição de destaque no GoverlJ.O, Ru
bens Vaz. Ele declara textualmente que o 
Governo não tem a responsabilidade de levar 
o álcool ao consumidor, porque a responsa
bilidade é do produtor. E fiquei preocupado 
com isso, porque uma das grandes responsa· 
bilidades do Governo foi o Programa do 
PrOá!cool, e no momento em que o Governo 
incentivou não apenas a produção, mas tam· 
bém a produção de carros a álcool- e quase 
todos os veículos motores do Brasil hoje pro
duzidos são a álcool -acho que o Governo 
tem a responsabilidade de levar ao consu· 
midor o álcool necessário para movimentar 
esses carros. Então, fiquei preocupado em 
saber qual a intenção do Governo a resp-eíto 
desta matéria. E juntando a declaração de 
um Ministro e de outro, veja V. Ex• como 
aós estamos entregues, dentro dessa proble
mática. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Exatamente, por isto, Senador Jutahy Maga
lhães que estou encaminhan~o favorável ao 
projeto porque este projeto legisla sobre o 
setor e deixa claro que se este projeto se 
transformar em lei não vai acontecer isto que 
os Ministros estão prometendo, porque diz 
o art. V: 

"A venda e revenda de combustíveis 
e derivados de petróleo, álcool e outros 
combustíveis derivados de matérias-pri
mas renováveis para fins carburantes, 
são atividades essenciais, consideradas 
de relevante interesse social e se regu
larão pelo disposto na presente lei." 

Vem o art. z~ e diz: 

"As atividades a que se refere o art. 
1\' desenvolver-se-ão de forma harmóni
ca segundo critério de complementarie
dade, através de agentes económicos que 
compõem o Sistema Nacional de Abaste
cimento, tendo como princípios assegu
rar"- aqui já há um problema a anali
sar, chamo a atenção de V. Ex~ para a 
afirmativa deste art. 2~ - "através dos 
agentes económicos que compõem o Sis
tema Nacional de AOastecimento". 

Acho que nessa parte aqui o projeto já 
favorece a idéia do Ministro de deixar o pro-

blema do álcool numa relação direta produ
tor-consumidor. O Governo sai. Até por esse 
projeto. Pensei que não, mas estou vendo, 
onde está o Senador Jorge Bornahausen? 

É inte-ressante esclarecer esse detalhe, por
que essa nossa preocupação se cOnsubstancia 
no seguinte: o Go~erno quer bater em retira
da do terreno que ocupou, eximindo-se da 
responsabilidade do abastecimento dos veí
culos que mandou produzir. Veículos a álcool 
e que foram comprados com incentivo do pró
pfio Governo. Quãntos veículos serão no 
País? 

O Sr. João Menezes - Quatro milhões e 
500 mil. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Quatro milhões e 500 mil veículos movidos 
'a álcool que ficarão numa relação inteira
mente privada, possuidor do veículo-produ
cor de álcool, plantador de cana-de-açúcar 
e produtor de álcool. É preciso definir isso 
com o Relator que apresentou o substitutivo. 

Aç_ho, Sr. Presidente, que isso é da maim 
gravidade! Temos que esclarecer isso. Estava 
equivocado, pensando que o Projeto de Le-i 
do Senado Fernando Henrique Cardoso, com 
o substitutivo-do_ Senador Jorge Bo.mhausen 
definiam a responsabilidade do Governo nes
sa relação. Aqui, como ele falou, fím do car
tório; pensei que fosse o problema de poder 
abrir o posto, funcionar o posto, a distância 
de um posto para outro, quantos postos há 
numa cidade, fica isso com a livre iniciativa. 

Mas não é concebível que, pelo menos nes
se exato- mOffieiltO, o Governo possa deixar 
o consumidor de álcool combustível inteira
mente ao abandono. Chamo a atenção dos 
Srs. Senadores e não sei se o Senador Jorge 
BQmhaus.~n está presente. 

O Sr. JOrge Bornhausen- Estou presente, 
nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ahl Está. Gostaria, Senador Jorge Bornhau
sen, que V. Ex• atendesse a essa min~acurio
sidade atinente ao art. 2P, projeto do qual 
V. EX• foi o Relator, se o Piesidente permitir 
essa troca de informação para nós é importan· 
tíssimo! 

Pergunto, Sr. Senador Jorge Bornhaus_ep_. 
em face desse art. z~se o Governo áuSentar~Se 
d~ garantias que deu 39 comprador do carro 
a_ álcool e, logicamente, aquela pessoa que 
está subordinada ao sistema do fornecimento 
do álcool oombustível? 

-É uma pergunta que faço a V. Ex~. e, se 
puder ser respondida, eu agradeço. 

O Sr. Jorge Bornhausen-Pois não. Devo 
esclarecer a V. Ex~ que além do art. z~, inciso 
V, falar no equilíbrio dos agentes económicos 
e a:dei{uáda remuneração, há uma disposição 
no art. s~. O art. 5P diz: 

"Compete ao Poder Público, "-por· 
que houve aqui uma emenda de redação 
na ComisSão de Economia, substituindo 
o Conselho Nacional do Petróleo e Po
der Público- "entre as atribuições ine
rentes ã qualidade de_ órgão responsável 

pela manutenção dos objetivos referidos 
no art. 2P ... " 

E aí tira-se qualquer dúvida. 

"V- fixar preços de produtos em ca
da fase de comercialização ~egundo os 
custos incorridos, bem como fixar prazos 
de pagamentos diferenciados por crité
rios técnicos de avaliação do ciclo de es· 
toques mínimos de segurança, movimen
tação e prazos médios de comercializa
ção de cada se to r." 

Repete-se, a<iúí, exatamente o que boje 
compete ao CNP. Portanto, todo esse pro
cesso de fixação de preços, pelo projeto, a 
menos que ele venha a sofrer qualquer emen
da continua de responsabilidade do poder pú
blico, como co-rltinua, de maneira clara, por 
este item V, também a responsabilidade do 
ciclo de estoques mfnimos de segurança por 
parte do Poder Público. Então, acho que a 
dúvida do eminente Senador Cid Sabóia de 
Carvalho está dirimida .. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
A dúvida, confesso, não fOi quanto ao projeto 
de V. Ex~. não foi o substitutivo que a causo_u; 
as dúvidas que me vêm é de estarmos exami· 
nando esse projeto no momento em que co
nhecemos as declarações do Ministro Ozires 
Silva, da Infra-Estrutura, e do Secretário de 
Mirias e Energia, o Sr. Rubens Vaz da Costa. 

As declarações dele, nobre Senador, é que, 
neste momento conturbaram um pouco nosso 
entendimeno. 

Tem razão V. Ex', o projeto está bem ela· 
ro. 

Encaminho favoravelmente, Sr. Presiden· 
te, porque penso que está na hora de regula
mentar isso e- realmente o item V do art. 
5P "fixãr 'preços de produtos em cada fase 
de comercialização, segundos os custos incor
ridos, bem como fixar prazos de pagamentos 
diferenciados -por critérios técnicos de avalia· 
ção do ciclo de estoques mínimos de segu
rança, movimentação e prazos médios de co
mercialização de cada setor" deixa o Estado 
com a sua função definida, sem que bata em 
retirada ante a responsabilidade assumida no 
caso da fabricação e compra dos veículos mo
vido a álcool num período muit~ _rico para_ 
a energia brasileira. Foi importante para o 
Brasil descobrir e utilizar o álcool. 

O meu encaminhamento, Sr. Presidente, 
é favorável, já que a dúvida foi devidamente 
esclarecida. 

O Sr. João Meneze~o- Concede-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Se for possível, ouço V. Ex• com todo o pra· 
zer. 

O Sr. João Menezes - Penso que V. Ex~ 
tocou num assunto muito importante. Vamos 
ver aqui o art. 5? que continua a dizer "com
pete ao Conselho N aciona1 de Petróleo~ .. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Não é mais isso-. Agora é compete ao Poder 
Público ... 

-- l 
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O Sr. João Menezes - A lei diz isso. 

O SR. PRESIDENTE (Nebon Carneiro) 
-Há uma emenda de redação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - . 
Há uma emenda de redação. 

O Sr. João Menezes - O que tenho na 
mão é isso. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
A emenda de redação tem que ser aprovada 
en1 plenário. 

O Sr. João Menezes- Então, eu teria que 
pedir adiamento, porque até _coisas que não 
mais existem estáo aqui. O Conselho Nacio
nal do Petróleo não existe mais e está aqui. 
Eminente-Senador, a mfilha restrição não é 
a matéria do projeto de lei em sí, pois o proje· 
to de lei é necessário. A Constituição manda 
regularizar. A Constituição manda se fazer 
a lei para isso. Insurjo-me contra a forma 
como se vai proceder à instalação desses pas
tos. É contra isso que me insurjo, porque, 
se num determinado lugar, se no Conselho 
Nacional do Petróleo havia dificuldade para 
se conseguir a concessão para à de instalação 
de postos, imagine V. Ex• o que vai ser, pois 
cada produtor, aquele que for mais fõrte, vai 
pedir na Prefeitura a concessão p-urcrue- ele 
tem direito de instalar um posto onde ele 
quiser; então, se o Sr. Manoel instala um 
posto ali naquela porta, depois o Sr. Joaquim 
vai e instala um posto naquela outra, vai ficar 
uma confusão na distribuição dessçs po!.tos, 
porque isso vai ficar entregue à Prefeitura, 
ela é que vai determinar, que vai regularizar 
as instalações desses postos. Será uma balbúr
dia, vamos encontrar uma Confusão muito 
grande nessa matéria. É sob esse ponto de 
vista que me insurjo. Imagine v. Ex• o que 
vai acontecer no interior, o que as Prefei
turas, os prefeitos vão fazer- para- a distri
buição desses postos, a luta que vai ser para 
a distribuição desses postos. A livre concor· 
rência nem vai se efetuar, porque vai ficar 
sujeita àquela diretriz que o Prefeito lá da 
cidade da Serra de lbiapaba, por exemplo 
estabelcer. Lá o Prefeito é que vai decidir 
onde_quer instalar o seu posto. Essa é minha 
única restrição. Acho que Sé deveria encon
trar uma fórmula para vermos realmente co
mo se vai fazer a instalação desses postos, 
senão vamos ter uma balbúrdia, uma grande 
confusão, de acordo com o que está aqui na 
lei. O projeto do eminente Senador Bornhau
sen é muito bom, pois ele procura estabelecer 
o livre comércio, a livre iniciatíva, mas essa 
livre iniciativa não pode ierã.r confusão, pOr
que, se gerar confusão, não vai prestar. Essa 
é a nossa razão, é esse o riCiS'"so entendimento, 
e por isso estamos deixando hoje aqui mar
cada a nossa posição, porque isso vai dar tra
balho no futuro. Ainda mais esse projeto que 
foi -distribuído aqui com essas emendas _que 
nem mais existem. Era mais uma razão para 
que se pudesse pedir adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Ne!smiCarneiio) 
-A Mesa esclarece ao nobre Senador João 
Menezes que, na última página, na Emenda 

R3, o_ caput do art. 5" em decorréncia da 
extinção do CNP, passa a ter a seguinte reda
ção: «Compete ao Poder Público, entre as 
a_trib_u_içQ_e_s_j_o_w::e_o_t_e_s ... " 

De modo que a corre~o que V. E~ dese
java fazer já figura no avulso que está subme
tido à apreciação dos nobres Srs. Senadores. 

-A Mesa pede ao nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho que conclua, porque S. Ex~ tinha 
apenas 10 minutos. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
-Sr. Presidente, a pensas para concluir- exce
di-me um pouco no tempo, porque o assunto 
é muito importante e houve esses apartes
mas dou-me por convencido _pela palavra do 
Relator, que achei muito importante. Acho 
que a hora é muito adequada para que vote
mos .este projeto que vem trazer uma boa 
contribuição para a legislação nacional, logo 
que se transforme em lei, após passar pela 
outra Casa. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro) 
-Não havendo mais quem queira -discutir 
o projeto, está encerrada a discussão. 

Em votação o projeto, sem preju(zo da$ 
emen-das. 

0-.s-Srs--:- Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

AÇfrovado, contra o voto do nobre Senador 
João Menezes, que tem restrições. 

- É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 190, DE 1989 

Dispõe sobre a venda e revenda de com
bustíveis derivados de petróleo e álcool 
carburante, regulamenta o art. 238 da 

_ Constituição Federal e dá outras provi-
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
-- Aft. 1 ~ A venda e revenda de combus

tíveis deríVados de petróleo, álcool e outros 
combustíveis derivados de matérias-primas 
renováveis pa":i·á fíns carburanteS- São ativida
des essencias, consideradas de relevante inte
resse social, e s_e regularão pelo disposto na 
presente lei. 

Art 2° As atividades a que se refere o 
artigo 1? desenvolver-se-ão de forma harmó
nica, segundo critério de complementarieda
de, através dos agentes económicos que com
põem o Sistema Nacional de Abastecimento, 
tendo como princípios assegurar: 

T-o abastecimento permanente do mer
cado nacional de combustíveis; 
II- a proteção do consuriüdor, com vistas 

à qualidade e à economicidade do abaste
cimento; 

III -a preservação da livre concorrência 
e da liberdade de iniciativa; 
IV- a garantia de acesso às atividades do 

Sistema_ a todos aqueles que preencherem os 
reql!i§itos para o seu exercício; 
V- o equilíbrio do sistema através de tra· 

tamento isonômico dos agentes económicos 
e -dã adequada remuneração de cada setor. 

- Comissão de Assuntos Económicos. 
Parágrafo único. Para efeito do disposto 

no presente artigo, consideram-se agentes 
económicos: 

I- do Se.tor Produtor - as empresas pú· 
blicas ou de economia mista, e empresas pri
vadas produtoras de combustíveis derivados 
de petróleo ou de_ matérias-primas renováveis 
para fins carburantes; 
II- do Setor Distribuidor-- as empresas 

que comercializem, no atacado, os combus
tíveis referidos no artigo 1 n; 
III- do Setor Revendedor- as empresas 

que comercializem, no varejo, para consumi
dores finais, os combustíveis referidos no arti
go I" 

Art. 3o A atividade de distribuição cotn· 
pete, privativamente, a aquisiÇão funto a pro
dutores, a estocagem, o acondicionamento, 
a movimentação através de veículos próprios 
ou de terceiros credenciados e a venda de 
combustíveis aos Postos Revendedores, aos 
Transportadores Revendedores Retalhü.tas, 
e àos grandes consumidores. 

Art. 4? À atividade de revenda compete, 
privativamente: 

I- aos Postos Revendedores: a aquisição 
junto às distribuidoras, e vendas, no varejo, 
de combustíveis de uso automotivo, realizada 
através de equipamentos de medição, instala
dos pela respectiva distribuidora, nos locais 
destinados ao atendimento ao público consu
midor; 
II- aos Transportadores-Revendedores

Retalhistas: a aquisição junto às distribuido
ras, e venda, mediante a. utilização de veícu
los próprios, para entrega direta a pequenos 
consumidores, de óleo diesel, óleos combus· 
ti veis e querosene iluminante. 

§ 1 ~ A venda direta de gás liquefeito de 
petróleo a consumidores finais compete, con
correntemente, às distribuidoras e seus re
vendedores credenciados. 

§ 29 A distribuidora poderá ser autori
zada a instalar e operar postos de revende· 
dores em caráter provisório, por prazo pre
viamente estabelecido, nas regiões da Ama· 
zônia legal de difícil acesso, para atendimento 
a interesse de segurança nacional ou projetes 
pioneiros, quando solicitado por órgão gover
namental ou empresa estatal. 

Art. 59 Compete ao Conselho Nacional 
de Petróleo, entre as atribuições inerentes 
à qualidade de órgão responsável pela manu· 
tenção dos objetivos referidos no artigo za: 

I -dispor sobre normas técnicas, padrOes 
de segurança, padrões de qualidade dos pro· 
dutos, bem como requisitos para o exercício 
das atividades dos stores de distribuição e 
de revenda; 

II -fiscalizar, em todo território nacional, 
o exercfcio das atividades disciplinadas por 
esta lei; 

III - aplicar penalidades por infrações ao 
disposto nesta lei e nas normas que regula
mentam as atividades da venda e revenda 
de combustíveis; 
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IV - estabelecer os critérios básicos de 
comercialização dos combustíveis para cada 
setor, discipfinando-lilCs o relacionamento; 

V -fixar preços de produtos em cada fase 
do comercialização, segundo os custos incor
ridos, bem como fixar prazos de pagamento 
diferenciados por critérios técnicos de avalia·· 
ção do ciclo de estoques mínimos de segu· 
rança. movimentação e prazos médios de co· 
mercialização de cada setor; 

VI - estabelecer margens diferenciadas 
de comercialização para cada setor, que cu· 
bram os custos das empresas, assegurem ade
quada remuneração dos investimentos, se· 
gundo critérios de avaliação qu_e adotem pa· 
drões de mercado de cada setor. e estimulam 
o reinvestimento no nfvel compatível com a 
demanda; 

VII - cadastrar as empresas legalmente 
e livremente constituídas com o objetivo so
cial de praticar a distribuição e a revenda 
de combustíveis previstas nesta lei; 

VIII -definir, para firis- do disposto nos 
artigos 3° e 4\', "grande ·consumidor" e ''pe
queno consumidor". 

Art. 6" A infração aos pre-ceitos desta leí 
e dos seus dispositivos regulamentares impli· 
cará nas seg~inte p~nalidades sem prejuízo 
da composição dos danos causados: 
I- adverténda; 
II- multa de valor até 10.000 BTN~ 
111 - suspensão do exercício da atividade 

por até 90 (noventa) dias; 
IV - proibição definitiva do exercido da 

atividade no caso de reincidência de falta gra· 
ve comprovada. 

§ 19 Na fixação da pena serão conside
rados os antecedentes do infrator, as circuns· 
tâncias atenuantes e agravantes e as conse
qüências da infração. Ressalvados os casos 
de manifesta gravidade ou de reincidência, 
a imposição de penalidade obedecerá a gra· 
duação deste artigo. 

§ 29 As sanções previstas nesta lei mio 
passarão da pessoa do infrator, vedada qual
quer extensão fundada em culpa presumida. 

§ 3\' Fica assegurado ao autuado, através 
de processo regular, amplo direito de de(esa, 
inclusive mediante recurso,_ com efeito sus
pensivo, ao Ministro das_ Minas e Energia, 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
da notificação da respectiva decisão de pri
meira instância, tomada coleg.;adamentc, por 
maioria absoluta de votos dos membn1s do 
Conselho Nacional de Petróleo. 

Art. 79 Os direitos resultantes desta lei 
incorporam-se, de imediato, aos que, regu
larmente autorizados pelo Conselho Nacio
nal do Petróleo nos termos da legislação ante· 
rior, estão no efetivo exercício da atividade. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação as Emendas de n<» 3 a 5, que 
têm parecer favorável. 

Os Sr~. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas as emendas. 

São as seguintes as emendas aprova-
das: 

EMENDA R·3- CAE 

O caput do art. 5°, em decorréncia da extin· 
-~2_qo CNP, passa a ter a seguinte rcdação: 

Art. SD Compete ao poder público, entre 
as atribuições fner"entes ã qualidade de res
ponsável pela manutenção dos objetivos no 
art. 2": 

EMENDA R·4- CAE 

_ O § 3_" do_ att. 6", pelo mesmo motivo da 
eXtinção do _ÇNP e aglu~inação da ex-Pasta 
das Minas e Energia ao Ministério da Infra
Estrutura, tem sua redação alterada assim: 

Art. 6• .......................................... . 
§ 3" Fica assegurado ao autuado, através 

de processo regular, amplo direito de defesa, 
inclusive mediante recurso, com efeito sus
penSiVo, ao Minísiro de" Estado da respectiva 
áiea, no- prazo- de 30 (trinta) dias a contar 
da data da notificação da decisão de primeira 
-instância. 

EMENDA R·S - CAE 

Art. 4" ............... .c-•···········'····'7-.... . 
I- aos posto~ revendedores: a aquisição 

junto às distribuidoras e vendas, no varejo, 
de combustíveis de uso auto motivo, realizada 
a_través de equipamentos de medição, instala· 
dos por distribuidora, nos locais destinados 
ao atendimento ao público consumidor; 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação as Emendas n·~ 1 e 2, com 
parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas por unanimidade. 
A _matéria yai ã Comissão Diretora, para 

a re_dução final. 

São as seguintes as emendas rejeita· 
das: 

EMENDA N• I 
(De_ Plenário) 

Acrescentem-se ao art. s~ os seguintes pa
rágrafos: 

§ 1" Sem prejuízo da competênc4J. priva
liva mullicipal. do Departamento Nacional 
de Estrada de Rodagem, e dos DER com 
vistas ã preservaçáo do equilíbrio do sistema 
e ã coibição de concorrência caracterizada
mente predatória, o Conselho Nacional do 
Petróleo poderá indeferir o cadastrarnento 
de qualquer empresa que não atenda os re
quisitos a.que se refere o inciso I deste artigo. 

§ zo E vedado o exercício de atividade 
disc_ljJiinada nesta lei à empresa cujo caçlas
trarilento tiver sido indeferido na forma do 
pa~ág~~f6 primeiro. 

EMENDA N•2 
(De Plenário) 

Dê-se ao inciso I, do art. 5", a seguinte 
redação: 

"I- dispor sobre normas técnicas, pa· 
drões de segurança e padrões de qualidade 
dos produtos, bem como estabelecer requí-

sitos para o exercício das atívidade~ dos seto
res de distribuição e de revenda, provendo 
sua observância." 

O SR. PifESlÓENTE (Ne-ison Carneiro) 
- A Mesa _convoca os Srs. Senadores que 
se encontram em seus Gabinetes ou em ou· 
tras dependências do edifício -para que ve
nham ao Plenário, porque esta votação e as 
seguintes requerem quorum qualificado. 

A Mesa está fazendo soar as campainhas 
nos Gabinetes dos Srs. Senadores esclarece, 
outrossim, qUe os Srs. Senadores podem sen

. tar-se em qualquer lugar, pois a votação é 
secreta. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Item 1: 

Veto Total 
PROJETO DE LEI DO DF 

~w 3!, DE !989 

(Nos termos d~ art. 10. § 4~~ io fine, 
da Resolução n'·' 157, de 1988) 

Votação, em turno único, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei do DF O'·' 31, 
de 1989, que dispõe sobre a alienação 
-de imóveis residenciais do Distrito Fede· 
ral e utilização dos recuros dela oriun· 
dos. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Sr. Presidente, pretendo falar sobre o veto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex• poderá falar depois. (Pausa.) 

A discussãp da matéria foi encerrada na 
sessão do dia 11 do corrente. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
o veto exige, para a sua rejeição, o voto con· 
trário da maioria absoluta da composição do 
Senado, em votação secreta. 

Os Srs. Senadores que votarem "sim" esta· 
rão aprovando o veto; e os que votarem 
"não" estarão rejeitando o veto. 

Em votação. 

O Sr. Mauro Benevides - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminha a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--_ ~- Com _a palavra o nobre Senador Mauro 
Benevides, que a pediu antes; depois darei 
a palavra a V. E~ Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, em sessão ante· 
rior, quando V. Ex~ submetia também a voto 
esta matéria, tive oportunídade de oferecer 
alguns esclarecimentos fulcrados na manifes
tação do_ Sr. Governador Wanderley Vallim 
da Silva, que se insurgiu contra o projeto 
do_ nobre Deputado Augusto Carvalho, pro. 
jeto que não encontrou guarida por parte do 
Chefe do Executivo de Brasfla. 

Nas razões apresentadas para a formulação 
do veto, diz o Governodor Wandertey V a· 
Ilim, o seguinte_: 

"A CAESB, aCEB, o DER, a Funda
ção Zoobotânica são titulares de imóveis 
operacioriãis abSO-IutruileD.te necessários 

I 
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àS suas atividades, localizados em esta
ções de recalque, em barragens, cm dis
tritos rodoviários e em áreas de proteção 
ecológica. 

Sabendo-se, de outra parte que os 
imóveis a serem alienados, tanto os da 
União quanto os do Distrito Federal, se 
localizam nesta capital, são ocupados se
gundo as mesmas regras e os mesmos 
critérios, é de toda conveniência dar à 
matéria- tratamerito uniforme. 

Assim, ao vetar o Projeto de Lei do 
DF n" 3111989, eu o faço com o exclusivo 
propósito de evitar que o Distrito Fede
ral adote, para a alienação de seus imó
veis, regras diferentes daquelas adotadas 
pela União, com a aprovação do Con
gresso Nacional." 

Estas, Sr. Presidente, as razões apresen
tadas pelo Governador Wanderley Vallim da 
Silva para apor o seu veto a projeto de autoria 
~o no_brc Deputado Au_gusto Carvalho, que 
unbUido das melhores mtenções, pretendeu 
oferecer uma solução assemelhada àquela 
que. a nível federal, tem sido proposta pelo 
atual Presidente da República. Entretanto 
com base nas razões invpcadas pelo Gover: 
nador Wanderley Vallim, votarei favoravel
mente ao veto, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para encaminhar a votação.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu preten· 
do diVidir esta minha fala em duas partes. 
A primeira é a respeito da legalidade do veto. 
Ora, Sr. Presidente, sabe V. Ex~ que o Sr. 
Vallim não frii nomeado Governador do Dis· 
trito Federal, embora dessa aptidão disponha 
Sua Excelência O Presidente da República, 
Fernando Collor de Mello. S. Ex' era o V ice· 
Governador e sucedeu o Goverandor dentro 
desse automatismo, de onde se deduz, e eu 
peço a atenção de V ~Ex•, que o Sr. Joaquim 
Roriz realmente era Governador do Distrito 
Federal e não Secretário, tanto o era que 
foi sucedido pelo Vice. Por quê? Se ele não 
fosse Governador mesmo, Governador de fa· 
to, juridicamente Governador, a sucessão se· 
ria pelos mesmos critérios de substituição de 
um ministro. Nenhum Secretário de Minis· 
tério assume, automaticamente e em defini
tivo, o Ministério pela saída do titular. 

Nesse exato momento, debate-se em Bra
sília se o Sr. Joaquim Roriz é ou não inele
gível. Se ele foi governador, é inelegível, se 
ele foi meramente um Secretário,_ele é Clegí· 
vel. Mas se ele foi meramente um Secretário, 
o Vice não tem as características de um ViCe~ 
Governador que possa suceder alguém deten
tor de um mandato e que tenha sido eleito 
para desempenhar esse mandato de algum 
modo, díreta ou indiretamente. 

Então, há nisso aí uma grande dúvida, e 
paira algo, corno eu adverti a V. EX' em outra 
oportunidade, sobre a legalidade do ato. En 
tão, o Sr. Vallim é Governador do Di::;trito 

' 

,.. .•. ,. -~ .• 

I 

Feder-al?-Porque, ao que se sabe, ele era Vi
ce-Governador; se ele era Vice-Goverandor 
de um Governador mesmo, ele pode assumir. 
Mas se ele é Vice-Governador de um Secre
tário,_ de alguém_que tinha características de 
ocupante de uma mera Secretaria, de um me· 
ro cargo de confiança, então, essa sucessão 
não podia ser automática. 

Eu sei que muita gente resiste a querer 
compreender esse raciocfnio que, no entilnto, 
é correto, é ético e é j~sto. Mas, aqui em 
Brasília, as pessoas, muitas vezes fogem de 
raciocinar, não querem raciocionar. Assim 
inicialmente, eu sou contra o veto por enten'
der que o Sr. Vallim não é Governador do 
Distrito Federal e, como tal, não pode vetar. 

Um outro detalhe, Sr. Presidente, que dei· 
xo à consideração dos meus Pares, é que ago· 
ra mesmo tramita ila Comissão do Distrito 
Federal - sendo o orador que fala perante 
V. Ex• o Relator- um projeto de alienação 
de imóveis, muito parecido com esse que está 
vetado; tal qual se o problema fosse mera· 
mente de autoria, de não se querer receber 
ul'rl projeto, porque é de autoria de um Depu
tado e que, ainda mais, é de um Partido Co· 
munis ta. 

Por isso, o Governador- entre parêntese 
e, dentro deles, um ponto de interrogação 
- o Governador, repito, que aí está cheio 
de brios, veta um projeto e apresenta um 
muito parecido, um muito semelhante. 

Um outro detalhe é que o projeto do Depu
tado Augusto Carvalho favorece a Educação; 
o produto da alienação desses imóveis seria 
para construir fundos em favor da Educação. 

Ainda hoje, na Comissão-do Distrito Fede
ral, tivemos a presença da Secretária de Edu· 
cação de Brasília, uma Senhora atónita ante 
às impossibilidades monetárias do Governo; 
Uma Senhora muito convicta de sua missão, 
mas totalmente sem recursos para cumprir 
bem o que lhe é destinado pelo cargo que 
ocopa a sua obrigação, o seu dever de Secre· 
tária de Educação do Distrito Federal. 

Ora, esse projeto, imediatamente, geraria 
fartos recursos para a Educação, e até serviria 
de um elxir de longa vida para o nosso Com
panheiro João Calmon, que vive preocupado 
com essas coisas todas. Sempre que S. EX" 
vê dinheiro para a educaÇão aumenta S. Ex' 
um ano de v!da. Então, na verdade, isso aqui 
iria pOssibilitar uma tranqüilidade para os de
fensores da educação, defensores orçamen· 
tários, co-mo é o caso inclusive do Senador 
João Calmon. 

Tivemos hoje uma reunião nervosa, nervo
sa e triste, p.a ComissãO do Distrito" Federal, 
onde ficou patente a falêilCia do sistema edu· 
c~n:íonal de Brasília. 

Agorã, como vetar esse projeto do Depu
tatlo Augusto Carvalho, e apresentar um 
pro r;- sõpelo prazer de vetar, só pelo prazer 
de cOmplicar a situação? 

Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo para 
que nós, aqui no Senado, apresentemos essa 
solução de boa vontade para com a educação. 
Vamos rejeitar esse veto. Sei que é muito 
difícil a rejeição do veto, porque a letra da 
I_:[ maior dificulta muito pe!o n_úmero exigido 

de Parlamentares para que se alcance .essa 
façanha. Mas, de qualquer maneira, vamos 
tentar isso, aqui no plenário, por essas duas 
razões. 

Por que o Presidente da República não no
meia um governa-dor titular, corretamente, 
que venha a ser-ouvido pelo Senado Federal? 
Esse homem que aí está, tem legalidade para 
tanto? Legitimidade nem se fala, porque não 
tem nenhuma; não foi eleito pelo povo, mas 
pelo menos legalidade. Tem ou não tem? As 
dúvidas estão aí. 

Vamos prejudicar um projeto corajoso, in· 
teligente, hábil, de boa vontade, substituído 
por um pior, só pelo prazer de substituir?_ 

Por isso, Sr. Presidente, estou indo neste 
momento, por um caminho um tanto quanto 
difícil de nos QlOStrar um final fe_tiz. que é 
encaminhar contra o veto. Mas é o que estou 
fazendo neste momento perante V. Ex• e 
meus Pares. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa pede aos Srs. Senadores ocupem 
os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau· 
sa.) 

(Procede-se à votaç-ão.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram apenas 35 Srs. Senadores. Não 
h ou v e quorum. 

A Mesa suspenderá a sessão, até que se 
restabeleça o quorum. 

Está suspensa a sessão. 

(Sllspensa às 17 horiiS-e 32 min!ltos, 
a sessão é reaberta às 17 horas e 48 minu
tos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nélson Carneiro) 
-Está reaberta a ses::;ão. 

Peço aos Srs. Senadores que se encontram 
fora do recinto venham ao Plenário. Vamos 
procêder ã nova vOtaçãO. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores poderão votar em qual~ 
quer lugar. Há número na Casa. É preciso 
que haja número no plenário. 

Peço aos Srs. SenadOreS ocUpem qualquer 
lugar nas bancadas. O voto será secreto. 

Está em votação o veto do Sr. Governador 
interino do Distrito Vederal ao Projeto de 

-Lei" do Distrito Federal n" 31, de 1989, que 
"dispõe sobre a alienação de imóveis residen
ciais do Distrito Federai e a utilizaÇao dos 
recursos dela oriundos". 

OS: Srs. Senadores ]á podem votar. 

O Sr. Mauro Benevldes- Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Como Líder. _Sem revisão __ do __ orador) 
-Sr. Presidente, a exemplo do que ocorreu 
na votação passada, o PMDB vota "sim", 
com exceção do nobte Senador Cid-- Sab6ia 
de Carvalho, que discrepou, e o fC:z pelas 
razões que V. Ex' transmitíu ao Plenário. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votam SIM 21 Srs. Senadores; e NÃO, 
19. 

Não houve abstenções. 
Total: 40 votos. 
O veto Joi mantído. 
Será feita a devida comunicação do resul

tado ao Sr. Governador do Distrito Fede!al. 
É a seguinte a matéria em que incide 

o veto mantido: 

PROJETO VETADO 

Dispõe sobre a alienação de imó· 
veis residenciais do Distrito Federal e a 
utilização dos recursos dela oriundos. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 11' O Distrito Federal alienará, no 

prazo de noventa dias, a contar da publicação 
desta lei, os imóveis residenciais de sua pro· 
priedade e de propriedade de autarquias, em
presas públicas, sociedades de economia mis· 
ta ou fundações públicas do Distrito Fe_deral, 
excetuada a residência oficial do Governa· 
dor. _ _ __ _ 

Art. zo Os recursos provenientes da alie· 
nação dos imóveis a que se refere esta lei 
serão inteiramente utilizados na recuperação 
e construção de escolas, hospitais, centros 
de saúde, habitações populares, bem como 
em obras de saneamento básico. 

Art. 3" Terão prioridade na aquisição 
dos imóveis a que se refere esta lei os servi
dores do Distrito Federal, de suas empresas 
públicas, sociedades de econonlla mista ou 
fundações públicas neles residentes há pelo 
menos cinco anos consecutivos. 

§ 1~ Os imóveis de que trata esta lei serão 
alienados aos servidores pelo preço de merca
do, segundo as normas do Sistema Finariceiro 
da Habitação, após avaliação a ser efetuada 
pela instituição frnanciadora, devendo ser da· 
da ampla publicidade ao resultado da avatia· 
ção, podendo o financiamento ser efetuado 
através do Banco de Brasaia S.A.- BRB, 
se este dispuser de recursos para essa finali· 
dade. 

§ 2~ Para habilitar-se à aquisição de imó· 
vc:I abrangido por esta lei, o servidor deverá 
também comprovar nã"o ser ele nem seu res· 
pectivo cônjuge Ou _companheiro (a) proprie· 
tário, promitente comprador nem promitente 
cessionário de imóvel residencial no Distrito 
Federal. 

§ 3" Não havendo mais servidores que 
preencham os requisitos previstos neste arti
go, os imóveis residenciaiS remanescentes se
rão alienados mediante licitação pública, pre
cedida de ampla divulgação. 

Art. 4'.' Esta lei em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. su Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarece que haverá uma sessão 

extraordinária ãs 18 horas e 30 minutos, para 
apreciação de oito indicações de autoridades; 
e; às 19 horas, uma sessão do Congresso Na
cional. que se iniciará com a votação pelo 
Senado, de seis vetos presidenciais. 

Encareço aos Srs. Senadores a presença. 
à sessão do Congresso Nacional, porque a 
responsabHidde é nossa, uma: vez que não 
tem havido votação porque os seis primeiros 
vetos são de projetas de iníciativa de Senac,Io
res. Portanto, encareço pessoalmente aos 
Srs. Senadores compareçam à sessão do Con
gresso Nacional. 

Peço aos Srs. Senadores não abandonem 
o Plenário, porque haverá outro veto a ser 
examinado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item3: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~ 75, de 1989, de iniciativa 
da Comissão do Distrito Federal (apre
sentado por sugestão do Deputado Ge~ 
raldo Campos), que veda construção em 
Brasília, nos locais e nas condições que 
menciona, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 
110. de 1990, da Comissão 

-do Distrito Federal. 

A discussão do projeto foi encerrada na 
sessão de 15 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
--~piovaâO. __ . -
A Comissão Diretora passa a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 75, DE I989 

(Apresentado por sugestão do 
Deputado Geraldo Campos) 

Veda construção em.BrasRia, nos 
locais e nas condições que menciona. 

Art. lu É vetado erigir construções, ain· 
da que de caráter provisório, na Praça dos 
Três Poderes e do Buriti e na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília, Distrito Federal, em 
desacordo com as normas que regulamentam 
a matéria. 

Parágrafo único. Erri cará_ter excepcio
nal, m,_ediante expressa autorização do Poder 
Executivo do Distrito Federal, ouvido o Con· 
selho de Arquitetura e Urbanismo e Meio 
Ambiente - Cauma, poderá ser exigida 
construção, em caráter provisório, nos locais 
referidos n_este artigo, com vistas a espetá· 
cuJoS P®ficos, c_om -ãpresentação única, vin· 
culados a comemoração de datas cívicas. 

Art' z~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~ 20, de 1990, de iniciativa 

do Governador do Distrito Federal, que 
introduz alterações na Lei n·" 7, de 29 de 
dezembro de 1988, e dá outras providên· 
cias, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 
109, de 1990, da Comissão 

- do Distri_to Federal. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 15 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pau!>a.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão Diretora, para 

a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO DF 
N~ 20, DE 1990 

Introduz alterações na Lei n~ 7, de 29 
de dezembro de 1988, e dá outras provi
dências. 

Art.. 1" O inciso II do art. 35 da Lei n~ 
7, de 29 de dezembro de 1988, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 35. . .............................. .. 
I - ......................... ---'·---········'·· 
II- nas operações e prestações inter· 

nas: 
a) de 25% (Vinte e cinco por cento) 

para automóveis de passageiros, utílitá· 
rios e veículos de uso misto (camioneta) 
com capacidade de até uma tonelada, 
inclusive; motocicletas a partir de cento 
e Oitenta cilindradas, inclusive; annas e 
muniçôes; einbarcações de esporte e re· 
creação; cosméticos e perfumes; bebidas 
alcoólicas; fumo, seus derivados, ca· 
chlmbos, cigarreiras, piteiras e isqueiros; 
jóias; fogos de artifício; peleterias; apa· 
relhos cinematográficos e fotográficos, 
suas peças e acessórios; artigos de anti
quários; aviões de procedência estran· 
geira de uso não comercial; asas·delta 
e ultraleves, suas peças e acessórios; 

b) de 12% (doze por cento) para as 
seguintes mercadorias: açúcar cristal; ar· 
roz; feijão; farinha de mandioca; macar· 
rão comum; fubá de milho; café em pó; 
sal; óleo_ de cozinha comum; carnes bovi
na, suína e de aves frescas, resfriadas 
ou congeladas; ovos comuns; creme den· 
trai comum; sabonetes comuns; papel hi
giênico coffium; sabão em barra;_lcite 
fresco; frutas nacionais; verduras e hor
taliças; gás de cozinha e energia elétrica 
até 200 KWs mensais; 

c) de 17% (dezessete por cento) para 
as demais mercadoria<> e serviços." 

Art. 2~ Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicaçáo, produzindo efeitos a partir 
de lo de janeiro de 1991. 

Art. 3" Revogam~se as disposições em 
contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n" 15, de 1990, de iniciativ::~ 
do Governador do Distrito Federal, que 
altera dispositivos da Lei n" 66, de 18 
de dezembro de 1989. e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n·• 111, de 1990, da 
Comissão 

-do Distrito Federal, favorâvel ao 
Projeto com Emendas que apresenra· de 
n"' 1 a 4~DF e acolhendo as de n'$ 6 e 
7-DF, apresentadas pelo Senador Pom
peu de Sousa no seu voto em separado. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 16 do corrente. 
. Passa-se à votação do projeto, sem pre~ 
JUÍZO das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Votação das Emendas de nc.$ 1 a 4 a 6 
e 7. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência informa ao- Plenário que 
a Emenda n" 5, apresentada pelo nobre Sena
dor Pompeu de Sousa, em voto cm separado, 
ficõu prejudicada tacitame-nte, em virtude de 
não acarretar qualquer alterações ao texto 
da matéria. -

A matéria vai à CorriísSão Diretora para 
a redação final. 

É o seguinte o projeto, aproYâdt): 

PROJETO DE LEI DO DF 
N' 15, DE 1990 

Altera dispositivo da Lei n' 66, de 18 
de dezembro de 1989 e dá outras provi
dências. 

O Senado Federa] decreta: 
Art. 19 O artigo 1~ da Lei n~ 66, de 18 

de dezembro de 1989,- pass a vigorar com 
a seguinte reda-ção: 

"Art. 111 Ê criada, no Quadro de 
Pessoal do Distrito FeiJeral, e-ria Tabela 
de Pessoal da Fundação Educacional do 
Distrito Federal, a Carreira Magistério 
público do Distrito- Federal, composta 
dos cargos e dos empregos de Professor 
Nível! (com formação de nível médio), 
Professor Nível2 (com licenciatura curM 
ta), Professor Nível 3 (com licenciatura 
plena) e Especialista de Educação (com 
licenciatura plena ou registro específico 
expedido pelo MEC), conforme Anexo 
I desta Lei." 

Art. 2~' O Anexo l da Lei n~ 66, de 18 
de dezembro de 1989, fica alteradO na forma 
do Anexo desta Lei. 

Art. 39 Para os efeitos da Lei n~ 66,de 
18 de dezembro de 1989, consideraMse efetivo 
exerclcio prestado ao Magistério Público do 

---- -c~~~-----

Distrito Federal o des_empe-õho, na Secretaria 
de Educação e na Fundação Educacional do 
Distrito Federal, de: 
I- atividades docentes ou funções técníM 

co-pedagógicoMadministrativas na qualidade 
de professor; 
II- atividades específicas da respectiva li

cencii:ltura na qualidade de especialista de 
educação ou técnico em assuntos educacio
nais. 

'Art. 4~ Ficam reVogados os §§ 4'' e 5? do 
artigo 12 da Lei no 66, de 18 de dez_embro 
de 1988. 

Art. 5? O artigo 13 da Lei n\' 66, de 18 
de dez.embro de 1989 fica acrescido do seguin
te inciso: 

"IX- Gratificã.ção de Gabinete, cria
da pela ReSolução n~ 1.607, de 19 de 
deZembro de 1985, do Conselho Diretor 
da Fundação Educacional do Distrito 
Federal." 

Art. 6"' Na tranSpOsição de que trata a 
Lei n~ 66. de 18 de dezembro de 1989, será 
computado o tempo de serviço efetivamente 
prestado ao Magistério da União, dos Esta
dos e dos Municípios, pelos professores e es
pecialistas de educação. na razão de um dia 
de serviço prestado na origem- para cada dia 
que exceder 10 (dez) anos de efetivo exerdcío 
no Magitério Público do Distrito Federal. 

Art. 7~ O prazo a que se refere o artigo 
49, da Lei n9 66, de 18 de dezembro de 1989, 
passa a ser de 2 (dois) anos, findo o qual. 
e não havendo os servidores logrado aprova
ção no concurso público, serão os respectivo 
contratos de trabalho rescindidos, 

Art. 89 Os efeitos desta Lei retroagem 
a 1~ de janeiro de 1990. 

Art. 9~ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

{Art_. 1g. da Lei nQ 
ANEXO 

de de de 1990) 

j, "ANEXO I" 
\Art. 1g. da -Lei na f66, de 18 d_e dezembro de 19~) 

CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

Denominação 

Espec1ai1sta de Educação 
(Suoer1or - Licenciatura Ple
na ou Registro Especifico ex
p_~~1do pelp M~CL 

Professor n1ve1 3 
{Superior- Licenciatura ~lena) 
Professor Nivel ~ 
(Superior- Licenciatura Curta) 
ProfeSsor N~vel 1 
(Médio- Hab11ftaçao de 2Q 
qrau) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 11: 

Veto Parcial 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 11, DE 1990 

(Incluldo em Ordem do Dia nos 
termos do art. 10, § 4'~, in fine, 
da Resolução n'' 157, de 1988) 

Votação, em turno único, do veto par
cial aposto ao -Projeto de Lei do DF n" 
11, de 1990, que altera dispositívos da 
lei que menciona e dá outras providên
cias. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão do dia 18 do corrente. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares, pois vai ser votado o veto. -

Em votação. 
Os Srs_ Senadores que o aprovam votam 

"sim", os SrsA Senadores que o rejeitam vo
tam "não". 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

(PrOCede-se à votação.) 

Classe Padrão 
(Qual>t ldadl\ 

Carg.9 _ E~pregp 

Única I a XX-V 53. 37Ó 

única a XXV 110 10.600 

Única a XXV 08 2_. 7.00 

única a XXV 37 5.2SÇI 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneféo) 
-Votaram SIM 23 Srs. Senadores; e NÃO, 
14. 

Houve uma obstenção. 
Total: 38 votos. 
b veto foi mantido. 
Concluída a votação, a Presidência deter

minará as providências necessárias no sen"tido 
de ser comunicado o resultado ao Sr. Govér
nador do DistrifO Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. -

Passa-se, agora, à votação do Requerimen
to n,"_l16, de 1990, de urgência, lido no ExpeM 
diente, para o Projeto de Lei do Senado n" 
47, de 1990. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A mªtéria constará da Ordem do Dia da 

segunda sessão ordinária subseqüente. 
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O Sr. João Meneses'_ Sr. Presidente, peço 
a. palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Neison Carneiro) 
- Concedo a palavra a V, Ex•. 

O SR. JOÃO MENEZES (PDC ._:PA. Pa
ra questão de ordem.)- Sr. Presidente, já 
há 14 dias estamos votando projetas, pesca· 
dos aqui e acolá, que vêm com votação de 
urgência. Entretanto, o art. 336 do Regimen
tO diz o seguinte: 

"A urgência poderá ser requerida: 
a) quando se trate de matéria que- en

volva perigo para a Segurança nacional 
ou de providência para atender a calamí
dade pública;" 

Somente nestes casos é que cabe a urgên-· 
cia, como diz a letra a. 

"b} quando se pretenda a apreciação 
de matéria na mesma sessão;" 

Mas matéria refere~ te à do caput do artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.-Isso é quando é na mesma sessão. 

O SR. JÓÃO MENEZES - E a letra c: 

"quando se pretenda incluir em Or
dem do Dia matéria pendente de pare
ceres." 

Também referente ao capnt do artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não. Permita-me V. Ex•, mas aí é outra 
letra. No caso de calamidade pública, a vota
ção será na mesma sessão; as outras são maté
rias que entrarão em duas sessões. 

O SR. JOÃO MENEZES- Sr. Presidente, 
o Regimento diz o seguinte: 

"Art. 336. A urgência poderá ser 
requerida: 

a) quando se trate de matéria que en
volva perigo para a segurança nacion~l 
ou de providência para atender a calanu
dade pública; 

b) quando se pretenda a apreciação 
de matéria na mesma sessão;" 

Parece-me que este dispositivo é só quando 
se enquadrar no da letra a. 

O 81{. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Veja V. Ex•. que o capnt não tem essa 
referência. São duas coisas distintas: a letraa 
diz respeito à calamidade pública e à segu· 
rança nacional; na letrab,são as matérias que 
as Lideranças pedem, porque entendem que 
têm urgência. 

O SR. JOÃO MENEZES- Estes dois pon
tos constantes no Regimento estão atrapa~ 
lhando. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-EU tiro os dois pontos; ficam suprimidos 
(Pausa.) 

Renovo 'aos Srs. Senadores que haverá ses~ 
são extraordinária do Senado; às 18 horas 
e 30 minutos, e sessão do Congresso às 19 
horas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se à votação-do Regimento n~ 117, 
de 1990, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei do Senado n~· 36, de 
1990. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -

· A matéria constará da Ordem do_Dia_ çla 
StgUri03 Sessão- ordinária subseqüerue. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.......,_ O nobre Senador Ney Maranhão pede a 
palavra, como Uder, após a Or~em do Dia. 
Antes de S. E~. havia-se inscnto o nobre 
Senador Jamil Haddad, mas não o fez como 
Líder; se constasse como Lider, teria conce
dido a palavra ao nobre Representante .do 
Estado -do Rio de Janeiro. 

Com ã palavra o nobre Senador Ney Mara
nhão. 

O SR. NEY MA.RA.NHÃO (PRN - PE) 
-Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra o nobre Senador h.mil.r:lad
dad. 

O SR. JA.MIL HA.DDAÍl (PSB- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, a Folha de S. Paulo, de 
hoje, apresenta um dado extremamen~e 
preocupante, para quem observa a situaçao 
difícil por que passa a classe trabalhadora 
brasileira. 

Umãestã.tfstica dá um desemprego, em São 
PaulQ,_de 14% no mês de abril. E também 
encontramos a declaração de que, nas duas 
primeiras semanas do _mês de maiot foram 
demitidos cerca de 20.149 empregados. 

MaiS um dado: segundo declarações de Jo~ 
sé Ennirio de Moraes~ a sua empresa, a Voto
rantim, desde a edição do Plano Coilor, já 
demitiu 5%. dos trabaLhadores, o .que repre
senta cerca de 3 mil empregados. 

Sr. Presidente, é neste clima que o Go~ 
vemo propõe à classe trabalhadora a Jívre 
negociação com os emptésârios. A classe tra
balhadora passa por uma fase de pânico, pois 
vê, de hora em hora, a possibilidade do de~ 
semprego. Mais uma vez, -é ela quem paga 
O-- preço desses projetas mirabol~ntes - os 
apresentados _p_elo~overnos antenores e pe
Jo Governo atual. 

As contradições são flagrantes. O Minístro 
do Trabalho declara, no Estado do Rio de 
Jane-ir"o, que h~_ necessidade de haver uma 
modificaçâo relacionada com-os salários dos 
trabalhadores e a Ministra da Economia de

- clara que é impossível que isso venha a acon-
tecer. 

Sr. Pr~sidente, teinos visto equipes que não 
funcionam harmonicamente, mas como a 
e"quípe do Presidente Collor é impossível 9ue 
tenhamos .. outra tão desentrosada na aphca
ção dos seus projetas. 

Por outro lado, procura-se o Ministro Ber
nardo Cabral. Segundo os jornais, o Minis~ 
tro, desde quinta-feira passada, não é encon-

trado em seu gabinete nem em Brasnia, e 
sua esposa declara que o mesmo se t:ncontra 
cumprfndo uma missão, que the foi confiada 
pelo. Presidente Fernando Collor, nos Esta
dos Unidos. 

Sr. Presidente, é norma nos decretos, nos 
projetas, nas leis, vermos no ~inal o seguinte 
artigo: tal lei etc entra em vrgor nesta data 
ou na data d-e sua publicação,_revogadas as 
disposições em contrário. 

Na s~~-ana passada, tivemos dois fatos inu
sitados: um decreto entrou em vigor ãs 10 
horas e foi revogado às 18 horas._ Era flagran
temente inco:nstituciona1. Queria reduzir o 
salário dos funcionários colocados em dispo
nibilidade. Hoje, num brilhante pronunci~
nlento nesta Casa, o Senador Chagas Rodn
gues _sepultou a possibilidade constitucional 
e legal da OGorréncia da redutibilidade, da 
diminl).ição de_ salários. 

O outro absurdo foi a taxa de 20% para 
as conversóes de cruzados novos cm cruzei
ros, para quem quisesse pagar os seus iro-
postos. . . _ 

Tratava-se, aí, de. uma portana assmada 
pelo xerife Tuma no qual se chegava até a 
declarar que os 20% não incidiam sobre os 
8%, que incidiaffi sobre a transformação de 
cruzados em crvzeiros. 

Sr. 'Presidente, quem zela por essas normas 
vindas do Executivo hoje- não é mais o Minis
tério da Justiça. Vinlos, inclusive, o Consul~ 
tor-Gerat da República, Célia Silva, um ho
mem capaz, declarar que não podia haver 
aquela redução do salário e que o assunto 
teria de ser estudado com mais profundidade, 

Vimos, anteontem ou ontem, num ~anal 
de televisão, o Presidente de um orgamsmo 
relacionado com a indústria da borracha, na 
fabricação de pneus, dizer que não mais se
riam produzidos pneus se não fosse liberado 
o preço dos mesmos, já que a rnatéria-~rima 
tinha sido aumentada em 19% e eles nao te
riam condições de fabricar pelo valor a que 
eram obrigados_a vender. . .. 

Sr. Presidente, estamos dmnte da poSSibi
lidade de um desabastecimento. Temos essa 
possibiidade e a viabilidade a cuno prazo. 

O Sr.Monso Sancho- Permite-me V. Ex•. 
urit ã.parté; nobre Senador Jamil Haddad? 

O SR. JAMIL RADDAD- Ouvir V. Ex<, 
no meu pronunciamento, é sempre uma satis· 
fação muito grande. 

O-Sr. Afonso Sancho -Estou muito satis
feito com o pronunciamento de V. E~. Sena
dor Jamjl Haddad, porque aborda aspecros 
amenos e compreensíveis. V. Ex• cítar que 
merece pavor o fato de 5% - um percentual 
muito peqUenO- de operários e funcionários 
do grupo Votorantim terem sido demitidos, 
acho que signífica que V. Ex' não está bem 
atualizado com a situação em que se encon· 
trava o B_rasil. Eu, às vezes, até penso que 
há Colegas aqui, no Senado, que gostariam 
que a inflação estivesse agora em 200%, _e 

--sem soluçãól Põi'qlre nós não tínhamos solu
ção, nós vfnhamos de uma inflação crescente 
de 40, de 60, de 80%. Então, o Governo 
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lançou um plano, plano esse desejado por 
todos, para que tudo se normalizasse. Houve, 
está havendo esses desajustes que serão solu
cionados futuramente, já no segundo semes
tre, de acordo com os mais entendidos, os 
técnicos mais im-parciais. Será, etltão, .ce.to
mado o desenvolvimento e não ocorrerá mais 
esse desemprego que existe agora. V. Ex~ 
aborda, também, como amenidade, a ausên
cia do Ministro da Justiça. O Presidente não 
tem mais nem direito de mandar um ministro 
seu ao exterior numa missão que ·c-onsidera 
importante, porque isso dá motivo a que urn 
jornal diga que o Ministro foi se hospitalizar, 
que o Ministro foi procurar um Partido para 
se candidatar. Essas são espeCulações que 
nós, homens maduros, não vamos tomar nos 
devidos termos. Também V. Ex' fala sobre 
o pronunciamento, aqui, do nosso ilustre e 
estimado companheiro Chagas Rodrigues, 
sobre esse problema do funcionário público. 
Fico imaginando que o Senador Cagas Rodri
gues não está lembrando da época em que 
era Governador. S. Ex•, na situação de Gow 
vernador do seu Estado, e este numa situação 
crítica como se encontrava o Brasil, com o 
funcionalismo em excesso, ocioso e, vamos 
dizer, desnecessário eriiiõQO OS sentidos. Há 
poucos dias, vim de Neva Iorque e soube 
lá da existência de um funcionário da Cia: 
Siderúrgica de Volta Redonda que ganha 200 
mil dólares, por ano, para nem lá compa
recer. Então, Senador, V. Ex• que é um ho
mem sério, competente, razoável, há de con
vir que esses reajustes teriam que vir, porque 
se não viessem estaríamos numa inflação de 
150%, sem se saber onde é qUe iríamos che
gar. 

De forma que estou gostando dessas ame
nidades que V. EX' está dizendo porque V. 
EX' está compreendendo que se estão esgo
tando as especulações contra o Governo, que 
es.tá numa linha séria, correta. Se tei:i:J. havido 
erros, estes têm sido corrigidos, persistir no 
erro é que é terrível, Senador; aqueles que 
persistem no erro são o-s- ignorantes. Quando 
o Presidente vê que um auxiliar seu baixa 
uma medida que não é aquela que desejava; 
Sua Excelência manda imediatamente rever; 
isto é um ato sublime de uma autoridade que 
quer dar satisfação ao povo. De forma que, 
Senador, até agora, estou muito satisfeito 
com: o pmmrn-ciamento de V. Ex• 

O SR. JAMIL HADDAD- b uma questão 
de visão, nobre Senador Afonso Sancho, por
que para V. Ex• um aumento de 14% do 
desemprego no mês de abril não representa 
nada! Considero uma grave crise social para 
a classe trabalhadora, um desemprego de 
14% em São Paulo - isso em São Paulo, que 
é o maior parque industrial do País. 

Quando V. EX' fala que a inflação chegaria 
aos 200%, isso- foi no Governo Sarney, que 
V. Ex~ apoiava. 

O Sr. Afonso Sancho - Pennite V. Ex~ 
um aparte, para um esclarecimento? 

O SR. JAMIL HADDAD- Em momento 
nenhum nós, da Oposição, fomos responsá~ 

veis pelo aumento da inflação que chegou 
a níveis estratrosféricos. 

O Sr. Afonso Sancho- Eu nunca apoiei 
esse Governo. 

O SR. JAMIL HADDAD - A impressão 
que eu tinha é que V. EX1' o apoiava. 

O Sr. Afomo Sancho - Não, pode tirar 
essa impressão. 

O SR. JAMJL HADDAD- Pode ser uma 
visão errada minha quanto ao passado. 

O Sr. Afonso Sancho - ~ão apoiava por
_que_ faltava firmeza, o que não ocorre no Go
verno de agora e por isso o apóio e _dou toda 
a.minha simpatiã -para-que continue acertan
do. 

O SR. JAMIL HADDAD - Continuo ex
tremamente preocupado com os manobreiros 
do Governo, os PhD que manobram as tor
neirinhas me deixam extremamente preocu
pado. 

Já estamos vendo as greves irrompendo pe
lo Brasil afora e o Ministro Antonio Rogério 
Magri, ontem, no Rio de Janeiro, declarou 
que há necessidade de se tomar providências 
urgentes. 

Diz a Folha de S. Paulo de hoje: 

-~'Magri quer reajustar salário pelo ín
dice da Fipe. 

O Ministro do trabalho, Antonoio Ro
gério Magri, 50, quer que ó governo esta
beleça uma "política salarial provisória" 
coffióaJternativa--à livre negociação de 
salárioS entre- em·presários e trabalhado
res, anunciada pelo governo na semana 
passada. Magri entende que o momento 
é de "recessão branda" e _que os traba
lhadores não e..<>tão em um bom momento 
para enfrentar a livre negociação. Pela 
proposta do ministro, os salários de maio 
seriam reajustados pelos 3,29% da infla
ção- da Fundação Instituto de_ Pesquisas 
Económicas (Fipe) da Universidade de 

São-paulo." 

Sr. Presidente, quando eu vinha para Bra
sflia, li outro jornal em que a Ministra Zélia 
declarava que não era possível adotar-se a 
proposta do Ministro do Trabalho. Vejawse 
o quadro! O Ministro do Trabalho vai a uma 
reunião com a classe trabalhadora e apre~ 
senta uma proposta. A Ministra da Econo
mia, que está nos Estados Unidos, e diz que 
só seria negociada a dívida a partir de setem
bro, mas que lá está para negociar, porque 
os credores não admitem que não seja nego
çia:do, imediatamente, o pagamento da dívi
da, S. Ex~, de lá dos Estados-Unidos, declara 
que não concorda com o _posicionamento do 
Ministro do Trabalho. E natural que haja 
divergência entre Ministro, mas o lógico é 
que isso seja discutido internamente; o que 
vemos, diariamente, é essa falta de entrosa
mento da equipe governamental. 

Não se sabe, exatamente, a atitude que 
o Çloverno irá tomar, porque num momento 
um Ministro diz uma coisa e num momento 

seguinte um outro Ministro toma um outro 
posicionamento. 

Há, na reaHdade, uma _cris_e social no País, 
crise social que infelizmente se agrava inces
samtemente. A prova é que as greves já estão 
estourando. 

A inflação era de 84% e no mês seguinte 
foi dado este reajuste; no õutro mês a inflação 
decretada era zero por cento e não houve 
aumento nos vencimentos e nos salários da 
classe trabalhadora. 

Tenho dados estarrecedores, por exemplo, 
da indústria automobilística. Em dezembro, 
o custo da mão-de-obra era de 6,56% e o 
lucro das empresas era de 10,5%; aS:Orã., o 
custo da mão-de-obra é de 3,4% e o lucro 
das empresas é de 21,4%. 

Sr. Presidente, que País é este em que, 
constantemente, as empresas ganham mais 
e, constantemente, os salários são aviltados 
dentro da indústria que mais rende neste País, 
que é a indústria automobilística? 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. 
Ex• um aparte? 

O Sr. José Ignácio Ferreira- Pennite V. 
EX" um aparte? 

O SR. JAMfL HAD-OAO - Com prazer 
ouço V. Ex· e, posteriormente, com muito 
prazer ouvirei o Senador José Ignácio Fer
reira. 

O Sr. Mansueto de Lavor:- Muito obriga
do, Senador Jamil Haddad. E importante que 
eu dê o meu aparte antes que o faça o emi
nente Uder do Governo, porque gostaria de, 
secundando o importante .pronunciamento de 
V. Ex~. referi-me à viagem da Sra. Ministra 
da Economia, Fazenda e Planejamento para 
os Estados Unidos_, a fim de dar continuidade 
aos seus contatos anteriores, visando à rene
gociação da dívida externa brasileira. Ocorre, 
Sr. Senador Jamil Haddad e Sr. Uder do 
Governo, que a Constituição Federal, no seu 
art. 52, inCiso VII, VIII e IX, determína que 
é atribuição do Senado, desta Casa portanto: 
(VII) 

"dispor sobre limites globais e condi
ções para as operações de crédito exter
no e interno da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, de 
suas autarquias e demais entidades con
troladas pelo Poder Público Federal". 

Diz, também, o art. 52, inciso V: 

'"'Compete privativamente ao Senado 
Federal: ........... _.·······-·-·· ....... L~·····~· 

autorizar operações _externas de natu
reza financeira, de interesse da União, 
dos EstadOs, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios." 

Ora, a Sra. Ministra não está no extenor 
passeando; está realmente realizando opf:raw 
ções externas de natureza financeira do inte
resse da União e daquelas entidades públicas 
para as quais a União avalizou esse débito 
externo. Precisaria, se quisesse obedecer à 
Constituição Federal, de permissão, de auto
rização do Senado Federal. É inconstitucio-
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nal esse tratamento da dívida externa por par
te da Sra. Ministra da Economia e, é ci<Uo, 
por parte do Governo Collor de Me !lo. Aliá<>, 
esse livrinho que se encontra em minha<; mãos 
não está sendo muito amado por parte do 
Governo Coilor. Trata-se de um livrinho que 
está sendo não raramente, colocado debaixo, 
não em cima da mesa. Daí por que muitas 
pessoas já estão a dizer que sen!e_m saudades 
do G.overno Sarney. Ora, não sou saudosista, 
não sou viúva do Governá-Sã.rney. Fiz-lhe 
oposição. Anão ser no primeiro ano, quando 
pensava que Sua Excelência iria cumprir os 
compromissos assumidos perante a Nação 
brasileira pe!o Presidente Tancredo Neves. 
Quando ví que Sua Excelência não iria cum
prir - traiu praticamente a todos ~, é claro 
que me coloquei em oposição 1f0 Governo 
Sarney. Pelo menos, Sr. Senador Jamil Had
dad, Sr. Líder do Governo, o ex-Presidente 
José Sarney tinha uma Constituição Federa! 
abert<~., como se fosse uma B1blia na sua mesa 
de trabalho, para dizer ao País inteiro que 
ali era a norma suprema que conduzia a sua 
administração. O Presidente Collor de Mello 
não pode colocar esta Constituição Federal 
aberta em cima da sua mesa. Se o fizesse, 
todos poderiam dizerAue Sua Excelência não 
sabe ler. Na realidade, todos os dias, desse 
Governo saem incursões contrárias a disposi· 
tivos da Constituição Federal que votamos 
e juramos, inclusive, o Presidente da Repú
blica através do seu sucessor. 

Para não me alongar, para não tomar o 
tempo que V. Ex~ vai dar ao Líder do Gover
no, eu gostaria apenas de registrar, insistindo 
com o que V. Ex" já disse anteriormente: 
é incostitucional essa negociação que a Sra. 
Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, Dra. Zélia Cardoso de Mello, foi fa
zer; S. Ex~ não tem autorização do Senado. 
O Senado Federal não pode abdicar sua prer~ 
rogativa, porque se trata de um dispositivo 
constitucional, é uma competência privativa, 
indelegável do Senado. Ninguém pode auto~ 
rizar, nem·o Senhor Presidente da Repúblic3. 
Essa autorização tem que ser do SeDado Fe
deral, porque 3 Sra. Ministra foi realizar no 
exterior operações externas e essas opera
ções, conforme o inciso V, do art. 52 ''care
cem de prévia aprovaçã'? do Senado Fede
ral". Era isso que eu queria di? e r, neste apar
te, ao discurso de V y Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya. 
Fazendo soar a campainha.) -A Mesa lem
bra ao nobre orador e aos aparteantes que 
temos apenas 8 oito minutos para completar 
o tempo da sessão. 

Temos, ainda, uma sessão já convocada 
par às 18h30min, e uma outra para às 19 ho
ras. 

Continua com a palavra o Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD - Quero dizer 
a V. Ex\ Senador Mansueto de Lavour, que 
ao apartear hoje o Senador Chagas Rodri
gues, que falava sobre a colocação dos funcio· 
nários em disponibilidade com vencimentos 
proporcionais ao tempo de serviço, quando 

a Constituiç-do é muito -clara sobre a irreduti
bilidade dos vencimt!ntos, eu dizia que prova
velmente o Governo Collor tem outra Consti
tuição nas mãos, porque nós, aqui, vemos 
flagrantes inconstitucionalidades nas suas 
medidas diante da Constituição votada em 
1988. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Deve ser a 
Constítuiçáo do Reino de Avilan, não a de 
1988. 

O SR. JAMIL HADDAD- Deve ser uma 
nova Constituição porque são considerados 
constitucionais., pelo Governo, fatos flagran
temente inçon:;titucionais, de acordo com a 
Carta Magna de nosso País, votada por nós. 

O Sr. José Ignácio Ferreira- Permite-me 
V. Ex~-uni: aparte? 

O SR. JAI\ÜL HAPDAD -Foi lembrado 
um fato que é o relativo à autorização do 
Senado, o.que é extremamente grave. A Mi
nistra está indo ao exterior sem a autorização 
do Senado para a negociação da dívida. 

Eu havia prometido e não vou acabar meu 
discurso sem dar oportunidade ao Líder do 
Governo-de me apartear, Sr. Presidente. 

Quefci apenas di+er que encaminhei mais 
um requerimento, hoje, à Ministra da Fazen
da, Economia e Planejamento, desejando sa~ 
ber qual o valor total dos ,saldos em cruzados 
il.ovos não convertidos, na forma dos arts. 
s~, 6" e 7~ da Medida Provisória n"168, trans
feridos ao Banco Central do Brasil. A infor· 
mação.que temos é que só quem tem dinheiro 
retido é_ a classe média, porque as grandes 
e-rilpresas deste País já converteram todos os 
seus-cruzados novos em cruzeiros; e, mais 
uma vez, a pobr~ dasse trabalhadora e a clas
se média, com as suas pequenas poupanças, 
é_gue têin o $CU dinheiro retido e aguardará 
18 meses para ver a possibilidade de poder 
reavê-lo. 

Ouço V. Ex', nobre Senador José lgnácio 
Ferreira. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Agradeço 
a V. Ex' Estamos esmagados pelo tempo, 
mas ain~a gostaria de me dirigir a V. Ex~ 
e, ao mesmo tempo, ao ilusti-e aparteante 
de V. Ex~, o eminente Senador Mansueto 
de Lavor. A V. Ex~, me refiro aos aspectos 
todos de seu discurso que, inclusive pela pró~ 
pria brevidade do seu pronunciamento, não 
foram abordados com profundidade. V. Ex• 
falou, por exemplo, do sumiço do Ministro 
Bernardo CabraL Eu não sei o que dizer so
bre isso, só posso dizer a V. Ex• que o Minis· 
tro Bernardo Cabra~ cumpre uma missão do 
GovCmo _e, naturalmente, como tudo no Bra~ 
sil, _aberto, gera especulações a respeito. Na 
questão do desentrosamento da equipe do 
Presidente Eemando Collor, eu quero dizer 
a V. Ex•. que acho, siceramente, que os erros 
que estão sendo cometidos são muito poucos 
di<!.nte da dimensão do que se fez até agora, 
nesses dois meses de Governo, porque qual~ 
quer governo que fosse medíocre-, que repre
sentasse, em termos de operosidade, de con
seqüência, 10% do que este representou, te~ 

ria seguramente o mesmo número de equí
vocos de varejo que teve este. E veja V. Ex' 
que este é um Governo que produziu uma 
verdadeira revolução, que todos conhece
mos, em dois meses apenas. Eu diria até, 
no primeiro dia do Governo, se verificou pri
meiro a afirmação da autoridade do gover· 
nante e, em segundo, uma verdadeira profu· 
são de procedimentos _q~e mudaram a fisio· 
nomia polifacétada da economia, daadminis· 
tração, do Estado brasileiro, até da mora!i· 
da_de pública, porque tudo neste País precisa 
ser mexido e o Governo ainda não mexeu 
em moita coisa. Mas, a verdade é que fez 
mais do que a soma de todos os governos 
republicanos, se considerarmos, para sermos 
mais generosos, de 1964 para cá, que nada 
fizeram; pelo contrário, são responsáveis por 
tudo o que se gerou e produziu até -qUe se 
chegasse ao dia 16 de março, quando,a página 
da História do Brasil foi eloqüente virada. 
Este fato é concreto. E o fato de se jogar 
luz sobre o varejo é bastante por si mesmo. 
Não se joga luz sobre o atacado do que se 
produziu nem sobre toda a dimensão das mu
danças que se fez no Estado de Direito demo
crático-, aberto. Ai responderei ao aparte do 
Senador Mansueto de Lavor: realmente o 
País está vivendo dias de Estado de Diri!ito 
democrático. Ao contrário do que 5. Exf.diz 
e V. E~ também, o País vive um tempo de 
respeito à Constituição-Federal. Tanto é as
sim que a totalidade do que foi enviado para 
esta Casa no Plano de Estabilização do Presi
dente Collor foi aprovada pelo Congresso 
Nacional. E digo mais: aprovada com altera~ 
ções na sua maioria, ou seja, o Congresso 
participou enriquecendo as propostas que fo
ram enviadas. De maneira que, inconstitucio
nalidade, nãO! Porque estaria militantem~nte 
produzindo essas incostitucionalidades o pró
prio Congresso brasileiro, que trabalhou efe~ 
tivamente, não foi omisso, produziu tudo o 
que está aí como sócio de um plano que 
vai dar certo, siml E, finalmente, digo ao 
eminente Senador Mansueto de Lavor, com 
relação â referência que fez numa"enfiada" 
que deu respeitosa, quas_e como.um aParte. 
sobre o Reino de Avilam. Entendo q11e a 
diferença é completa: é o_ quadrado para o 
redondo, é o preto para o branco, é o oposto 
do Reino de Avila1p. O que está ocorrendo 
no País é realmente uma mudança daquilo 
que poderia ser o Reino de A vilam, do tempo 
da ciranda financeira, do Estado inoperante, 
da privatização do Estado, do endividamento 
interno, dos priVilégios, dos cartórios e tudo 
isto está sendo enfr~ntado, exatamente para 
que nunca mais nós tenhamos neste Pafs qual
quer coisa que se pOssã- aenomin-ar "Reino 
de Avilam", e isto é uma realidade. Só me 
felicito por estar nesta oportunidade ouvindo 
de V. Ex~ referências sobre varejo, quando 
o atacado, que é_realmente-aquilo que dimen~ 
siona, que se pode ter como grande na produ
ção deste Governo, náo foi tocado por V. 
Ex' este Governo mudou as coisas neste Pais, 
e, por mais trepidação que os interesses con
trariados façam na ressaca- destas contrarie
dades, eles náo vão alterar a determinação 
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política do Presidente da República, que tem 
um projeto político claro, não é um homem_ 
sem idéia, sem projeto, tem liderança, tem 
determinação e tem patriotismo. 

O SR. PRESIDENTE( António Luiz Maya) 
-A Mesa !.olicitã. ao nobre orador que encer
re o seu pronunciamento. 

O SR. JAMIL HADDAD- Vou encerrar, 
apenas pedindo ao nobre Líder do Governo 
que, a bem da moralidade, de que fala neste 
momento, do Governo, peça à Sra. Ministra 
da Economia que encaminhe o nome das pes
soas que fizeram saques durante determinado 
período após o vazamento das informaçOes. 
S. Ex•, pura e simplesmente,se esquivou e 
não quer apresentar os nomes. Se há morafi
dade, que sejam dados os nomes_ A popu
lação brasileira - toda - quer saber, porque 
o dinheiro da classe média e da classe traba
lhadora foi, na realídade, confiscado, e nós. 
sabemos que determinadas pessoas teriam re-. 
tirado cerca de 300 e poucos milhões em São 
Paulo, e um outro teria dito que teria rece
bido um telefonema de BraSI1ia, e que fi~ou 
muito satisfeito, porque the -âísseram: "Re
tira tudo amanhã", e ele retirou e estava ex
tremamente feliz. 

São estas coisas, Sr. Presidente, que oüo
vemo, que se diz moralizador, um Governo 
que quer tudo cristalino, deveria mostrar à 
opinião pública. 

Fora isso, Sr. Presidente, infelizmente, eu 
queria fazer um prominciamento no atacado, 
mas pela premência do tempo fui obrig~do 
a fazê-lo no varejo. -

Prometo, então, que, da próxima vez, com 
mais tempo, para que também o Senador José 
Ignácio Ferreira possa oferecer um aparte 
mais longo, voltarei a e~te assunto que inte
ressa muito à população brasileira. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. JAMIL HADDAD EM SEU 
DISCURSO: 

DESEMPREGO EM SP 
CRESCE 14% EM ABRIL 

Da Reportagem Local 

O desemprego em São Paulo cresceu 
14,0% d_urante o mês de abril, acumulando 
861 mil pessoas desocupâdas. Pesquisa men
sal feita pela Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados_ (Seade~ e pelo Departa
mento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Sócio-económicos (Dieese) revelou que em 
abril 107 mil pessoas engrossaram o contin
gente dos desempregados na Grande SáQ 
Paulo. Foi o primeiro reflexo, ainda que par
cial, do programa recessivo de estabilização
da economia. A taxa de desemprego passou 
de 9,3% da População Economicamente Ati
va (8,12 milhões de pessoas), em março, para 
10,6% em abril. 

Abril foi atípico e registrou_ a mais alta taxa 
de desemprego çie todos os meses de abril, 
desde que a pesquisa Seade-Dieese _teve iní
cio em 1985. No trimestre anterior já havia 
sinais de que a situação do mercado de traba-

lho sofria rápida deterioração. Tradicional
mente, os meses de abril apresentam taXas 
positivas de _emprego. Neste ano, porém o 

-índice de desemprego teve forte aceleração 
e·:atingiu com maior intensidade arrimos de 
famJ1ia. 

Homens e mulheres apresentaram aumen
tos expreS!iivos das taxas de desemprego. Mas 
foram as pessoas maiores de idade~ na faixa 
de 25 a 39 anos e de 40 para cima, com expe
riência anteriores de trabalho e chefes de fa· 
ml1ia, as ffiais atingidas pelas dispensas. A 
variaçãõ-menSal para a faixa de 25 a 39 anos 
de_u 18,2%. Acima de 40 anos atingiu 29,4%. 
Demissões -de chefes de faml1ia cresceram 
24,4%. Demais membros ficaram em 11,2%. 
Para Annez Andraus Troyano, 45, diretora 
adjunta da Si::ade, esse tipo de desemprego 
é o mais preocupante e está se alastrando. 

Somente neste ano o estoque estimado de 
desempregados teve aumento de 318 mil pes
soas. Para se ter uma idéia de gravidade do 
processo, no mesmo período de anos anterio
res, a média de dispensas ficava em torno 
de 146 mil. O diretor da Seade, Mareio Perci
val Alves Pinto, 39, acredita que este pro
cesso de ajuste do mercado de trabalho ainda 
está em andamento. Importantes empresa-. 
da -cadeia metal-mecânica, como as monta-. 
doras, recorreram a licenças remuneradas e 
férias coletívai, para evitar demissões. Agora 
poderá~ optar por demissõe~ ~ a conjuntura 
económka não _se alterar .. _ 

A pesquisa também registrou queda no ní
_vel de ocupação-em abril (·1,2% sobre mar
ÇO). Houve eliminação de 89 mil postos de 
trabalho. A PS'J?l!_lação ocupada da Grande 
São Paulo foi estimada em 7.2 milhões. O 
nível de ocupação na Indústria caiu 2,4%. 
o-com:erdo regrediu 1,2%. Súviçose mari-
teve estável. Outros Setores caíram 2,2%. 
A redução atingiu principalmente emprega
dos do setor privado e trabalh<.ldores sem car
teira assinada (economia informal). A pes
quiSa detectou ainda estabilidade da jornada 
média de trabalho em 39 horas e -queda dos 
re_n_d_imeritos médios de salârios em 11% em 
março. A redução foi provocada pela acele· 
ração inflacionária da primeira qu[zena do 
mês. 

DESEMPREGO CRESCE NA 
INDÚSTRIA PAULISTA 

Da Reportagem Local 

A indústria paulista demitiu 10.616 traba
l!l<~:dores na segunda semana de maio -:_u_m_a 
redução de 0,54% no nível de emprego em 
relação à semana anterior. O ritmo de dispen
sas voltou a aumentar, segundo a pesquisa 
semanal de emprego da Federação das Indús
trias...9o Estado de São Paulo (Fiesp), divul
gadà ontem. Na primeira: gemana de maio, 
o índice foi de -0,48%. 

Nas duas semanas pesquisadas, a indústria 
demitiu 20.149 empregados (-1,02%). Se a 
velocidade de dispensas continuar, a taxa de 
emprego em maio deve ficar próxima ao re
corde negativo de abrH, ·2,21%. 

No ano, o corte de vagas_chegou a 126.093, 
o que representou uma que-d3. de 6% no nível 
de emprego da Fiesp. Nos últimos 12 meses, 
a taxa foi de -1,44%, o que correspondeu 
ao corte de 28.598 vagas. Na avaliação da 
entidade, a indústria continua se ajustando 
às medidas do Plano Coitar. Dessa forma, 
as demissões ainda devem continuar ocor
rendo por algum tempo. 

Dos46 sindicatos pesquisados, somente ar
tefatos de borracha (0,78%) e gráficas 
(0,32%) contrátaram mais do que dispensa
ram. Treze mantiveram seu quadro estável 
e 31 reduziram. 

DEMISSÕES NA VOTORANTIM 
CHEGAM~ A 5% DO TOTAL 

DE EMPREGADOS 

Da Reportagem Local 

O presidente do Grupo Votorantim, José 
Ermírio de Moraes Filho, afirmou ontem que 
suas empresas já demitiram cerca de 5% do 
quadro total de 60 mil empregados desde a 
edição do Plano Collor. "E possível que au
mentem (as demissões)", disse. "Estamos 
procurando não demitir", declarou o presi
dente do maior grupo privado nacional. 

O corte nas vagas ocorreu devido a uma 
redução no faturamento que despencou de 
US$ 342 mílhóes em janeiro deste ano para 
US$ 190 milhões ,em abril, um_a queda de 
45% em quatro meses. Segundo Ermírio de 
Moraes, em maio o cOrte no faturamento em 
relação a janeiro deve ser da ordem de 35%. 

O empresário não quis filzerprojeções para 
o resto do a!lo_,_ _''Não dá para adivinhar'", 
afirmou. Na sua opinião, ~_es_friamento da 
atívidade econômlca deve persistir ao longo 
-do ano. -

Ermírio de Moraes disse que a inflação de
ve continuar baixa. Segundo ele, os custos 
do GIJlpO Votorantim estão sem alterações 
"substanciais" porque o Governo tem man
tido as tarifas públicas, como de energia elé
trica _e CÇHg.bustíveis, congeladas. O empre
sário afirmou que a última grande eleva.ção 
de custos ocorreu em março e ainda não foi 
repassada, absorvendo parte da margem de 
lucro das empresas. 

Na sua avaliação, o "ponto mais negativo" 
do Plano CoUor até agpra foi ciíar Uma "falta 
de confiança'' no sistema financeiro. Ermírio 
de Moraes criticou também o ritmo "lento" 
do governo na realização de cortes de gastos 
públicos. "Por enquanto, o esforço do Go
verno foi pequéil.o", disse. O empresário par
ticipou da reunião semanal da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 
na qual foram formados grupos para analisar 
a livre negociaçãO salarial. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya) 
-Não há mais oradores inscritos_ 

O SR. PRESIDENTE (Ant6ní0 Luiz Maya) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do DF n9 19, de 1989, de autoria do Senador 
Pompeu de Sousa, que estabelece a eleição 
direta dos administradores regionais do Dis-
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trito Federal. fixa suas atribuições e dá outras 
providências: 

Ao projeto não foram oferecidas emeãdas. 
A matéria será inch.1ída em Ordem do Dia, 

oportunamente. 

OSR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para, a sessão 
estraordinária das 18 horas e 30 minutos de 
hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n•1 246, de 1989 
(n~ 664/89, na origem), de 18 de outubro de 
1989, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Luiz Villarinho Pedroso, 
Embaixador ~o Brasil junto ao Reino da Ará
bia Sa-udita, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Iemen. 

-2-
Discussão, em turno úiiico, do Parecer da 

Comissão de Relações }3.xteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n" 273, de 1989 
(nJ> 729/89, na origem), de 31 de outubro de 
1989, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Octávio Rainha da Sl!va Ne
ves, Embaixador do Brasil junto à Repúblicã 
da Índia, para, cumulativamente, exercer a 

função .de Embaixador do Brasil junto â Re
pública das _maldivas. 

-3-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Co"missão de Relações Exteriores e_ Defesa 
Nacional sobre a Mensagem no 290, de 1989 
(n" 765/89, na origem), de 13 de novembro 
de 1989, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 

_a ~colha~ do Senhor Lindolfo Leopoldo Co
Jlor, embaixador do Brasil junto à RepUblica 
do Senegal, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à 
Repú~l!~ Islâmica da Maurítâ~~a. 

-4-

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comiss_ão de Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre a Mensagem n\' 103, de _1990 (n" 
383190, na origem), de 19 de abrH do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es~ 
colha do doutor José Gilton Pinto Garcia, 
para exercer o cargo de Governador do Esta
do do Amapá. 

-5-

Discussão, em torno único, d_p Parecer da 
C:omi_ssão de Constituição, Justiça e Cidada
nta sobre a Mensagem n~ 107, de 1990 (n~ 
394/90, na origem), de 27 de abril do corrente· 
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú~ 
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do doutor Carlos Mário da Silva Vello
so, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 

para exercer o cario de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal na vaga decorrente da exo
neração, a pedido, do Ministro Francisco Re
zek. 

-6-

Discussão, em turno único, d-o Pá.reCer da 
ComíssãO àe Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre a Mensagem n~ 111, de 1990 (n~· 
399/90, na origem), de 2 de maio do corrente 
ario, pela qual o Senhor Presidente da Repú· 
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do doutor Marco Aurélio Mendes de 
Farias Mello, Ministro Togado do Tribunal 
Superior do Trabalho, para execer o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal na 
vãga decorrente da aposentadoria do Minis
tro Carlos Madeira. 

-7-
Discussão, em turno Untco, do Parecer da 

Comissão de Assuntos Econõmicos sobre a 
Mens~gem n" 115, de 1990 (n'' 407190., na ori
gem), de 3 de maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da· República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
doutor O lavo Drummond, para exercer o car~ 
go de "Ministro do Tribunal de Contas da 
União, em vaga decorrente da aposentac!oria 
do Ministro Alberto Hoffmann. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 29 
minutos.) 

Ata da 59~ Sessão, 22 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

ÀSJ8HORASE30MJNUTOS.ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Alufzio Bezerra- Nabo r Júnior -Carlos 
De'.Carli - Aureo Mello - Odacir Soares 
- Ronaldo Aragão - Olavo Pires - João 
Mene:z:es - Moisés Abrão -Carlos Patro
cínio- Antônio Luiz Maya- João Castelo 
- Alexandre Costa - Chagas Rodrigues -
Hugo Napoleão - Afonso Sancho - Cíd · 
Sabóia de Carvalho -Mauro Benevides -
Carlos Alberto -José Agripino- Lavoisier 
Maia - Raim'undo Lira- Marco Maciel -
Ney Maranhão- Mansueto de Lavor- Al
bano Franco - Francísco Rollembcrg -
Lourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy 
Magalhães - Ruy BaCelar _:_ José Ignácio 
Ferreira- Gerson ..:amata- João Calmon 
- Jamil Haddad -1 .elson Carneiro- M~~ 
ta-Machado - Alfredo Campos - Severo 
Gomes - Fernando Henrique Cardoso -
Mário Covas - Mauro Borges - Irapuam 

Costa Júnior - Pompeu de Sousa - Mau
rício Corrc!!a __; Meíra Filho - Louremberg 
Nunes Rocha - Mendes Canale - Rachid 
Sáldariha Derzi - Wilson Martins -Leite 
ChaVes - Affonso Camârgo - Jorge Bor
nhausen- Alberto Hoffmann- José Paulo 
Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 55 Srs. Senadores. Havendo núme
rO regirriental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prõteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Não há expediente a ser lido. 
0 _SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-:- Esta sessão é destinada à apreciação de 
indicações do Senhor Presidente da Repú
blica. Há necessidade de quorum no plenário. 

Solicito aos Srs ... Senadores venham ao Ple
nário, para as votações. (Pausa.) 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
·Item 1: 

MENSAGEM n" 246. DE 1989 

(Escolha de Chefe de Missa DiploiDática) 
Discussão, em turno único, do parecer 

da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n" 
246. de 1989 (n•' 664189, na origem). de 
18 de outubro de 1989, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Luiz Villarinho Pedroso, Embaixa-

--- dor do Brasil, junto ao Reino da Arábia 
Saudita, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto 
â República do Iemen. 

Item 2: 

MENSAGEM N" 273. DE 1989 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática) 
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Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n·' 
273, de 1989 (n" 729/89, na origem), de 
31 de outubro de 1989, pela qual o Se~ 
nhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Octávio Ra:inho óa Sílva Neves, Em
baixa<(or do Brao;il junto à República da 
Índia, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto 
à República das Maldivas. 

Item 3: 

MENSAGEM W 290, DE 1989 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática) 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a MeiJ.sigem ri" 
290, de 1989 (n" 765/89, na origem), de 
13 de novembro de 1989, pela qual o 
Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Undolfo Leopoldo Collor, Embai
xador do Brasil junto à República do 
Senegal, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Islâmica da Mauritá
nia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa informa que as matérias acima, 
constantes destes itens, da Ordem do Dia 
da presente sessão, nos termos do parágrafo 
único do art. 383 do Regimento Interno, de
verão ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providên
cias necessárias, a fim de que seja respeitado 
o dispositivo regimental. . 

(A sesstio transforma-se em secreta às 
18 horas e 35 minutos e l'olta a ser pública 
às 18 horas e 58 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson c3.rneiro) 
-Item4: 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania sobre a Mensagem n~ 103, de 
1990 (n" 383/90, na origem), de 19 de 
abril do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Dr. José 
Giltcin Pinto Garcia para exe'rcer O cargo 
de Governador do Estado do Amapá. 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo 
Sr. lP-secretário. - -

t lido o seguinte 

PARECER N• 155, DE 1990 

A Comissão de Constituição e Justiça, em 
reunião secreta realizada a 3-5-90, aprecian
do o Relatório apresentado pelo Senhor Se
nador Francisco Rollemberg sobre a Mensa
gem nP 103, de 1990, do Senhor Presidente 
da República, opina pela aprovação da esco
lha do Senhor Doutor José Gilton Pinto Gar
cia, para exercer o cargo de Governador do 
Estado do Amapá. 

Brasma, 3 de maio de 1990.- Odacir Soa
res, Presidente em exercício -;- Francisco Ro
llemberg, Relator --:- M~ira Filho - José 
Agripino - João Calmou - João Castelo -
Lourival Baptista - Áureo Mello - João Lo
bo - Afonso Sancho- Olavo Pires- Jutahy 
Magalhães - Carlos Patrocínio - Maurício 
Corrêa. 

O SR. PR.I!:SIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra para ~i_scutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra o nobre Senador Cid Sabôia 
de Carvalho. 

O SR, Crí> SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Para discutir.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, durante os trabalhos 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, o orador que fala a. V. Ex• agora não 
se manifestou sobre essa matéria, porque pre
sidia a reunião, e na questão conexa da consti
tucionalidade ou nã.o em outro proces:.o que 
também tramitou na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, o Presidente, no 
âmbito da Comissão;não se manifestou, mas 
o fez aqui em plenário. 

Sr. Presidente, vencidas as indagações jurí
dicas, resolvidas as questões suscitadas, trata
se agora da aprovação ou não do nome do 
Dr. José Gilton Pinto Garcia. E sinto-me com 
o dever de dizer a esta Casa que, a despeito 
de minhas posições na questão jurídica, con
trárias â substituição do Governador do 
Amapá, no que concerne à escolha deste ci
dadão sou plenamente favorável, não somen
te por seu excelente curriculum, mas pelas 
recomendações recebidas de pessoas do meu 
Estado entre as quais do Dr. Carlos Roberto 
1 .artins Rodrigues que, por várias vezes, foi 
Presidente da Ordem dos Advogados doBra
sil. 

De tal forma que nada tenho a opor ao 
nome do Dr. José .Gílton Pinto Garcia, ao 
mesmo tempo em que louvo a nomeação feita 
por Sua Excelência, o Senhor Presidente da 
República. 

Faço isso como uma questão de consciên
cia, Sr. Presidente, para que conste dos 
Anais. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, encerro a discussão. 

Passa-se à votação, que será feita em escru
tínio se-c·reto. 

Os Srs. Senadores já podem votar. -(Pau
sa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIOENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram SIM 41 Srs. Senãâores; e NÃO, 
9. 

Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 52 -
A indicação foi aprovada. 
A Presidência comunicará ao Senhor Presi

dente da República o resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Peço aos Srs- Senadores não se retirem 
do Plenário, pois haverá outras votações. 

Volto a pedir aos Srs. Senadores compa
reçam à sessão do Congresso que será reali
zada em seguida a esta. Estamos sendo res
ponsáveis pela não votação de seis vetos, os 
primeiros da pauta do Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltemS: 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania sobre a Mensagem n··· 107. de 
1990 (no 394/90, na origem), de 27 de 
abril do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Dr. Car
los Mário da Silva Velloso, Mlnlstro do 
Superior Tríbunal de Justiça, para exer
cer o cargo de Ministro do Supremo Tri
bunal Federal na vaga decorrente da 
exoneração.,.a pedido, do Ministro Fran
cisco Rezek. 

A aprovação e:Qge, no mínimo, o voto de 
38 Srs. Senadores. 

PARECER N• 156, DE 1990 

A Coiriissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, em reunião secreta realizada a 
9-5-90, apreciaD.do o Relatório apresentado 
pelo Senhor Senador Lourival Baptista sobre 
a Mensagem n·• 107, de 1990, do Senhor Presi
dente da República, opina pela aprovação 
da escolha do Senhor Doutor Carlos Mário 
da Silva Velloso, Ministro do Egrégio Supe
rior Tribunal de Justiça, para O-cargo de Mi
nistro do Colendo Supremo Tribunal Fede
ral, em v~ga decorrente da exoneração, ape
dido, do Ministro Francisco Rezek. 

BrasJ1ia, 9 de maio de 1990.- Cid Sab6ia 
de Carvalho, Presidente - Louriva! Baptista, 
Relator - Jutahy Magalhães - Ronaldo 
Aragão - Leite Chaves - Carlos Patrocínio 
- Meira Filho- Carlos Alberto- João Cas
telo - Márcio Lacerda - Odacir Soares -
Francisco Rollemberg - Chagas Rodrigues 
- José Paulo Bisol - João Calmon - Mau
rício Correa - Mauro Bene,·ides - Áureo 
Mello - Teotônio Vilela - Hugo Napoleão 
- Afonso Arinos - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Todos os Srs. Senhores podem votar. (Pau-

sa.) · 

(Procede-se à ~·atação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
::-Votaram SIM 49 Srs. Senadores; -e N.l\.0, 
1. 

Houve 3 abstenções_ 
Total de votos: 53 
A indicação foi-- aprovada._ 
A Pres-idéncia-comunicará ao Senhor Presi

dente da República o resultado da votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item6: 

Discussão, em turno único, do par~cei 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania sobre a Mensagem n~ 111, de 
1990 (n9 399/90, na origem), de2 de maio 
do corrente ano, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Dr. Marco 
Aurélio Mendes de Farias Mello, Minis
tro Togado do Tribunal Superior do Tra
balho, para exercer o cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro 
Carlos Madeira. 

Esta votação requer um m"ínimú de 38 Srs. 
Senadores para a aprovação da Mensagem. 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N•IS7, DE 1990 

A Comissão de COnStituição e JUstiça, em 
reunião secreta realizada a 9-5-90, aprecian
dp o Relatório apresentado pelo Senhor Se
nador Mauro Benevides, sobre a Mensagem 
n9ll1, de 1990, do Senhor President~ da Re
pública, opina pela aprovaçã~ _da escolha_ do 
Senhor Doutor Marco Aurélio Mendes de 
Farias de Mello, Ministro Togado do Egrégio 
Tribunal Superior do Trabalho, para exercer 
o cargo de Ministro do Cólendo Supremo 
Tribunal Federal. 

Brasília, 9 de maiO de 1990. - Cid Sabóia 
de Carvalho, Presidente- Mauro Benevi
des, Relator - Lourival Baptista --Jutaby 
Magalhães - Ronaldo Aragão - Leite Cha
ves -- Carlos Patrocínio - Meira Filho -
Joiío Calmou - carlos Alberto - João Cas
telo - Francisco Rollemberg - Odacir Soa
res - José Paulo Bisol - Mauricio Corres 
- Áureo Mello - Márcio Lacerda - Teotô· 
nio Vilela- Hugo Napoleão- Afonso Arinos 
- Jarbas Passarinho - Chagas Rodrigues. 

Sobre a' mesa,. parecer qu-e será lido pelo 
Sr. 1"-Secretário. 

É lido o s~gu_inte 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-Em discussão. (Pausa.) • 
N:ão havendo quem queira fazer uso da 

pal{vra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os S-rs. Senadores já podem votar. (Pau

sa.) 
(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO 
3. 

Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 54. 
A indicação foi aprovada. 
A Presidência comunicará ao Senhor Presi

dente da República o resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelso.ll Carneiro) 
-Item 7: -

DiScusSão, em turfiO único, do Parecer 
da Comissão de Assuntos Económicos 
sobre a Mensagem n9 115, de 1990 (n~ 

407/90, na origem), de 3 çie maio do cor
rente ano, pela qual o Senhor )?residente 
da República submete â deliberação do 
Senado a escolha do Dr. O lavo Drum
mond _para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União, em va~ 
ga decorrente da aposentadoria do Mi~ 
nistro Alberto Hoffma.nn. 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo 
Sr. !~~Secretário. 

É lido seguinte 

PARECER N~ 158, DE 1990 

A Comissão de Assuntos Econômicos, em 
vocação secreta realizada a 17-5-90, aprecian
do o Relatório apresentado pelo Senhor Se
nador Meira Filho, sobre, a Mensagem n~ 115. 
de 1990, do Se-"hor Presidente da República, 
opina pela aprovação da escolha do Senhor 
Olavo Drummond para Ministro do Tribunal 
de Contas da União. 

Brasíli~t, 17 de maio çle 1990. - Severo 
Comes, Presidente- Meira Filho, Relator 
- MaUro Benevides - José Fogaça - João 
Calmon- Ney Maranhão- Jorge Bornhau
sen - Mário Covas - Dirceu Carneiro -
Jamil Haddad - Teotônio Vilela Filho -
Carlos De~Carlf -- Edison Lobão - JaÍ-bas 
Pi~SsruiPb:~....:. lrapuan Costa Júnior. 

O SR. I'RESJDENTE (Nelson Carneiro) 
- Ein discussão o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
A votação deverá ser feita em escrutínio 

secreto, pelo processo eletrônico. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau

sa.) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau~ 

sa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-=votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO 
3. 

Houve 2 abstenções. 
Tota_l de yotos: 50 -
Foi aprOvada a indicação. 
A Mesa comunicará ao Senhor Presidente 

da República o resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Coricedo a palavra a V. EX!' 

O SR. LEITE-CHAVES (PMDB- PR. 
Pela ordem.) -Sr. Presidente, estou aqui 
há doze anos~' pela primeira vez, vejci- uin 
quorum tão alto e positivo na aprovação de 
Minis_tros da Suprema Corte e de todos os 
Tribunais Superiores. Isso é prova de que 
o Presidente Fernando Collor de Mello tem 
sido criterioso na e.scolha dos indicados para 
o Supremo. 

Nas restrições aos casos passadOs. vé-se 
que não havia comportamento político do Se
nado às indicações; as restrições eram pes
soais aos candidatos. Esse quorum revela que 
realmente o Presidente merece louvor por 
indicações tão acertadas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIOENTE -(Nelson ómleirO) 
-Há oradores inscritos. Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL -P<O. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs . .Senadores, temos em mãos interes
sante relatório do Instituto Nacional de Me
teorologia que nos foi enviado pelo Dr. José 
Oribe Rocha de Aragão, Diretor do 3~· Dis
trito de Meteorologia, sediado no Recife" 

O documento dá ênfase especial ao traba
lho desenvolvido por aquele órgão no Nor
deste, onde a grande variação interanual da 
precipitação ocasiona os flagelos ora das se
cas, ora das enchentes. E tanto as secas como 
as enchentes provocam a perda das safras 
e aumentam a insegurança _e as tensões so
ciais; por agravarem as condições permanen
tes de pobreza das populações nordestinas. 
E as conseqüências trágiCas logo começãm 
a ser relatadas pela imprensa: a agudização 
do quadro de fome, os saques de pequenas 
cidades interioranas por agricultores que per
deram tudo, as migrações forçadas, o incha
mento das favelas nas capitais da região e 
do Centro-Sul e o crescimento estatístico da 
violênCia urbana. _ 

Os joinais -desta semana informam que a 
Sudene teria enviado um r~latório ao Presi
dente Fernando Collor, que aponta uma si
tuação de seca iminente para todo o Nor
deste. Em alguns Estados, como no Ceará, 
Rio Grande do Norte e Paraíba, as perdas 
de safras variam de 80% _a_ 100% e já come
çaram os saques de pequenas cidades_do inte
rior. 

Sr. Presidente, Sr. Senadores, o povo nor
destino depende mais do que nenhum outro 
povo das boas informações meteorológicas. 
E é por isso que, de manhã cedo, ao levan
tar-se, a primeira coisa que O nordestino faz 
é olhar longamente para o céu, procurando 
descobrir: os sinais que anunciam a seca ou 
a chuva. O nordestino é um meteorologista 
por necessidade para, apoiado nas "experiên
cias" transmitidas de pai para filho, defen
der·se melhor das adversidades climáticas da 
Região. - - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o relatório 
do Instituto Nacional de Meteorologia mos~ 
tra que o nordestino não está sozinho olhando 
para o céu, tentando interpretar os sinais do 
tempo. As avançadas ciências meteorológicas 
já estão chegando em seu auxr1io, No Recife, 
sede do 3~ Distrito de Meteorologia, há, como 
se _sabe, uma equipe de 91 observadores dis
tribuídos por 50 estações meteorológicas, es
palhadas pelos Estados do Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Para1ba e Pernambuco. 

Todos os dias é feita a transferéncia de 
dados, previsões de tempo e informações .so-
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bre o monitoramento do clima para um sem 
número de usuários, como universidades, ins~ 
titutos de pesquisa, governos dos Estados, 
órgãos municipais, cooperativas agrícolas, 
agrônomos, engenheiros, ~gricultores, em
presas de comunicação, empresas de constru
ção civil, de consultaria e assessoria empre
sarial, indústrias salineiras e outras. O siste
ma de telecomunicações prevê, para futuro 
próximo, ligações com todos esses usuários 
através de terminais de computador. 

Mas, Sr. Presidente, urge ampliar e melho
rar esses serviços. Daí porque desejamos de
fender a necessidade da criação do Centro 
de Meteorologia e Climatologia do Nordeste 
do Brasil, com a função de coordenar todas 
as atividades de meteorologia e climatologia 
da região. Esta é uma antiga aspiração- dos 
meteorologistas nordestinos, da Sudene e de 
outros órgãos estaduais e federais. Este_ Cen
tro, que deverá ser sediado no Recife, além 
das atividades atribuídas aos Distritos de Me
teorologia, cuidaria ainda: 

- do treinamento dos observadores me
teorológicos e técnicos em instrumentação 
meteorológica; 

-da orientação dos sistemas de defesa ci
vil com relação a fenómenos meteorológicos 
adversos, como secas, enchentes, trombas 
d'água, vendavais e outros; 

-da cessão de dados climatológicos para 
aplicação em engenharia, agricultura, indús
tria e controle de poluição; 

- da pesquisa climática e monitoramento 
climático destinados à agricultura, aos trans
portes aéreo e terrestre, à navegação marí
tima e outras áreas. 

Ademais, o referido Centro exerceria a 
função de coordenar as atividades de meteo
rologia dos diversos órgãos governamentais 

fo~ob MinistériO d~ ~~ioná~tici(jUe-operã 
1estações aeronáuticaS nós priilcipaí.c; àeiopor-

ltoS"do Nordeste e fornece aos pilotos as infor
mações meteorológicas para a segurança de 
vôo e previsão de tempo em rota para as 
rotas aéreas do Nordeste e nacionais/interna
cionais saindo do Nordeste; 

- Funceme, que opera estações meteoro
lógicas no Estado do Ceará e faz um monito
ramento climático para o planejamento do 
estado, além de realizar estudos meteoroló-
giCos e climáticos; - • 

..:..... UFPb/Departamento de Ciências At
mosféricas, que opera estações solarimétricas 
e é resporisável pela formação de meteoro
logistas a nível de graduação e mestrado, 
além de realizar pesquisas meteorológicas e 
climáticaS voltadas para os mais diversos fins; 

- UFAll, que é responsável pela forma
ção de meteorologistas a nível de graduação 
e realiza pesquisas meteorológicas e climá
ticas; 

.....- Embrapa, ·que -opera estações agrocli
matológicas e realiza pesquisas em agrome
teorologia; 

- Sudene, que opera mais de dois mil pos
tos pluviométiíCcis e fluviométricos; 

- DNAEE, que opera vátios postos plu
viométricos e fluvio!llétricOS; -

-outros órgãos como o I:PA, a Ceplac, 
o DNOCS, a Chesf, a Codevasf, etc., que 
colet<l.m dado.s meteorológicos e realizam es
tudos necessários às suas necessidades na re
gi_~5> Nordeste. 

Uso, pois, a tribuna, neste instante, para 
fazer apelo ao Senhor Presidente Fernando 
Collor e ao Ministro da Agricultura e Refor
ma Agrária --Dr. Antonio Cabrera Mario 
- no sentido de adotarem as providências 
necessárias à criação de.s.se centro de Meteo
rologia e Climatologia no Recife. Concitamos 
também toda esta Casa, sobretudo a bancada 
nordestina, a um engajamento decidido nesta 
ação_ política. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, es
taremos prestando um grandioso e inestimá
vel s_e,rviço ao povo nordestino. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o- seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, durante a campa
nha presídencial, o candidato Fernando Co
llor despertou a nação com seu grito de guerra 
contra a corrupção. Em histórico pronuncia
mento, num momento crítico de sua imagem1 

ameaçada pela entrada do animador de tele
visão Sílvio Santos na disputa, aquele fez tre
mer céus e terras com sua firme disposição 
em separar-se do Governo Sarney, ao qual 
prometia submeter a rigoroso inquérito. Não 
sobraria pedra sobre pedra .. , A corrupção 
seria varrida ... 

Fez-se o Candidato Presidente e chegou a 
15 de março ao Palácio do Planalto. Todos 
esperavam não apanas a restauração à mora
lidade mas a revel.ação de fatos e_ responsáveis 
pela sua perda no Governo passado. Nada 
ocorreu. Talvez o novo Presidente tenha veri
ficado que seu próprio discurso era exage
rado, injusto até, e por isto tenha preferido 
silenciar sobre o tema. 

__ Agora, porém, descobre o Presidente a 
possibilidade de uma irregularidade. Nada 
comprovado mas de suspeita atitude. Manda 
republicar todos os atos relativos a contra
tação de publicidade oficial. Há a suspeita 
de que muitos contratos forem pagos antes 
dos prazos. Dentro de alguns dias, saberemos 
ao certo. Caso tenha havido alguma irregula
ridade, que se apurem as responsabilidades 
e E~nam-se _os envolvidos. A aem.oci"3cia é 
o Governo· da lei, não dos homeris que usani 
e abusam do Governo em beneficio próprio. 
Está, pois, de parabéns o Presidente FernanM 
do Collor com esta decisão que é também 
Um gesto a favor da moralização da publici
dade ofi_5::!~!: _:g_spera-se que, doravante, as di
reterias de "marketing" dos bancos oficiais, 
das estatais e áreas de "comunicação" da ad
ministração federal deixem de ser tentáculos 
de agências favorecidas por amizades e "inte
resses" das respectivas autoridades maiores. 
Oxalá se democratize este mercado em favor 

da concorrência de todos os que nele estão 
legalmente organizados. 

Aproveito, porém, a iniciatíva do Governo 
para destacar a relevância de projeto de mi
nha autoria, já ãprovã.do pelo Senado, sobre 
a obrigatoriedade de divulgação dos gastos 
oficiais com propaganda. O objetivo de meu 
projeto, em tramitação na Câmara dos Depu
tados, é exatamente o de aumentar a transpa
rência da administração pública "em bases 
correntes''. Isto é, criar mecanismos que diu
turilam-ente coritribu3.m para a- elírriinação 
das possibilidades de crime contra o erário, 
dispensando conseqüentemente devassas e 
inquéritos de difícil comprovação de supostas 
irregularidades. Proponho que toda a produ
ção ou veiculação de peças de propaganda 
e publicidade paga dos órgãos da Adminis
tação Direta e Indireta, feita através de agên
cias de publicidade e dos meios de comuni
cação de massa escritos, falados e televisados 
tenham sua contratação_ sujeita à Iicit~;~.çã_o e 
amplamente divulgados. 
~stou certo de que a lisura e transparência 

dos atos praticados por órgãos públicos ou 
vinculados à administração pública, como as 
·estatais,- no cãiP.pú do "marketing" contri
buirão decisivamente para _a eliminação de 
um dos grandes focos de corrup_ção no estado 
brasileiro. Por isto creio. qUê meu pi-ojeto será 
rapidamente apreciado pela Câmarã. dos De
putados, criando, assim, o estatuto legal ca
paz de inspirar uma espectativa normativa 
sufici~~t~ par_a inibir _a corrupção e restaurar 
ao nível da cidadania a confiança no Estado. 
(Muito ~e~!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão; designado para a sessão 
ord~nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votação;em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal.,_ 

-2-

Votação, em primeiro "tUrno, da PrOPosta 
de Emenda à ConstituiÇão -n9 4, de 1989; de 
ã.utoria do Senador Leopoldo Peres e._o_utro_s 
Senhores Senadores, que acrescenta rim § 6° 
ao art. s~ do Afo das DisposiçOes CoriStiiu
cionais Transitórias. 

-3-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 6, de 1989, de 
autoria do SenaP.or Marcos Mendonça. e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria
ção e definindo a cpmpetência do Conselho 
Nacional de Remu6eração Pública. 
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-4-
Votação, em primeiro turno, dã Proposta

de Emenda à Constituição n'' 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

-5-

Di,scussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n"' 65, de 1989 (n" 6.005/85, 
na Casa de origem), de iniciativa do· Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a transferência de bens imóveis para o patri
mónio das instituições de ensino s"uperior que 
menciona e dá outras providencias, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 106, 
de 1990, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-6-
Díscussão, em'túrrio úníco, do-Projeto de 

Lei da Câmara n• i, de 1990 (n' 2.278189, 
na Caia de Origeni),- áe -iniê_iativa do Pre~i
dente da RepúbliCa, que cria a Delegacia do 
Ministério da Educação- MEC,_ no Estado 
do Tocantins e~ dá- o-utrãs prOvidências, te tido 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 115, 
de 1990, da Comissão 

- de Educação. 

-7- •.. 

·DisCussão, eni turno·Unico; do Projeto de 
Lei do DF n<? 26, de 1990, de inici~tiva do 
GdVernador do'Dístritci Fédetal, que dispõe 
sobre a percepção de complementação pecU
niária pelos servidores que menciona e dá 
outras providências, tendq _ 

PARACER FAVORÁVEL, sob n• 128, 
de 1990, da Comissão 

- do Distrito Federal. ~ ~>i, . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão., às 19 horas e 15 
minutos.) · · - · • · 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DIRETORA 

8' Reunião Ordinária Realizada 
em 16 de maio de 1990 

Às onze horas e vjnte minutos cio dia dezes~ 
seis de maio de hum mil novecentos e noven~ 
ta, reúne~se a Coníissão Diretora do Senado 
Federal; na Sala de Reuniões da· PresidênCia, 
com a preSença doS Exéelentíssimos Senhores 
Senadores Nelson Carneiro; Presidente, Ale
xandere· Costa, Segundo Vice~Presídente,_ 
Mendes Caoale, Primeiro Secretário, Dival
do Suruagy, Segundo SecretáiiO,-Pompeu de 
Souza, Terceiro Secretário, Louremberg Nu
nes Rocha, Quarto Secretário, e Áureo Me-
no, Suplente. . 

Deixa de comparecer, pOr motivo justifi
cado, o Excelentíssimo Senhor Senador Iram 
Saraiva, Primeiro Vice-Presidente. 

O Senhor Presidente, após declarar inicia
da a reunião, apresenta à Comissão proposta 
de projeto de resolução que "institui o Plano 
de Carreira na Administração do Senado Fe
deral, fixa as respectivas diretrizes e dá outras 
pro~dências". 

A matéria é distribuída aos membros da 
Comissão Diretora para exame e posterior 
deliberação. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Segundo Vice-Presidente 
que submete aos presentes os seguintes as
suntos: 

a) Processo n9 002303/90-6, de interesse do 
Senhor Senador Humberto Lucena. 

Após discutida, a matéria é aprovada de 
acordo com as normas específicas vigentes 
no Senado Federal; 

b) Proposta de Ato da Comissão Diretora 
-que- institui o Plano de Saúde no âmbito do 
Senado Federal (Processo n9 017564/89-1). 

A proposta, após discutida, é encaminhada 
ao Senhor Primeiro Secretário para efetuar, 
em sua redação, as_ alterações propostas du
rante a sua discussão; devendo a matéria ser 
objeto de decisáo_ em reunião posterior do 
Colegiada. . _ - . 

O; Senhor Presidente, prosseguindo ostra
balhos, ~nc_e(iç_3: pa_lavra ao Senhor Primeiro 
Secretário quç ~ubm,e!~A C:oroissão Dfretora 
o~ ~~gufntes assuntos:_ 

à) Parecer ao Processo n" 001996/89-4, que 
trata da aposentadoria de Janete de Miranda 
Parca, devolvido pelo Tribunal de Contas da 
União para cul_llprimento de diligência, no 
qual conclui propondo seja informada àquela 
Corte, em cumprimemto ã diligéncla, que tra
mita, riesta Çasa, projeto de resolução desti
nad9 a revogar o artig9 ~38 (renumerado para 
525) do Regu-lamento Ad~inistrarivo do Se.
nai_do FederaL . . _ 

Os presentes, ·após exàminarem a matéria, 
aprovam o parecer; 
, b) _ ?roposta de Decreto L.egislativo que 
"RatifiCá;-nOs_ter~os c:io_art.~ 36 po_ Ato da~ 
Disposições .Constitucionais Transitórias, o 
Fundo Especial do Senado Fe~eral, o Fundp 
dq ;centro , Gráfico do S~nado Federal e _o 
Fundo de Informática e Processamento de 
P-ªdos .. dq Senado Federa)", (Processo Q" 
003722190, 2) . . 

A matéria, após ser debatida, é aprovada 
pelos presentes e encaminhada à Secretaria 
Geral da- Mesa para as devidas providências_; 

c) Processo n9 PD-()0()348/89-9, que con:
tém a Prestação de Çontas do Prodasen, rela~ 
tiyª Jl_Q_ primeiro trimestre de 1989. _: 1 

Ê Qesignado o Senhor Senador Nabor J.U: 
nior. Suplente. da C()missão Diretora, pa~~ 
rclatàr a matéria: 

d) Processo n" PD-000376/89-2, que con
tém a Prestação de Contas do Prodasen, rela
tivas ao·segtindo trimestre de 1989. 

É- designado o Senhor Senador Nabor !ú
nior, Suplente da Comissão Diretora, para 
relatar a matéria; 

e) Processo n9 PD-000570189-3, que con
tém a Prestação de Contas do Prodasen, rela
tivas ao terceiro trimestre de 1989. 

É designado o Senhor Senador Nabor Jú
nior, Suplente da Comissão Diretora, para 
relatar a matéria. 

Em continuação, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Terceiro Secretário 
que apresenta parecer favorável ao Processo 
n" 016527/89-5, de interesse da Polícia Militar 
do Distrito Federal. 

Os presentes, após debate, aprovam o pa
recer. 

Por fim, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Direitor-Geral, que sllbiÍlete aos 
presentes os seguintes assuntos: 

a) Processo n" 001584/90-1, que trata da 
Prestação de Contas do Funsen, relativa ao 
quarto trimestre de 1989. 

É designado o Senhor Segundo Secretário 
para relatar a matéria; 

b) Processo n" 008953/89-9, que trata da 
Pestação de Contas dos recursos transferidos 
pelo Senado Federal ao IPC, no primeiro tri
mestre de 1989. 

É designado o Senhor Segundo Secretário 
para relatar a matéria; 

c) Parecer favorável do Senador Nabor Jú
nior, Sepiente da Comissão Direto_rª-_, -ªQ Pro
cesso n9 00!390/90:2, do interesse de Antônio 
Agildo Cavalcante, soJicítando. revisão de 
sua aposentadoria. 

Antes que ã matéria seja discutida, Q Se
nhor Presidente solicita, e lhe· é concedida, 
vísia do processo; 

Os presentes, após _debate, aprovam o pa
recer e encaminha a matéria à -Secretaria Ge
ral da Mesa para as devidas providências; 

d) Atendimento das diligências requeridas 
pelo Terceiro Secretário ao Processo n~ 
012330/88-4, originário da Subsecretaria de 
Administração de Material e Património, so-

- licitando autorização para parecer~ à aliena
ção dos materiais antiecon6micos e inservf
veis de propriedade do Senado Federal. 

A matéria é encaminhada ao Senhor Ter
ceiro Se_cre,tário, seu r.elator na Comissão Di-
retora. o'' ' ' - ' ' 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre· 
sidente declara encerrada a reunião, ãs treze 
horas, pelo que eu, José Passos Pôrto, Dire
tor-Ger~ e Secretário da Comissão Direito
ra, lavrei a presente Ata, que, depois de assi
nada pelo Senhor Presidente, vai ã publica-
ção. . 

Sala da Comissão Diretora, 16 de maio de 
1990. -.S~nador Nelson Carneiro, Presiden
te. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso ~Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVb-JII•ll, DE 1990 

Aprova o texto da Convenção destinada a evjtar a dupla tributação e prevenir a 
evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda, celebrada entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em Brasília, 
26 de agosto de 1986, bem .corno o protecolo que a integra. 

Art. 1' É aprovado o . texto da Convenção destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a 
evasão fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda, celebrada entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em Brasília, em 26 de agosto de 
1986, bem como o protocolo, acordado no mesmo local e data, que a integra. 

Art. 2• São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam· resultar em 
revisão da presente Convenção, bem como aqueles que se destinem a estabelecer-lhes ajustes comple
mentares. 

Art. 39 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de maio de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

CONVEJ'!ÇÃO ENTRE O GOVERNO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA SOCIALISTA DA 

TCHECOSLOVÁQUIA DESTINADA 
A EVITAR A DúPLA TRIBUTAÇÃO 

E PREVENIR A EVASÃO FISCAL 
EM MATÉRIA DE IMPOSTOS . 

SOBRE A RENDA 
O Governo- dei República Federativa do 

Brasil e o Governo da República Socialista 
da Tchecoslováquia, 

Desejando concluir uma Convenção desti
nada a evitar a dupla tributação e prevenir 
a evasão fiscal em matéria- de impostos sobre1 

à renda. 
Acordaram o seguinte: 

ARTIGO I 
Pessoas visadas 

A presente Convenção :rp1ica-se às pçssoas 
· residentes de um ou de ambos os Estados 
Contratantes. 

~-~~--~ARTIGO 2 
Impostos visados 

L A presente Convenção aplica-se aos im
postos sobre a renda cobrados por um dos 
Estados Contratantes, seja qual for o sistema 
.usado para sua cobrança. 

').. Os inlpostos aos quais se aplica a pre
sente Convenção são: 

a) no caso do Brasil: 

...:.- o impoSto federal sobre a renda, com 
exclusão do imposto suplementar de renda 
e do imposto sobre atividades de menor im
portância; (doravante referido como "impos
to brasileiro"); 

b) no caso da Tchecoslováquia: 
-os impo~tos sobre os lucros; · 
-:._o imposto sobre salários; 
-o imposto sobfe a renda de atividades 

literárias e artísticas; 
-o imposto agrícola; 
- o imposto sobre a renda da população; 

e. 

·-o imp-osto sobre casas; (doravante refe
ridos como "imposto tchecoslovac.o.'T 

3. A Convenção aplica-se também a quais
quer impostos idênticos ou substancialmente 
semelhantes que forem introdUzidos após a 
data da sua assinatura, seja em edição aos 
impostos acima mencionados, seja em s~a 
substituição. As autoridades competentes 
dos Estados Contratantes notificar-s_e-ão mu
tuamente de quaisquer modificações signifi
cativas que tenham ocorrido em suas respec
tivas legislações tributárias. 

ARTIG03 
Definições gerais 

1. Na preSente Convenção, a não Sér· que 
o contexto imponha interpretação difet:~nte: 

·a) o termo ""Brasil" designa o território 
da RepúblLca Federativa do B~asil, isto é, 
a terra firme continental e insular e respectivo 
espaço aéreo, bem com o mar territorial e 
o leito e subsolo desse mar, inClusive o espaço 
aéreo acima do mar territorial. dentro. do 
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PASSOS PORTO 
Dimor·GerM do Senado Foc:teral 
~ACIEL DA SILVA MAIA 
Dtrwt:or Executivo 
>CESAR AUGUStO JOSÉ DE SOUZA 
Ofnnor Admintauativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
OinH:or Industrial 
FlORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjun1o 

qual, em conformidade com o Direito Inte~
nacional e com as leis brasileiras, o BrfiSd 
possa exercer seus direitos; -- _ -

b) o termo "Tchecoslováquia'-·; signífica a 
República Socialista da Tchecoslováquia; 

c) o termo "nacionaís" designa: 
I - todas as pessoas físicas que possuam 

a nacionalidade de um Estado Contratante; 
n- todas as pe.<>soas jurídicas, sociedades 

de pessoas e associaçc5es constituídas de acor
do com a legislação em vigor em um dos Esta
dos Contratantes. 

d) as expressões "um Estado Contratante" 
e "o outro Estado Contratante" designam 
o Brasil ou a Tchecoslováquia, consoante o 
contexto; 

e) o termo "pessoa" compreeend~ uma 
pessoa f(síca, uma sociedade Ou qualquer ou· 
tro grupo de pessoas; 

f) o termo "sociedade" designa qualquer 
pessoa jurídica ou qualquer entidade que, pa· 
ra fins tributários, s~ja considerada como pes· 
soa jurídica; 

g) as expressões "empresa de um Estado 
Contratante" e "empresa do outro Estado 
Contratante" designam, respectivamente, 
uma empresa explorada por li:~ ~e.si_dente de 
um Estado Contratante e uma empresa ex
plorada por um residente do outro Estado 
Contratante; 

h) a expressão "tráfego internacional" de
signa qualquer transporte efetuado por um 
navio ou aeronave explorado por uma empre· 
sa cuja sede de direção efetiva esteja situada 
em um Estado Contratante, exceto quando 
o navio oU a aercinave seja explorado apenas 
entre lugare~ situados no outro Estado Con~ 
tratante; - -

i) o terrrio "impoStO" designa o imposto 
brasileiro- ciu o impostO tchécoslovaco, con
soante o contexto; 

j) a expressão "autoridade competente" 
designa: 
I- no caso do Brasil: o MiniMro da Fazen

da, o Secretário da Receita Federal ou seus 
representantes autorizados; 

II- no caso da Tcheroslováquia: o Minis
tro da Fazenda da República Socialista da 
Tchecoscolováquía ou seu rep~esCntante au· 
torizado. - --

2. Para a aplicação da presente Convenção 
por um Estado Contratante, qualquer expres~ 
são que não se encontre de outro modo defi· 

EXI'EDENTE 
CENTIIO GII4 ACO DO u•aao NDERAL 

Ol.u.o DO CD PJ IUSSO MCIOIIIAL 
Impresso IOb a IHponUbll.cfHe ct. Meu do~ Fedef .. 

ASSINATURAS 

Semestral .........• ······················-············--··-···--Cr$1.069,00 

nida tem o sentido que lhe é atribuído pela 
legislação desse Estado relativa aos impostos 
que são objeto da presente Convenção, a não 
ser que o contexto imponha uma interpre· 
tação. dife_rente. 

ARTIG04 
Domicílio fiscal 

1. -Para os fins da presente Convenção, a 
__ expressão "residente de um Estado Contra· 

tante" designa qualquer pessoa que, em vir
tude da legislação desse Estado, está aí sujei: 
ta a imposto em razão do seu domic!1io, resJ· 
dência, sede de direção ou outro critério de 
natureza análoga. 

2. Quando por força do diposto no paráM 
grafo 1 do presente Artigo, uma pessoa física 
for residente de ambos os Estados Contra· 
tantes, a situação será resolvida c_omo segue: 

a) será considerada residente d.o Estado 
e~ _ _gu~ ~isponha de uma habitação perma· 
nen~; se dispuser de uma habitação perma· 
nente em ambos os Estados, será considerada 
residente do Estado com o qual suas relações 
pessoais e económicas sejam mais estreitas 
(centro de interesses vitais); 

b) se o Estado em que tenha o centro çle 
seus interesses vitais não puder ser determi~ 
nado, ou se não dispuser de uma habitação 
permanente em nenhum dos Estados, será 
considerada residente do Estado em que per· 
manecer de forma habitual; 

c) se permanecer de forma habitual em am
bos os Estados ou se não permanecer de for· 
ma habitual em nenhum deles, será conside~ 
rada residente do Estado de que for nacional; 

d) se for nacional de ambos os•Esfados 
ou se não for nacional de nenhum deles, as 
autoridades competentes dos Estados Con
tratantes resolverão a questão de comum 
acordo. 

_ 3. Quando, em virtude do disposto no pará· 
grafo 1 do presente Artigo, uma pessoa que 
não seja uma pessoa física for residente de 
ambos os Estados Contratantes, será conside
rada residente do Estado em que estiver si· 
tuada sua sede_de direção efetiva. 

ARTIGOS 
Estabelecimento pennanente 

1. Para os fins da presente Convenção, a 
expressão ''estabelecimento permanente'' 
designa uma instalação fixa de negócios etn 

que a empresa exerce toda ou parte de sua 
atividade. 

A expressão "estabelecimento permanen-
te" abrange especialmente: 

a) uma sede de direção; 
b) uma sucursal; 
c) um escritório; 
d) uma fábrica; 
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer 

outro local de extraçâo de recursos naturais; 
g) um canteiro de construção, ou de insta· 

lação, ou de montagem, cuja duração exceda 
6 meses. 

3. A expressão "estabelecimento perma
nente" não compreende: 

a) a utilização de instalação unicamente pa· 
ra fins de armazenagem, exposição ou entre· 
ga de bens ou mercadorias pertencentes à 
empresa; 

b) a manutenção de um estoque de bens 
ou mercadorias pertencentes à empresa uni· 
camente para fins de armazenagem, expo
sição ou entrega; 

c) a manutenção de um estoque de bens 
ou mercadorias pertencentes à empresa uni
cameilfe para fins de transformação por outra 
empresa; 

d) a manutenção de uma instalação fixa 
de negócios unicamente para fins de comprar 
bens ou mercadorias, ou obter informações 
para a empresa; 

e) a manuten.ção de uma instalação fixa 
de negócios unicamente para fins de publici
dade, fornecimento de informações, pesqui
sas científlcas ou· atividades análogas que te
nham caráter preparatório ou auxiliar para 
a empresa. 

4. Uma pessoa que atue num Estado Con
tratante por conta de uma empresa do outro 
Estado Contratante -e desde que não seja 
um agente que go"ze de um status indepen· 
dente ao qual se aplica o parágrafo 5- será 
considerada como estabelecimento perma
nente no primeiro Estado se tiver e exerCer 
habitualmente nesse Estado, autOridade para 
concluir contratos em nome da empresa, a 
não ser que suas atividades sejam 'limitadas 
à çompra de bens ou mercadorias para a em
presa. 

Uma empresa de um Estado Contratante 
não será considerada como tendo um estabe· 
lecímento permanente no outro Estado Coo-
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tratante pelo simples fato de exercer a sua 
atividade nesse outro Estado por intermédio 
de um corretor, de um comissário geral ou 
de qualquer outro agente que goze de um 
status independente, desde que essas pessoas 
atuem no âmbito normal de suas atividades. 

6. o fato de uma sociedade residente de 
um Estado Contratante controlar ou ser con
trolada por uma sociedade residente do outro 
Estado Contratante ou que exerça sua ativi
dade nesse outro Estado (quer seja por inter-· 
médio de um estabelecimento permanante, 
quer de outro modo) não será, por si só, 
bastante para fazer de qualquer dessas socie
dades estabelecimento permanente do outro. 

ARTIG06 
Rendimentos de bens imobiliários 

L Os rendimentos de bens imobiliários, 
incluindo os rendimentos de explorações 
agrícolas ou florestais, são tributáyeis no &;
tado Contratante em que esses bens estive~ 
rem situados. . - ___ _ 
Z. a) Com ressalva -do disposto nas alf

neas b) e c), a expressão "bens imobiliário!:." 
é definida de acordo com a legislação do Esta
do Contratante em que os bens em que!:ltão 
estiverem situados; , 
b) da expressão compreende, em qualquer 
caso, os acessórios da propriedade imobiliá
ria, o gado e o equipaJ!lento utilizados nas 
explorações agrícolas e florestais, os direitos 
a que se aplicam as disposições do direito 
privado relativas à propriedade territorial, o 
usufruto de bens imobiliários e os direitos 
a pagamentos variáveis Ou fixos pela explo
ração ou concessão da exploração de jazidas 
minerais, fontes e outros rec-ursos naturais; 
c) dos navios, barcos e aeronaves não são 
consideradoS bens imobiliários. 
3. O disposto no parágrafo 1 aplica-se aos 
'rendimentos provenientes da exploração di
reta, da locação ou do arrendamento, assim 
como de qualquer outra forma de exploração 
de bens imobiliários. -
4. O disposto nos parágr_afos 1 e 3 aplica-se-· 
igualmente aos rendimentos provenientes de 
bens imobiliáriOs de uma empresa e aos ren
dimentos_de bens imobiliários que sirva para 
o exercício de profissões independentes. 

ARTIG07 
Lucros das empresas 

1. Os lucros de uma empresa de um Estado 
Contratante só são tributáveis nesse mesmo 
Estado, a não ser que a empresa exerça sua 
atividade no outro Estado Contratante por 
meio de um estabelecimento permanente af 
situado._Se a empresa exercer sua atividade 
na forma indicada, s_eus lucros são tributáveis 
no outro Estado, mas unicamente na medida 
em que forem atribuíveis a esse estabeleci
mento permanente. 
Z. Cqm ressalva do dísposto no parágrafo 
3, quando uma empresa de um Estado Con
tratante exercer sua atividade no outro Esta
do Contratante por meio de um estabeleci
me:o.to permanente aí situado, serão atribuí
dos em cada Estado Contrantate a esse esta
belecimento permanente _os lucros que obte-

ria se fosse uma empresa distinta e separada 
exercendo atividades idênticas ou similares 
em condições idênticas ou similares e transa
cionando com absoluta independência com 
a empresa de que é estabelecimento perma
nente.. 
3. Na determinação dos lucros de um esta
belecil:ilenfo permanente é permitido deduzir 
as despesas que tiverem sido feitas para a 
consecução dos objetivos do estabelecimento 
permanente, incluindo as despesas de direção 
e os encargos de administração assim reali
zados. 
4. Nenhum lucro será atribuído a um esta
belecimento-peiniãnente peto fato da simples 
compra, por este estabelecimento permanen
te_, de beus ou mercadorias para a empresa. 
5. Quando os lucros compreenderem ren
dimentos tratados separadamente em outro 
Artlgo da apresente Convenção, as respec
tiVas disposições-·rta.o serão afetadas pelo dis
posto neste Artigo. 

ARTIGOS 
Navegação marítima e aérea 

1. Os lucros provenientes da exploração, 
n_q tráfego internacional, de navios o~ aero
naves só são tributáveis no Estado Contra
tante em que estiver situada a sede da direção 
efetiva da empresa. 
2-. Se a sede da direção efetiva da empresa 

· de navegação marítiii:la se situar a bordo de 
um navio~ essa sede considera-se situada no 
Estado Contratante em que se encontra o 
porto de registro desse navio ou, na auséncia 
de porto de registro, no Estado Contratante 
de que é residente a. pessoa que explorar o 
navio. ---- - -
3. O disposto no parágrafo 1 do presente 
Artigo- aplica-se também aos lucros prove
nientes da participação em um consórcio, em 
uma exploração em comum ou em um or:ga
nismo internacional de exploração. 

Quando: 

ARTIG09 
Empresas associadas 

a) um empresa de um Estado Contratante 
participar; direta ou indiretamente, da dire
ção, controle ou capital de uma empresa do 
outro Estado Contratante, ou quando 
b) das mesmas pessoas participarem, direta 
ou indiretamente,_da ?ireção, controle ou ca
pital de uma empresa de um Estado Contra
tante e de uma empresa do outro Estado Con
tratante, e, em ambos os casos·, as duas em
presas estiverem ligadas, nas sua~ relações 
comerciais ou financeiras~ por condições acei
tas ou impostas que difiram das que seriam 
estabelecida~ entre empresas independentes, 
os lucros que, sem essas condições, teriam 
sido obtidos por uma das empresas, mas não 
o foram por causa dessas condições, podem 
ser incluídos nos lucros dessa empresa e tribu
tados como tais. 

ARTIGO lO 
Dividendos 

L Os dividendos pagos por uma sociedade 
residente _de um Estado Contratante a um 

residente do outro Estado Contratante são 
tributáveis nesse outro Estado. 
2. Todavia, esses dividendos podem tam
bém ~r tributados no Estado Contratante 
de que é residente a sociedade que os paga 
e de acordo com a legislação desse Estado, 
mas se a pessoa que os receber for o benefi
ciário efetivo dos dividendos o imposto assim 
estabelecido não poderá exceder 15% do 
montante bruto dos dividendos. 

Este parágrafo não afetará a tributação da 
sociedade em relação aos lucros que deram 
origem aos dividendos pagos, 
3. O disposto nos parágrafos 1 e 2 do pre

sente Artigo não se aplica se o beneficiário 
efetivo dos dividendos, residente de um Esta~ 
do Contratante, desenvolver atividade no ou
tro Estado Contratante de que é residente 
a sociedade que paga os dividendos por meio 
de um estabelecimento permanente aí situa
do, ou exerc~r uma profissão independente 
nesse outro Estado por intermédio de uma 
instalação fixa aí situada, e a partidpi:tção 
em relação à qual os dividendos são pagos 
esteja efetivamente ligada a esse estabele
cimento permanente ou instalação fixa. Neste 
caso, aplica-se o disposto no Artigo 7_oll: no 
Artigo 14 da presente Convenção, conforme 
couber. 
4. _O termo_"dividendos", usado_no pre· 

sente- Art_igo, designa _os rendimentos prove
nientes de ações, ações ou direitos de fruição, 
açóes de empresas mineradoras, partes de 
fundador ou outros direitos de participação 
em lucros, com exceçáo de créditos, bem co
mo os rendimentos provenientes de outras 
participações capital assemelhados aos rendi· 
mentos de ações pela legislação tributária do 
Estado de que é residente a sociedade que 
os distribui. 
s:- Quaildo um residente da Tchccoslová
quia tiver um estabelecimento permanente 
no Brasil, esse estabelecimento permanente 
poderá estar sujeito a um imposto retiâo na 
fonte de acordo com. a legislação brasileira. 
Todavia, esse imposto não poderá exceder 
15% do montante bruto dos lucros desse esta
belecimento permanente determina.do após 
o pagamento do imposto de sociedades refe
rente a esses lucros. 
6. Quando uma sociedade residente de um 
Estado Contratante receber lucros ou rendi
mentos provenientes do outro Estado Con
tratante, esse ·outro Estado não poderá co
brar nenhum imposto sobre os dividendos pa
gos pela sociedade, exceto na medida em que 
esses dividendos forem pagos a um residente 
desse outro Estado ou na medida em que 
~ participação geradora dos dividendos esti
ver efetivamente ligada a um estabelecimento 
permanente ou a uma instalação fixa situados 
nesse outro Estado, nem sujeitar os lucros 
não distribuídos da sociedade a um impo"Sto 
sobre lucros não distribuídos, mesmo se os 
dividendos pagos ou os lucros não distribUí
dos consistirem, total ou parcialmente, em 
lucros ou rendiment9s provenientes _desse ou
tro Estado. 
7. A limitação da alíquota do imposto pre
visto nos parágrafos 2 e 5 do presente Artigo 

.r 



2310 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II) Maio de 1990 

não se apiica aos dividendos ou lucros pagos 
ou remetidos antes do término dó terceiro 
ano calendário seguinte ao anó em que a Con
venção entrar em vigor. 

ARTIGO U 
Juros 

1. Os juros provenientes de um _Estado 
Contratante e pagos a um residente do outro 
Estado Contratante são tributáveis nesse ou
tro Estado. 
2. TOdavia, esses juros podem também ser 
tributados no Estado Contratante de .que pro
vém e de acordo com a legislação desse Esta
do, mas se a pessoa que os receber for o 
beneficiário efetivo dos juros, o imposto as
sim estabelecido não poderá exceder: __ 
a) 10% no que concerne aoS juros de em
préstimos e créditos c_oncedidos por um ban
co, por um período de no mínimo 10 anos, 
ligados á venda de equipamentos industriais 
ou ao estudo, à instalação ou ao fornecimento 
de unidades, industriais ou cientffkas, assiffi 
como â obras públicas; 
b) )15% do montante bruto dos juros ew 

todos os demais casos. 
3_. Não obstante o _disposto nos parágrafos 
1 e 2 do presente Artigo: 
a) os juros provenientes de um Estado Con· 

tratante e pagos ao Go_verno de_ outro Estado 
Contratante, a uma sua subdivisão política 
ou a qualquer agência (inclusive uma institui· 
ção financeira) de propriedade desse Gover
no ou subdivisão política são isentos de tribu
tação no primeiro Estado mencionado, a não 
ser que se aplique o subparágrafo b)abaixo; 
b) )os juros de obrigações, títulos ou debên· 

tures emitidos pelo Governo de um Estado 
Contratante, por uma sua subdivisão política 
ou por qUalquer agência (inclusive uma insti· 
tuição fúüüiceira) de propriedade desse Go· 
vemo ou de subdivisão polftica só são tributá~ 
veis nesse Estado. 
4. O termo "juros", usado no presente Ar· 
tigo, designa os rendim~ntosde títulos.da dívi
da pública, de títulos ou debéntur.es, acompa
nhadas ou não de garantia hipotecária ou de 
cláusula de participação nos-lucros, e de cré· 
ditos de qualquer natureza, bem como outros 
rendimentos que, pela legislação triburária 
doEstado Contratante de que provém, sejam 
assemelhados aos rendimentos de importân
Cias emprestadas. 

5. O 'dispostO nos pa{ágrafos, 1, 2 e 3 
d'o presente Artigo não se aplica se o _benefi
ciário efetivO dos juros, residente de um Esta
do Contratante, desenvolver atividade no ou
tro Estado Contratante de que provém os 
juros por meio de um estabelecimento per
manente ar situado, ou execer uma profissão 
independente nesse outro Estado por inter
médio de uma instalação fixa aí situada e 
o crédito em relação ao qual os juros são 
pagos estiver efetiVamente lig~do a e:;~e e~ta
belecimento permanente ou mstalaçao fixa. 
Neste caso, aplica-se o disposto no Artig~ 
79 ou no Artigo 14 da presente Convenção; 
conforme couber. 

6. A limitação estabelecida- no parágrafo 
2 rdo presente Artigo não se aplica _aos juros 

pi:"ovenientes de uni" Estado Coittratante e pa
gos a um estabelecimento permanente de 
uma empre·sa do outro Estado Contratante. 
situado em um terceiro Estado. 

7. Os juros são considerados provenien
tes de um Estado Contratante quando o deve
dor for esse próprio Estado, uma sua subdi
visão Polttica, ou um residente desse Estado. 
No entanto, quando o devedor dos juros, re
sidente ou não de um Estado Contratante, 
tlvéf em uni Estado Contratante um estabele
cimento pennante em relação com o qual ha· 
ja sido contraída a obrigação que dá origem 
aos juros e caiba·a-esse estabelecimento per
mante o pagamento desses juros, tais juros 
são- co-nsiderados provenientes do Estado 
Contratante em que o estabelecimento per· 
manente estiver situado. 

8. Qualido~ erii Conseqüência de relações 
especiais existentes entre o devedor e o bene· 
ficiário efetivo ou entre ambos e qualquer 
outra pessoa, o montante dos juros, tendo 
em conta o crédito pelo qual são pagos, exce
der aquele_ que seria acordado entre o deve
dor e o beneficiário efetivo na ausência de 
tais relações, o disposto neste Artigo apli
ca-se apenas a este óltimo montante mencio
nado. Neste caso, a parte excedente dos paga
mentos será tributável de acordo com a legis
lação de cada Estado Contratante, tendo em 
conta as outras disposições da presente Con
venção. 

ARTIGO 12 
Royalties 

1. Os royalties provenientes de um Esta
do Contratante e pagos a um residente do 
outro Estado Contratante são tributáveis nes
se outro Estado. 

2. Todavia, esse royalties podem ser tri· 
butados no Estado Contratante de que pro· 
vém e de acordo com a legislação desse Esta
do, mas se a pessoa que os receber for o _ 
beneficiário efetivo dos royalties o imposto 
assim estabelecido não poderá exceder: 

a) 25% do montante bruto dos royaltíes 
provenientes do uso ou da concessão do uso 
de marcas de indústria ou de comércio; 

b) 15% do montante bruto dos rolyatiesem 
tOdos os demais casos. 

3. O termo royalties;usado neste artigo, 
designa as remunerações de qualquer natu
reza pagas pelo uso ou pela concessão do 
uso. de um direito de autor sobre uma obra 
literária, artístíca ou científíca (inclusive os 
filmes ·cinematográficos, filmes ou fitas de 
gravação de programas de televisão ou radio
difusão), de uma patente, marca de indústria 
ou de comércio, desenho ou modelo, plano, 
fórmula ou processos secretos, bem como pe
lo uso ou pela concessão do uso de um equipa· 
menta industrial, comercial ou científico ou 
por informações conespondentes à ~xperiên
cia adquirida no setor industrial, comercial 
ou científico. 

4. Os royalties são cop.siderados prove
nientes de um Estado Contratante quando 
o devedor for o próprio Estado, uma sua sub· __ 
divisão política, uma autoridade local ou um· 
residente desse Estado. Todavia, quando o 

devedor dos royalties, seja ou não residente 
de um Estado Contratante. tiver num Estado 
Contratante um estabelecimento permante 
e:m rel~ão_ ~om o qual haja sido contraída 
a obrigação de pagar toyalties e caiba a esse 
estabelecimento permanente o pagamento 
desses royalties, tais royalties são considera· 
dos provenientes do Estado Contratante em 
que o estabelecimento permanente estiver si
tuado. 

5. O disposto nos parágrafos 1 e 2 do 
presente artigo não se aplica se o beneficiário 
efetivo dos royalties, residente de um Estado 
Contratante, desenvolver atividade no outro 
Estado Contratante de que provém os royal
ties por meio de um estabelecimento perma
nente aí situado, ou exercer uma profissão 
independente nesse outro Estado por inter
médio de uma instalação fixa aí situada, e 
o direito ou bem que deu origem aos royaltie
sestiver efetiVamente ligado a esse estabele
cimento permanente ou instalação fixa. Neste 
caso, aplica-se o.disposto ao artigO 7o ou no 
artigo 14 da presente Convenção, conforme 
couber. 

6. Quando, em conseqüéncia_cje relação 
especiais existentes entre o devedor e o bene
ciário efetivo ou entre ambos e qualquer ou
tra pessoa, o montante dos royalties tendo 
em conta o uso,_ direito ou informação pelo 
qual são pãgos, exCeder àquele que seria 
acordado entre o devedor e o beneficiário 
efetivo na ausência de_tais relaçõe_s, o dispos
to neste artigo aplica-se apenas a este último 
montante. Neste caso, a parte excedente dos 
pagamentos será tributável de acordo com 
a legislação de cada Estado Contratante: ten· 
do em conta as outras disposições da presente 
Convenção. 

7. A limitação da alíquota do imposto re
ferida no parágrafo 2 

b) deste artigo não se aplica aos royalties
pagos antes do término do quinto ano calen
dário seguinte ao ano calendário em que a 
Convenção entrar em vigor quando tais royal~ 
ties forem pagos a um residente de um Estaçlo 
Contratante que possua. direta ou indireta
mente, no mínimo 50% do capital com direito 
a voto da sociedade que paga os royalties. 

ARTIGO 13 
Ganhos de capital 

I. Os ganhos provenientes da alienação 
de beps, i,rqob~liários definidos no parágrafo 
2 do artigo 6~ da presente Convenção, são 
tdbutáveis no Estado Contratante em que 
esses bens estiverem situados. 

2. _Qs_ ganhos provenientes da alienação 
de bens imobiliários que façam parte do ativo 
de um estabelecimento permante que uma 
empresa de um Estado Contratante tenha no 
outro Estado Contratante ou de bens mobi
liários constitutivos de uma instalação fixa 
de que um residente de um Estado Contra
fante disponha no outro Estado Contratante 
para o exercício de uma profissão indepen
dente, incluindo os ganhos provinientes da 
alienação desse est,abelecimento permanente 
(isolado ou com o conjunto da empresa) ou 

, ~essa instalação fixa, são tributáveis no outro 
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Estado Contratante. No entanto, os ganhos 
provenientes da alienação de nacivos e aero· 
naves utilizados no tráfego internacional ou 
de bens mobiliários pertinentes à exploração 
de tais navios e aeronaveis só são tributáveis 
no Estado Contratante cm que estiver situado 
a sede da direção efetiva da empresa. 

3. Os ganhos provenientes da alienaçãO 
•de quaisquer outros bens diferentes dos men· 
cionados nos parágrafos 1 e 2 do presente 
artigo sáo tributáveis em ambos os Estados 
Contratantes. 

ARTIGO 14 
ProfiSsões independentes 

1. Os rendimentos que um residente de 
um Estado Contratante aufere pelo exercício 
de uma profissão liberai ou -ae outras ativi· 
dades independentes de caráter análogo só 
são tributáveis nesse Estado, a não ser que 
o pagamento desses serviços ou atividades 
caiba a um estabelecimento permanente Si! 
tuado no outro Estado Contratante ou a uma 
sociedade aí reSidente. Neste caso, os rendi
mentos sãO tributáveis nesse outro Estado. 

2. A expreSsão-"ptofissão liberal" abran· 
ge, em especial, as atividades -independentes 
de caráter científico, técnico, literário, artís
tico, educativo ou pedagógico, beffi como ·as 
atividades independentes de médicos, advo· 
gados, engenheiros, arquitetos. dentistas e 
contadores. 

ARTIGO 15. 
Profissões dependentes 

1. Com ressalva -do disposto nos Artigos 
16, 18 e 19 da presente Convenção, os ::;alá
rios,. ordenados e outras remunerações simi
lares que um residente de um Estado Contra· 
tante recebe em razão de um emprego só 
são tributáveis nesse Estado, a não ser que 
o emprego seja exercido no outro Estado 
Contratante. Se o emprego- for aí exercido, 
as remuner:1ções correspondentes são tribu
táveis nesSe Outrõ Estado. 

2. Não obstante o- disposto no parágrafo 
1 acima, as remunerações que um residente 
de um Estado Contratante recebe em razão 
de um emprego exercido no outro Estado 
Contratante só são tributáveis no primeiro 
Estado se: _ _ __ _ 

a) o beneficiário permanente no outro Es
tadO durante um período ou período que não 
exCedam, no total, 183 dias do ano fiscal con
siderada,_e 

b) as remunerações forem pagas por um 
empregador ou em nome de um empregado 
que não seja residente do _outro Estado, e 

c) do encargo das remunerações não cou
ber a um estahelecimento permanente ou a 
uma instalação fixa qUe á empregador tenha 
no outro Estado. 

3. Não obstante_as disposições preceden
tes deste artigo, as renlriirãçõeS-recebídas em 
razão de um emprego exercido a bordo de 
um navio o.u de uma aeronave explorados 
no .tráfego internacional são tributáveis no 
Estado Contratante erii que estiver situada 
a sede da direção efetiva da empresa. 

ARTIGO 16 
Remunerações de direção 

As remunerações de direção e outras remu· 
nerações similares _que um residente de um 
Escada Contratante recebe na qualidade de 
membro da diretoria ou de qualquer conselho 
de uma sociedade residente do outro Estado 

·Contratante são tributáveis nesse outro Es
tado. 

ARTIGO 17 
Artistas e deSportistas 

1. Não obstante o disposto nos artigos 
14 e 15 da presente Convenção, os rendi
mentos obtidos pelos profissionais de espetá· 
cu lo, tais como artistas de teatro, de cinema, 
de rádio ou de televisão e músicos, bem como 
pelos desportistas, no exercício, nessa quali
dade, de suas atividades pessoais, são tributá
veis no Estado Contratante em que essas ati· 
vídades forem exercidas. 

2. - Quando- os seiviços mencionados no 
parágrafo 1 do presente artigo forem forne· 
cidos em um Estado Contratante por uma 
empresa do outro Estado Contratante, os 
ren~imentos recebidos pela empresa pelo for
necimento desses serviços são tributáveis no 
primeiro Estado Contratante, não obstante 
as outras disposições da presente Convenção. 

Os rendimentos obtidos por essa empresa 
pelo fõrneciniento desses serviços são isentos 
de imposto no primeiro Estado Contratante 
mencionado, se a empresa for direta ou indi
retamente custeada, total ou substancialmen
te, por fundos públicos do Governo do outro 
Estado Contratante. _ --- -

3. _Não oOstante o disposto nos parágra
fos 1 e 2 do presente artigo, os 
rendi~entos originados das atividades defini
das no parágrafo 1, realizadas no contexto 
de intercâmbio cultural entre os Estados Con
tratantes, são isentos Oe imposto no Estado 
Co_ntratartte-eln_que essas atividades são exer· 
cidas. 

ARTiqJ 18 
Pensões e anuidades 

I. Com ressalva do disposto no artigo 19 
da presente Convenção, as pensões ~ outras 
remunerações similares que não excederem 
um montantê eciuivalente a 3.000 dólares dos 
EUA em um ano calendário, as pensões ali
mentícias que não execederem 3.000 dólares 
dos EUA em um ano "calendário e as anui
dades que não excedem 3.000 dólares dos 
EUA em um ano calend.áriO, pagas a um 
residente de um Estado Contratante, só são 
trubutáveis nesse Estado. 

O montante Que exceder os Hmites acima 
mencionados é tributável em ambos os Esta
dos Contratantes. 

2-. -No presente Artigo: 
a) a expressão "pensões e outras remune~ 

rações similares designa pagamen,os perió· 
dicas efetuados depois de aposentadoria em 
conseqüência de emprego anterior ou a título 
de compensação por danos sofridos em con
seqüência de empregó anterior; 

b) do termo ''anuidade" designa uma 
quantia determinada, paga periodicamente 

em prazos determinados durante a vida ou 
durante um período de tempo determinado 
ou determinável, em decorrência de um com
promisso de efetuar os pagamentos como re
tribuição de um pleno e adequado contra· 
valor em dinheiro ou avaliável em dinheiro 
(que não seja por serviços prestados). 

ARTIGO 19 
Pagamentos governamentais 

1. As remunerações. excluindo as pen· 
sões, pagas por um Estado Contratantes, por 
uma sua subdiviSão política ou autoridade lo
cal a uma pessoa física, em razào de serviços 
prestados a esse Estado, subdivisão ou autori· 
dade só são tributáveis nesses Estado. 

Todavia, essas remunerações só são tribu
táveis no outro Estado Contratante se os ser· 
viços forem prestados nesse Estado e se a 
pessoa- física for um residente desse ·Esiado 
que: 

"a) seja um nacional desse Estado; ou 
b) não tenha se tornado um residente des· 

se Estado unicamente com a finalidade de 
prestar os serviços. 

2. As pensões pagas por um Estado Con
tratante, por uma sua subdivisão política ou 
autoridade local, quer diretamente, quer 
através de fundos por eles constituídos, a uma 
pessoa física, em razão de serviços prestados 
a esse EStado, subdivisão ou autoridade, só 
são tributáveis n~sse Estado. 

Todavia, essas pensões só são tributáveis 
no outro Estado Contratante se a peSsoa fíSi
ca for um residente e um nacional desse Es
tado. 

3. As pensões pagas com fundos prove
nientes da previdência social de um Estado 
Contratãnte ã_urii residente do out!o Estado 
Contratante só são tributáveis no Estado pri
meiramente mencionado. 

4. O disposto nos artigos 15, 16 e 18 da 
presente Convenção aplica-se às remunera
çóes e pensões pagas em razão de serviços 
prEstados no âmbito de uma atividade co-· 
mercial ou industrial exercida por um Estado 
Contratante, uma sua subdivisão pOII.íiêa ou· 
uma- sua ãütoridade local. 

ARTIG020 
Professores ou pesquisadores 

Uma pessoa física que é ou foi em período 
imediatamente anterior a sua visita a um Es
tado Contratante, ·um residente do outro Es
tado Contratante e _que, a convite do Estado 
primeiramente mencionado ou de uma uni
verSidade, estabelecimento de ensi_no supe
rior, escola, museu ou outra instituição cultu
ral desse primeiro EStado, ou que, cumprindo 
um programa ofidal-de intercâmbio cultural, 
permanecer nesse Estado por um período não 
supefi:or a dois anos consecutivos com o único 
fim de ledonar, proferir conferências ou rea
lizar pesquisas em tais institüíções Sf:rá isenta 
de imposto nesse Estado pela remuneração 
dessa atividade, desde que o pagamento de 
tal remuneração provenha de fora desse Es
tado. 
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ARTIGO 21 
Estudantes e aprendizes 

1. Uma pessoa física que éú_u foi em P_erío
do imediatamente anterior a sua visita a um · 
Estado Contratante, üin residente do outro 
Estado Contratante e que permanecer no Es
tado primeiramente mencionado unicamen
te: 

a) como estudante de uma universidade, 
estabelecimento de erisino superior ou escola ' 
desse primeiro Estado; 

b) como beneficiário de uma bolsa, sub
venção ou prêmio concedidos por uma orga
nização religiosa, de caridade, cientifica com 
o fim primordial de estudar ou pesquisar; 

c) como membro de um programa de coo
peração técnica organizado Pelo governo do 
outro Estado Contratante; ou, 
d) dcomo aprendiz, será isenta de imposto 
no Estado primeiramente mencionado no 
que concerne às remessas provenientes do 
exterior para fins de sua manutenção, educa
ção ou trinamento. 

ARTlG022 
Outros rendimentos 

Üf. rendimentos de· um residente de um 
Estado Contratante provenientes do outro 
Estado Contratante e não tratados nos artigos 
procedentes da presente Convenção são tri
butáveis nesse outro Estado. 

ARTIG023 
Métodos para eliminar a 

dupla tributação 

1. Quando um residente do Brasil receber 
r~ndimentos que, de acordo com as dispo
SIÇÕes da presente Convenção, possam ser 
tributados na Tchecoslováquía, o BraSil de
duzirá do imposto sobre a renda desse resi
dente um mootante igual ao imposto sobre 
a renda pago oa Tchecoslováquia. 

Todavia, o montante deduzido n;io poderá 
exceder a fração do imposto so.bre a renda, 
calculado.-antes da deduçáo, corresp_ondente 
a~s rendlDlentos que podem ser tributados 
na Tchecoslováquia. 

2. Quando um residente da Tchecoslová
quia receber rendimentos não mencionados 
n.o _parágrafo 3 que, de acordo com as dispo
stçoes da presente Convenção, possam ser 
tributados no Brasil, o Estado primeiramente 
mencionado i~entará de imposto tais rendi
mentos. 

3. Quando um residente da Tchecoslová
quia receber rendimentos que, de acordo com 

. as disposições dos artigos 11, 12, 1.6 _e 17 da 
presente Convenção, possam ser tributados 
no Brasil, a Tchecoslováquia deduzirá do im
posto sObre a renda dessa pessoa um mon
tante igual aci imposto pago no Brasil. 

Todavia, o montante deduzido não poderá 
exceder a fração do imposto, calculado antes 
da dedução, correspondente aos rendimentos 
recebidos do Brasil. · · 

4. Para a dedução indiCada no parágrafo 
, 3 do presente a'ftigo, feita em relação à tribu· 
tação de joros e royaities, o imposto brasileiro 
s~rá sempre considerado como tendo sido pa· 

. go à alíquota de 25 por cento. 

5. Os lucros não diÚribufdos de uma sacie· 
'dade de um Estado Contratante, cujo capital 
pertencer ou for controlado total ou parcial~ 
mente, direta ou indiretamente, por um ou 
mais residentes do outro Estado Contratante, 
não serão tribut;íveis nesse último Estado. 

6. -o Vãlor das ações emitidas por uina- so~ 
ciedade anónima de um Estado Contratante, 
cujo capital pertencer ou for controlado, total 
ou parcialmente, direta ou indiretarnente. 
por um ou mais residentes do outro Estado 
·Contratante; i1ão estará sujeito a imposto so
bre a renda neste último Estado. 

ARTIG0.24 
Não-discriminação 

1. Os nacionais de um Estado Contratante 
-não ficarão sujeitoS-no outro Estado Contra
tante a nenhuma tributação ou obrigação cor· 
respondente diferente ou mais onerosa do 
que aquelas a que estejam ou possam estar 
sujéitos os nacionais desse outro Estado que 
~ encontrem na mesma situação. _ 

2. A tributação de um éstabelecirnento 
permanente que u'ma empresa de um Estado 
Contratante tenha no outro Estado Contra
tante não será menos favorável nesse outro 
Estado do que a das empresas desse outro 
Estado que exerçam as mesmas atividades. 

Esta disposição não poderá ser interpre
tada no senti~.o de obrigar um Estado Contra
tante a conceder aos residentes do outro Esta
do Contratante as deduções pessoais, a:batiK 
mentes e reduções de impOstos em função 
do Estado civil ou encargos familiares conce
didos aos seus próprios residentes. 

3.---As empresas de um Estado Contratante 
_cujacapjt3.TSeja possuído ou controlado, total 
ou-parcialmente, direta ou indiretamente, 
por um ou mais residentes do outro Estado 
Contratante, não ficarão sujeitas no Estado 
primeiramente mencionado a·nenhuma tribu
tação ou obrigação correspondente mais one
rosa do que aquelas a que estejám ou possam 
estar sujeitas outras empresas similares do 
primeiro Estado. __ _ _ 

4. Neste artigO, o termo ''tributação" de
signa os impostos visados pela presente Con
venção. 

ARTIG025 
Procedimento amigável 

1. Quando um residente de um Estado 
COntratante Córisiderar que- ãS rriedidas toma
das por um Oú por ambos os Estados Cmitra
tan'tes conduzem ou poderão conduzir, em 
relação a si, a uma tributação em desacordo 
com a presente Convenção, poderá, indepen
dentemente dos recursos previstos pela legis
lação interna desses Estados, submeter o seu 
caso à apreciação da autoridade competente 
do. Estado Contratante de que é residente. 

Z: A autoridade competente, se a reclama
ção se lhe afigt;rar Jusiificada e não estiver 
em condições de lhe dar uma solução satisfa
tória, esforçar.-se-á por resolver a questão 
através de acordo amigável com a autoridade 
competente do outro Estado Contratante, a 
fim de evitar uma tributação em discordância 
com a Conven~ão. · 

3. As autoridades competentes dos Esta
dos Contratantes esforçar-se-áo por resolver 
através de acordo amigável as dificuldades 
ou as dúvidas que surgirem na interpretação 
ou aplicação da Convenção. 

4. As autoridades competentes dos Esta
dos Contratantes poderão comunicar-se dire
tamente a fim de chegarem a acordo, nos 
termos indicados nos parágrafos anteriores. 

ARTIGO 26 
Troca de-informações 

1. As autoridades competentes dos Esta
dos Contratantes.trocarão entre si as informa
ções necessárias para aplicara presente Con
venção. Todas as informações deste modo' 
trocadas serão consideraadas secretas e só 
pOderão ser comunicadas às pessoas, autori
dades ou tribunais encarregados do 1~!1-ç~
mento ou cobrança dos impostos abrangídos 
pela presente Convenção ou da decisão sobre 
recursos ou da instauração de processos sobre 
delitos relativos a esses impostos. 

2. O disposto no parágrafo 1 do presente 
Artigo não poderá em nenhum caso ser inter
pretado no sentido de impor a um dos Esta
dos Contratantes a obrigação: 

a) de tomar medidas administrativas con
trárias a sua legislação e a sua prática adminis
trativa oU às do-õutro Estado Contratante; 

b) de fornecer POrmCtiores que não pos
sam ser obtidos com base na sua legislação 
ou no âmbito da sua prática administrativa 
normal ou das do outro estado contratante; 

c) de transmitir informações reveladoras 
de segredos ou processos comerciais, indus
triais ou profissionais, ou informações cuja 
comunicação se já contrária à ordem pública. 

ARTlG027 
Funcionários diplomáticos 

e consulares 
Nada na presente Convenção prejudicará · 

os privilégios fiscais de que se beneficiem os 
funcionários diplomáticos ou consulares em 
virtude de regras gerais de direito intema
cio:r:al ou de disposiçõ~s de acordos especiais. 

ARTIG028 
Entrada em vigor 

1. A presente cOnvenção será ratificada 
e os instrumentos de ratificação serão troca- -
dos em Praga o mais cedo possível. 

-2. A Convenção entrará em vígOr na data 
da troca dos instrumentos de. ratificação e 
as suas dispOsições seião -aPficã.das: 

a) no que concerne aos impostos rétidos 
na fonte, às importâncias pagaS ou creditadas 
em ou depois de 1 ~_de janeiro do ano calen
dário imediatãffi-ente seguinte àquele em que 
a Convenção entrar em vigor; 

b) no que concerne aos demais impostos 
vis~dos pela Convenção, ao ano ÍISCaJ que 
comece em ou depois de 19 de janeiro do 
ano calendário imediatamente seguinte àque~ 
le ~m que a Convenção entrar em vigor. 

ARTIG029 
Denúncia 

Qualquer dOs estadOS:-- Contratantes pode 
denunciar a present~ ConvençãO depois ~e 
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decorrido um período de três anos a contar 
da data de sua entrada cm vigor, mediante 
um aviso escrito de denúncia entregue ao ou~ 
tro Estado Contratante através dos canais di
plomáticos, desde que tal aviso seja dado no 
Ol!- antes do dia 30 de junho de qualquer. ano 
calendário. 

Neste caso, a Convenção será aplicada pela 
última vez: 

a) no que concerne aos impostos retidos 
na fonte', às importâncias recebidas antes da 
expiração do ano caleildário em que -o iViso' 
de denúncia tenha sido dado; 

b) no que concerne aos outros impostos 
visados pela Convenção, às importâncias- re
cebidas durante o ano fiscal que comece no 
ano calendáriO em que o aviso de denúncia 
tenha sido dado. 

Feita em Brasflia, no dia 26 de agosto de 
1986, em dois exemplares originaiS, cada um 
nas línguas portuguesa, tcheca e inglesa, sen
do todos os três textos igualmente autênticos. 
Em caso de qualquer divergência de interpre
tação, prevalecerá o, texto em inglês. 

Pelo Gov~rno da República Federativa do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo Governo da República Socialista da 
Tchecoslov3quiã: Jarontir Zak. 

PROTOCOLO 

No momento da assinatura da Convenção 
entre o governo da República Federativa do 
Brasil e o governo da República Socialista 

da Tchecoslováquia para evitar a dupla tribu
tação e prevenii- a evasâo fiscal em matéria 
de impostos sobre a renda, os abaixo assina
dos, para isso devidamente autorizados, acor
daram nas seguintes disposições que consti
tuem parte integrante da presente Conven
ção. 

1. Com referência ao artigo 7, parágrafo 3 

Fica entendido que o disposto no parágrafo 
3, do artigo 7, será interpretado no sentido 
de significar que as despesas feitas para a 
consecuçãõ dos ob jetivos do estabelecimento 
permanente, incluindo as despesas de direção · 
e os encargos gerais de administração, serão 
dedutfveis, quer se efetuadas no estado em 
que o estabelecimento permanente estiver si
tuado, quer fora dele. 

2. Com referência ao artigo 11, parágrafo 3 

Fica entendido que o te_rmo "agência de 
propriedade desse governo" significa: 

a) no caso do Brasil, o Banco Comercial 
dO Bi'aSire-o Banco do Brasil; 

b) no caso da Tchecoslováquia, o Banco 
CentraJ da Tchecoslováquia ("Ceskoslovens
ká Obchodní Banka"). · 

3. Com referência 00 artigo 12, parágratl> 3 

Fica entendido queD disposto no parágrafo 
3, do artigo 12, aplica-se aos rendimentos 
obtidos pela prestação de assistência técnica 
e de serviços técnicos. 

4.Com referência ao artigo 14 
Fica entendido que o disposto no artigo 

14 aplica-se mesmo se as atividades forem 
exercida~ por uma sociedade civil. 

5. Com referência 00 artigo 21, parágratl> 2 

Fica entendido que as disposições do pará· 
grafo 5 do artigo 10 não são conflitantes com 
as do parágrafo 2, âo_artigo 24. 

6. Com referência ao artigo 21, parágrafo 3 

As disposições da legislação brasileira que 
não permitem que os royalties como definidos 
no-parágrafo 3 do aJtigo 12, pagos poruffia 
sociedade residente do Brasil a um residente 
da República Socialista da Tchecoslováquia 
que possua no mfnimo 50 por cento do capital 
com direito a voto dessa sociedade, sejam 
dedutíveis no momento de se determinar o 
rendimento tributável da sociedade residente 

_ Qo Brasil~ não são conflitantes com as dispo
sições do parágrã.fo 3 do artigo 24 da presente 
Convenção. 

FC:ito _em Brasília, nó dia 26 de agosto de 
1986, em dois exemplares originais; cada um 
nas lfnguas portuguesa, tcheca e inglesa, sen
, do todos os três textos igualmente autênticos. 
Em caso de divergência de interpretação, 
prevalecerá o texto em inglês. . 

Pelo Governo da República Federativa do 
: Brasil: Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo Governo da República_ Socialista da 
Tchecoslováquia: Jaromir Zak. 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 60• SESSÃO, EM 23 DE 
MAIO DE 1990 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1-0ffc:ios do Sr. 1' Secretário da 
Cimara dos Deputados 

Nt' 50 e 51/90, comunicando a aprova
ção dos seguintes projetos: 

-Projeto de Lc.'ii áo Senado n9 297/85 
(nt 8.604/86~ naquela-casa), que ·acres-. 
centa dispositivo à Lei n9 5.108, de 21 
de setembro de 1966- Código Nacional 
de Trânsito. -

-Projeto de Lei do Senado n? 46, de 
1985 (n• 7.941186,-naquela Casa), que in· 
troduz modificações no Código Penal_. 

N~ 55190, encaminhando autógi'afos de 
projeto de lei sancionado: _ _ , 

-Projeto de Lei da Câmara n9 76/85 
(n9 707/84, na origem) que dispõe sobre 
a Procuradoria Especial da Marinha -
PEM, e dá outras providências. 

- Encaminhaiido à revisão do Senado 
Federal autógrafo do segainte projeto: 

Projeto de Lei da 'Câmara II? 22/90 (n~ 
7.503/86~ na Casa de origem), que auto-

SUMÁRIO 
riza o Departamento Nacional de Obras 
contra as Secas- DNOCS, autarquia vin- · 
culada ao Ministro de Estado Extraordi

_:D_~i_o .P~u~. Assuntós de ~_rrigação, a doar 
o imóvel que menciona, situado no Muni
cípio de Icó, no Estado do Ceará. 

1.2.2_-Discursos do EXpediente 
··SENADOR MÁRIO COVAS- De· 
missão de traba1hadores no Porto de San-
tos. · -- · 

SENADOR HUGO NAPOLEÃO .:.___ 
SemináriO -sobre "Liberalismo na Amé
rica Latina", realizado no Paraguai. 

1.2.3 ~-R~qõerimento 
- N9120/9Q> de autoria do Senador Jar

bas Passarinho, solicitando licença para 
tratamento de saúde, no período de 22 
a 25 do corrente. -

1.2.4-Leitura de Projetas 

Projeto de Lef do Senado n~ 56/90, de 
autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que dá nova redação ao artigo 13 
da Lei n9 8.024, de -12 de abril de 1990. 

Projeto de Lei do Senado n? 57/90, de 
autorlã -i:Io Senador José Ignácio ~rreira, 
que altera a redação da Lei n~ 6.494, de' 

7 de dezembro de 1977, que dispõe sobre 
os estágios de estudantes de estabeleci
mentos de ensino médio ou superior. 

Projeto de Lei do senado n~ 58190, de 
autoria âO Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre o arrendamento compul
sório de parcelas de imóvel rural, para 
os efeitos que especifica. 

1.2.5 ----:Comunicações, 
Do Lídbr dei GOverno, referente à indi

_C~ção dos Senadores Ney M!!ranhão e 
Afonso SanchO para exercerem as funções 
de Vice-Líderes do_ Governo. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Proposta de Emenda à Constituição n9 

3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao arl:. 159 e altera 
a redação do incis-o II do art. 161 da Cons· 
tituiç_ãO Federal. V9ta_são adiada, por falta 
de quorum· qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição n? 
4, de 198_9! de autoria do Senador Leo
poldo Peres e outros Senhores Senadores, 
que acresceiita um § 6~ ao art. ·s~ do -Ato 
~as Disposições Constitucioilais Tiansitó-
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rias. Votaç§o adiada_, por faltá de quorum 
qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição n~' 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhore!:i Senado
res, que acrescenta artigo ao texto consti
tucional prevendo a criação e defínindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votação adiada, 
por falta de quorum qualificado:-

Proposta de Emenda à Constituição n'-' 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucioi:J.ais Ttansítórias 
da Constituição Federal. Votação adiada, 
por falta de quorum qualificado. 

Projeto de Lei da Câmara no 65, de 
1989 (nv 6.095/85~ ria Casa de origem}, 
de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre a transferência 
de bens imóveis para o--património das 
instituiçOes de ensino superior que men
ciona e dá outras providências, Aprovado. 
À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n\' 1, de 1990 
(n~ 2.278/89, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da República, que 
cria a Delegacia do Ministério da Educa
ção - MEC no Estado do Tocantins e 
dá outras providências. Aprovado. À san
ção, 

Projeto de Lei dó DF n? 26, de 1990, 
de iniciativa do Governador do DistritO 
Federal, que dispõe sobre a percepção de 
complementação pecuniária pelos servi
dores que mencion~ e dá outras provi
dências. Aprovado. A Comissão Diretora 
para redação final, 

1.3.1-Apreciaçáo de matéria 
Requerimento n? 120/90, lidO no Expe

diente da presente sessão. Aprovado. 

1.3. 2-Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NEY MARANHÃO -

Projeto de lei de sua autoria sobre a pro-
blemática da geriatria em nosso País. Do
cumento elaborâ.do pel~ comissão de ~stu
dos constitucionais e legislação comple
mentar da Sudene, intitulado Plano de Es
tabilização Econômh:a - efeitos sobre o 
Nordeste. 

1.3.3- Questão de ordem 

Levantada pelo Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, contraditada pelos Senadores 
Mauro Benevides e Jutahy Magalhães e 
respondida pela Presidência, sobre a pro
porcionalidade dos partidos nas comis
sões técnicas, 

1.3.4-Discursos após a Ordem do l)ia 
(continuação) 

SENADOR CARLOS ALBERTO
Seca no Nordeste. 

SENADOR MAURO BENEV!DES 
-Posse do Dr. Jorge Luiz Freire na Pre
sidência do Banco do Nordeste. 

SENADOR FERNANDO HENRI
QUE CARDOS'O -Indicações de mem
bros do PSDB para as comissões técnicas. 

SENADOR LEITE CHAVES- Con
siderações sobre o Projeto de Lei da Câ· 
mara fi\' 9/90, que cria o programa diário 
dQ CQDgresso Nacional, para divulgação 
dos trabalhos do Legislativo. 

_SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
.:SERG - Análise sobre o desempenho 
dõ Plano Brasil Novo. 

SENADOR.b!VALDO S1JRUAGY 
- Homenagem póstuma ao ex-Senador 
_Afr_~o I,..ages. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES- A prática do racismo no mun
do. 

SENADOR ODACIR SOARES -
Semíiláiio promovido pela Fundação Pe
droso Horta, sobr~ o futuro económico 
da região amazónica. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
DemissãO de servidores da Escola Agro· 
técnica Federal de Concórdia. 

SENADORJORGEBORNHAUSEN 
-Documento subscrito pela bancada fe
deral de Santa Catarina e enviado ao Sr. 
Presidente qa República, de reivindica
ções em favor daquele Estado. 

1.3.5 - Comunicação da presidência 
Término do prazo para apresentação 

de emendas ao Projeto de Resolução n? 
18, de 1990. 

1.3-.6- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 61> SJlSSÃO, EM 23 DE 
MAIO DE 1990 

2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Ofício do Sr. t• Secretário da 

Câmara dos Deputados 
- N9 49199, comunicando a aprovação, 

sem emendas, do Projeto de Lei do Sena
do n9 104/82, que faculta aos depositantes 
de estabelecimentos bancários terem con· 
signado, em seus talóes de cheques, as 
referências que especifica e dá outras pro
vidências. 

2.2.2- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n~ 59/90, 

de autoria do Sr. Senador Ney Maranhão, 
que dispõe sobre assistência ao idoso. 

2.2.3- Comunicação -
Do Sr. SeriadorTeotônio Vilela Filho, 

que se ausentará dos trabalhos da Casa 
no período de 29 de maio a 13 de junho 
do corrente ano. 

2.2.4- Requerimentos 
- N~ 121190, de autoria do Sr. Senador 

Ney Maranhão, solicitando a tramitação 
conjunta do Pr_ojeto de Lei do Senado 
no 344189 com o Projeto de Lei do Senado 
"' 38/90. 

- N~ 122/90, de urg_ênciapara o Projeto 
de Resolução no 18/90, que modifica o 
§ 1~ do artigo 65 do Regimento Interno. 

2.3-0RDEM DO DIA 
Parecer da Comissão de ConstituiÇão, 

Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n' 118/90 (n' 417/90, na origem), de 16 
de_ maio do corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Dr. 
Hermínio Mendes Cavaleiro, para com
por o Tribunal Superior do Trabalho, na 
vaga destinada a suplente de Ministro 
Classista temporário, representante dqs_ 
empregadores, no triénio de 1990 a 1993. 
Aprovado, após usar da palavra o Sr. 
Mauro Benevides. 

Parecer da ComisSão de Constituição, 
Justiça. e Cidadania sobre a Mensagem 
n' 119/90 (n' 418190. na origem), de 16 
de maio do corrente ano, pela qual o Se~ 
nhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a recondução do 
Dr. José Carlos da Fonseca, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
destinada a Ministro Classista Temporá
rio, representante dos empregadores, pa· 
ra o triênio de 1990 a 1993, decorrente 
do término de sua investidura, em 18 de 
junho 1990. Aprovado, após usar da pala
vra o Sr. _Mauro Benevides. 

Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n~ 120/90 (no 419/90, na origem), de 16 
de maio de 1990, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete â delibera
ção do Senado a recondução do Doutor 
Fernando Vilar, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalh(), na vaga destinada 
a Ministro-"CfãSSiSiã Temporário, repre
sentante dos trabalhadores, para o triénio 
de 1990 a 1993, decorrente do término 
de sua investidura. Aprovado, após usar 
da palavra o Sr. Cid Sabóiã de Carvalho. 

2.3.1-Matérla apreciada após a Or· 
demdoDia 

,.,.... Requerimento n" 122/90, lido no ex
pediente da presente sessão. Aprovado. 

2.3.2-~ Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

2.4-ENCERRAMENTO 
3-DISCURSOS PROFERIDOS EM 

SESSÕES ANTERIORJlS 

-Do Sr. Senador José Ignácio Ferrei
ra, pronunciados nas sessões de 19-4-90 
e 8-5-90. 

4 - ATOS DO PRESIDENTE 
- N•' 83 a 90/90 

5-MESA DffiETORA 

6 -LÍDERES E VICE-LÍDERJlS DE 
PARTn>OS ~ 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕJlS PERMANENTES 



Maio de 1990 DIÁRIO DOTONG_RESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-f~ira 24 2315 

Ata da 60~ Sessão, em 23 de maio de 1990 
.• 4: Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Prestdencta dos Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa e Pompeu de Sousa 

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

Aluízio Bezerra- Nabor Júnior --Aureo 
Mello - Odacir Soares - Ol~vo Pires -
João Menezes- Antonio Lui_z Mª_ya-:- Ale
xandre Costa;_ Chagas Rodrigues- Afonso 
Sancho- Mauro Benevides- Carlos Alber
to- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha 
-Marco Maciel- Ney Maranhão - Diva_l
do Suruagy--:- Teotonio_ V Rei_ª Fílho- Fran
cisco Rollemberg --Lourival Baptista -
Luiz Viana- Jutahy Magalhães- Ruy Ba
celar - Gerson Camata - Jamil Haddad 
-Nelson Carneiro - Ronan Tito ..:.... Mário 
Covas- Pompeu de Sousa- Maurício Cor
rêa - Meira Filho - Louremberg Nunes 
Rocha - Rachid Saldanha Derzi - Wilson 
Martins- Leite Chaves--:- Affonso Camargo 
-José Richa- Jorge Bornhausen- Dirceu 
Carneiro -Alberto Hoffmann. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A hsta de presença acusa o _compareci
mento de 40 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário prOCederá à leit;ra do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 50190, de 22 do corrente, comunicando 
a aprovação, -sem emendas, do Projeto de 
Lei do Senado n' 297, de 1985 (n" 8.604186, 
naqUela Casa), de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que- acrescenta dispositivo à Lei 
no 5.108, de 21 de setembro de 1966--:- Código 
Nacional de Trânsito. (Projeto enviado à san· 
ção em 22-5·90.) -

N~ 51190, de 22 do corrente, comunicando 
a aprovação, sem emendas, do Projeto de 
Lei do Senado n" 46, de 1985 (n" 7.941186, 
naquela Casa), de autoria do Senador Nels.on 
Carneiro, que introduz modificações no Có
digo Penal. (Projeto enviad_o à sanção em 
22-5·90.) 

OFÍCIO . 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando autógraros de projeto de lei 
sancionado: 

N9 55190, de 22 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara no 76, de 1985 
(n~' 3.707/84, na origem), que dispõe sobre 
a Procuradoria Especial da Marinha- PEM, 
e dá outras providências. (Projeto que se 

transformou na Lei n" 7.642~ de 18 de dezem
bro de 1987.) 

OFÍCIO 
---Do Sr. Primeiro Secretário 

da Câmara dos DepUtados 
Encaminhando à re,•isão do Senado autó

grafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. . ·- ·-· _ N9 22, DE 1990 

(N? 7&503186, na CaSa-_áe origem) 
(De iniciativa do Presidente da RePúbUCil) 

Autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas- DNOCS, autar
quia vinculada ao Ministro de Estado Ex
traordinário para Assuntos de Irrigação, 
a doar o imóvel que menciona, situado 
no Município de Icó, no Estado do Ceará. 

O co-ngresso-Nãdõri:il-decreta: 
Art. 1" Fica o Departamento Nacional 

de Obras Contra iLs Secas- DNOCS auto-ri
zado a doar ao Município de lcó, no Estado 
do Ceará, mediante escritUra pública, uma 
áre~_ 9-e_ ;te_r_ra de sua propriedade, com 
40,8651 ha (quarenta hectares e oito mil, seis
ceritos -ç __ Çinqüe"itta -e -hUnl--Ceritiares), com 
benfeitorias, onde se localiza a sede do Dis~ 
trito de_Líma Campos. -- - -

§ 1~ A doação prevista neste artigo desti
na-se à regularização, pela Prefeitura Muni
cipal de Icó, da situação de posseiros que 
se encontram na área, bem como _à implan
tação, no !?"!azo de 5 (cinco)_ anos, contado 
da data da respectiva escritura, do Plano de 
Desenvolvimento do Perfnietro Urbano do 
Distrio de Uma· Campos. -- --

§ 29 A área de terra de que trata o caput 
deste artigo tem a seguinte descrição: partin
do do ponto RN-482 F IBGE, da aresta direi
ta da estrada de Icó a lguatu, com latitude 
de 6° 24'20" Sul e longitude de 38° 57'10" 
Oeste, deste, com rumo de _83° 45' NO ID.e- ~ 
de~se 338,00m até o ponto 1 a =O; deste, com 
uma deflexão de 73° 49' direita e rumo de 
79° 7' SO com latitude de 6° 24'21'; Sul e 
longitude de 38° 57'00" Oeste mede-se 
140,00m até o ponto 1; deste, com uma defle
xão de 23° 25' direita e ruinci âe 77°.28' NO 
com latitude 6" 24'20" Sul e longitude de 38° 
56'56'' Oeste mede-se 60,50m até o ponto 
2; deste, com uma deflexão de 52° 13' direita 
e rumo de 25° 15' NO com latitude de 6° 
24'20" Sul e longitude de 38° 56'55" Oeste 
mede-se 49,00m até o ponto 3; deste, com 
uma deflexão de 3° 40' esquerda e rumo de 
28° 55' NO com latítude de 6-0 24'21" Sul 
e longitude de 38° 56'54" Oeste mede-se 
57 ,OOm até o ponto 4; deste, com uma defle
xão de 18° 42' direita e rumo de 10° 13' NO 
com latitude de 6° 24'22" Sul e longitude de 
38° 56'53" Oeste mede-se 94,00m até o ponto 
5; deste, com uma deflexão de 32° 21' esquer-

da de rumo de 42° 34' NO com latitude de 
6"24'25" Sul e longitude de 38° 56' 53" Oeste 
mede-se 231,00m até o ponto 6; deste, com 
uma deflexão de 32° 6' direita e rumo de 
10° 28' NO com latitude de -6" 24'30" Sul 
e longitude de 38° 56'49" Oeste mede-se 
l45,00m até o ponto?; deste, com uma defle
xão de 6° 24' direita e rumo de 4° 4' NO 
com latitude de 6° 24'33" Sul e longitude de 
38° 56'49" Oeste mede-se 48,00m até o ponto 
8; deste, com uma deflexão de 9o 36' direita 
e rumo de 5° 32' NE com latitude de 6° 24'34" 
Sul e longitude de 38° 56'49" OeS-te mede-se 
139,00m até o ponto 9: deste, com uma defle
xão de 35° 41' esquerda e rumo de 30° 9' 
NO com latitude de 6° 24'"3!f' SUre longitude 
de 38° 56'50" Oeste mede-se 66,50m até o 
ponto 10; deste, com uma deflexão de 75o 
00' direita e rumo di-44° 51' NE com latitude 
de 6° 24'39" Sul e longitude de 38° 56'50" 
Oeste mede-se 79,00m até o ponto 11; deste, 
com-uma-deflexão de 80"0 00' direita e rumo 
de 55° _9' SE com latitude de 6° 24'44" Sdl 
e longitude de 38° 56'47" Oeste mede-se" 
94,00m até o ponto 12; deste, com uma defle
xão de 92° 00' ~querda e rumo de 32° 51' 
NE com latitude de 6° 24 '46" Sul e longitude 
de 38° 56'43" Oeste mede-se 135,00m até o 
ponto 13; deste, corii rima deflexão de 0" 41' 
direita e rumo de 33" 32' NE com latitude 
de 6° 24'44" Sul e longitude de 38° -56'43" 
Oeste mede-se 93,00m até o ponto 14;- desti::, 
com uma deflexão de 105° 30' direita e rumo 
de 40° 58' SE com latitude de 6° 24'42" Sul 
e longitude de J8° 56'41" Oe-ste mede-se 
59,00rii até o ponto 15; deste, corri-uilia:defle
xão de 57° 00' esquerda e rumo de 82° 02' 
NE com latitude de 6° 24'41" Sul e longitude 
de 38° 56'42" Oeste -mede-se 37,00m até o 
ponto 16; deste _com_ uma deflexão de 35° 
00' direta e rumo de 62° 58' SE com latitude 
de 6° 24'45" Sul e longitude de 38° 56'39" 
Oeste mede-se 40,00m até o Ponto 17; deSte, 
com uma deflexão de 90° 00' esquerda e rum() 
de 27° -27' NE com latiude 56'38" 6° 24'46" 
Sul e longitude de 38°" Oeste mede-se 12,00m 
até o ponto 18; deste, com uma deflexão de 
90° 00' esqueida 'e rumo de 62° 58' NO com 
latitude de 6° 24'46" Sul e longitude de 38° 
56'38''- 06-ste me_~~--~e_ 4Q,OOm até o ponto 
19; deste, com uma deflexão de 36" 00' direita 
e rumo de 26" 58' NO com latitude de 6° 
24'45'' Sul e longitude de 38° 56'39" Oeste 
mede-se 51 ,OOm até o ponto 20; deste, com 
uma deflexão de 26° 54' esquerda e rumo 
de 53° 52' NO com latitude de 6° 24'44" Sul 
e· longitude de 38° 56'42" OeSte mede-se 
16,_00m até o ponto 21; deste, com uma defle
xãõ de 29õ 59' esquerda·e rumo de 83° 51' 
NO com latitude de 6° 24'44"_ Sul e longitUde 
de 38° 56'42" Oeste mede-Se 107,00m até o 
ponto 22;- deste, com uma deflexão de SP 
58' esquerda ermo dp 44° 11' SO com latitude 
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de 6° 24'45" Sul e longitude de 38° 56"39" 
Oes~e mede-se 296,00m até_ o ponto 2:3 ;·deste. 
com uma deflexão de 127° '58' direita e rumo 
de 7° 51' NO com latitude de 6° 24'39" Sul 
e longitude de 38°-56'33" Oeste mede-se 
92,00m até o ponto 24; deste, com uma defle
xão de 27° 46' direita e rumo de 35° 37' NE 
com· latitude de 6° 24'42" Sul e longitude de 
38° 56'49" Oeste mede-se 120,00m até o pon
to 25; deste, com uma deflexão de 13° 18' 
esquerda e rumo de zo 19' NE com latitude 
do 6° 24'44" Sul e longitude de 38° 56'51" 
Oeste mede-se 154,QOn1 até o ponto 26; deste, 
com uma defle~ão de 13° 58'_ esquerda e rumo 
de 11 o 39' NO com latitude de 6° 24'48" Sul 
e longitude de 38° 56'51" Oeste e de-se 
61,00m até o ponto 27_; deste, com uma de fie~ , 
xão de 52° 31' direita e rumo de 40° 52' NE 
com latitude de 6° 24'~9" Sul e longitude de 
38° 56'51 ''Oeste mede-se 172,00m até o pon
to 28; deste~ com uma deflexão de 0" 00 e 
rumo de 40" 52' NE com Iatitude_de 6"24'53'-, 
Sul e longitude de 38" 56'54" Oeste-rriede-se 
54,00m até o ponto 29; deste com uma defle
xão de 69° 58' _direita e rumo de 69° 10' SE· 
com latitude de 6°24'54" Sul e-longitude de 
38°56'55" Oeste mede-se 138,00m até o pon
to 30; deste, com uma deflexão de 1° 19' es
querda e rumo de 70° 29' SE com latitude 
'Oeste mede-se 260-,00m até o ponto 31; des
te, com uma deflexão de 3° OOm' direita e 
rumo de 67° 13' SE com latitude de 6" 24'51'' 
Sul e longitude de 38" 57'06" Oeste mede-se 
13,00m até o ponto 32; deste, coin uma defle
xão de 85° 09' direita e rumo de_ 17° 56' SO 
co~ latitude de 6" 24 '51"_ §_ui e longitude de 
38° 57'06" Oeste mede-se_367 ,OOm até o pon
to 33; deste, com uma deflexão de 1 o 00' es
querda e rumo de 00m0 56' SO com latitude 
de 6" 24'41" Sul e longitude de 38" 57'03"-
0este mede-se 82,00m até o ponto 34; deste, 
com uma deflexão de 1° 28' direita e rumo 
de 18" 24' SO com latitude de 6° 24'39" Sul 
e longitude de 38" 57'02." Oeste mede-se 
195,00ri:t até o ponto 35; deste, com uma-de~ 
flexão de 89° 00' direita e rumo de 72" 36' 
NO com latitude de 6° 24'34" Sul e longitude 
de 38" 57'00" Oeste mede-se 66,00m até o 
ponto 36; deste, com uma deflexão ·de 105" 
10' direita e rumo de 32" 34' NE com latitude 
de 6" 24'52" Sul e longitude de 38° 56'41" 
Oeste mede-se_32,00m até o porfto 37; deste, 
com uma deflexáo de 9()0 00' esQUerda e rumo 
de 57" 26' NO com latitude de 6" 24'51" Sul 
e longitude de _38" 56'40" Oeste mede~se 
28,00m até o ponto 38; deSte, com wna defle
xão de 90° 00' esquerda e rumo de 32° 34' 
SO com latitude de 6" 24'50" Sul e longitude 
de 38" 56'3!?." Oeste mede-se 32,00m até o 
ponto 39; deste, com uma deflexão de 94° 
00' direita e rumo de 53" 26' NO cODi latitude 
de 6" 24'51" Sul e longitude de 38_"_ 56'40" 
Oeste mede-se _?O,OOm até o ponto 40; deste, 
com uma deflexão de 75° 00' direita e rumo 
de 21" 34' NE com latitude de 6" 24'47" Sul 
e longitude de 38" 56~42" Oeste mede-se 
21,00ro até o ponto 41; deste, com uma defle
xão de 90° 00' esquerda e rumo de 68° 26' 
NO com latitude de 6° 24'47" Sul e longitude 
de 38" 56'42" Oeste mede-se lO,OOm até o 

ponto 42; deste, com u·ma deflexão d_e 90° 
00' esqUerda e ru:aiO de 21 o 34' SO com latitu
de de 6., 24'48" Sul e longitude de 38., 56'43" 
OeSte mede-se 28,00m até o ponto 43; deste, 
Corii uiJúi deflexão de 75° 00' esquerda e rumo 
de 53" 26' SE cornlatitude de 6° 24'47" Sul 
e lorig-itude de 38° 56'42" Oeste mede-se 
107 ,OOm até o ponto 44; deste, com uma de
fl_e_xão de zoo 59' esquerda e rumo de 74" 
:25'-SE com latitude de 6° 24'45" Sul e longi
tude_ de 38~ 56'44" O.este mede-se 66,00m 
até oponto45; deste, com uma deflexão de 
'93õ- 25' ilireita e rumo de 19° 00' SO com 
latitude de 6° 24'44" Sul e longitude de 38" 
56'44" Oeste mede-se 80,00m até o ponto 
46; deste, com uma deflexão de 0° 57' esquer~ 
da e rumo de 18" 03' SO com latitude de 
6°- 24'33'.' e longitude de 38° -56'59" Oeste 
mede-se 47,00m até o ponto 47; deste, com 
uma deflexão -de 43° 55' esquerda e rumo 
de 25" :25' SE comlatitude de 6" 24'31" Sul 
e longitude de 38° 56'59". Oeste mede-se 
190,00m até o ponto 48; deste, com uma de~ 
fl6xão de 4° 56' direita e rumo de zoo 56' 
SE ·com-latitude de_ 6" 24'26" Sul e longitude 
de 38° 57'01'' Oeste mede~se 127 ,OOm até o 
ponto 49; deste; com uma deflexão de 7° 50' 
esquerda e rumo de zso 46' SE com latitude 
de 6" 24'23" Sul e longitude de 38" 57'02" 
Oéste mede-se :?5,00m até o ponto 50; deste, ' 
com· uma deflexão de 34" 04' direita e rumo 
de 5" 18' SO com latitude de 6° 24'23" Sul 
e longitude Qe 38~ 57'02" _Oeste mede-se 
lZO.OOm até 6 ponto 1 á =51 =O; donde se 
_dá uma deflexão de 73° 49' à direita para 
obter-se o rumo de 79° 07' SO lado 1 
a =51 =O; ficando assim -fecliado o polígono 
repre-sentativo_, com suas _Coordenadas geo
gráficas, com uma área total de 40,8651 ha 
(quãrenta hectares e oito rnil, seiscentos e 
ciDqllc!nta-e hum centiares). 

ArL 2\' A doação toma-$e~á nula, de ple
no ~ireito, se a __ área, no to"do ou em parte, 
vier a ter destinação diversa da prevista no 
artigo anterior; ou se não for oOOervado o 
piazo fixado em 'seu§ 1°, hipóteses em que 
ocorrerá a reversão do imóvel, e das benfei
torias ali construídas, ao património do 
DNOCS, inde_pendente de qualquer indeni
zaÇão:·--- -

Art, __ 3~ Esta-lei entr-a em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4"" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

~ MENSAGEM N• 99, DE 1986 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

CQ.ngresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição Fe

_deral, tenho a honra de submeter à elevada 
deliPeração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado Extraordinário para As
suntos de Irrigação, o anexo projeto de lei 
que autoriza ao Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas - DNOCS e doar 
uma área de_ terra, situado no Município, de 
Ic6, no_ Estado do Ceará. 

_Brasma; 16 de abril de i986. -José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 5, DE :i. 
DE ABRIL DE 1986, DO SENHOR MI~ 
NISTRO DE ESTADO EXTRAORDI
NÁRIO PARA ASSUNTOS DE IRRI
GAÇÃO. 

Excefentíssimo Senhor Presldeõte da Re
pública: 

Tenho a honra de submeter à superior con
sideração de Vossa Excelência o incluso ante
projeto- de lei que visa autorizar o Departa
mento Nacional de Obras Contra as Secas 
- DNOCS a doar uma área de terra, com 
benfeitorias, de sua propriedade, ao Muni
cípio de lcó, Estado do Ceará, onde se loca
liza a sede do Distrito de L~ma Campos, com 
a finalidade de ser definida a situação fundiá
ria dos posseiros que estão a ocupá-la, há 
vários, anos, bem como implantar o Plano 
de Desenvolvimento do Perímetro Urbano 
daquele Distrito, no prazo de 5 (cinco) anos, 
a contar da data em que for firmada a respec
tiva eScritude pública. 

O DNOCS, através da Resolução n" 2.826, 
de 15 de outubro de 1985, do seu Conselho 
de Administração;jãSe manifestou de acordo 
·com a doação do imóvel de suas benfeitorias. 
tendo, inclusive, aâotado todas as providên
cias que devem ante_ceder ao ato alienatório. 

Resta, tão-somente, a_ expressa autoriza
ção legislativa, para que se possa praticar o 
ato jurídico ora proposto, o que me leva a 
solicitar a Vossa Excelência o encaminha· 
menta do incluso anteprojeto de lel-à~çlelibe
ração do Congresso Nacional. 

Valho-me do ensejo pará reiterar a Vossa 
Excelência a manifestação do meu profundo 
respeito.- Vicente Fialho, Ministro·Extraor
dinário para Assuntos da IrrigaçãO. 

(À Comissão de Assuntos Econômi· 
cos) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O expediente lido vai ã publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, gostaria de agradecer 
à Mesa a generosidade em me conceder a 
palavra neste momento em que se -iniciam 
nossos trabalhos, mas, Sr. Presidente, é mui· 
to importante, e até imprescindívd, que eu 
dela faça us.o. 

Sou nascido, física e politicamente, nurna 
cidade que se chama Santos. Ali está o níaiot 
porto da América Latina, por onde passa uma 
grande parte daquilo que o Brasil troca com 
o exterior. seja no sentido da exportação ou 
da importação e em cujos serviços, pelo me
nos, 30 mil pessoas estão diretamente envol
vidas. Um porto, Sr. Presidente, funciona no 
Brasil com uma estrutura na qual convivem 
várias entidades, várias instituições, diferen· 
tes categorias de trabalhadores. 

Há uma operação inicial em que a merca
doria chega ao' porto, e vai do porto ao costa
do do navio.- O COnjunto dessas operações, 
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que ao final são conhecidas por algo que se 
chama cap-atazia, é realizado, tradicional
mente por trabalhadores vinculados â admi· 
nístração do próprio porto. Classificado:-. co
mo trabalhadores da administração portuà
ria, ou como portuários, de uma maneira ge
ral. 

E 6 trabalho, à partir daí até o porão do 
navio, é feito com a participação de algumas 
categorias, entre as quais se incluem os estiva
dores, os consertadores, os conferentes etc., 
e chamadas genericamente de avulsos e é pre
ciso que não se confunda avulsos com autéino·
mos que conquistaram uma das mais expres
sivas modalidades de democracia no traba
lho. 

São trabalhadores cujo contrato de traba
lho, renovado a cada dia, é feito diretamente 
pelo sindicato. cónl. as- empreas armadoras; 
ou seja, são trabalhadores que, num enorme 
avanço. conseguiram se-r patrões de si pró
prios. 

O porto de Santos que, como todos sabem, 
teve a sua operação iniciada em 1904, com 
um contiato de concessão com uma empresa 
privada chamada originalmente Companhia 
Docas de Santos, com prazo de duração de 
80 anos, esgotando-se, portanto, em 1984. 
QUando a concessão se esgotou, grande parte 
do capital da Companhia DocaS de Santos, 
já· e-ra capital não remunerável. Ao longo do 
tempo, aquela empresa privada, não detinha 
a capacidade de acumulação necessária para 
a velocidade que os investimentos em uma 
infra-estrutura, como aquele porto, exigia. 
Dessa forma isso passou a ser feito através 
da Taxa de Melhoramento dos Portos, direta
mente via GóVerrio Federal, e passou a se 
constituir globalmente com o capital não re
munerável da empresa. De tal maneira que 
em 1984, esgotado aquele prazo, o cálculo 
para efeito da rescisão contratual, ou da con
cessão não levou em conta o capital não re
munerável já colocado pelo Governo. 

Para que se tenha idéia de alguns dados, 
entre a Companhia Docas de Santos, origi
nal, empresa particular, e sua transformação, 
que se deu a partir de 1984, convém salientar 
a redução de 23% no seu quadro de traba
lhadores. 

Hoje, esse quadro de trabalhadores, isto 
é, os portuários, no Porto de Santos, são um 
total de 10.549, ou seja, 23% a menos do 
que o eram quando a Empresa Companhia 
Docas de Santos era empresa privada. 

Chegou ontem à Direçãodaquela empresa, 
a Circular de n" 270, com o seguinte texto: 

"Por recomendação do presidente da 
República, conforme orientações do Sr. 
Ministro da Infra-Estrutura, objetivan
dq implementar medidas fundamentais 
relativas à reforma administratíVa do 
programa de governo do presidente Co
llor fica determinado o in(cio- Imediato 
do Programa de Redução de Pessoal, 
considerando a demissão de no mínimo 
a quantidade mencionada na reunião 
realizada em 21-5-90 nesta Secretaria 
Nacional de Transportes. RatifiCo a ne-

cessidade de informar critério e plano 
executivo, para ter fim até 30-5-_90. Es· 
clareço ainda que, até 10-6-90, rodos os 

-avisos prévios terão que ser encaminha
dos aos funcionários demitidos fornecida 
a_ esta SNT a relação nominal dos me.s
mos _no dia 3:5-90. CordíaiS Saudações, 
Marcelo Ribeiro, Secretário Nacioilal de 
Transportes. 

Pois bem, Sr. Presidente, isto colocou em 
ÇlânícCi a chamada Região Metropolitana da 
Baixada Santista, envolvendo, aí, os Muni
cípios de Santos, São Vice~_te, Guarujá, Cu
batão etc., que têm uma relação de trabalho 
muito direta com o Porto. De 10.549 traba
lhadores existentes naquela empresa, a ex
pectativa é uma demissão de 3.850 trabalha
dores. . 

É incrível, Sr. Presidente, a impressão que 
ficâmos é que não há ningUem ne"ste GOverno 
q~e não tenha ido perto do oceano a não 
ser para tomar um- banho de mar, a não ser 
para freqüentar as delícias de um sol na praia; 
que não tenha a idéia do que representa um 
porto e o _compare a uma institUição de natu
reza burocrática na qual se pode reduzir o 
número necessário à moVi.nientação da carga 
em 3.850 trabalhadores. 

Ora, ísso se prende apenas à área dita por
tuária, isto -é, os trabalhadores da adminis
tração portuária e os trabalhadores ditos por
tuários, apenas dois sindicatos. 

Nas_ categorias dos avulsos chega ao conhe
cimento público que há um projeto elimi
nãndo as _categorias. Outro dia vi uma entre· 
vista na revista Veja, citada em um docu
mento da Federação- Nacional dos estivado
res, feita pelo Secretário João Santana, onde 
S. Ex~. fala que a Portobrás é uma empresas 
tão ilógica que lá havia funcionários chama
dos consertadores; consertador é uma catego
ria de avulsos ~tue opera no porto, tal qual 
o estivador, e não tem -nada a ver com Porto· 
brás, o que nos deixa éstarrecidos. Decidem 
sobre a vida de 3.850 pessoas, conseqüen
temente das suas famílías, decidem so_bre o 
andamento de um porto, decidem sobre a 
vida de uma região, C()m uma simples portaria 
que a rigor acaba por aguardar a vida de 
um porto, uma instituição de vida económica 
absolutamente indispensável ã Nação, a uma 
r_epartição sem uma finalidade maior, sem 
uma responsabilidade maior. E volta a insis
tir, Sr. Presidente, depois qUe a Companhia 
Docas deixou de ser uma empresa privada, 
fato que ocorreu em 1984, houve uma redu
ção de 23% na mãó-de-obi3 existente naq ue
le porto, pior do que isso, desde março de 
1987,. a chamada Codesp não admite um úni
co· fúncio.õ.ário: 

Náo entendo, Sr. Presidente, como medi
das desse tipo são anunciadas dess~ maneira. 
Dá-se um tratamento generalizado sem a me· 
nor preocupaçã_O de se estabelecer diferen
ças, sem se estabelecer as conseqüências de 
um fato dessa dimensão. Sei que de longa 
data - voltando à Categoria dos Avulsos, 
e aí a especulação com nUmefos, com valores 
de custos etc., é a m~ controvertida possível. 

--se especula, efetiVamente, com aigo que 
é fundamental. É uma conquista feita a partir 
d~ um projeto do então Deputado, e depois 
Senador, Abrão Steiunbruch, que criou um 
mecanismo de trabalho que é uma das coisas 
mais notá_veis do do ponto de vista daquilo 
que chamo a (jemocratização do_ trabalho. 
Entre os estivadores trabalha-se mediante um 
critério de rodízio no qual cada trabalhadador 
detém uma ficha onde três posições suces
sivas são intercaladas - câmbio, avançado 
e dobra- mediante a qual cada um dos esti
vadores sindicalizados, durante parte do ano, 
por decisão de assembléia coletiva, é chefe 
e, no íestante do tempo, é subordinado. 

É evidente que vamos ter uma longa discus
são ao longo do tempo, porque parece claro 
que o Governo está decidido- inclusive isto 
decorre da passagem de certos represé"ntantes 
do Governo em Comissões da própria Câma
ra- a investir contra a existência dessas cate
gorias tal q-uafdas se encOntram, substituin
do-as por: empresas e retirando ao trabalha· 
dor algo que é uma conquista extroardinária: 
a demonstração de que o trabalhador é capaz 
de dar organização suficiente para atuar em 
seu próprio nome. · 

Volto a insistir, Sr. Presidente. O que ocor
re com essa Portaria -sei do caso especifico 
de Santos, porque acabo de receber, há al
guns minutos, a notícia e o fax da notícia 
no jornal - é que se reproduz, em todos 
os portos, uma circular como esta. Isto pode 
nos levar não apenas a um problema da mais 
extrema gravidade - não tenho a menor dú
vida em afirmar -, mas, mais do que isto, 
pode nos levar a uma profunda, a uma enor
me dificuldade operacional dentro desses 
portos. 

Não há como confundir uma coisa e outra. 
Imaginar um porto como uma instituição se
cundária, de conteúdo meramente burocrá
tico, mostra um desconhecimento, um desin· 
teresse que chega a surpreender quem quer 
que tenha um núnimo de responsabilidade 
neste País. 
..Nesta breve comunicação, Sr. Presidente, 

feita num primeiro instante- acho que volta
rei ao assunto com mais profundidade, na 
medida em que tiver mais not(cias - -quei'o 
traduzir a V. Er, a esta Casa, à Nação, ao 
Poder Executivo, o problema que se coloca. 
Entre 10 mil e 500 funcionários, e· esteS 10 

-tnil e 500 funcionários são 23% a menoS do 
que havia quando a Companhia Docas era 
uma empresa privada, hoje se fala na demis
são de 3 mi1850, não são funcionários públi
cos, são- trabalhadores. Não quero com isso 
dizer que se fossem funcionáriOs públicos de
vessem sofrer esse tratamento: Apenas quefo 
dizer que são trabalhadores braçais, inclu
sive, alguns da administração, mas na sua 
maioria operários portuários. 

Isso vai gerar um problema de' natureza 
social, isso vai gerar um problema de natu
reza operacional, isso vai gerar, conseqllente
mente, um problema de natureza económica 
cuja dimensão não está se quer, nem ao largo, 
examinada. 
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Quero trazer aqui não_ apenas o meu Vee~ 
mente protesto por essa forma de tratar coisas 
sérias, como, mais do que isso, a minha imen
sa preocupação que é a preocupação, afinal, 
que vejo refletida, seja pelas lideranças sindi
cais, seja pelos próprios trabalhadores, não 
apenas pela perspectiva da perda do trabalho, 
mas mais do que isso, pela desorientação ~o tal 
com que uma coisa dessa importâacia é tra
tada. 

Posteriormente, dír-se-á que a produtivi
dade é baixa, no final dir-se-á que não se 
consegue dar curso às operações necessárias 
ao transporte da carga, mas a rigor o que 
ocorre é que à.lgo desse tipo é de tal maneira 
inconcebível e demonstra um tal desconhe
cimento do mecanismo operacional que nos 
deixa realmente estarrecidos. 

Eu manifesto, Sr. Presidente, e quero dei
xar bem claro, com a responsabilidade de 
quem foí há 20 anos atrás, nesta CaSa, o Rela
tor de uma Comissão de Inquérito sobre o 
congestionamento dos Portos do Rio de Ja
neiro e Santos, com a responsabilidade dé 
quem nasceu e cresceu convivendo com esse 
ambiente, com a responsabilidade de quem 
tem convivido com essa vida sindical e dos 
trabalhadores a ela vinculados, bem como 
com todos os interessados na movimentação 
portuária, o enorme problema que se está 
criando. 

O Sr. :Mauro Benevides - Permíte-se V. 
EX' um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Pois não. Ouço 
o parte de V. Ex~ 

O Sr. Mário Benevldes - Nobre Senador 
Mário Covas, eu desejo partilhar das preocu
paçõesde V. Ex• que traz a Casa essa perspec
tiva de díspensa de tantos trabalhadores, no 
seu Estado, na Companhia Docas de Santos, 
e eu me permitiria lenlbrar a V. Ex' que no 
meu Estado há, igualmente, um quadro de 
perplexidade em relação ao pessoal da Com
panhia Docas do Ceará. Veja V. Ex• que 
até mesmo naquilo que representava uma de
cisão da maior relevância para os rumos eco
nônücos do Ceará, e que é a ampliação do 
Porto de Mucuripe, já com licitação publi
cada, formalmente, nO Diário Oficial da 
União, hoje, com a ext-inçãÕ da -Portobrás 
e esse anúncio de dispensa de mais de mil _ 
funcionários na área das Companhias Docas, 
nós não sabemos qual será a saída e nem 
a quem devemos nos dirigir para saber se 
a construção e ampliação do Por_to .de Muçu
ripe se efetivará ou não. Há, cOmo disse V. 
EXl', uma total desoríentação, um quadro de 
perplexidade, uma inquietação e, até mesmo, 
um terror entre aqueles que integram a estru
tura portuária brasileira. 

OSR. MÁRIO COVAS- Nobre Senador, 
V.~ tem inteira razão. O pior é que essas 
demissões não estão no quadro da empresa 
chamada.Portobrás. Na empresa chamada 
Ponobrás, todos aqueles que eram funcio· 
nários foram demitidos. Esses são trabalha
dores vinculados â Codesp e, portanto, inde
pendentes da Portobrás. Só que, nesse caso, 

trata-se de -operacioriãis, traia-se de pessoas 
que tornam possível a merca!=!oria chegar ou 
sair deste País. E, como V. Ex~ lembra bem, 
extr~árdiiláiio o fato de que,_ algumas empre
sas que foram extintas tinham contratos em 
andamento, para realização de obras funda
mentais. Mas, o que_ me chama especialmente 
a ateõção, Sr. Presidente, é a forma como 
essás coisas estão sendo feitas.' É a visão de 
que se pode dar a este País, a alguns de seus 
setores de .tDaior significado, seja de natureza 
social, seja de natureza económica, um trata
mento que é absolutamente impensável. N~o 
se trata de uma repartição pública, no seu 
sentido convencional, que se imagina fosse 
dispensável! Trata-se de um porto que é pas
sagem obrigatória da mercadoria que, por 
mar_,_ venha ou vá para outro país. Creio que 
problemas ligados aos portos e as categorias 
que neles operam muito rapidamente virão 
à tona neste Senado, neste Congresso, em 
face de medidas, muitas delas tão absurdas 
quanto a atual que estão sendo preanuncia
das. Mas, há uma medida, neste instante -
e quero crer que esteja se repetindo para 
outros portos - no Porto de Santos, que 
representa - quero alertar -- um fator de 
instabilidade social e de preocupação econó
mica, cujas dimensões são_absolutamente im~ 
previsíveis~ 

Quero deixar consignado, neste instante, 
em priméirO lugar, o meu total inconformis
mo com essã medida e, em segundo lugar, 
a minha estranheza por ela ser tomada da 
fo:rnfa como o Ioi. - -- -

E preciso - :volto a insistir - um total 
desconhecimento do significado de um porto 
e daqueles que nele operam para que se tome, 
al!avés de uma penada medida deste tipo. 
O Diretor .da Companhia Docas que recebeu 
a portaria disse que foi supreendido. No ins
tante em que estes setorés de trabalhadores 
estavarri díscutíndo o problema salarial, ten
do em Vista que a data~base é junho, a noticia 
que chega é a demissão de 3.850 homens, 
apenas no setor portuário. 

_De forma que quero deixar aqui a minha 
revolta, minha estranheza e a expectativa que 
imagino traduza a de todos aqueles que traba
lham no Porto, de que esta medida seja revis
ta e seja invalidade. E qu~_! daqui para frente, 
essas questões sejam tratadas com um pouco 
mais de conhecimento e com mais seriedade. 
(Muito be.i:n!) 

~-- -- - -

Durante o discurso do Sr. Mário Co
vas, o Sr;- Pompeu de Sousa, 3?-Secre
tário, deixa a cadeira da presidência que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre· 
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo 
Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna', na 
tarde de hoje, com o objetivo de abordar 
tema da maior relevância para os destinos 
do liberalismo na América Latina. 

COm efeito, estive recentemente no Para
guai e, dOs dias 13 a 17 do cofrent~ mês, 
participei âe um seminário sobre liberalismo 
na América Latina. 

Naquela oportunidade, estiveram presen
tes representantes da Argentina, do Brasil, 
da Colômbia, do Chile, do Equador, de Hon
duras, da Nicarágua, do Panamá, evidente
mente do próprio -ParagUai, do Peru e do 
Uruguai. 

Den.tre os participantes, gostaria de nomí-
nar alguns, por ex:emplo, o Dr. Juan Manuel 
Casella, que foi candidato a Vice-Presidente 
da Argentina na chapa do candidato Ange
loz. Ele, advOgado, foi também Ministro do 
Trabalho do Governo do Presidente Raúl Al
fonsin, o ex-Ministro da JusfíÇ~ e da Educa~ 
ção do Peru, Valletfn Paniagua; também ex
Ministro do Governo de Fernando Belaunde 
Terry; e, não poderia deixar de falar na, tal
vez, mais carismática figura liberal do Para
guai, o Senador Domingo Laino, Presidente 
do Partido Liberal Radical Autêntico daque-
le país. A propósJto, devo dizer que transmiti 
a S. -Er,- o SCDador Laino, convite do Presi
dente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa -Nacional, o nobre Senador Hum· 
berto Lucena, para que possa aquele nossO - -
Colega paraguaio vir discutir problemas do 
liberalismo, naquela Comissão de nossa Ca· 
sa. 

Tive a oportunidade de uma longa con
versa com o Senador Laino, quando refe
riu-se ele â amizade e aos bons entendimentos 
que tem com o Senador Marco Maciel, ex
Presidente do Partido da Frente Liberal, hoje 
Líder do meu Partido no Senado Federal: 
com o ex-Governador de São Paulo e ex-Se
nador Franco Montoro, e com os Senadores 
Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. 

Tenho certeza de que a vinda de S. Ex~ 
ao nosso País será do maior interesse, tendo 
em vísta nãQ s6 o que ele representa hoje 
naquela nação amiga, sobretudo o que repre· 
sentou no passado de lutas durante o período 
do :regime autoríÇário paraguaio, tendo sido 
perseguido e preso por diversas vezes, de ma· 
neira conhecida p_ela opinião pública profun~ 
damente injusta. 

As reuniões que se seguiram a partir de 
domingo às 9 horas até ã noite, em torno 
de 20 horas, de segunda a quinta-feira da 
semana passada, envolveram temas do desen# 
Volvimento do liberalismo nos países da 
América Cé-rifral, na Colômbia, nos países 
andinos, nos países da Bacia do Prata e, evi· 
dentemente, no BrasiL 

Tive eu a oportunidade de levar àquele 
Plenário âtias teses_, a evoluçáo do liberalismo 
no Brasil e o liberalismo econômico, e de 
discutir, debater e até de presidi( a sessão 
durante aquele fórum. 

Por parte da delegação brasileira, tomaram 
assento o professor José··Eduardo Faria, Di
r~tor do Instituto de Filo_sofia e Direito e 
Teoria Geral do Direito da Universidade de 
São Paulo, e o Professor Leôncio Martins 
Rodrigues Neto, Professor de Ciências Polí· 
ticas das Universidades de Campi1:1as e de 
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São Paulo, ambos levando as suas contribui
ções, não apenas de nature~ teórica, dog_má
tica _e cientffia, como também dos_ aspectos 
prátiCos do liberalismo. Também participou 
o Deputado Federal Jesualdo Cavalcanti. 

Quero dizer, em. poucas palavras, que o 
liberalismo tomou conta do animus do~ povos 
da América Latina com a gradual, mas evi
dente, superação- e; se Deus quiser, defini
tiva -das ditaduras, dos regimes totalitários 
e autoritários. 

O sopro nó-Leste Europeu, a partir da pe· 
restroika de Mik.hail Gorbachev, deu-se evi
dentemente, do lado de cá, com a democra
tização, em alguns casos, e com a rede.mocra
tização de muitos países da América Latina. 

É preciso não esquecer que esses pafses, 
sobretudo o BrasH, que adotavam umã polí
tica estritamente "Norte-Sul", passaram a 
adotar uma política "Sul-Sul", de reconhe
cimento dos países do Tercel_ro Mundo; uma 
política mais extremamente adequada, com 
o Brasil voltado para a América Latina, mais 
especificamente para a América do St1l e mais 
ai~da para os países da Bacia do Prata, numa 
nova política de boas relações. Isto também 
atribuo eu aos sopros de! liberalismo e de ir
mandade que se passam nas Américas Cen· 
trai e do Sul. 

Tive opgrtunidade de falar em seguimento 
a conferência, proferida pelo Prof. Leôncio 
Martins Rodrigues Neto, sobre a evolução 
do liberalismo, de 1930 aos nossos dias, já 
que ele abordou, desde a Independência, 
com a criação do Partido Liberal em antago
nisiD.O ao absolutismo do Imperador até 1930; 
e, então, procurei tecer algumas observações, 
que, de resto, são de pleno conhecimento 
desta Casa; com toda a luta contra a Repú
blica Velha~ com os anseios de que superados 
fossem as eleições a bico-de-pena e outros 
métodos torturosos da democracia que fun· 
cionavam antes de 1930, a Aliança Liberal 
deu motivação de grande eSperança. 

Todavia, depois, todos sabem que, no pe
ríodo de Getúlio Vargas, o totalitarismo che
gou ao exagero, através da Carta Constitu
cional de 1937, quando o liberalismo sofreu 
por demais. É precíso não esquecer, contudo, 

.alguns valores daquele período, como a insti· 
tuição da Previdência Social, da Jusfiça Elei· 
torai, mas é verdade que o liberalismo ficou 
esquecido e, parcial ou momentaneamente, 
superado; até que, com os sopros da redemo
cratização de 1946 e da ConstituiÇãO daquele 
ano, ganhou novo corpo. ~r. Presidente, Srs. 
Senadores, conquanto não tenha havido ne
nhum Partido liberal na própria semântiCa 
da Língua, foi talvez o período mais liberal 
e mais rico da História do Brasil o de 1946 
a 1964, qUe culminou, a meu ver, - af, já 
ofereço um juízo extremamente pessoal -
com o Governo do ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek, que, em sendo do Partido Social 
Democrático -PSD, foi, seguramente, por 
sua formação, o mais liberal de todos os Presi
dentes. 

Orgulho-me até de dizê-IÔ, porque, ·em cir: 
cunstâncias assaz adversas, fui advogado de 

.Juscelino Kubitschek. Não tive, ainda, tal-

vez. a oportunidade de dizer isto a esta Casa. 
mas o fiii nos momentos niai:S difíceis da sua 
vida~ não no. apogeu, senão do perigeu. Du
rante oAI-5, e, conseqüentemente, no perCo
do da Comissão-Gerar de Investigação, du
rante o período de exceçáo, lá estava eu, ad
vogado, no Rio de Janeiro, com as maiores 
dificuldades para o exercício-da minha profis
são-, porque até para dialogar e conferenciar 
com advogados era difícil, àquela época, uma 
vez que em nossos próprios esCritórios temía
mos a existênCia-de microfones. Então, posso 
entender, em face do que vivr-como advogado 
-como· ad~ogado é V. Ex', Sr. Presidente, 
intrépido, valente, corajoso, combativo -, 
também tive oportunidade,_ Sr. Presidente. 
de viver os momentos os mais diffceis sob 
o Al-5, para exercer a minha profissão, na 
cidade do Rio de Janeiro. E fui, então, advo
gado do grande Estadista Juscelino Kubits· 
chek. 

Então, tudõ~o que ocorreu depois me levou 
à profunda impressão de que tínhamos que 
sair daquela encruzilhada totalitária, que a 
nada nos conduziria; a própria Nação o dese~ 
java. julguei que deveria participar e oferecer 
um pouco do meu pensamento à grandeza. 

-que corre na "A Voz do Brasil", pára que 
haja abertura para o regime democrático. 

E aqui estava eu, discursando e votandÓ, 
na Câmara dos Srs. Deputados, por ocasião 
da revogação do Al-5 e dos Atos Comple
mentares, da redução de todas as penas da 
Lei de Segurança Nacional de então, da extin~ 
ção da pena de morte, da prisão perpétua, 
do banimel').to, da restauração do habeas cor
pus para crimes políticos e também da devo
lução das prerrogativas do Legislativo e pre· 
dicamentos da Magistratura. 

Passou a ter sentido para mim a mensagem 
liberal. E acredito que quem a tenha encar· 
nado no momento da transição e assim acre· 
ditou, penso eu, e modestamente, o povo 
brasileiro, foi a grande jornada de 1984, 
quando desaguamos na eleição de Tancredo 
Neves, que, ainda que sendo indireta, foi o 
reflexo de uma vontade nacionaL 

Nessa ocasião, sofrendo pressões de toda 
natureza, governando o meu querido, mas 
sofrido e carente Estado do Piauí, tive a opor
tunidade de ver, na Assembléia Legislativa 
daquela Unidade da Federação, a prímeira 
de todo o Brasil a eleger os seus delegados 
ao colégio eleitoraL E isso era significativo 
porque, por exemplo, São Paulo elegia seis 
delegados, mas eram do PMDB, Partido de 
Táncredo Neves, mas os do Piauí, não, eram 
do PDS; eles se converteram, porém, graças 
a um trabalho articulado; foram eles os pri~ 
meiros delegados de todo o Brasil a votar 
em Tancredo Neves. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Hugo 
NapOleão, permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com muito 
.prazer, nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. -DIVafdO ·suruagy - V. Ex• traça um 
histórico do movimento liberalista no Brasil 
e enfatiza, com muita propriedade, o exem-
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pio sempre permanente do Presidente Jusce· 
lino Kubitschek. Mus, V. Ex• também narra, 
e eu tive a oportunidade de ser companheiro 
de V. Ex~, em vários desses instantes histó
ricos que retrata para todos nós, como Depu· 
tados Fe-derais que fomos na mesma legisla
tura, como integrantes do mesmo colégio de 
Líderes e como Governadores dos nossos Es
tados, o Piauí e Alagoas. E_ V. Ex" narra a 
luta da transformação do Brasil, de lltn ESta· 
do revolucionário para um Estado de direito. 
V. Ex• também mostra o papel que Tancredo 
Neves teve em todo esse processo. Ü!> gover
nadores da Região Nordestina - jndepen· 
dentemente de siglas 'partidárias, primeiro, 
até os governadores do PMDB. que dariam 
sustentação politica ao candidato Tancredo 
Neves- numa reunião da SUDENE, lança
ram o nome de Tancredo Naves, não como 
candidato a Presidente, mas como grande 
ponto de encontro da sociedade civil, como 
homem capaz. pelas características da sua 
personalidade, de ser o agente pacífico de 
um processo de transformação. repito, entre 
um Estado revolucionário e um Estado de 
direito. Mas eu gostaria de. ao me congra
tular com V. Ex~. com todo esse histórico 
que enfatjza para_ todos nós. dizer da felici
dade do Partido da Frente Liberal em ter 
V. Ex•, neste momento, como seu Presidente 
maior,· porque V. Ex• é herdeiro não apenas 
do nome, mas da postura poHtica, da retidão 
de caráter, da seriedade do ex-Deputado Hu
go Napoleão. que foi seu avô e que digníficou 
o nome do Piauí e do N ardeste no Congresso 
NacionaL V. Ex• também o fez, para alegria 
não apenas dos piauienses, Jnas pará alegria 
de todos aqueles que têm o privilegio de co
nhecê~lo de perto. Senador Hugo Napoleão, 
V. Ex~ também é um exempl~ vivo de como 
política pode ser feita dentro de um processo 
liberal, e como o liberalismo é, na verdade, 
o sentimento filosófico de natureza política 
que mais se adapta a um regime democrático. 
Meus parabéns a V. EX" por tudo que nos· 
presenteía, nesta tarde, com o seu grande 
talento, mas, principalmente, meus parabéns 
pelo grande modelo de político que V. Ex• 
é para todos nós. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Acolho sen· 
sibilizado, Senador Divaldo Sllruagy, o apar
te de V. Ex~ Nós, que tivemos a oportunidade 
de viver dias realmente da maior sensibili
dade política e histórica, nos idos de 1984, 
sabemos bem o que tivemos que enfrentar 
em termos de dificuldade àquela época. E 
foram essas as teses, ou algumas das teses, 
que tive a oportunidade de levar ao Semi
nário sobre Liberalismo na América Latina. 
no Paragua_i, a que me referi agora. 

Mas o que é preciso, como disse bem o 
Senador Marc_o_ Maciel, em sua obra "Idéias 
Liberais e Realidade Brasileira". é _que pro
curemos efetivamente "evitar a recaída autõ
ritária e a tantação totalitária do populismo", 
mantendo-n(_)S na _ _Q_osição que a nossa atuali

, dade requer. Todo esse esforço. toda essa 
luta desaguou na Constituição de 1988, que, 

·a meu ver, cumpre um objetivo liberal e con-

----- ~ -- - ---------------~--------------
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tém, em seus artigos, uma nftida participação 
dos· Deputados e Senadores do Partido da 
Frente Liberal. Infelizmente, nãO tive i opor
tunidade de assiná-la como Constituinte, 
mas, felizmente, tive como Participante, eis 
que ocupava eu, à época, as funções de Minis
tro de Estado da Educação. Mas partícipeí 
do primeiro semestre ainda dos trab::~lho~. 
não apenas na Subcomissão, como na Comis
são Temática, na ComiSsão de Sistematização 
e em Plenário, com o maior entusiamos, em 
função das teses que todos procurávamos tra
zer para o despertar de uma nova aurora em 
nosso País. Uma das teses, por falar em Mi
nistério da Educação,está inserida definitiva
mente no texto constitucional a da cida<.lania. 

A cidadania é o ponto de partida. Inicia-se 
efetivamente, com o alfabeto como já o disse 
o Deputado Ulysses Guimarães, Presidente 
da Assembléia Nacional Constituinte, no en
cer_ramento e na sua promulgação. 

E preciso que nós nos imbuamos da respon
sabilidade da alfabetização e do cumprimento 
do art. 60 das Disposições Trd.nsi~~rias da 
nossa Constituição, que estabelCce ã elimina· 
ção do analfabetismo no prazo de lQ anos. 
Essa meta é prioritárti e indispensáveL Urge 
que nós a cumpramos pelo bem da cidadania. 

Poderia falar das igualdades, tão determi
nantemente definidas pelo Partido da Frente 
Liberal, pela inviolabilidade da consciência, 
pelo princípio do voto direto universal secre
to- que culminou, há pouco, com a e_leição 
do novo Presidente do Brasil, enfim, postu· 
lados liberais esses indispensáveis ao cumpfi
mento de um regime democrático livre e re
presentativo. 

Abordaram-se e vou chegando ao final des
ta minha intervenção que não quero seja Lon
ga - abordaram-se igualmente teses impor
tantfssimas durante o Encontr(l, como as ca
racteristícas regionais do Liberalismo na 
América Latina, os conceitos básicos do Li-

beralismo: Liberalismo e Estado, Liberalis
mo e Cultura, Liberalismo e Economia, Libe
ralismo e Sociedade, e os fatores de Poder 
que tanto influem na ação do Estado e do 
seu intérprete, que é o Governo. . 

Enfim. chegamos à conclusão de que, para 
os valores culturais, é indispensável o respei
to às entidades nacionais, não apenas a cultu
ra foimal, erudjfa ou não, mas a cultura infor
mal, a cultura que vem da música, das artes 
plásticas, do artesanato. 

Lembrei-me. por ocasição de uma das mi
nhas intervenções no Seminário, de uma oca

. sião quando em Colombey-Les-Deux-Églises 
passava o esquife do ex-Presidente Charles 
De Gaulle, sóldado_s postados eretos assis
_tindo àquela cena, a França toda comovida, 
e uma mulher rompeu o cordão de isolamento 
e caminha em direção ao esquife. Os soldados 
correram para prendê-la e alguem grita: "dei
xem-na passar, é a França que quer reve
renciar o seu grandé líder"! Quem disse isso 
foi AndJ;"é_~alraux, o grande literato francês, 
o gran~e Ministro da Culturã daquele País. 

Enfim, foram abordados, Sr. Presidente, 
todos e Os mais valiosos aspectos do Libera
lismo. E termino por dizer os seguintes pon
tos prindpais e conclusivos do conclave tira
dos em reunião plenária: 

I)_: Liberdade; 
-Pluralismo de idéias; 
-Estado_de direito; 
- I)emocracia representativa; 
-Poder civil; 
-Solidariedade ·ativa; 
-Igualdade de oportunidades; 
-Participação; 
-Edificação da cidadanía; 
2) --:-Reconhecimento de que o Estado de

ve atuar nas· suas finalidades básicas e que, 
por outro lado, a sociedade se ocupe das ativi
dades comuns, respeitando-se a justiça social. 

3)-O respeito às divergéncias e caracte
rísticas de cada país e de cada povo. 

Sr. Presidente, repito, ratifico, confirmo 
que o Encontro foi de extrema importância. 
Haverei de assomar ã tribuna desta Casa, 
em outras oportunidades, para trazer o resu
mo de minhas duas teses: "Do Liberalismo 
Económico" e '.'Da Evolução do Liberalismo 
no Brasil"; fa-lo-ei em outra oportunidade. 
Por hoje, encerraria como Tobias Barreto: 
"O homem, diante da igualdade, diz:- pode 
ser; mas, diante da liberdade, diz: -eu sou". 

Era o q·ue tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Ronaldo Aragão - Carlos Patrocínio -
Edison Lobão- Hugo Napoleão -Cid Sa
bóia de Carvalho -José Agripino - Man
sueto de Lavor - Albano Franco - João 

- Calmon -Mata-Machado -Alfredo Cam-
pos - Severo Gomes -FernandO Henrique 
Cardoso - Márcio Lacerda - Nelson We
dekin. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~-secretário. 

É lido_ o seguinte 

REQUERTMENTO N• 120, DE 1990 

Nos termos do artigo 43, inciso I dO.Regi· 
menta Interno, requeiro seja considerado de 

·licença para tratamento de saúde, conforme 
atestado médico anexo. o ·perfodó de 22 a 
25 do corrente. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1990. -
Jarbas Passarinho. 

~. -- -
-~---- -~- --,-~.- •. ~.· ,___ 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Q~ünta~feira 24_ 2321 

SENADO FEDERAL SEPA~OT // --
Subaecre11ri1 do A5sistllncia Módh:• • Social 

f!l. 
AUTENT mr: -

Subseaet~~ria d~ Admlnistro~çao·d~ PnsoDI 

CONCESSÃO DE LICENÇA 

IDENTIFICAÇÃO 

~ i~OOi:OOR ~~:aJ~ 
....._ PRONTUÁRU~ 

]I 
REGIME JURIDICO 

N• DO PfiOTOCOt.O o ESTAlUT~IO o"' H 
OR.GAO 

(8l SE~ ~E~RAL OrROOASEN OacGow 

_U~ AFASTAMENTO-

. 
""' S~TUAÇÁO 

~TRATAMENTO DE SAÚDE 
r-A PARTIR OE- 0' CONCESSÃO INICIAL 

·- · r)j_, O,JiC(O D REPOUSO Á GESTANTE o PRORROGÃÇÃO 0 ACIDENTE OE TRABALHO 
1-----N"OE DIAS- D ABONO.ART. 303f!i3" D DOENÇA E.M PESSOA DA FAMfLIA 

é;~ O AEAsSUN_(;A_o_ CIIAU DE PARlmtSCO: 

CID M~OICO,CARIM80/A$SINATURA 

li ~ /A~ .. 
U&~ 

JUNTA M~OICA . 
' CARIMBOS/ASSINATURAS :?ci9;Q tU.~ 

~ Q::1.at·lf U\1 
QJ,. -C'f)~-·· ___ o

1
t43G oo1-2~ 

eRM·O • 

~·"" MEMBRO 

li f/P P/) p 
~ 

~ . 
17 "· ••• ~EMDIIO:.,r H.4~;~ MEMB~O 

4 ~NOAMENTAÇÃn ~EGAL Su~~~~"'" ..... ~ ...•. 
. f!JD An$, 375. 37s. pãr.tgro~io ónlo;o, an, 378,390, 38~ e 382 do Fl~ulamc~t~ Adminis!rativo. 

Pkotor 

D Arts. 541 do RA. 25. paragrafo ó_~ic~ ~~ L;; n•3.8~7. de 26·08·150. ,• 79, n I•. :zo. do Der::. n"83.;ao- d~o 24~1·79. 

O Arls. 385. U t•e2f,e54t doRellulamonloAdmfn~tr.livo a392. U t•ao· .... d1 CLT. 

D Art. 384, n 1• ao ... do Ragultmcnto_ Administrativo. 

f!l Adicionado ao(s] pcrlodo(r.) anterior(es}, porfu um lOt.ll de dias. 

A consldar1ç!o da Sra, Oiretotll da Subsecretaria de Admlnistraç~o de PeRoal. 

Em , I 
CHfll 00 5~1FRO 

f!l~ . . o o. uord~~ Sr. Diretor-Gcr~r._~• forma do lrt.383.J.,do RegulamantoAdminist"ratlvo. ___ __ _ o Do •cordo. Ao Sr. Oirolor-Gmal par.•ubmeter i consldaraç~o do Sr.Primclro-Sec:retério, na form1 do art. 383,11, do Regulamento 
Admlnistr1tiYo 

Em I I 
DIIIE'lOit" IJA SSA!"tS 

:1'0 Deliro, na !Qrma do1tt. 383,1,do RolltdamentoAdrld~lstrati~. 
o Enearninha·$1 aO Sr, Prlmoiro.Secratillrlo. n• form~ do art. 383. U. ~ R~gulamento Administrativo. 

.. 

Em I / -o -~ .. -- ----- - .- • •• -- Dll~lO..ÇIAA~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O requerimento lido será votado após a 
Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nt 56, DE 1990 

Dá nova redação ao artigo 13 da Lei 
n? 8.024, de 12 de abril de 1990. 

"Art. 13. O pagam-entO- de taxas, 
impostos, contribuições e obrigações 
previdenciárias resulta na autorização 
imediata e automática para se promover 
a conversão de cruzados novos em cru
zeiros de valor equivalente ao crédito 
do ente governãmental, na respectiva 
data de vencimento da obrigação", 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

O Congfesso Nacional decreta: 
Art. 1~ O artigo 13 da Lei n9 8.024~ de 

12 de abril de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redaçãa: 



23Z2 Quinta-(einl24 ~ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)~ Maio de 1990 

Art. 2~ Esta ,lei enrra em vigor na data 
de sua publicação. . - - -- -

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

Justificação 

Visa este projeto de 'lei permitir que possa 
haver conversão de cruzados novos em cru
zeiros, sempre que o titular dos recursos tiver 
que efetuar recolhimento aos cofres públicos, 
a título de pagamento de taxas, impo~to~, 
contribuições e obrigações previdenciárias, 
por se haver cumprido o tempo previsto para 
a satisfação da obrigação. 

2. A Lei n" 8.024, de 12 de abril de 1990, 
tem como origem a Medida Provisória n" 168, 
de 15 de março de 1990, adotada pelo Senhor 
Presidente da República como instrumento 
fundamental do plano de combate à inflação. 
A Senhora Ministra da Economia, Fazenda 
e Planejamento fez constar dà Exposição de 
Motivos n" 58, que acompanhou o citado di
ploma legal, o seguinte: 

"A incapacidade do Estado de assegu
rar a estabilidade do padrão monetário 
provoca a deformação da vontade das 
partes contratantes c distorce os resulta
dos do ato económico. Estas conseqüên
cias são partícularmente claras no caso 
dos contratos salariais. o-poder de com
pra dos salários é atingido de forma iní
qua nos processos _de desvalorização da 
moeda, já que os trabalhadores dbpõem 
de menor capacidade de defesa contra 
a escalada dos preços" (item 3). 

3. O nieio utiliz<idO- pela lei para ã perse
guição do objerivo colimado -combate à 
fnflação - foi o enxugamento~ da liquidez 
de mercado. Para eliminar o excesso de Iic.rui
dez, determinou~se o bloqueio de contas cor
rentes bancárias pelo período-de 18 meses. 
Abriram-se, entretanto, algumas indispensá
veis exceções. Entre elas a regulada pelo arti
go 13, cuja redação ora se propõe alterar, 
que permite a conversão de cruzados novos 
em cruzeiros, para pagamento de tributos di
versos_ e contribuições previdenciárias. Dis
pôs, todavia, o mandament_o legal em refe,
réncia que essa liberalidade _se restrinja a~ 
prazo de 60 dias, restrição essa que se pre
tende suprimir, principalmente pelas duas ra
zões abaixo descritas: 

a) o pagamento de impostos náo propicia 
necessariamente o aumento de liquidez do 
mercado. Basta que os órgãos governamenM 
tais competentes controlem o fluxo de recur
sos do Tesouro, para que isso não se verifi~ 
que. Diga~se- de passagem, aliás, que, ao con
trário, a exigência de pagamento de impostos 
tem sido utilizada, não raro, como meio de 
enxugamento de liquidez; 

b) o contribuinte, na maioria dos casos,. 
sente dificuldades em satisfazer as suas obri
gações tributárias. Reter-lhe os recursos e 
obrigá-lo a pagar os tributos significa subme_· 
tê-lo a uma dose dupla de sacrifício, sem ne
nhuma necessidade e s.em proveito para quem 
quer que seja. 

4. Essas as razões que me levam a :,olici
tar a aprovação do projeto de lei que ora 
submeto à apreciação dos ilustres membros 
desta Casa. 

Sala das Sessões. 23 de maio de 1990. -
Senador Francl!!co Rollemberg. 

·LEGISLAÇÃO CITADA. 
LEI N" 8.024, 

~DE 12 DE ABRIL DE 1990 

:Institui o cruzeiro, dispõe sobre a liqui
dez dos ativos financeiros e dá outras pro
vidênçias. 

--Art. 13. O pagamento de taxas, impos
Jos, contribuições e obrigações previdendá
rias resulta na autorização imediata e auto
mática para se promover a conversão de cru
zados novos em cruzeiros de valor equiva
lente ao crédito do ente governamental, na 
respectiva data de vencimento da obrigação, 
nos próximos 60 dias. 

·····-·~rxc~~;~~·â;;d~.A~~~~;~~-e~~~ó~~;~~; 
- Competincia Terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 57, DE 1990 

Altera a redação da Lei n? 6.484, 
de 7 de dezembro de 1977, que ''dispõe 
sobre os estágios de estudantes de esta
belecfmenos de ensino médio ou sape~ 
rior". 

O Congresso Nacionãfdecreta: 
Art. lo Acrescente-se ao texto da Lei n" 

6.494, dê- 7 de dezembro de -1977, os seguintes 
artigos, renumerando os demais: 

"Art. 6" A critério das Instituições de 
Ensino.._e mediante instrumento jurídico 
P,ábil, a ex~cuçãQ prática de determina~ 
das ações auxiliares poderá ser atribuída 
a agentes de integ:r"aÇão~ públicos ou pri
vados, com personalidade jurídica, sem 
fins lucrativos e reconhecidos, na forma 
da _lei, como de utilidade pública. 

§ 1~ Os agentes de integração, públicos 
ou privad~s, caracterizam-se como orga
nizações sociais, mantidas pelos múlti· 
pios segmentos da comunidade, com ou 
sem vínculo com entidades classistas ou 
com instituições governamentais, e_ de~ 
vem desenvolver as ações auxiliares para 
efetivação do estágio sem ônus para os 
estudantes e as instituições de ensino. 

§ 29 As atividades dos agentes de inte
grãção, de que trata o caput deste argigo 
6'", deverão ser fiscalizadas pelos órgãos 
locais ou estaduais do Ministério Públi
co._ 

Art. 7~ Compete ao Ministério do Tra
balho exercer a fiscalização, junto a pes" 
soaS )urídícas concedentes, das condi
ções em que ocorrem os estágios de estu
dantes, inclusive da qualificação jurídi
co-institucional dos agentes de integra
ção ou organizações soCiais que desen
volvam ações auxiliares, quando estas 

-não são díretamente executadas Pelas 
Instituições de Ensino em articulação 
com as pessoas jurídicas concedentes das 
oportunidades de estágio. 

Art. s~ É vedado a quaisquer Pessoas 
Jurídicas que não se enquadrem nos re
quiSitOS indicadOs no Artigo 6" e seu pa
rágrafo único. o desenvolvimento direto 
ou indireto de ações, ativídades, proceM 
ditnentos ou funções que se relacionam 
com a sistemática operacional dos está
gios de estudantes." 

Art: 2" Esta lei entrará em vigor na data 
de sua pubTíc3ção. 
- A:ft. 39Revogam-se as disposições em con

trário. 

Justificação 

O estágio é fundamentalmente um proces
so educativo e formativo que atende a uma 
necessidade dos estudantes e das próprias 
Instituições de Ensino. 

_!l.;l~sse sentlP,o, a oportunidade de estágio, 
ofereddo por empre~s ou por órgãos públi
cos. não- deve corresponder unilateralmente 
aos interesses das pessoas jurídicas conceden
tes, sobretudo quando por desinformação ou 
por falta de observâncía_de parâmetros jurídi
co-institucionais e técnicos, o estágio de estu
dantes venha a ser tratado como um meca
nismo destinado a suprir necessidades de re
cursos humanos ou de mão-de-obra. O Está
gio não deve, portanto, ser conduzido de for
ma a disfarçar uma relação de emprego. 

De acordo com o Decreto n9 87.497, de 
IS de agosto de 1982, que regulamentou a 
Lei n" 6.494, de 7 de dezembro de 1977. as 
instituições de ensino, os estudantes e as Pes
soas Jurídicas concedentes de Estágio podem 
recorrer aos serviços de organizações sociais 
de caráter coadjuvante, subsidiário e comple
mentar. No entanto, esses diplomas legais, 
ao explicitarem as-ações auxiliares dos cha
mados agentes de integração, deixaram em 
aberto a possibilidade do surgimento in4iscri
minado de organizações não comprometidas 
com os interesses educacionais e formativos 
dos estudantes, colocando em .risco os obje
tivos do estágio e a formação integral dos 
estagiários. 

A proposição que ora apresentamos para 
tramitação no Congresso Nacional vem de 
encontro ao desvirtuamento desse papel de 
integração. Ao mesmo tempo que explicita 
a função dessas organizações sociais que, op
cionalmente, podem servir de ponte de ligaM 
ção entre a Escola e as Empresas, garante 
também ao Estágio a preservação de seus 
objetivos maiores, coibindo sua manipulação 
para fins subalternos. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1990. -
José Ignácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.494 

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977 
Dispõe sobre os estágios de estudantes 

de estabeleéimentos de ensino superior 
e de ensino profissionalizantes de 2~ Grau 
e Supletivo e dá outras providências. 
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O Preside.õte da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu _sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 1" As Pessoas Jurídicas de Direito Pri· 
vado, os Órgãos da AdministraÇão Pública 
e as Instituições de Ensino podem aceitar, 
como estagiários~_alunos regularmente matri
culados e que venham frcqüentando, efetiva
mente, cursos vinculados à estrutura do ensi
no público e particular, nos níveis superior, 
profissionalizante de 2" Grau e Supletivo. 

§ 1" O estágio somente poderá verificar-se 
em unidades que tenham condições_de P!O
porcionar experiência prãtica ria linha de for
mação, devendo, o estudante, para es::,e fim, 
estar em condiç6es de estagiar, segundo dis
posto na regulamentação da presente lei. 

§ z~ Os estágios devem propiciãr acompli~
mentação do ensino e da aprendizagem a ·se
rem planejados, executados, acompanhadm 
e avaliados em conformidade com os curr{cu~
los, programas e calendários escolares, a fim 
de se constituírem em instrumentos de inte· 
grnção, em termos de trei-~amento prático, 
de aperfeiçoamento técnico-cultural, cientí
fico e de relacionamento humano. 

Art. '2:1 O estágio, independentemente do 
aspecto profissionalizante, direto e espec(fi· 
co, poderá assumir a forma de atividades Ue 
extensão, mediante a participação do estu
dante em empreendimentos ou projetos de 
interesse social. 

Art. 3° A realização do estágio dar-se-á 
mediante termo de compromisso ·celebrado 
entre o estudante e a parte concedente, com 
intervemiência obrigatória da instituição de 
ensino. 

§ 1 ~ Os estágios cu-rriculares serão desen
volvidos de acordo com o disposto no pará
grafo 2" do art. lo desta lei. 

§ 2? Os_estágios realizados sob a forma_de 
ação comunitária estão isentos de celebração 
de termo de compromisso. 

Art. 4" O estágio não cria vínculo empre
gatício de qualquer natureza e o estagiário 
poderá receber bolsa, ou outra forma de con
traprestação que venha a ser acordada, res
salvado o que dispuder a legislaçao previden
ciária, devendo o estudante, em qualquer hi
pótese, estar segurado contra acidentes pes
soais. 

Art. 5o A jorilada de atividade em Csiágio, 
a ser cumprida pelo estudante, deverá com
patibilizar-se com o seu horáriO esColar e com 
o horário da parte em que venha a ocorrer 
o estágio. -

Parágrafo único. Nos períodos de férias 
escolares, a jornada de estágio será estabe
lecida de comum acordo entre o estagiário, 
e a parte concedente do estágio, sempre c~m 
a interveniência da instítuição de ensino. 

Art. 6~ O Poder Executivo -regulamentará 
a presente lei no prazo de 30_(trinta) dias. 

Art. 7" Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em con-
tráriO. 

Brasília, 7 de dezembro de 1977; 156" da 
Independência e 89~ da República. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
Comp-etência Terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nt 58, DE 1990 

Dispõe sobre o arrendamento compul
sório de parcelas de imóvel rural, para 
os efeitos que especifica. 

Q_CQ!lgresso Nacional decreta: 
Art. 1~ A União poderá determinar o ar

rendamento compulsório, ao Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária -
Incra, pelo proprietário, de área não superior 
a 20% (vinte por cento) do imóvel rural que 
não esteja cumprindo a sua função social, 
para utilização por trabalhadores rurais, sob 
a forma,.de·suQar.rendamento. 

§ 1~ Os loteamentos efetuados em con
fonnidade com a legislação em vigor não im
pedirão o arrendamento de que trata esta 
lei, prevalecendo, para determinação da área 
arrendável, a extensão total da propriedade 
indivisa. 

§ 2° Caso o imóvel não seja cadastrado, 
prevalecerá a sua área total, para aplicação 
do percentual máximo de 20% (vinte por cen
to). 

"Ati_ 2" A individualizaÇão ·da área arren
dável será feita pelo Incra, ouvida a Comissão 
Agrária competente, de forma a não preju
dicar a livre circulação ou a exploração agrí
cola da área restante. 

Parágrafo únicO. O arrendamento incidi
tá sobre ái'eas agricultáveis -não cultivadas. 

Art. 3° A União pagará anualmente, ao 
proprietário, em Títulos da Dívida Agrária, 
com cláusula de preservaçãç do v~lor real, 
re-sg~táv~is no prázo de at_é 20 (vinte) anos, 
a partir do 29 (segtindo) ano de sua emissão, 
um aluguel correspondente a 15% (quinze 
por cento) do valor da área arrendada, decla
rado para efeito de tributaçáo. 
Parágrafo único. OS títulos da Dívida Agrá
ria, a parti-r" de sua emissão, poderão ser livre
mente utilizados para o pagamento de tribu
tos. 

Art. 4" O arrendamento será constituí
do; inicialmente, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, sucessivamente prorrogável por outros 
5 (cinco), a critério do Incra. 

Att. 59 Esta Lei entra em vigor na data 
de s.ua publicação. _ -

Art. 6° Revogam-se as disposições em 
contráriO." -- -

Justificação 

Prevê, a Constituição da Repúi:llica, em 
seu art. 184, a desapropriação, por interesse 
social, para fins de reforma agrária, do imóvel 
rural que não esteja cumprindo sua função 
social, mediante prévia e justa indenização 
em Títulos da Dívida Agrária (TDA). 

Qui potest majUs, r;iote5f minus. 

Ora, se a União pode desapropriá-lo, pode, 
obviamente, também, se assim o indicar o 
interesse sOcial, apenas obrigar o seu proprie
tário a arrendá-lo compulsoriamente, para 
que o cultivem trabalhadores rurais, que o 
tornarão produtivo, com a utilização do insti
tuto do subarrendamento. A desapropriação, 
ou o arrendamento compulsório, conforme 
o caso, serão definidos pelo Instituto Nacio
nal de Colonização e Reform{l Agrária, ouvi
da, em cada Região, a respectiva Comissão 
Agrária, e atendidas as peculiaridades locais. 

Desnecessário dizer - porque objeto de 
norma constitucional -que as propriedades 
produtivas, bem como a pequena e média 
propriedade rural, assim definida em lei, in
susceptíveis de desapropriação para efeito de 
reforma agrária, também não serão objeto 
de arrendamento compulsório. Apenas os la
tifúndios, portanto, por exploração ou di
mensão, estarão sujeitos à medida ora pro
posta. 

Caberia, a 'propósito, recordar as sábias 
disposições do Edito do Papa Sixto IV, em 
!484: 

Os grandes propritários decidiram cjue 
era menos incómodo e menos oneroso 
dedicar a maior parte de suas terras à 
pastagem. Os pobres, em conseqüência, 
sofrem desemprego e mesmo fome, en
quanto os campos produtivos jazem 
ociosos. A fim de cumprir a lei natural 
de que os recursos do mundo foram cria
dos por Deus para a todos os seres huma· 
nos trabalharem e desfrutarem, fica deci
dido que um terço da terra não cultivada 
poderá ser ocupada pelos lavradores sem 
terras para fins de cultivo. sem permissão 
de seus donos legais. 

O Projeto que ora propomos fiâo -adota 
atitude tão drástica, mas se preocupa com 
aefetiva Utilização;para o aumento da produ· 
ção de alimentos, de imensas áreas de terra 
ociosa neste Brasil, onde, infelizmente, ainda 
existe miséria, fOme e subnutriÇão. 

Também não é tão severo· quanto a Lei 
de 26 de junho de 1375, do Rei de Portugal, 
que depois de tornar obrigatório o cultivo 
dâ terra, previa: 

Se pOr negligência ou conturiláda, os 
...._ proprietários não observarem o que ficã 

determinado, não tratando de aproveitar 
por si ou pôr outrem as suas herdades, 
as justiças territoriais, ou as pessoas que 
sobre isso tiverem intendência, as dêem 
a quem as lavre e semeia por certo tem
po, a pensão ou quota determinada. 

Acreditamos, assim que sefá aprovada pe· 
los ilustres membros do Congresso Nacional 
e, afinal, trans(ormada em Lei, por obra de 
inteira justiça. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1990. -
Senador Jutahy Magalhães. -

(A Comisstlo de A,5suntos Econômico 
---- Competência Terminativa.) 

-- --~- ~- - -----~----~---
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O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os projetes lidos serão publicados e reme· 
tidos às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência lembra ao plenário que será 
realizada hoje, às 18 horas e 30 minutos, ses· 
são extraordinário do Senado, convocadaon· 
tem, destinada à apreciação das Mensagens 
n~ 118 a 120, de 1990. 

O SR. PRE-SIDENTE (Neison Carneiro) 
- A Presidência ri:cebeu à o-Sr. Líder do 
PSDB, Senador Fernando Henrique Cardo
so, indicações de Srs. Senadores para ·o 
preenchimento das vagas em comissões per
manentes da Casa, decorrentes do novo cál
culo da proporcionalidade partidária. 

As comunicações recebidas serão despa· 
chadas oportunamente. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, comunicações que s_erão 
lidas pelo Sr. tu-Secretário. 

São lidas as seguintes: 

0FN"008/90 
Brasília, 7 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
De acordo com o parágrafo úntco do art. 

66-A do Regimento Interno do Senado Fede
ral, tenho a honra de comunicar à Mesa Dire
tora desta Casa que indico o Exm" Sr. Sena
dor Ney Maranhão para exercer as funções 
de Vice-Líder do Governo. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os 
protestos de elevada estima e respeito. -
Senador José Ignácio Ferreira, Líder do Go
verno. 

OF N"007790 
Brasília, 7 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
De acordo com o Parágni.fo únícá do Art. 

66-A do Regimento Interno do Senado Fede
ral, tenho a honra de comunicar à Mesa O ire
tora desta Casa que indico o Exm'"' Sr. Sena
dor AfonSo Sancho para exercer as funções 
de Vice--Líder do Governo. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os 
protestos de eleva estima e respeito. -Sena
dor José lgnácio Ferreira, Lídet," do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotato õ tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
As matérias constantes dos itens 1 a 4 ficam 

com a votação adiada, __por falta de quorum 
qualificado. 

São as seguintes as matérias cuja vota
ção fica adiada: 

I 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃON• 3, DE 1989 

Votaçáo, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à ConstituiÇão n<> 3, de 1989, de 

aUtoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

2 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 4. DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n\' 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros. 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6~· 
ao art. 5o do Ato das DisPosiçõeS- Constitu
cionais Transitórias. 

3 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 6, DE 1989 

Votação, em pri~e!ro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição no 6, de 1989, de 
.autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores &enadorcs, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria
ção e definindo a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

~ 4 
'PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÀO Ne I. DE 1990 

Votação, em primeiro turno, da PropoSta 
de Emenda à Constituição il" 1, de 1990, de 

-autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da ConstituiÇã-o Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 5: 

DlSCüSsã"O, em turno único, do PrOjeto 
de Lei da Câmara n~ 65, de 1989 _(n6 

6.095185, na CaSa de origerri), de_inicia· 
tiva do Senhor Presidente da República, 
que -dispõe sobre a transferência de bens 
imóveis para o património das institui· 
ç6es de ei:lsino superior que menciona 
e dá outras providências, tendo 
~ PARECER FAVORÁVEL, >Ob n• 
106, de 1990, da Comissão 
_ ,_ de Constituição, Justiça e Cidada

nia. 

A Presidência· esclarece ao Plenário que 
o projeto ficou sobre a mesa, para recebi
mento de_ emendas, durante cinco sessões or
dinárias, nos termo~ do art._ ~7_7 do Regimen· 
to" Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno 

único. (PaUsa) 
Er:n discussão. (Pausa) 
Nãb h3.veflào quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 

_ OsSrs. Senadote:s que-o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A- matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto iProvado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 65, DE 1989 

(N' 6.095/85. na Casa de origem) 
(De iniciativ-a do Senhor 
Presidente da República) 

Dispõe sobre a transferência de bens 
imóveis para o património Q_as institui
ções de ensino superior que menciona e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo Fica o Serviço do Património da 

União autorizado a transferir, para o patri
mónio das instituições de ensino superior fe
derais adiante indicadas, os seguintes b_ens 
imóveis destinados ao desenvolvimento de 
suas atividades de ensino e que estão registra· 
dos em nome da União, de acordo com a 
discriminação abaixo: 
I-Para o património da Escola Superior 

de Agricultura d.e.Lavras: 
a) uma área de terra situada no lugar deno

minado "Maniçoba", em Lavras, Minas Ge
rais, medindo 253.372,00m~ (duzentos e cin· 
qüenta e três mil, trezentos e setenta e dois 
metros quadrados), conforme descrição feita 
n<_r. escritura de desapropriação amigável, la
vrada no Cartório do 2" T ado Cartório do 
29 Tabelião Ruy Rodarte e transcrita no Livro 
3-AD, fls. 70, sob o nu 28.411, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Lavras; 

b) uma área de terra situada no local indi
cado na alínea anterior, m~dindo 
175.200,00m'! (cento e setenta e "cinco mil e 
duzentos metros quadrados), conforme des
crição feita na escritura de desapropriação 
amigável, lavrada e registrada nos livros men
cionados na alínea anterior, correspondente 
ao Cartório do 2° Tabelião Ruy Rodarte e 
Cartório de Registro de .Imóveis de Lavras; 

C) unia área de terra.sítuada no lugar deno
minado ''Maniçoba", em Lavras, Estado de 
Minas Gerais, medindo 94.571,00nf (noven· 
ta e quatro mil, quinhentos e setenta e um 
metros quadrados), conforme descrição feita 
na escritura de desapropriação amigãv'el, la
vrada no Cartório do 2~ Tabelião Ruy Ro
darte e transcrita no Livro 3-AE. fls. 66,_sob 
o n~ 29.387, do Cartório do Registro de Imó
veis de Lavras; 

d) ·uma área de terra situada no lugar deno
minado ''Pasto Fechado'', em Lavras, Estado 
de Minas Gerais, medindo 82.2~9,00m2 (oi· 
tenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove 
metros quadrados}, cuja descrição encontra
se na escritura de desapropriação amigável 
lavrada no Livro 214-A, fls. 19 a 29v, dO 
Otrtório do zo Tabelião Ruy Rodarte e trans
crita no Livro 3-AF, fls. 11, sob o n9 30.330 
do Cartório de Registro de Jmóveis _de La
vras; 

e) uma área de terra situada na localidade 
denomin.ada "Maniçoba", medindo 
116.528,00m2 (cento e dezesseislliil, quinhen
tos e vinte_ e oito metros quadrados), confron
tando com a Escola Superior de Agricultura 
de Lavras, com Sebastião Leite, I vai de Souza 
Arantes e Sebastião Carlos de Oliveira; outra 
área, situada na localidade denominada "Pas
to Fechado", medindo 18.438,00m2 (dezoito. 
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mil, quatrocentos e trinta e oito metros qua· 
drados), confrontando com Júlio Fonseca de 
Azevedo, José Matiolli e com a Subestação 
Experimental de Lavras; e outra área de tc::rra 
de cerrado e cultura, situada no local denomi
nado "Capoeirão'', medindo 139.830,00m2 

(cetito e trinta e nove mil, oitocentos e trinta 
metros quadrados), confrontando com Júlio 
Fonseca de Azevedo, Escola Superior de 
Agricultura de Lavras, Geraldo Bento, Se
bastião Oliveira Leite, Carlos Matiolli, Emf· 
lia Matiolli e lval de Souza Arantes, tudo 
descrito na escritura de desapropriação ami
gável lavrada no Cartório do 2° Tabelião Ruy 
Rodarte e transcrita no Registro de Imóveis 
de Lavras, nos livros indicados na alínea d; 

O uma área de terra situada no local deno
minado "Maniçoba", em Lavras, Estado de 
Minas Gerais, medindo 7 .064,00Il'i (sete mil 
e sessenta e quatro metros quadrados), con
frontando com Júlio Fonseca de Azevedo, 
Sebastião Carlos de Oliveira, Emílio MatiolH 
e o espólio de Juvenal Alves da SifVa, de~rita 
na escritura de desapropriação amigável la· 
vrada no Cartório do 2o Tabelião Ruy Ro
darte e transcrita no Livro 3-AE. Os. 66, sob 
o n\' 29.388 do Cartórío de Regi!!trO de Imó· 
veis de Lavras; 

g) uma área de terra situada na localidade 
denominaâa "Maniçoba", ou "Baunilha", 
medindo 161.987,00rrf (cento e sessenta e um 
mil, novecentO$ e oitenta e sete metros qua· 
drados) e confrontando com a Escola Supe
rior de Agricultura de Lavras, subeStação ex
perimental, com os transmitentes Seba!:ltião 
Carlos de Oliveira, espólio de Juvenal Alves 
Batista, com a Viação Férrea Centro-Oeste 
e José Marques Vilas Boas, tudo conforme 
descrição contida na escritura pública de de
sapropriação amigável lavrada no Livro 213, 
fls. 109/113 do Cartório do 2o Tabelião Ruy 
Rodarte e devidamente transcrita no Livro 
3-AE, fls. 66, sob o n~ 29.386, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Lavras; 

h) uma área de terra situada na localidade 
denominada "Maniçoba", em Lavras, Esta
do de Minas Gerais, medindo 163.884,00ni 
(cento e sessenta e três mil, oitocentos e oi· 
tenta e quatro metros quadrados) e confron
tando com a Viação Férrea Centro~Oeste, 
Júlio Fonseca Azevedo, Sebastião Carlos de 
Oliveira e Em1lio Matiolli, tudo conforme 
descrição feita na Carta extraída dos autos 
de desapropriação judiçial, pelo Escrivão do 
2~> Ofício Ruy Rodarte e assinada pelo Juiz 
de Direito Dr. José Zar;oni e devidamente 
transcrita no Livro 3-AE, fls. 287, sob o n" 
30.234, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Lavras; 

i) as áreas de terra adquiridas de vários 
proprietários, mediante escritura pUblica úni· 
ca de desapropriação amigável, lavrada no 
Ii~ 216, fls. 193 a 198, em 11 de dezembro 
de 1972 no Cartório do 2" Tabelião R:uy Ro· 
darte, devidamente transcrita no Cartório de 
Registro de Imóveis de Lavras, Livro nu 3-Al, 
fls. 121, sob o n• 33.521; 

j) uma área de terra situada no lugar deno
minado "Fazenda Ceres", em Lavras, Estado 
de Minas Gerais, midindo 1.363.350,00m2 

(um milhão, trezentos e oitenta e trt!s mil, 
trezentos e cinqüenta metros quadrados), 
com vári?S benfeltorias, incluindo prédios ne· 
la edificados, tudo conforme descrição feita 
na escritura pública de efetivação de transfe· 
rência Teit3. pela Igreja Presbiteriana doBra
sil à União Federal, lavrada no Cartório do 
2" Tabelião Ruy Rodarte no Livro 203-A, 
fls. 107v e 120v e, bem assim, na es_critura 

- pública de aditamento e ratificação de trans
ferência, lavrada no mesmo Cartório, no Li
vro 208-A,-fls. 148v a 1~1, devidamente regis
tradas no Livro 3-Z, fls. 49 a 50 n" 24.704, 
conforme certidão passada pelo Oficial de 
Registro de Imóveis José Maria de Azevedo. 
de Lavras, em 1'·' de outubro de 1964; 

I) uma área de terra situada na localidade 
denominada "Baunilha", em Lavras, Estado 
de Minas Gerais, medindo 204.375,00m= (du· 
zentos e quatro mil, trezentos e setent::~ e 

__ cinco metros quadrados), conforme está des
crito na escritura de aquisição por desapro
priação amigável feita entre a União Fede· 
ral-Escola Superior de Agricultura de La· 
vras, do Ministério da Educação e Cultura, 
e Carlos Matiolli, lavrada no Cartório do 2" 
TaDelião Ruy Rodarte, Livro 225-f\, fl~. 15· 
a 17v, devidamente registrada no Cartório 
de Registro de lmóxeis no Livro 2-H, fls. 
238, n" 1-2.913, de 15 de março de 1978, em 
Lavras, Minas Gerais; ' 

m) uma área remanescente de terra, me· 
dindo 780.812,00m' (setecentos e oiknta mil, 
oitocentos e doze metros quadrados). situada 
no Município de Lavras. Estado de Minas 
Gerars·, ·nos lugares denominados ''Pinhal" 
e "Pasto Fechado"; "Roça Grande" e "Gor
dura'', confrontando com Cícero Fonseca de 
Azevedo, Júlio Fonseca de Azevedo, José 
Francisco· Eloi, Geraldo Adão, José Coelho 
e Subestação Experimental de Lavr::~s, con· 
forme está descrito nos autos de Desapro
priação Judicial, julgada por Sentença de 18 
de março de 1957, do· MM. Juiz de Direito 
da 1~ Vara de Feitos da Fazenda Pública da 
Comarca de Belo Horizonte, Dr. Gorazil de 
Faria Alvim, sendo adquirente a União Fede· 
rale transmitente Cícero Fonseca de Azeve
do, registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis de Lavras, Livro 2-E, fls. 22, n• 
L9S6. 

II -Para o patrim~nio da Faculdade Fe
deral de Odontologia de Diamantina: -

a) uma área de terra situada na cidade de 
Diamantina, Estado de Minas Gerais, medin
do 2. 795,45m2 (dois mil, setecentos e noventa 
e cinco metros quadrados e quarenta e cinco 
decímetros quadrados), onde estão edifica
dos os prédios da Faculdade e do Auditório, 
conforme está descrito no Uvro de Notas n" 
42-A, fls. 19 a 22v do Cartório Felício dos 
Santos, devidamente transcrito no Livro 3-M, 
tls, 49, n~ 12.755, do Cartório de Registro 
de Imóvei_s Anfsia Moreira Neves, tendo sido 
transmitente o Estado de Minas Gerais e ad· 
quirente a União Federal; 

b) um lote de terreno localizado nos fun· 
dos do prédio da Faculdade de Odonloiogia, 
situado na Rua da Glória, em Diamantina, 
Estado de Minã:s Gerais, medindo 1.079 ,40m2 

(um mil e setenta e nove metros quadrados 
e quarenta decílnetros quadrãdos), adquirido 
mediante compra e venda pela União Fede· 
ral, sendo outorgante vendedora a Santa Ca
sa de Caridade de Diamantina, cOnforme es
critura l?vrada pela P Tabeliã e Escrivã do 
Cível da Comarca de Diamantina, Maria Elza 
Souto e Souza, conforme Livro 65; fls. 27v 
a 29, registrada no Livro 3-U, fls. 295, n~ 
20.443, do Cartório de Imóveis Anfsia Mo· 
reira Neves. 

III- Para o património da Escola de Far
mácia e Odontologia de Alfenas, um prédio, 
com dois pavimentos e· respecfívo terreno, 
com área de 932,30m~ (novecentos e trinta 
e dois metros quadrados é trinta decfmetros 
quadrados), situado na Praça Emílio Silveira, 
esquina com a Rua Presidente Arthur Ber
nardes, adquirida pela União Fed_eral por 
transmissão feita pela antiga Escola de Far
mácia e Odontologia de Alfenas (à época, 
entidade estadual), conforme escritura públi
ca constante do Livro 239-D, fls. 155 a 156, 
do Cartório do 1" Ofício de Notas, de Belo 
HoriZonte, posteriormente retificada e ratifi
cada, conforme Livro 243, fls. 127 a 129~ do 
mesmo Cartório e devidamente registrada no 
Livro 3-U, fls. 161, sob o n" 904, no Cartório 
de Registro de Imóveis do 1~ Ofício, em Alfe
nas, Estado de Minas Gerais. 

Art. 2" A transferêUcia dos inióveb de 
que tratam os incisos I, II e III do art. 1" 
desta lei efetiviif-se-á mediante te!mo a Ja. 
vrar--se em livro próprio da Delegacia do Ser
viço do Património da União no Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 3r Esta lei entra el}l vigor na data 
de sua publicação. 

_Art. 4~ -~~vqgarn,-se ªs disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
Item 6: 

Discussão, em turrio-úiliCo, do Projeto 
de Lei da Câmara n·• 1, de 1990 (n• 
2.278/89, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que cria 
a Delegacia do Ministério da Educação 
- MEC no Estado do Tocantins e dá 
outras providências, t~ndo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n• 
115, de 1990, da Comissão 

- de Educação. 

A Presidência esclarece ao Pfenáf-io que 
o projeto ficóu sobre a mesa, para recebi
mento de emendas, duranre cinco sessões o r· 
dinárias, nos tei"ffios do art. 277 do Regimen· 
to Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa·se à discussão do projeto, em turno 

único. (Pausa) 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. -Senadores que_ o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
A matéria vai à sãnção. 

É o seguinte o projeto api"ovãdO:-
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. N• I, DE 1990 

(N' 2.278/89, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Cria a Delegacia do MinistériO da Edu
cação - MEC no Estado do Tocantins 
e dá outras providências. 

O Congresso Naci<)Ii"al deàeta: 
Art. lo Fica criada a Delegacia do Minis

tério da Educação em Tocantins- DEMEC
TO, com sede na Capital do Estado. 

Art. 2~ Fica aprovado o seguinte_quadro 
de funções de confiança para a DEMEÇTO: 

I Delegado .........•.......... LD DAS W!.2 
3 Secretários Administra-

tivos ......................•••... DAlllL! (NM) 
2 Assistentes ............... DA1112.3 (NS) 
1 Chefe d_o _Servjço de Programação e 

Apoio Técnico ................. DA111L3 (NS) 
1 Chefe do Serviço de Atividades Auxilia

res. DAI 111.3 (NS) 
Art. 3° As despesas decorrentes desta lei 

correção por conta das dotações próprias do 
Ministério da Educaçáo. 

Art. 4o Esta lei entra em vigor na data 
de sua pubticação. 

Art. 5P Revogam~se as díspo_Sições em 
contrário. --

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DFn"26, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre a percepção de complemen
tação pecuniária pelos servidores que 
menciona e dá ou.tras providências, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL. sob n" 
128, de 1990 da Comissão 

- do Distrito Federal. 

Passa~se à discussão do projeto, em turno 
único. (Pausa) 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão_ Díre!ora, para 

a redação final. · 
Eo seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 26, DE 1990 

'Dispõe sobre a percePÇ"ão de comple
mentação pecuniária pelos servidores que 
menciona, e dá outras providências. 

O SenadO Federal decreta: 
Art. 19 Os servidores em exercício no 

Instituto de Saúde e na Secretaria de Saúde 
do Distiito Federal,_far__ão juS-; a Partir de 
19 de janeiro de 1990, à complementação pe· 
cuniáfia decorrente da participação no Siste~ 

· ma Unificado e Descentralizado de Saúde do 
Distrito Federal- SUDS. 

Parágrafo único. A complerpentação de 
'que trata e-ste artigo somente_será paga quan
do os valores de retribuição correspondentes 
.3.s categorias funcionais dos sc;:rvidores do Ins
tituto NaciOnal de Previdência Social -
Inamps, forem superiores aos atribuídoi>, no~· 
órgãos mencionados no caput deste artigo, 
aos respectivos níveis superior, intermediário 
e auxiliar. 

Art. 2'·' Na transposição de que trata o 
art. zo da Lei fl\' 87, de 29 de dezembro de 

.-1989, será considerado o tempo de detivo 
exercício,prestado no emprego ocupado pelo 
servidor à época da transposição. 

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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Art. 4" Revogam-se as dispo!'.ições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
doDia. . 

Passa-se, agora, â apreciação do requeri
mento n" 120, de 1990, lido no Expediente, 
do nobre Senador Jarbas Passarinho, soltei· 
tando seja considerado como licença para tra· 
tamento de saúde o período de 22 a 25 do 
corrente, conforme atestado médico. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência lembra aos Srs. Senadores 
que haverá sessão extraordinária hoje, às 18 
horas e 3_Qminuto.s, para apreciação de Men· 
sagens relativas a indicações do Senhor Presi
dente da República. Às 19 horas. haverá ses
são do Congresso Naciona.l. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Volta-se à lista de oradores. 
Conc~do a palavra ao nobre Senador Ney 

Maranhão. 

O SR. 'NEY MARANHÂO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - SL Presidente,--Srs. Senado
res. dois assuntos me traz_em à tribuna neste 
momento. O primeiro, apresento à delibe~ 
ração desta Casa projeto de lei que visa o 
conhecimento sobre a problemática da !i.eria
tria de nosso País. 

eom ·o conhecioi(mto biológico, psicoló
gico e social da terceira idade, que ainda está 
engatinhando entre nós, e _como a geração 
de idosos já é u~ realidade em nosso País, 
no ano 2000 teremos mais ou menos 20 mi· 
lhóes de indivíduos com mais de 60 anos. 
É preciso que nos antecipemos aos grandes 
problemas que podemos enfrentar, se não 
formos atentos e sensíveis à problemática. 

Então, ~oltamos para as nossas escolas su· 
periores de Medicina e áreas afins, para que 
em seuS currículos sejam incluídos. cursos de 
graduação e outros sobre geriatria, e, mais 
ainda, enfatiza a criação de centros geriá
tricos para pesquisar e atender a nossos ido
sos. 

Insiste o pràjet~- que o Poder Público _e 
privado incentivem o surgimento de comuni
dades geriátriCas, onde o idoso possa viver 
com dignidade e respeito. 

Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que este projeto sei a uma resposta ao proble
ma que já existe e que será maior ainda daqui 
a poucos anos. Assim, não seremos incrirhi· 
nados de omissos, pensando com seriedade 
e· humanidade nessa terceira idade, pela qual 
todos passaremos, já que a vida de cada um 
está-se alongando graças aos grandes suces
sos da ciênCia biológica e às conquístas técni
cas deste tempo. 

Encaminho est~ Projeto à Mesa. 

Outro assuÍlto; Sr. PreSidente. Acabo de 
ler um documento elaborado Peta co;rus~ã.o 
de estudos. constitucionais e legislaÇão com
plementar, da Sudene, intitulado Plano de 
Estabilização Ecanõmica - efeitos sobre o 
Nordeste, a respeito do qual passo a comen
tar: 

I- resumo do Plano de Estabilização Eco· 
nómica: - - __ 

O dOcumento faZ, inicialmente, um res_umo 
de todo o chamado plano Collor, que pode
mos sintetizar nos seguintes pontos: 

1) a Medida Provisória no 168 estabeleceu 
um novo padrão monetário- o cruzeiro_-, 
limitou a conversao do antigo padi"ãO ao novo 
e congelou parte dos ati vos financeiros por 
30 meses, com 18 meses de carência, conse
guindo refinanciar a dívida interna. 

2) as Medidas Provis-órias nos 164, 166 e -
169 procuraram diminuir o prazo de recolhi· 
mente dos triQutos _e contribuições- sociais; 
indexaram as d,atas dos pagamentos; transfe
riram a arrecadação do ITR e outras taxas 
arrecadas pelo Incra para a competência da 
Receita Federal e permitiram ceder créditos 
da União para particulares, por meio de lici
tação pública. 

3) por-meio das Medidas Provisórias o \I 
158, 161 e 162 revogaram os contratos quanti
tativos, isençõés do Imposto de Importação 
e do !PI sobre os bens importados, exceto 
as das entidades públicas, draw back. Sutra
ma e outros casos de menor importância; eli· 
minaram a tributação com alíquota reduJ:ida 
dos lucros de exportaçãõ- de produtos manu
fatUrados e serviços do crédito do IPI inci
dente sobre ins!!mOS de proudutos destinados 
à Suframa; suspend_eram os incentivos à for
mação profissional de empregados, â subs
crição de ações de empresas de informática, 
âs atividades culturais, ao desporto· amador, 
ao crédito do IPI para o aumento de capital 
de empresas siderúrgicas, à aquisição de pro
gramas de computadores a empresas nacio
nais de informática, à formação de recursos 
humanos na área de informática, à opção pelo 
Finor, Fi.'lan e Fu-ndo do Espírito Santo,--d~
pósito p_ar~al do imposto de Renda para iri
vestil'ilentos no Norte e Nordeste ·e -revoga
ram a· isenção do Imposto de Renda sobre_ 
os ganhos de capitais, obtidos em operações . 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ÍI) Quinta-feira 24 2327 

àe ;vendas de ações de companhias abertas, 
em bolsas de valores. 

4) as Medidas Provisórias n"" 167 e 165 al
teraram a legislação do Imposto de Renda 
sobre os Ganhos da Atividade Rural; extin
guiram anonimato nos atívos fin_anceirOs- e 
previram uma anistia fiScal, mediante o paga· 
menta _de 25:%_sõbre ·as fundos aO -portador, 
sem ongem comprovada. 

5) os Decretos n~99.181 e 99.182, o Proje
to de Lei n~ 325 e a Medida Provisória -n" 
160 aurneiltaram as alíquotas de IPI, regula· 
mentaram o Imposto sobre Grandes Fortunas 
(art. 153, III da Constituição Federal) e insti
tuiram uma incidência úníca do IOC sobre 
o resgate dos ativos financeiros. 

6) as Medidas Provisórias 0°1 150, 151, 155, 
157, 152,170 e os Decretos n~" 99.177, 99.178, 
99.179, 99.180 e 99.183 vísaram redefinir o 
papel do Estado, diminuir os Ministérios, as 
funções de confiança·; extinguiram. institui
ções, demitiram e colocaram em disponibi
lidade funcionários, estabeleceram um pro· 
grama de desestatização de empresas e desre· 
gulamentaram a ação do Estado na econo
mia. 

7) as Medidas Provisórias n\" 148 e 149, 
o Projeto de Lei no 3-25-e o Decreto no 99.184 
estabeleceram a reforma patrimonial; 

8) as Medidas Provisórias n~ 153, 156 (tor
nadas sem efeito pelã Medida Provisória n• 
175), 159 e 163 definiram normas de conduta 
para o setor produtivo, e as normas de condu
ta para o funcionário público e estabeleceram 
os casos passíveis de demissão. 

9) a Medida Provisória nn 151 definiu a 
sistemática de reajuste de preços e de salários 
de uma política .de rendas. 

II- efeitos sobre o Nordeste: 
O-documento chama a atenção, inicialmen· 

te, que a manutenção da Sudene e Sudam 
estão em sintonia com o art. _43_da Constiw 
tuição, que estabelece que a União poderá 
articular a sua ação de modo a reduzir as 
desigualdades regionais. Elogia, também, a 
criação da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, comparando-a com o antigo Min· 
ter, que englobava órgãos de natureza diver· 
sa, diluindo a questão nordestina entre mui
tasoutras questões, ao contário da secretaria 
a qual só estarão subordinadas a Sudene, Su· 
dam, Suframa e Embratur. 

Minimiza a extinção do IAA, desde que 
a taxa de equalização da cana, cobrada do 
próprio setor, seja mantída. 

Sobre as demissões de funcionários, <i pesar 
de ser encarada com preocupação devido ~o 
desemprego estrutural da região, os autores 
do documento acham que terá menor impac· 
to sobre o Nordeste __ do que no resto do País, 
porque, apesar de ter29% da população bra~ 
siliera, o contingente de funcionários públi· 
cos nordestinos constitui somente 22% dos 
funcionários d_o País. Conforme pode s.er ob· 
servado do quadro anexo (anexo I). O núme
ro de funcionários do Nordeste por 1.000 ha
bitantes é muito menOr do que a média do 

País (3 ,6funcionários 1.000 habitantes contra 
4,7 funcionários 1.000 habitantes). 

O documento chama a atenção, também, 
para a necessidade, que a economia nordes· 
tina tem, no seu atual estágio de desenvol· 
vimento, 

A participaçâo do Estado na formação bru
ta-~ capital, para o fato de que os investi
meritos, per capita, aas empresas públicas no 

-Nordeste ser 60% menor do que a média 
do País e 46% dos investimentos feitos no 
Sudeste (anexo II). 

Quanto à reorganização das finanças públi· 
cas, as medidas tomadas contra a economia 
subrn_ersa, composta da sonegação e do setor 
informal, poderá causar prejuízos à Região, 
n~·r-parcela referente ao setor informal, que 
no Nordeste, corresponde a 25% do PIB. 
·Assim, sugere que se operacionalize o art. 
179 da Constituição que determina que se 
dispense, ao setor informal, um tratamento 
jurídico diferenciado, de modo a simplificar 
as obrigações físicas- e para fiscais. 

No~pítulo _referente à suspensão_ dos in· 
centivos fiscais .• o documento lembra que o 
Nordeste vem sendo drenado de recursos pe
lo Sudeste, sob a forma dos investimentos 
federais diretos e do comércio triangular (o 
Nordeste exporta a produção e compra do 
Sudeste, o qual importa insumos do exterior). 
Lembra que a criação dos incentivos fiscais 
fofU:ffia maneira de promover o fluxo com
pensatório de capitais. 

Faz, também, uma análise dos resultados 
da aplicação dos incentivos fiscais, no qual 
constata que nos 2.756_.projetos aprovados, 
es.tão previstos a criação de 59.220 empregos 
diretos, .com aplicação de US$ 47 bilhões, 
sendo que desses US$16 bílhões serão prove
nientes dos incentivos fiscais. Firialmente, 
conclui, que 5% dos empreendimentos não 
tiveram êxito e que há necessidade_ de uma 
revisão da aplicação desse instrumento a fim 
de dar-lhe mais eficiência. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Se V. Ex• fne 
permite, gostaria de aparteá-lo, quando en· 
cerrar este assunto, mas antes de deixar a 
tribuna. Então, pediria que, no momento· 
adequado, me concedesse o _aparte, porque 
não_quero interromper o pronunciamento de_ 
V. Ex~, mas gostaria de a.proveitar a sua pre
sença na Tribuna. 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito 
prazer, nobre Senador Jutahy Magalhães, eu 
lhe darei o aparte no momento oportuno. 

Sobre a liberação das importações, mostra 
que é uma benéfica para õ Nordeste, dimi· 
nuindo as transferências feitas via comércio 
triangular. 

Sobre a reforma monetária, mostra que ha- · 
via uma total distorção no Sistema financeiro 
antes do :P_lano Collor. O percentual da base 
monetária sobre o total dos haveres finan
ceiros, que eram de 45%, em 1972. caíram 
dramaticamente para 6% em 1989, fazendo 
com que o setor financeiro, que tinha uma 

participação de 5% do PIB em 1965, passasse 
a 18% em 1989. -

Na realidade_, o setor financeiro deixou de 
ser int~rmediador de recursos entre os que 
têm a mais e os"que deles precisam para trans
formar-se em fontes de financiamento do Go
verno. 

Com o brutal enxugamento da liquidez mo
netária execufado pelo Plano, adverte que 
poderá ter um efeito mais nocivo para a Re
gião, principalmente devido à fragilidade fi. 
nanceira do setor informal. 

OuçO, COin muito prazer, a· nObre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Ney 
Maranhão, desejo aparteá-lo na qualidade de 
Vice-Líder do Governo, e V. Ex' sabe que 
me está devendo uma. Há algum temp_o, de
clarei aqui o nome do futuro Presidente do 
Banco do Nordeste. V. Ex~ me disse que eu 
aguardasse, para ver se ele realmente seria 
nomeido. E foi. Deve ter assumido ontem 
ou está assumindo hoje o cargo. Durante al
gum tempo imaginei que o Presidente Fer· 
nando Colfor tivesse, pefo menos, uma vanta
gem: de chegar à Presidência e poder fazer 
um Governo livre de certas influências de 
ordem política, principalmente de certas in
fluências pessoãis. Imaginei isso por algum 
tempo. Depois·. no decorrer da campanha, 
fui vendo que isso não ocorreria. Nos dias 
próximos à posse do Senhor Presidente da 
República, tive oportunidade de conversar 
com o então indicado Líder do Governo do 
Senado Federal, o atual Ministro Carlos 
Chiarelli, e lhe disse: estou vendo que talvez 
aquela previsão inicial se concretize, porque 
eram tantas as afirmações de que não ocor
reria esse tipo de indicação que cheguei a 
pensar que seria verdade. O que vejo hoje? 
Vejo no meu Estado, onde posso julgar mais, 
que há uma distribuição de cargos de acordo 
com aqueles que se ali~ram ao Presidente. 
Não tenho nada contra essas indicações, se 
forem boas.,_Ju._do bem. Estranho dizer que 
não são feitas. Se acham que é errado fazer, 
não as façam. Dizer que nâo fazem e fazer, 
aí é que está sendo terrível o equívoco da 
parte do Senhor Presidente. E mais nobre_ 
Senador, estou lendo na Folha de S. Paulo: 

"Numa tentativa de pressionar Folha 
d~S. Pauio, o Palácio do Planalto excluiu 
O- jornal da programação de mídia das 
campanhas institucionais da Receita Fe
deral e Petrobrás. A publicidade oficial 

. representa 1,5% do faturamento total da 
empresa Folha da Manhã, jornal de 
maior circulação do País." 

Pensávamos que esses métodos já tivessem 
sido esquecido em nosso País. Ê um~ retalia
ção inútil, porque, se só representa 1,5% da 
Folha da_ Manhã, es_s~ _publicidade of_i~~al é 
inútil c.omo arma de pressão. Entretanto, 
mostra o sentido autoritário de um Governo · 
que não pode aceitar as acusações, as denúnw 
das e as crítica_s que lhe são feitas. V. Ex• · 
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nobre Senador Ne)r Maranháo, sabe do .apre
ço que lhe tenho. No entanto, tenho-que fazer 
a cobrança ao Vice-Uder do Governo. Não 
posso considerar como aceitável essa atitude 
do Senhor Presidente da República. Lá na 
Bahia, entregaram a LBA, de mão beijada, 
ao representante de um Deputado que faz 
a política mais paternalista que pode existir 
no meu Estado. O que vai ser da LBA nas 
maõs dessa pessoa? Pensei que isso fosse coi
sa do passado. Quem fala em modernidade 
não deveria agir dessa maneira, pelo menos. 
Ou, então, é modernidade da boca para fora 
e não tem nada a ver com o que realmente 
pensa. Por isso, modernidade só na idade 
não adianta. Devíamos ver a modernidade 
nos atas admioistratívos. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador J uta· 
b.y Magalhães, ouvi ãteritamente o aparte de 
V. Ex• Sabemos aqui, no Senado, a posição 
de V. Ex•, a posição de um Sen.ador que faz 
uma oposição séria, oposição construtiva" ao 
Governo. V. Ex\ corno bom nordestino, tam
bém não tem rodeios nas coisas; quando sen
te, fala. 

Senador Jutahy Magalhães, comparar o lo
teamento de cargos que havia naquela fami
gerada Aliança Democrática, hoje há uma 
diferença. O Governo assumiu a pre..cosáo para -
que esse loteamento se concretizasse, que, 
reconheço, é muito grande. Coincidentemen
te, estou preparando um pronunciamento a 
respeito. 

Governo é Governo. O Deputado, o Sena
dor, as pessoas que acompanharam o Presi
dente devem dar sugestões no bom sentido, 
para que o Governo acate ou não o pedido 
dessas indicações. Eu, por exemplo, já evitei 
umas três indicações em áreas diferentes, in
clusive fora dO meu Estado, de pessoas que 
não estavam ã altura dos cargos, segundo jn
fonnações seguras. Foram verificados esses 
assuntos e essas pessoas não foram indicadas. 
O importante é que sejam indicadas pessoas 
honestas, competentes, ilibadas, que possam 
ocupar um cargo público. Muito interessante, 
num regime democrático, é que vã:inos fisca
lizar isso. 

Com respeito, ao problema da Bahia, V. 
Ex• especificou o Deputado ou o Chefe po{(M 
tico Yuri, se não me engano. 

O Sr. Jutahy Magalhães - O Dr. Yuri 
é o chefe do Deputado; ele sublocou aLBA. 
Eu elogiei, ele passou pa-ia Députado. 

O SR. NEY MARANHÃO - Esse Depu· 
tado ou esse grupo foi o primeiro a apoiar 
o Presidente na Bahia. E por conta dessa 
indicação houve protestos muito violentos 
dos próprios membros e de adversários da 
famí1ia desse Deputado, da _parte do pessoal 
do ex-Ministro Antônio Carlos Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me V. 
Ex~ apenas neste ponto, dizer ... 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador, 
quero saber o seguinte ... 

O Sr. Jutahf"Magalhães- Permite-me V. 
Ext apenas mais esta interrupção rápida? 

O SR. NEY MARANHÃO - Essa pessoa 
assumiU. Vamos ver qual é o seu comporta
mento, porque estamos em outro regime. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Vamos ver o 
seu comportamento. Mas o_ que quero é exa
ta:mente isso. Nem quero cr~ticar que se faça 
essa distribuição, nem isso, ·embora ache que 
em muitos casos é criticável. Nem é este as
pecto que estou levantando. Estou levantan
do o fato de dizer que não se faz e se faz. 
Vejamos a coinCidência; V. Ex' abordou exaM 
tamente um ponto que posso esclarecer. V. 
Ex~ disse que houve protestos quando da indi
cação do representante da LBA, por parte 
49:s_seguidores do exMMinistro António Car
los Magalhães. 

O SR. NEY MARANHÃO - Por causa 
do problema p~_iítico. 

O Sr. Jutahy Magalhães - "Por coinci
dência'', na última votação que houve no 
Congresso, se V. Ex~ olhasse e conhecesse 
os Deputados da Bahia, iria ver, no painei, 
qUe os seguidores-do-ex-Ministro votaram pe
la abstenção. 

-O SR. NEY MAitANHÃó - Ficaram em 
cima do muro. 

O Sr. Jutaby Magalhães - E o filho do 
ex-Ministro afastou-se do plenário. "Por 
coincidência", de imediato. saiu a indicação 
do Sr. Jorge Luiz Freire para Presidente do 
Banco do Nordeste. É isso que condeno, essa 
farsa que querem fazer. Querem enganar o 
povo dizendo que não se faz isso. Por mais 
respeito que mereça a pessoa indicada - e 
respeito a pessoa indicada-, quem foi para 
a Sudene? Uma pessoa por indicação política. 
Elltão, façam, mas façam claramente. Não 
dizem que querem transparência neste Go
verno? Então, façam as coisas com transpa
rência. Porque aí dá a impressão de que real
mente consideram um crime, um erro, fazer. 
Procuram enganar tanto que nãO fazem indi
cações, poiS parece que estão confessand6 
claramente que é um erro fazer. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador os 
cargos são preenchidos. Agora são preen~hi
dos~ Senador, dando ... 

O Sr. Jutahy Magalhães - Mera coinci
dência. 

O SR. NEY MARANHÃO.,- ... sugestões. 
Respeito o- ·ponto de vista de V. Er, mas 
esses cargos téril qu~ -~e r preenchidos ... 

O Sr. Jutahy Magalhães - Por mera coin
cidê~cia, por l!?eranç~s políticas. 

O SR. NEY MARANHÃO- , .. por pessoa 
de confiança e por sugestão de que está parti· 
cipando do Poder. principalmente para esses 
cargos de confiança. Antes, isso não existia. 
Antigamente, os que mais atacavam o Presi
çiente da República eram os que obtinham 
mais beneSses; indicar uma pessoa e ela náo 

)_ __ 

correspOnder à confiança e ã . credibilidade 
do cargo que vai assumir, aí a coisa ·é dife
rente. 

O Sr. Div81d0-Silruagy- Seiiadõr Ney Ma· 
ranhão, permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço o apar
te do nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. DivaldoSuruagy- V. EX", indubita
velmente, é um dos politicas mais experientes 
desta Casa. 

O SR. NEY MARANHÃO- V. Ex", contu· 
do me dá lição. 

O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex• sempre 
é o meu mestre. Longe de mim a ousadia 
de querer interpretar os senões políticos para 
V. Ex' Aprendi, ao longo da minha vida, 
que geralmente, para não dizer na sua totali
dade, um líder político, ou o ser hurilano, 
trava uma luta apoiado em três sentimentos. 
Primeiro, o sentimento da amizade. Sou ami
go de V. Ex~, então estou ao lado de V. Ex• 
em unia luta. Não estou analisando nem me 
preocupando- com o resultado. O resultado 
pouco importa, porque o que me está vincu
lando a V. Ex~ é a amizade e o resultado 
será uma conseqüéncia da luta. O segundo 
sentiroento é o ideológico - abraçamos as 
mesmas idéias, estamos identificados com a 
mesma causa; entramoS ern uma luta para 
o fortalecimento daquela idéia que nos vincu
la. O terceiro sentimento é a púspectiva da 
conquista do poder através de determinada 
candidatura. Conhecendo, como .cu imagino 
conhecer, 90% da classe política brasileira, 
não só amigos pessoais do Presidente da Re
pública - nem tenho a menor identificação 
ideológica com Sua Excelência -, 90% da 
classe política brasileira apoiaram o Presiden
fe Fernando Collor porque imaginaram que 
chegariam ao Poder através da candidatura 
do Presidente. Não sendo amigo pessoal, não 
tendo uma identificação ideológica, pegaram 
uma carona na popularidade do Presidente, 
sem analisarem os méritos ou os deméritos 
da personalidade do Presidente. O Presiden· 
te, naquele momento, era um denominador 
comum das aspirações da grande maioria da 
classe política brasileira. Sua excelência, ao 
chegar à Presidência, fatalmente teria de le

- var esse grupo qUe o apoiou ao Poder. -

O SR. NEY MARANHÃO- O Presidente 
tem de tei maioria 

O Sr. Divaldo Suruagy - Correto. O que 
o Presidente precisa é ter um discurso campa· 
tível com os seus atos. Daí eu corroborar 
o raciocinío apresentado pelo Senador Jutahy 
Magalhães. O Presidente precisa ter a cora
gem política de dizer: vou governar com o 
grupo que me apoiou; esse grupo que me 
apoiou vai participar do meu Governo. 

O SR. NE"f.MARANHÃO- No bom senti
do, nobre Senador. 
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O Sr. Divãtão Suruagy- No bom sentido, 
que é o bom sentido administrativo. V. EX• 
enfatizou que o importante é colocar pessoas 
capazes no exercício daqueles cargos.· O que 
o Presidente precisa é deixar de fazer um 
discurso de natureza demagógica, quando 
afirma que não recebe pressões, que está aci
ma das paixões políticas, que vai formar uma 
equipe dentro de cri terras não-PolítiCos; e, 
na prática, toma atitudes totalmente opostas. 
O Presidente sabe mais do que ninguém -
o- passado do Presidente é um atestado elo
qüente do que acabo de afirmar-que, quan
do analisamos uma pessoa, nós o fazemos 
pelo seu passado; o futuro é orna incógnita 
e o presente é uma conseqüência do passado. 
Quando Prefeito -nomeado de Maceió, em 
apenas uma semana o Presidente Fernando 
Collor nOmeounrais de 4 mil pessoas, inViabi
lizando aquela Prefeitura até os dias de hoje. 
No Governo do Estado, deixou Alagoas no 
caos. Eu me pergunto: como o Presidente 
fez tudo isso com Alagoas e ainda conseguiu 
70% do eleitorado alagoano? Por uma razão 
muito simples: controlando os meios de co
municação do Estado pertencentes à família 
dele, dizia o Presidente que não estava po
dendo fazer nada em Alagoas porque o Presi
dente José Sani.ey estava levando a cabo uma 
retaliação com o seu Estado. O Tribunal de 
Contas do Estado, contudo, num parecer fir
mado por todos os membros daquele colegia
do, atestava que o Presidente José Sarney 
mandou mais recursos para Alagoas do que 
o GoVernador Fernan-do Collor arrecadou 
através do Tesouro Estadual, negando, por
tanto, essa afirmativa de que o Presidente 
estava fazendo retaliação com o Estado de 
Alagoas. O SC:tiliOr-Femando Collor dizia o 
seguinte:· eleito Presidente, compensarei A la
goas de tudo aquilo que deixou de receber 
no Governo do Presidente José Sarney, por
que ele me estava perseguindo etc. Claro! 
Alagoas, um Estado pequeno, um dos meno
res Estados da Federação - menor do que 
Alagoas somente o Estado de Sergipe ... _ -

O SR. NEY MARANHÃO - É o ja;dim 
do Nordeste. 

O Sr. Diva Ido Suruagy - .. , e o povo ala
goano teve a oportunidade de ter um Presi
dente da República comprometido com os 
interesses do Estado. Digo com toda sinceri
dade~ Senador Ney Maranhão, gostaria de 
estar errado, desejo estar errado. O Presi
dente Fernando Collor é um irresponsável, 
seu passado prova e atesta que é um irrespon
sável, permanece o mesmo irresponsável, in· 
quietando a população· brasileira, anuncian
do que vai demitir mais-de 400 mil pessoas, 
sem nenhum critério; ameaçando demitir 
funcionários, aprovados em concurso públi
co, no Banco do Brasil, na Caixa Económica, 
professores concursados nas universidades 
brasileiras, gerando inquietação em todo o 
País. Estamos vivendo um clima paradoxal, 
estamos com recessão e inflação ao mesmo 
tempo; não há um só prOduto que tenha dimi
nuído de preço; o Presidente se dá ao luxo 
de visitar supermercados, e uma senhora, on-

t~-~._entrevistadà pelo SBT, definiU com mui
ta felicidade, ao lhe perguntarem o que estava 
achando da visita do Presidente a um super· 
mercado_: ·~o Presidente precisa deixar de pa
lhaçada e governar o País; não é _visitando 
sUpermercados que vai baixar os preços". Eu 
gostaria que V. Ex•, um homem vivido, expe
riente, um empresário Vítorioso apontasse 
qual foi o produto- não quero dois produ
tos, quero apenas um- que baixou de preço 
nestes últimos dois meses. Segundo: V. Ex~ 
é um empresário -nesta Casa temos inúme· 
ros eillprésáriós plenamente vitoiiosós - e 
lh~ d_ou _um mês para que me aponte qual 
o empresário de porte médio para cima que 
ainda tenha cruzados retidos em estabeleci
mento de crédito neste País. Só quem tein 
cruzados retidos é ~_pequena classe média 
e a pobre. Todos os empresários neste País 
já transformaram se"us cruzados em cruzeiros, 
menos o Senador Afonso Sancho, que, como 
banqueirO, não teve essa preocupação. Gos: 
taria que V. Ex~; em 30 dias, me apontasse 
Ulii e'iffpresário e trouxesse, naturalmente, 
documentos. Não é que eu duvide de V~ Ex~; 
pelo cOntrário, o qUe V. E~ ãfinna, eu assino 
embaixo. Quero que conste dos Anais da Ca
sa o ·nome de empresário que ai,nda tenha 
cruzados novos retidos- empresário de por
te médio para cima -, porque todos utiliza
ram os mecanÍSliloS, que riós sabemos quais 
são, para transformar seus_ cruzados novos 
em cruzeiros. Então, o Presidente Precisa -
e ar, COf!_cordo plenamente com o Senador 
Jutahy Magalhães- compatibilizar o-discur
so Com a realidade; ele sugere que o Ministro 
da Justiça demita o filho porque seu Chefe 
de Gabinete; ele demitiu a filha d~ Ministra 
de Ação Social, cOmo Chefe de Gabinete, 
e nomeia a esposa Presidente Nacional da 
LBA. E, depois, ainda diz "A Presidenta da 
LBA não vai receber nada". Então, essa dis
paridade, essa desconexão entre o discurso 
do Presidente e"" a realidade é que permite 
dúvidas levantadas em, boa hora pelo Senador 
Jutahy Magalhães, apontando o Estado da 
Bahía como exemplo, exemplo que pode ser 
utilizado em qualquer Estado da Federação 
brasileira. Peço desculpas pela ousadia de ter 
aparteado V. EX' 

O SR- NEY MARANHÃO- Tenho o pra
z~r de ouvi·lo com muita simpátia e apreçO, 
pela noss~ amizade. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- V. Ex•, a queJI.l 
tanto prezo, admiro e respeito·, naturalmen
te, poderá esclarecer todas essas dúvidas que 
dominam muitos Parlamentares com assento 
nesta Casa. 

O SR: NEY MARANHÃO - Sen~ador Di
valdo Suruagy, todds nós respeitamps as pos~
çõesde V. Ex• Sabemos .que V. Ex• faz opost· 
ção ao Presidente Collor e o que sente diz, 
e, como referiu o Senador Jutahy Magalhães 
também não tem rodeio nas coisas. __ 

Em primeiro lugar, no que concerne a esse_ 
- problema das pessoas que ficaram com di-~ 

nheiro na poupança ou nos Bancos, posso 
citar, inclusive, um senador que fez parte dos 
primeiros senadores que apoiaram o Pre:!.i· 
dente e teve preso o seu dinheiro, - não 
direi a importância, mas é muito grande, V. 
Ex~ pode procuráMlo e saberá qual a impor· 
tância que ficou retida- o Senador Raimun
do Lira. Estou explicando a V. Ex\ pois S. 
Ex~ é um homem ligado ao Presidente, um 
dos primeiros a apoiar o Presidente - está 
aqui o Senador Afonso Saó.cho, que foi um 
dos oito que apoiaram o Presidente e, se for 
para esclarecei, estOu citando um Membro 
da Casa e também alto empresário que ficou 
com o dinheiro na poupança aqui. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Perdoe·me, mas 
a colocação é a seguinte: não é que S. Ex• 
não tenha ficado com o dinheiro retido; quero 
saber se tem atualmente. 

O SR. NEY MARANHÃO - Sim. tem 
atualmente. V. EX' pode conversar com o 
Senador Raimundo Lira e _S_. Ex~ lhe dará 
detalhes. 

Uuanfo à Pi'efeitura de Maceió o Governo 
do Estado de Alagoas, tenho dúvida, porque 
o povo brasileiro, hoje, é politizado. V.EX' 
vê que foram esmagados, nas urnas, os doís 
maiores partidos deste País - um, com 20 
governadores, ·com uma Bancada de quase 
300 deputados; outro, com mais de 100 depu· 
tados, dois candidatos a Presidente da Repú· 
blica que respeitamos pela seriedade, como 
o Sr. Constituinte - tive· oportunídade de -
dizer, da Tribuna desta Casa considerando 
o Churchill brasileiro, o Dr. ULysses Guima· 
rães, a quem devemos a Constituição, e um 
homem da estirpe de Aureliano Chave~. mi
nistro, sério, coinpetente, que teve 1% (um 
por cento) nas urnas; esses dois partidos, en
tretanto, foram esmagados. Não aceito que 
9 Estado de Alagoas, um Estado que conse
guiu repetir a História cem anos depois, pois 
conseguiu novamente um Presidente da Re· 
pública- o primeiro presidente foi o Mare~ 
chal Deodoro da Fonseca, repetindo~se a His
tória- um s~culo depois, com um Presidentê 
da República saído do nada, sem estrutura 
alguma, com a maioria das classes políticas 
dizendo ser ele uma simples "bolha de sa
bão". E tenho certeza, senador, de que, se 
V. Ex~, Senador Suruagy, hoje fosse candi
dato ao Governo de Alagoas, Estado onde 
V. Er é pessoa das mais prestigiadas, mesmo 
com a influência do Presidente da República, 
poderia ser eleito governador, e, se não o 
fosse, seria apenas pela sua humildade. Digo 
isso porque o eleitorado do Estado de Ala· 
goas é iridependente acima de tudo, sabe o 
que quer; é um eleitorado politizado. 

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. Ex• 
um aparte? - -

O Sr. NEY MARANHÃO - Com muito 
prazer, darei logo mais o aparte a V. Ex• 

Essa afirmativa de que o Presidente Collor 
~ez péssima administração na prefeitura e no 
governo do Estado contrasta com a vota~O 
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maciça que recebeu de quase 70% dOs alagoa· 
nos; é uma prova evidente de que Sua Exçe· 
lênciidez uma boa administração; do contrá· 
rio, não teria recebido essa: votação. 

Em "terceiro lugar, nobre Senador Diva\do 
Suraugy, __ assistL hoje mesmo, na televisão, 
quando o Presidente Collor assumiu toda a 
responsabilidade. Ao escolher seus ministros 
disse: "serei o responsável pelos destinos da 
Nação". Não é como_ antigamente, quando 
se acusava um ministro da Fazenda, que não 
acenada, de ter "dado com os burros n'á· 
gua". Agora, não! Agora, o Presidente assu
me a responsabilidade pelos fatos, como fez 
hoje na televisão: "eu assumo. a responsa
bilidade". 

Sobre o problema das demissões, V. Ex' 
e o Senador Jutahy Magalhães sabem que, 
quando está certo, eu concordo; quando está 
errado, discordo. Estou cOm V. Ex~. num pon· 
to: aparteei o Senado Jutahy Magalhã_es e 
me solidarizei com o L{ der do PMD B na CâM 
mara, Deputado Ibsen Pinheiro, quando um 
Secretário do Presidente atacou, pois o Presi
dente Collor tem as Lideranças do Governo 
na Câmara e no Senado para deferidê-lo. Da 
mesma maneira, acho errado o Secretário 
João Santana dizer que vai demitir 200 ou 
300 funcionários. 

Na época do golpe milítar, eu e vários com
panheiros - inclusive, se não me engano, 
o Senador Chagas Rodrigues - saímos na 
lista dos que iam ser cassadosl"Vão ser cassa
dos hoje os Deputados Ney Maranhão, Cha-. 
gas Rodrigues ... '' Isso é terrorismo, iss.o é 
AI-5, isso é AI-2 etc. 

O Sr. Cid Sabófa de Carvalho - Permi
te-me V. Ex' um aparte, nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito 
prazer. Permita-me apenas terminar, nobre 
Senador, meu esclarecimento. 

Neste sentido, acho que o "Goveriio tem 
de. demitir, tem que -"erixiiglu" a máQUiDa, 
mas não pode, de maneira alguma, ir para 

· a tribuna e para os jornais dizer que vai demi
tir fulano, sicrano e tantos mil~ Vamos demi
tindo, vamos "enxugando" a m~quina, rilas_, 
com competência, evitando o terrorismo, 
porque, desta maneira, o funcionário que tem 

. 5 anos de serviço e que não ·pode ser demitido · 
vai pensar que estafá -no banco, logo não vai 
trabalhar direito; aquele que pode ser de mi· 

' tido também não trabalhará direito~ e isto 
atrapalha a máquina.-

Concordo com V. Ex" sobre o problema 
dessas entrevistas do Secretário João Santa· 
na, mas. no resto, não. 

Estávamos, Senador, num caminho sem 
vOlta, estávamos com uma inflação de 200%; 
tínhamos que adotar certas. medidas heróicas 
e o Presidente Collor está a~otando essas me
didas. É uma ogerãção -dolorosa e alguém 
terá de senti-Ia. Temos solidariedade huma
na, e riinguém mais do que os brasileiros a 
tênt. Eu sofro e sei o qUe é isso, passei por 
tudo de bom e de ruim na vida. V. Ex• sabe 

que já passei 8 meses no "Capiberibe pala~ 
ce", de~ençáo de Recife, respondendo a pro
cessos. desses militares. 

Cobcordp com V. Ex• quando fala que po
de ser ~ ter:n de s_er demitida muita gente, 
para "enxugar., a máquina, mas não pode 
voltar o AI-5 para que esse pessoal não traba· 
lbe. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Ney 
Maranhão, V. Ex' está-me devendo uma res
posta ... 

O SR. NEY MARANHÃO- Pois não. 

O Sr. JutahyMagalluies--.,. sobre aFolha 
de S. Paulo. Concorda V. EX" com a discrimi· 
nação feita? 

O Slt: NEY MARANHÃO- Nobre Sen~
dor, em princípio, muítas vezes, o que os 
jornais dizem não se escreve. Precisamos, pri· 
meiro. examinar se é verdade. Pode até ser 
i:fiii essa lista não tenha saído no jomal Folha 
d~ S. Paulo. Essa discriminação ê muito estra· 
nba, mas só posso responder a V. Ex• depois 
de exanlinar o assunto, 

_ O Sr. Monso Sancho -Permite-IDe V: Er 
U-':tl aparte? 

OSR. NEY MARANHÃO- Pois não. Ou
ço; Cani Ôiuito prazer, o aparte- de V. Ex~, 
nobre Senado! Afonso Sancho. 

O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Senador 
pediria a V. EX" me colocasse na fila de a par: 
teantes. 

o sr- CarJos Albert:Õ --Eu gostaria tam
bém, que V. Ex• me incluísse nessa lista, no
bre Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito 
prazer. ouvirei V. E.r=' 

O Sr. Atoriso Sancho -Nobre Senador, 
conheço o nobre Senador Divaldo Suiuagy 
de longa data, desde quando S. Ex~ era Prefei
to; visitava muito Fortaleza, era muito esti
mado, como continua sendo, mas nunca vi 
S. Ex' táo azedo como está agora. Penso que 
S. EX:' precisa freqüentar· mais o Plenário, 
para que_ nos acostumemos co·m esse azedu
me, porqiie chamar o Presidente de irrespon
sá_vel é muito pesado~ Se (osse outro Compa
nh~1ro,"eu repelirià, -mas, cOmo é o meu pre
zado amigo Div.ã.ldo Suruagy, não o_ faço . 

Certa vez~ conversando com o Presidente, 
falei do 1_1obre Senador DiyaldO Su:ruagy, e 
observei o respeito que o Presidente demons
trou por S. Eif Estranlio, portanto, o nobre 
Colega dizer que Sua Excelência é irrespon
sável; discordo totalmente. Quanto às demis· 
sões,_nobre Senador, não sei quantas serão, 
ma~ sei que o Governo necessita "enxugar" 
a IIidquina. , 

O SR. NEY JltARANHÃO- Correto, no· 
bre Senador. 

O Sr. AfOnSo Sancho- Há pouco tempo, 
o nobre Senador Mário C_o_vas fez também 
um pronunciamento, nesta Casa, contra a de-

missão de 30% do pessoal do Porto de Santos. 
Não sei se 30% do pessoal do Porto de Santos 
ainda é pouco; o que sei é que, em determi· 
nados portos - e não quero citar nomes, 
náo sou "dedo-duro", nem gosto disso-, 
surge uma dificuldade, um político mandava 
alguém para lá e se fazia um contrato. Acre· 
dito que Sua Excelência não foge à regra em 
relação ao Porto de Santos, sendo o porto 
da União administrado por funcionários da 
União. E não assume responsabilidade por
que, conforme disse aqui o Senador Mário 
Covas, o Diretor disse que ficou surpreso, 
para agradar a alguém! Esse Diretor não de
via merecer a confiança do Governo; deveria 
ficar surpreso porque o Governo disse que 
iria "enxugar" todo o sistema de emprego 
no Brasil. Por isso~ apenas peço ao meu esti~ 
mado amigo Divaldo Suruagy que não seja 
assim tão azedo com o seu conterrâneo;apon

. tando-o como irresponsável, porque Sua Ex
celência é responsável demais. Sua Excelên
cia se excede na responsabilidade, porque as
sume a responsabilidade dos outros, numa 
demonstração de_espírito de equipe. 

O Sr. Divaldo Surnagy- Permite-me V. 
Ex~? 

O SR. NEY MARANHÃO- Pois não. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Ney Ma
ranhão, V. Ex~. me perdoe. Queria apenaS 
explicar ao Senador Afonso Sancho que ato 
irresponsável ~ anunciar a demissão d.e qua
trocentos mil pais de família, deixando um 
universo de quase dois milhões de pessoas 
inquietas e angustiadas pelo simples fato da 
notfcia. Quando o Secretário do Presidente 
da República anunciOu- ó f3.t0~ Dão vi nenhum 
desmentido. Isso é um ato irresponsávell Eu 
queria dar esta explicação ao Senador Afonso · 
Sancho, porque, quando S. Ex~ chegou, eStá· 
vamos no meio do debate. Acrescento apenas 
o seguinte: o Presidente da República é cario~ 
ca e criou-se em Brasl1ia~ -

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador, 
permite-me V. EX' uma breve interferência1 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito 
prazer, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides ~ NQbre Senador 
Ney Maranhão, no momento em que V. E~ 
focaliza o ptoblema das demissões no serviço 
público federal, eu me permitiria lembrar 
que. na manhã de hoje, no Gabinete do Sena~ 
dor Ronan Tito, com a presença do Lfder 
do PFL, Senador Marco Maciel, alguns Rei
tores de U~iversidades brasileiras externa~ 
ram a inquietação que reina no meio acadê~ 
mico, diante da perspectiva de as Univer~ 
sidades serem alcançadas com ~ demissão de 
30% do_ seu quadro de pessoaL Fizeram os 
ReitoreS ampla exposição para os dois Lfde~ 
res - eu ali estava, a convite do eminente 
Senador Ronan Tito -, quando senti a an~ 
góstia daqueles educadores diante dessa pers· 
pectiva, que parece ser i~contornável - a 
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de alcançar as universidades brasileiras com 
30% de .corte_ no seu quadro de pessoal. No 
pronunciamento que fez hoje,em um dos 
aplaudidos programas de televisão, o "Bom
Dia, Brasil", o titular da Pasta da Educação, 
Senador Carlos Chiarem, enfatizava, inflexi
velmente, essa diretriz. Então, todas as Uni
versidades brasileiras, neste momento, vivem 
um clima de inquietação e de perplexidade. 
Daí por que seria de bom alvitre que o pró
prio Mi~istro da Educação assumisse essa 
coordenação e, tanto quanto possível, preser
vasse as universidades dessa medida draco
niana, que ·vai atingí-las em Cerca de 30% 
do seu pessoal. Aproveitei o pronunéiamento 
de V. Ex. para veicular essa apreertsão que 
recolhi de vários Reitores de Universidades 
brasileiras no Gabinete do nosso Líder, Sena· 
dor Tonan Tito. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador 
Mauro Benevides, o aparte de V. Ex~ veio 
ao encontro deste debate, principalmente o 
"enxugar" da máquina governamentaL 

Concordo, em parte, com esse- "enxuga
mento". Precisamos pagar melhor aos profes
sore·s. Agora, tenho os dados, Senador, da 
Universidade Federai do Rio _de. Janeiro, 
comparada com a Universidade de Sorbonne, 
e mostrarei a V. E~: "tem oitocentos e pou
cos funcionários, profeSSOres e funcionáríos 
para vinte e dois mil alunos; a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro- tenho este dado 
na cabeça porque me chamou a atenção -
tem 7.886 funcionário para trinta e dois mil 
alunos. Veje V. Ex• o disparete: temos de 

,reconhecer. Senador, que essa maquina tem 
que ser "enxuta", que temos que pagar bem 
aqueles que trabalham. Compreendo o apar
te de V. Ex•, mas estou de pleno acordo em 
que não seja tanto, mas seja quanto, porém 
essa máquina pública tem que ser "enxuga
da", porque até hoje os governos fizeram 
programas mas, na hora "H", dar o aperto, 
como se· deu até agora, na iniciativa privada ... 

O Sr. CarlOs AlbertO- P.ermite-me V. Ex' 
um aparte? 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador 
Ney Maranhão, pedi um aparte a V. Ex• e 
não fui atendido. 

O SR. NEY MARANHÃO- Então, nessa 
.área univesítária, concordo com V. Ex' que 
não pode ser quanto, mas pode ser tanto. 
Tem que ser enxugada, e rapidamente, Sena
dor Mauro Benevides, · _ 

O se; Carlos Alberto- Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito 
prazer. Permita-me, meu Líder, que antes 
conceda o aparte ao nobre Senador Cid Sa
póia de Carvalho, meu Professor da C:omis
são de Constituição, Justiça e Cidadama. 

O Sr. Cf_d Sabóia de C1lrValho- Senador 
Ney Maranhão, é sempre com prazer que 
ouvimos a palavra sincera de V. Ex• Os r e~ 

cetos expressos quanto ao Sr. João Santana 
são os mais fundados possíveis, e até ficamos 
a imaginar se algum dia esse cidadão hou
vesse ingressado numa Escola Militar e com 
o passar dos anos e de sua profissão, obtivesse 
a patente- de general; acho que os campos 
de concentração de há muito existiriam no 
Brasil, se esse homem houvesse, em governos 
mais autoritáriOS, alcançado cargos de mando 
como esse- que ocupa neste exato momento. 
Qu_ero lembrar a V. Ex~, apesar de minha 
rouquidão, que o principal é cumprir a Cons
tituição, que tem as nonnas devidas para to
dos os aspectos- e que não mistifiquemos 
quanto à Constituição. Na verdade, os fun
cionários têm as suas garanti~s, o servidor 
civil da União tem as suas garantias estatu
tárias e as suas garantias-coilstífucionais, re
rióVaâas a cada Constituição, primordialmen
te na de 1946, na Emenda n9 1, de 1969 e 
na Carta de outubro de 1988. O Sr. João 
Santana não pode fazer listas que esbarrem 
na institUição, qUe-atentem à ordem constitu
cional. Na verdade, parece-me que ele tem 
a vocação para a exceção, para o excepcional, 
para o extraodiná!io. E tem prejudicado o 
Presidente Fernando Collor de Melto, O que 
se nota é que o Presidente, quando age direta
mente diante do povo, quando S. Ex~ mesmo 
fala ao povo, tudo é bem entendido e assusta 
menos. Agora mesmo, no veto que apôs à 
Lei das Inelegibilida~es, o Presidente mos
trou a sensibilidade que, miseravelmente, fal· 
tou às Lideranças da Câmara e do Senado 
- Sua Excelência demonstrou uma grande 
sensibilidade. Em muitas medidas, Sua Exe
celência é aplaudido exatamente porque vai 
direto à sensibilidade popular. 

O SR. NEY MARANHÃO- Esta é a visão 
do estadista, Senador. 

O sr. Cia Sabóia de Carvalho- E do qUe 
tem feito, não tem ofendido tanto quanto 
o Sr. João Santana: A desgraça é a fala do 
Sr. João Santana. Esse, com vocação de dita
dor_. termina sendo o "bobo da corte" por- -
que, na verdade, ele não vai conseguir consu
mar esses intentos hitleristas e fascistas que 
anuncia à Nação. Maior do qi.ie tudo, maior 
do que qualquer coisa é o direito individual; 
.o direito de_ cada um deve predominar; a indi
vidualidade é muito importante, no que con
cerne à garantia que a Constituição oferece 
ao cidadão. Se algu!U dia pensarmos que va
mos ter um Estado forte, com um cidadão 
fraco, estaremos dando, com essa crença, 
apenas o atestado da mais miserável ignO
rância. Tudo começa no cidadão, para poder 
ter~inar no Estado. Com cidadãos desgaran
tidos, com cidadãos trêmulos, com a neurose 
espalhada pela administração pública, com 
o terror dos campos de concentração em ple
no uso·neste País, o Governo não chegará 
a bom termo. Chega a bom termo com a 
filosofia do Plano, porque-esse realmente 
atende àquilo que seria feito por qualq'uer 
Partido que chegasse ao poder e quisesse 
acertar. A filosofia está muito correta, os e'x
cessos até foram corrigidos. E eu já louvei, 

aqui nesta tribuna, esta qualidade do Presi
dente, de retroceder, de _reexaminar, de 
"emendar à mão", como se diz popularmen
ter Isto é qualidade, isto não é defeito. As 
pessoas inteligentes sabem retroceder - e 
rn. retrocedido, Agora, ele precisa de uma 
medida muito séria, que é acabar com o terror 
que V. Ex~ condena no serviço público e par· 
tir para medidas legais, constitucionais e con· 
cretas. Parabenizo V. Ex• por seu pronun
ciamento. 

O Sr. Presidente (Alexandre Costa)- Pe· 
ço ao nobre orador não conceda mais apartes, 
pois o seu tempo já ~stá esgotado. 

O SR. NEY MARANHÃO -Terei prazer 
em respeitar a decisão da Mesa, nobre Presi
dente Alexandre Costa. 

O Sr. Carlos Alberto -Faço um apelo 
a V. Ex~. porque j_á estava inscrito- estive 
na lista de espera... -

O SR. NEY MARANHÃO- Dependendo 
da condescendência da Mesa e sendo muito 
rápido, acredito que o nobre Senador Ale· 
xandre Costa poderá dar esta autorização. 

O Sr. Carlos Alberto- Meu querido Sena
dor Ney Maranhão, V. Ex~ hoje profere pro
nunciamento, já imbuído da missão de Vice· 
Líder do Governo nesta Casa. V. Ex• coloca 
em debate -e o mais amplo, o mais demo
LTático possível - o Governo democrático 
que aí está. Eu escuto tOdos os apart.es e 
neles sinto uma preocupação de quase todOs 
os Senadores, no que diz respeito às demis· 
sões, no que diz respeito a a tos da Secretaria 
de Administração do Governo Fernando Co· 
llor. Digo a V. Ex•: sou um dos aliados, aqui, 
neste Plenário, do Governo Collor, mas acho 
que uma coisa é muito errada. E gostaria 
que- V. EX', na ·condição de Vice-Lfder do 
Governo, levasse esta minha apreciação. Se? 
nador Ney Maranhão, governo se governa 
com aliados, e o governo é forte quando exis
te exatamente ao lado dele, para governar 
com ele, os aliados. O Governo Femand'o 
Collor peca ... E digo isto ~ãocomo um oposi
tor, não como um crítico do Governo, mas 
como uma advertência para que V, Ex1 leve 
ao Palácio do Planalto e ao Presidente da 
República esta minha preocupação, porque 
já ouvi, por diversas vezes, algumas informa
ções e algumas notícias sobre boicotes ao Go
verno Fernando Coiior. É verdade! Se o Pla
no não der certo é por culpa do próprio Palá
cio do Planalto, que, até o presente momen
tQ, tem adtninistrado este País com os adver· 
sários. Em todos os postos da administração 
pública do Governo Federal, estão os homens 
do Gover!lo do passado - em postos-chaves, 
em postos da maior importância para esta 
Nação. Então, é precfso que- haja, acima dé 
tudo, neste momento, um encaminhamento, 
para que se possa dar ao Governo o suporte' 
de que ele necessita, que é exatamente gover· 
nar com os aliados, pois os adversários é que 
estão mandando. Preste atenção, Sénador 
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Ney Maranhão, os adversários continuam 
mandando neste País e boicotando o Gover
no Collor. Sobre demissão, nãq acredito que 
nenhum funcionário público que trabalhe, 
que preste serviços à Nação, esteja preocu
pado com demissão. Quem está preocupado 
com demissão é quem tem dois, três empre· 
gos e não faz nada. Está ganhando sem fazer 
nada. Não vai ao trabalho sequer pata assinai" 
o ponto. Este, realmente, está preocupado. 
Parabenizo V. Ex• pelo seu discurso e me 
congratulo com V. Ex~. porque oficialmente, 
hoje, é o nosso Vice-Líder, ou seja, o Uder 
de plenário que fala nesta hora, como Líder 
do Governo. Que V. Ex•- possa captar as mi·_ 
nhas palavras e, como Vice-Lídcr. também, 
decida a questão, para que este Governo, 
eleito democraticamente pelo povo, governe 
com os aliados, e não deixe que o PMDB 
e outros Partidos governem este Pafs. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Sena· 
dor Carlos Alberto, o aparte de V. Ex•, n~ste 
instante, me faz lembrar o grande Uder do 
Governo Juscelino' Kubitschek, no Rio de Ja
neiro, em que a Bancada do PSD e do PTB, 
que davam sustentação a Sua Excelência, 
sempre acompanhava sempre atenta os con· 
se lhos e os debates de que participava Tarei· 
sià Vieira de Melo, o grande conterrâneo do 
Senador Jutahy Magalhães. Esse conselho 
que V. Ex~ me está dando nesta aprte, tem 
realmente que ser dado e transmitido a todo 
o Governo. 

No que concerne ao Secretário João Santa· 
na, realmente quem está executando esse en· 
xugamento da máquina administrativa, S. Ex· 
levou muita lamborada aqui dentro, e com 
razão, porque está falando demais. Então, 
o conselho que dou ao Secretário João San· 
tana é aquele do nordestino "Conselho é co
mo rapé, toma quem quer". Que o Secretário 
João Santana execute as ordens do Presiden
te, enxugue a máquina, mas fale pouco; exe· 
cu te mais e fale menos, porque isto evitará· 
o que está acontecendo neste País. 

Agradeço a V. Ex• pelo aparte. Tenho cer
teza de que as Lideranças do Governo e a 
maioria que irá dar sustentaç;:to ao Presidente 
Collor, no Senado e na Câmara, irão-reeditar 
aquela maioria que Juscelino Kubitschek teve 
naqueles anos dourados do desenvolvimento 
do País. -

Sr. Presidente, Com_ o brutal enxugamento 
da liquidez monetária executada pelo Plano, 
adverter-se que poderá ter um efeito mais 
nocivo para a Região, principalmente devido 
à fragilidade financeira do setor infOrmal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero-me 
cc;>ngratular c_om os técnicos da Sudene, espe
Cialmente com Abdias Moura, Abelardo Bal· 
tar, António Carneiro Leão, Fernando Bar· 

-ros, Maria das Graças Duarte e Tereza Sá 
B;arreto, autores do referido documento, pela 
análise profunda que fizeram do plano de 
estabilização económica ê. pela brilhante in· --

terpretação que deram das suas conseqüên
cia~s para o Nordeste, demonstrando, assim, 
mã.is uma vez, a alta competência dos técnicos 
~aquela autarquia de desenvolvimento regio· 
nal. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. NEY MARANHÃO EM SEU 
DISCURSO. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• . DE 1990 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Serão obrigatórios nas faculda· 

des de medicina do país cursos de graduação 
e pós-graduação em Geriatria. 

Art. 2" Nas áreas de enfermagem, psico· 
logia, nutrição, assistência social fisioterapia 
e terapia ocupacional serão ministrado~ cur
sos de gerontologia. 

Art. 3~ Nos hospitais públicos-e privados 
haverá ambulatórios e unidade de internação 
para o idoso. 
. Art. 4" Nos grandes centros e, onde for 

possível, criar-se-ão Centros Geriátricos para 
pesquisar, ensinar e dar assistência aos ido· 
SOS. . -

Art. s~ O poder público e a iniciativa pri · 
vada incentivarão o surgimento de Comuni
dades Geriátricas onde o idoso possa viver 
com dignidade e_ respeito tanto em _t~rmo~ 
sociais como emocionais. - -

Art. 6u Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

Nos EE.UU. é- grande a participação no 
mercado de trabalho de homens e mulheres 
com mais de 65 anos. Os homens chegam 
a 28,5% e as mulheres a 9,5%. Essa porcen· 
tagem, todavia, está diminuindo "pela cres
cente longevidade, graças aos benefícios do 
crescimento económico'' (Rev. Problemas 
Brasileiros-Ano XVI- n~ 172 :-Fevereiro 
de 1979. pg. 16). 

Hoje há um confronto ingrato entre o ho
mem que· ainda está longe da aposentadoria 
e o jovem, menos experiente, mas cheio de 
energia, dinamismo e entusiasmo. 

No Brasil já existe a "sociedade dos ido
sos", sem integração e participação em seu 
meio social. 

No ano 2.000 haverá no· mundo, mais ou 
menos, 600 milhões e no Brasit mais de 20 · 
milhões de indivíduos com mais de sessenta 
anos de idade, segundo a Assembléia Mun
dial sobre o Envelhecimento, realizada em_ 
Viena, na ÁuStria. 

O idoso, esse_.desconhecido e pouco aten· 
dido. Ignora-se quase em sua totalidade o 
seu aspect6 biológico, embora se saiba que 
a velhice "é a conseqüência inelutável da evo
lução do organismo, cuja característica prin
cipal é o desgaste corpóreo e mental". Segun
do Baruch, ao aumento da longevidade nos 
próximos vinte anos porá mais problema para 
a atual e próximas gerações que o desenvol-

vimento tecnológico, o melhoramento dos 
transportes e das comunicações c o aproveita· 
menta da energia nuclear. (Cf. Jerõnimo Ge· 
raldo de Queiroz - Direitos do Idoso -
Rev. UFG- Jan-Dez de 1985- pág. ó2). 

O idoso é ainda mais desconhecido em seu 
aspecto psíquico ou psicológico. Suas habili· 
dade$ declinam-se e sua inteligência também. 
Mesmo aqui se viaja pelo mundo das probabi· 
!idades. Assim, é preciso que a terceira idade 
seja conhecida cientificamente e tratada de 
um modo justo, humano e di~no. 

A gerontologia social nos ãpresenta a teo
ria da atívidade segundo a qual melhor vive 
quem permanece ativo até o fim de sua vida. 
Programas não institucionais devem -ser cria· 
dos para restabelecer o processo de convi· 
v:ência social do idoso com o melo. pOssibili· 
tando, assim seu desenvolvimento pe:,.soal e 
sua integração pessoal. (Cf. Rev. Problemas 
Brasileiros -Ano XVI- n•.> 172- fevereiro 
de 1979). 

Uma das soluções que historicamente apre
sentaram para enfrentar o problema do idoso 
fOi a cr1ãção de aSilos. Só que é uma solução 
trágica ,PoiS os asilos não passam de ''depó· 
sítoS" de pessoas, para abrigar um ''segmento 
populacional segregado". 

O que se percebe é que ninguém está-inte.: 
ressado no problema do idoso. Dos velhos 
.nem a família quer se preocupar. -«A partir 
da chamada revolução de 30 ... o atendimento 
à velhice foi sendo deixado nas mãos de enti· 
dades particulares, limitandO-Se o Poder Pú
blico a destinar-lhes auxílios ou subven,ções". 
(Rev. São-PaulO ein Perspectiva -Out.-Dez. 
1987). 

Ao Estado, projeção da classe dominante, 
não interessa cuidar da terceira idade que 
nada mâis pode render ao sistema de produ-
ção capitãlista. - -

O homem tem "direito a uma velhice de· 
cente e participante sempre que possível jun
to à família e à comunidade". (idem, pág. 
75). 

Para que o' idoso viva ess~ decência e tenha 
essa participação social e comuntária, é pre
ciso que a sociedade conheç~_Jun~~ental· 
mente e cientlficamemte a terceira idade do 
homem. Então é preciso que pensemos em -
nossos Cursos de Medicina e seus afins para 
neles se criar cursos de graduação e póS-gra
duação em Geriatria. Criar Centros Ger~á
tricos para promover a pesquisa ensino e as· 
sistência aos idosos. 

E para enfrentar a nebulosidade de tal rea- · 
lidade, é humano que se crie comunidades 
geriátricas onde o idoso possa viver de_cente
mente, como criatura humana que é, aten· 
dendo a seus aspectos sacias·, e eniqcionais, 
com clube de lazer, festas, jogos, turismo e 
tanta outra coisa que pode ser inventada e 
imaginada para seu bem estar. 

Eis, aí, Creio, uma possíVel solução cientí
fica e social para tão momentoso problema. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1990.
Senador Ney Maranhão. 
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ANEXO I 

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS POR REGIÃO 

Região NQ Funclonârios/1.000 Hab. 

Norte 
Nordeste 
Sudeste 
Sul 
Centro-Oeste 
Não localizados 

9,5% 
22,0% 
38,8% 

9,6% 
14,4% 
5,7% 

100,0% 

7,5 
3,6 
4, 1 
3,0 
9,8 

Obs.: Funcionários Públicds da .Admini straç~o_ Direta, Repartições P~b1 icas. 
Autarquias e Fundações. 

Fonte: IBGE - 1990. 

ANEXO I I 

APLICAÇÃO DE RECURSOS PELAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Região Ap 1 fcação "Per cap t ta" 

Norte 
Nordeste 
Sudeste 
Sul 
Centro-Oeste_ 
Brasil 

Fontes: SEST e IBGE - 1980. 

(*) Brasil tndice 1 

Durante o_ discurso 00 Sr. Ney Mara
nhão, o Sr. Nelson_ Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu· 
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secre-
tário · 

Durante o discurso o Sr. Ney Mara
nhão, o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secre
táriO deiXa if cadeira dti presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa 2~ 
Vice-Presidente. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Pe_ço a 
palavra para uma questão de ordem, S'r. Pre
sidente 

O SR. ,PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concédo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO 
(PMDB -CE. -Para -que-stilo de ordem:)_
Si'. Presidente, Srs. Senadores, ocupo neste 
instante, o microfone do Senador, par~ fazer 
uma consulta a V. Ex~, no momento em que 

sua expriência está atuando na Presidência 
dei Senado Federal. 

Sr. Presidente, diz o Regimento Interno 
do Senado que a proporcionalidade dos Parti
dos nas Comissóe_s permanecerá durante toda 
a Sessão Legislativa. No entanto, estou sendo 
informado, por assessdtes da Mesa do Sena· 
do Federal, que as composições teriam sido 
alteradas, em virtude de mudanças partidá
rias. Então, o PMDB diminuiu bastante; o 
PSDB cresceu um pouco; o PFL também 
cresceu um pouco. Houve uma mudança par
tidária considerável aqui, dentro do Senado 
Federal. 

Amanhª- tenho uma reunião importantís
sima da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. E, posto que o Regimento de
termine que somos 21 naquela Comissão, ja 
estou com 23. A Presidência da Comissão 
não terá como reduzir, nem como aumentar 
nenhuma representação. A Comissão é com
posta pelas mdicações das Lideranças, e pela 
providência da Mesa do Senado. 

2,8 
0,6 
1, 3 
0,5 
0,6 
1,0 (*) 

Quero saber corno devo proceder amanhã 
ao novo cálculo que está sendo feito ao arre
pio do Regimento do Senado Federal. 

Mas não é la que posso examinar este as
pecto. 

Então, estou aproveitando para levantar 
uma questão de ordem- não sei se é adequa
da, neste momento, para que nos possamos 
reunir amanhã-, para saber como vou pro
ceder: de acordo com o art. 81 do Regimento 
Interno do Senado Federal ou de acordo com 
as· comunicações que estão chegando ao co
nhecimento da Comissão. Comunicações que 
me levam já a 23 membros, quando a Comis
são tem exatamente 21. 

Gostaria que V. Ex• resolvesse esta questão 
de ordelll. _E o_ que estou submetendo a V. 
Ex\ para sat:ier -da observância ao art. 81 do 
Re~imentO Interno da Casa. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, eminente 
Senador Cid Sabóia de Carvalho tran:.mite 
a V. Ex• a sua apreensão como Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e CiJa
dania, diante da perspectiva de ser decidida 
amanhã uma nova composição dessa Comis
são. 

Profundo conhecedor do Regimento Inter
no e tendo à mão um exemplar da nossa Lei 
Interna, V. Ex• chegará à evidência, pon.1ue, 
claro, meridiano e lfmpido, o texto da nossa 
Lei Interna inadmite na Sessão Legislativa 
qualquer modificação na propóréionalidade. 
Mesmo que os Parttdos sofram defecções na 
sua composição, não se processará qualquer 
alteraç-.lo na composição das Comissões Per" 
manentes. 

É isso que diz o Regimento, Sr. Presidente, 
com absoluta clareza~ não há necessidade se" 
quer de qualquer interpretação, basta a sim" 
pies leitura do texto regimental. Daí por que 
acredito que V. Ex', com a vivência que tem 
desta Casa, Titular de vários mandatos no 
Senado Federal, da Cadeira Presidencial diri
mirá qualquer dúvida que porventura venha 
a ser suscitada em relação a essa modificação 
na composição das Comissões Permanentes. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-É sobre este assunto que V. Ex~ vai falar? 

O Sr. Jutaby Magalhães - É sobre este 
assunto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, desejo prestar um esclare
cimento, porque, pelas palavras do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, parece que os Parti· 
dos estão fazendo uma nova distribuição de 
Senadores nas Comissões. 

Não é esta a interpretação correta. Quem 
fez a nova distribuição foi a Mesa do Senaàõ. 
Quem fez os novos cálculos foi a Mesa do 
Senado. E, por indicaç<'iodaMesa do Senado, 
cada Partido tomou conh!!cimento da sua par
ticipação nas diversas Comissões. Dentro 
dessa nova divisão, o's Partidos fizeram as 
novas reivindicações. 

Portanto, a decisão foi da Mesa do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-A respeito da questão de ordem, a Presi· 
dência comunica ao nobre Senador Cid Sa" 
bóia de Carvalho que irá convocar as Lide
ranças. Trata-se de assunto polêmico e, opor
tunamente, a Mesa dará resposta á questão 
de ordem de V. Ex• 

O Sr. Carlos Alberto -Sr. Presidente, pe
ço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Car" 
los Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDC- RN. 
Para comunicação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, estive viajando pelo inte
rior do Rio Grande do Norte e pude, nessas 
viagens, manter algum conta to com prefeitos 
do interior. 
_ Estive no Município de Santa Cruz, onde 

recebi o mais veemente apelo do Prefeito_ 
FrancisquinháMedeiros; o prefeito da cidade 
de Santa Cruz me falou a respeito de coisas 
contundentes no que diz respeito ao momen
to crítico por que passa o seu Munidpio. San
ta Cruz, hoje Município-pólo da região do 
Traiii, está passando pelo momento mais dra· 
mático,_ por conta da estiagem, por conta da 
se_ca que se abateu sobre o meu Rio Grançje 
do Norte. Senti, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, não somente da parte do Prefeito de San
ta Cruz, como de todos os prefeitos com 
quem puder manter cantata no meu Estado, 
a apreensão, a preos:!!Eação. Até o presente 
momento, aqu-ele povo, que lá está sofrendo 
a_estiagem, a seca calcinando as lavouras, 
matando os rebanos e não permitindo que 
o homem possa produzir na terra, até o pre
sente momento aquele fato não recebeu ne
nhuma palavra, nenhuma ação concreta que 
lhe amenizasse o sofrimento. 

Sei perfeitamente, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, que não é só o Rio Grande do Norte 
que atravessa essa situação difícil. É todo o 
Nordeste. O próprio Maranhão, de V. Ex~; 
o Ceará, do Líder do_PMDB, Senador Mauro 
Benevides; e tantos outros Estados da Fede· 
ração, no Nordeste, estã.o sem ter como aten-, 
der aos trabalhadores, que estão bu~cando 
os ç:entros urbanos, porque não têm no cam
pO o que fazer. E, aí, aumenta-se a prosti
tuição, a marginalização, a delinqüência, por
que esse homem do campo vai para a cidade 
sem profissão qualificada, sem preparo para, 
realmente, assumir um trabalho na cidade 
-e lá não existe trabalho. Logo, estão in" 
chando os_centros urbanos com o homern fora 
do seu habitat. Na verdade, estamos passan
do por mais uma crise, ou :Seja por mais uma 
estiagem ou seca do Nordeste. 

-Por isso, Sr. P~sidente, Srs. Senadores, 
como Seilâdoi do Rio Grande do Norte, ve
nho, mais uma vez, neste Plenário, apelar 
para o Presidente da República, para o Secre
tário do Desenvolvimento Regional. 

O Nordeste, principalmente o Rio Grande 
go Norte, não tem mais tempo para esperar. 
E preciso uma ação concreta, urgente, já, 
para que possamos tirar aquele povo do soffi-
mento. _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sentimos 
perfeitamente que muitas das medidas adota~ 
das, em todos os Governos passados, foram 
paternalistas, de momento, de ocasição. Cõin, 
isso, torna-se cada vez mais difícil viabílizar 
um projeto para o Nordeste, porque se chega 
ao momento em que o nordestino está pas
sando dificuldades. Há que se estender a mão 
ao Nordeste num momen.to em que ele atra-

vessa dificuldades; estender"lhe à mão num 
momento em que ele está pedindo esmolas. 

Como Senador do Nordeste, entendo que 
nós, que fazemos uma Região tão rica, não 
podemos ficar tão" somente a pedir ajuda ou 
esmola de Governo_. Precisamos de ação, 
bem como de um projeto viável, concreto, 
não paternalista, para que o Nordeste possa 
caminhar e se desenvolver, e seu povo, a sua 
gente possa trabalhar, viver bem condigna
mente. 

Sr. Presidente., apelo, mais uma vez, aqui, 
nesta hora, da tribuna do Senado Federal, 
ao Senhor Presidente da República, Fc::rnan
do CQllor, a fim de que tome mediçlas urgen
tes para sanar o grande sofrimento de nosso 
Estado. Há miséria no Rio Gr-aflde do Norte, 
há fome e desemprego, em conseqüência das 
estiagens e da seca que se abateu sobre o 
nosso Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a·palavra ao nobre Senador Mau~ 
ro Benevides. 

O SR. MAUJ,W BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, deve ser_ empos
sado na Presidência do Banco do Nordeste, 
agora,_ às 18 horas, o novo titular dessa enti· 
dades de crédito oficial, Dr. Jorge Lins Frei" 
re, que, após haver exercido funções na área 
bancária, quer no BNDES, quer na área pri· 
vada, ou seja no Banco Econômico, vem de 
sef nomeado pelo Senhor Presidente da Re
pública para gerir os destinos daquela institui-
ção financeira. ~ 

Preso às atividade parlamentares, não pu· 
de comparecer, quer como integrarite da 
Bancada nordestina, quer como ex-Presiden
te da BNB, àquele ato quer representa utn 
marco signficativo na vida da instituiÇãO, ain
da mais porque o Dr. Jorge Lins Freire ascen
d~ à direção do BaiJCO n_o momento_ em que 
profundas -alterações estão sendo preconiza
das na área económico, na presente ad~inis. 
tração. 

Diria a V. Ex", Sr. Presidente_e Srs. Sena
dores, que o Banco do Nordeste, a partir 
de 15 de março, foi alcançado por duas medi· 
das que estão repercutindo in_tensamente jun
to ao seu qualifíc~ado coipO- de servidores, 
bem assim junto â opinião pública no chama
do polígono das secas. 

A primeira dessas medidas, Sr. Presidente, 
relaciona-se, com a eXclusão do Banco do 
Nordeste do Conselho Monetário Nacional.. 
V. Ex• se recorda que com o seu voto, nesta i 
Casa, ainda em 1979, o Senado garantiu, com 
o apoio também da outra Casa do Congresso, 
a presença do Nordeste no Conselho Mone~ 
tário Nacional, orgão que está incumbido de 
fixar as diretrizes da polftica econômíCa e fi
nanceira do País. 

Na reformulação do Conselho Monetário 
Nacional, Sr. Senador Alexandre Costa, que 
preside esta Casa no momento, excluiu-se o 
Banco do Nordeste, exclui~se também o Ban
co da Amazônia·, desfavorecendo-se, portan
to, essas duas importantes _Regiões de vozes. 
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autênticas que poderiam defender, ali, os in
teresses tanto da Região Norte como da Re· 
gião Nordeste. 

Mais_do que isso. Sr. Prcsidente,_ern razão 
das medidas adotadas na área económica, 
continuam retidos os cruzados novos do Fun
do Constitucionãl do Nordeste, -Ú>talizando 
algo em torno de Cz$ 6 bilhões_~? SOO milhões, 
sem que até o presente momento a Müíistra 
da Economia tenha demonstrado qualquer 
preocupação em fazer chegar ao Banco esses 
recursos destinados ao estímulo das ativida
des produtivas. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. MAURO BENEVJDE-S - Com 
imeilso prazer, nobre Senador Mansueto de 
Lavor. 

O-Sr. Mansueto de Lavor- Senador Mau· 
ro Benevides, ao tempo em que V. Ex• faz 
o registro da posse do novo Presidente do 
Banco do Nordeste do Brasil, a par desse 
registro a que me associo, também desejando 
ao Presidente e à nova Diretoria pleno suces
so à frente desse importante banco de desen
volvimento regional, que já foi presidido por · 
V. Ex•, numa administração das mais profí· 
cuas economicamente e _socialmente tam· 
bém. Gostaria de, na linha do pronunciamen
to de V. E~. lamentar que uma das conquisM 
tas mais importantes das Constituição Fedt!· 
ral, isto é, a luta contra o desequilíbrio regia· 
na! e, ainda mais, no caso do Nordeste, a 
conquista de um fundo de desenvolvimento 
voltado em 50% dos seus recursos para semi· 
árido, ora atingido por mais uma seca cruel, 
tenha o Banco do Nordeste do Brasil se esva" 
ziado, perdendo status, perdendo lugar no 
Conselho Monetário Nacional e estejam os 
recursos do Fundo Constitucional, geridos 
pelo Banco do Nordeste do Brasil, bloquea
dos, como se fosse dinheiro de especulador 
barato. Não posso entender, Sr. Pre~id"t!nte 
e emini!rite ·s-enãdoi" Miiuro BenCvides, como 
é que -reCursos federais destinados ao desen· 
volvimento regional, e dentro dessa Região 
como é o Nordeste, destinados para ativi
dades produtivas. na área da seca, estejain 
bloqueados como se fosse recursos de especu· 
lação, de magnatas. Isso é uma flagrante con
tradiçáo. A primeira medida, portanto, no· 
bre_ senador, será lutarmos para o desblo· 
queamento dos recursos desse fundo ao lado 
de outros recursos que 'O Governo Federal 
deva carrear para a área. Parece uma brinca
e mau gosto que os recursos do Fundo Consti· 
tucional do Nordeste, a metade dos quais des
tinad_os a amenizar o problema da seca por 
obras de produção regional, estejam blo· 
queados. Ass_ocio-me ao pronunciamento de 
V. Ex• e parabenizo-o pela oportunidade de, 
no momento em que parabeniza e deseja vo; 
tos à nova direção do BNB, sucessores de 
V. Ex', que se lembre o Governo Federal 
e este Senado_ de que há essa verdadeira aber
ração, de bloquear-se dinheiro destinado ao 
desenvolvimento da região semi-árida do 
Norde.ste. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se
nado! Mansueto de Lavor, V. Ex• coloca com 
muita felicidade essas duas questões que fo
ram por mim afloradas, e endossa, canse· 
qüentem_ente, o meu apelo para que o Gover
no, ao iniciar--se_ essã_nova administração, 
adote, sem_Jl)ais __ tardança, providência para 
libe~ar os recursos do Fundo Constitucional 
e para restituir ao BNB o lugar que lhe era 
destinado no Conselho Monetário Nacional. 

O Sr. Jorge Lins Freire alça-se portanto, 
a Presidência do Banco do Nordeste e deve, 
imediatamente, encetar uma luta para pri
meiro, conseguir obter da Ministra da Eco no· 
mia liberação desses recursos de 6 bilhões 
e 500 milhões de cruzeiros; e, segundo, que 
_se_ garanta, através de um novo decreto, a 
presença do Banéo- do Nordeste no Conselho 
Monetário Nacional. 

É preciso que V. Ex" saibam, Srs. Senado
res, e o nobre Presidente Senador Alexandre 
Costa sabe disto muito bem, nordestino que 
é, que o Banco do Nordeste tem uma estru
tura que pode colaborar decisivamente na 
adQção das linhas mestras de uma política 
que favoreça o Nordeste. Temos uma autén· 
tica universidade na estrutura do banco que 
é o Etene, composto de técnicos da maior 
competência, e o novo Presidente deve utili
zar o seu qualificado corpo funcional os-seus 
servidores de todas as hierarquias, para que 
o banco possa reiniciar a sua caminhada, ga
rantindo uma presença constante na acele
ração do desevnolvimento nacional. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permíte-me 
V. Ex'_ mais um a_earte? 

--O SR. MAURO BENEVIDES- Com mui
to prazer. 

O Sr. Mansuetode Lavor- Eu li um proje
to sObre essa idéia, lialutar é verdade, de en
xugar a máquina administrativa, idéia de que 
o Banco do Nordeste se reduziria a um grande 
escritório central e a umas meras agências 
regionais desativando, praticamente, ~odas as 
agências médias e pequenas de cidades do 
Nordeste. Não sei se V. Ex' leu ou recebeu 
a infoi"inação. EsperO que isso não passe de 
alguma elucubração, de algum tecnocrata de
sempregado, o no ócio, porque, se se fizer 
isso, se desmantela, praticamente, um dos 
granQ_es _ins-trumentos region"a.is. O Ba-nco dO 
Nordeste é um banco eminentemente social, 
nãQ pode concorrer com bancos comerciais, 
não dá prejuízo; os recursos geridos e admi· 
nistiados lhe dão, suficientemente, meios pã.w 
ra a sua manutenção e autogestão, mas ele 
não pade procurar os lucros que os bancos 
particu-lares procuram. Nesse sentido_, não há 
razão de desativação e fechamento de agénw 
cias, vi a declaração de um dos tecnocratas 
da equepe económica de que há esse plano 
de __ reduzrir agências e maiS agências, tanto 
do Banco do_Nordste, quanto do Banco do 
Brasil. Gostaria de reforçar a posição de V. 
Ex• em defesa da instituição do Bãnco do 
Nordeste, sei que não é apenas uma questão 
de sat.rdosismo, mas é a defesa da Região 
~ V. Ex~ foi um dos maiores presi~e~tes 

que aquele_ banco já conheceu, seguindo a 
linha de um Raul Barbosa, por exemplo, e 
tantos outros. É preciso lembvrar que há essa 
incursão contra o Banco do Nordeste, já não 
agora na perda do seu status do Conselho 
Monetário Nacional, mas no encurtamento 
das suas atividades junto ãs comunidades 
mais carentes, e isso é uma característica do 
Banco do Nordeste: ser um banco de desen
volvimento, mas um banco, também, de aten
dimento social à vastas áreas da população 
do Nordeste. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se
nador Mansueto de Lavor, V. Ex' aflora, 
realmente, questões de real magnitude para 
a vida do Banco do Nordeste. Embora essas 
soluções tenham sido incorretamente aventa
das, eu não acredito que elas possam prospe
rar. A partir do momento em que o Presi· 
dente Jorge Lins Freiirese inteirar da reali~ 
dade do BNB, do seu quadro de servidores, 
dos objetivos das suas agências disseminadas 
por cerca de 180 municípios brasileiros e, não 
acredito que S. Ex~ com o apoio da opiniâo 
pública regional, se disponha a aceitar essas 
alterações que vão prejudicar sensivelmente 
o atendimento de importantes áreas carentes 
do chamado Polígono das Secas. 

Portanto, SL Presidente, nobres SenadoM 
res, çstou absolutamente certo de que a posse 
do Presidente Jorge Lins Freire vai sinalizar 
uma nova etapa do Banco, e se qualquer in
vestida vier. a ser preparada ou direcionada 
com o objetivo de alcançar o Banco, m.inimiw 
zando as suas excelentes atividades, nós aqui 
nesta Casa do Congresso Nacional estaremos 
formando uma linha de frente, para que se 
garanta a ele o funcionamento dentro daque
les padrões retilíneos que, desde 1954 até ho
je, têm caracterizado a sua atuação como 
agente propulsor do desenvolvimento nacio
nal. 

Fica aqui, Sr. Presidente, o registrei da pos~ 
se do nosso Presidente do Ban<;.o do Nordeste 
e, com esse registro, a expressão de nossa 
confiança em que o Dr. Jorge Lins Freire 
haverá de conduzir o Banco, para que ele 
possa, da melhor forma possível, atender aos 
anseios de desenvolvimento de 40 milhões 
de brasileiros. (Muito_bem!) 

_O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concedo a palavra a V. Ex~ 

~O SR: FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB- SP. Como Uder. Sem revisão 
do orador.) -Sr. presidente, Srs. Senadores, 
informo ã Mesa do Senado que as indicações 
que procedi hoje, no sentido da reconstitui
ção da Representação do PSDB nas várias 
comissões, é em estrita obediência ao Regi
mento Interno do Senado, que reza, no seu 
art. 81, § !P: 

«A substituição de membro da comis
são que se desligar do Partido ao qual 
pertence o lugar na comissão, não altera
rá, até o encerramento da: sessão legisla-
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tiva respectiva, a proporcionalidade an
teriormente estabelecida." 

Esta proporcionalidade tem que ser refeita 
a cada Sessão Legislativa. _ 

Só não o fizemos anieriOrmente, não por 
falta do PSDB, mas por falta de uma comuni
cação que nus ·desse a nova proporcionali
dade. 

Então, foi em Ql)-edíênCI.a estrita aO Regi
mento que assim procedemos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-A Mesa agradece a V. EX" a informação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. _ _ _ 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, tenho em mãos o Pro
jeto de Lei da Câmara n" 9, deste ano, que 
dispõe sobre a criação do programa Diário 
do Congresso Nacional para divul~ação dos 
trabalhos do Poder Legislativo pela tele.visão, 
e determina outras providências. 

O texto aprovado pela Câmara, em caráter 
de urgência, tem esta disposição: 

"PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 9, DE 1990 

(N~ 4.432/89, na Casa de origem) 
Cria o Programa Diário do Congresso 

Nacional para divulgação dos trabalhos 
do Poder Legislativo na televisão, e deter
mina qutras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1" Fica criado o Programa Diá

rio do Congresso Nacional televisionado 
para divulgação dos trabalhos do Poder 
Legislativo. 

Art. 2o As emissoras de televisão re
servarão, gratuitamente, de segunda a 
sexta-feira, entre as 19 (dezenove) e as 
(vinte) horas, 10 (dez) minutos para a 
transmissão dos programas de divulga
ção dos trabalhos legislativos, em cadeia 
nacionaL 

Parágrafo único. A programação·,--
bem como sua geração c produção, fica
rão a cargo e sob a r~pçmsabilidade das 
Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 

Art. 3" Resolução do Congresso 
Nacional disporá sobre a execução desta 
lei. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5o Revogam-se as disposições 
em contrário." 

Brevemente, o Senado estará, em Plená-
rio, discutindo esta matéria. - - _ 

Sr. Presidente, certa vez, Paulo Brossard, 
éntão Senador pelo Rio Grande do Sul, disse 
que, se ele quisesse que o fato importante 
fosse mantido em segredo, o revelaria aqui 
neste recinto.lsto é, em uma sessão plenáría 
do Senado. Acrescentou que as paredes deste 
recinto eram de chumbo, intransponíveis pe
lo som. 

A afirmação parece exagerada, mas, na 
realidade, não o é. As divulgações feitas pelas 
televisões e pelOs jornais se circunscrevem 
ao ridículo ao que não se pa'isa aqui e sim 
nos corredores. 

Veja V. Ex•, Sr. Presidente, que recente
mente obtivemos aprovaçãp, no Congresso 
Nacional, de antigo Pfojeto nosso, resultado 
de luta nossa, que se converteu na Lei n9 
8.009, que torna impenhorável a casa pró
pria. Nenhum jornal, nenhuma televisão, to
cou neste assunto, embora molhares de pes
soas estejanl--sendOexeCUtadas. A -notícia de 
um fato poderia ser salutar, para que as ações 
fossem sustadas pela nulificação das penhoras 
e liberadas as casas ora protegidas pela nova 
lei. Nada se divulgou a este respeito. 

Hoje, recebi a visita de um cantador nor
destino, António Sobrinho. E, então, che
quei à conclusão de que nós, do Congresso 
Nacional, para as coisas sérias, temos que 
nos valer dos antigos menestréis. Antigamen
te, quando não havia rádio nem televisão, 
quem difundia as notícias dos Congressos 
eram os correios, menestréis e às vezes_ canta
dores. Um cantador se encantou com o meu 
projeto _e, junto com outros, está difundindo 
a sua _existência, porque emissoras de rádio, 
jornais e _canais de televisão não divulgam 
nada de sério DeSte País. Jornalista não divul
ga nada de sério. Registra a fofoca. Se eu 
fizesse um gesto indevido ou engraçado, ime
diatamente estaria sendo focalizado no ridí
culo, par~ passar no programa do meu ilustre 
colega Alexandre Garcia. O_sério não sere
gistra, Sr. Presidente. 

Então, pergunto: é oportuno ou não opor
tuno, é conveniente ou não vantajoso que 
o Congresso Nacional tenha um canal de notí
·ciaS, de propagação de seu trabalho, das suas 
atividades legislativas? 

Então, a televisão agora se eriçou, ela acha 
que as novelas "Pantanal" e "Rainha da Su
cata" têm mais importância, e que tais pro
gramas são de grande valor. para a cultura 
nacional. O piOr é o seguinte: é que agora, 
numa -concorrência desenfreada e'hl que a 
GIO&Oestá perdendo para a Manchete, resol
veram desnudar os personagens. Surgem ce
nas de sexo quase que explícito, mas de valor 
artístico inferior aos filmes pomds que estão 
à disposição, nos vídeos; pelo menos dão edu
cação sexual mais completa. 

Aliás~ eu tive um professor, no doutorado, 
um dos homens sábios deste País, chamado 
Nuno Lísboa.--Homem muito católico, muito 
religioso; na-época do doutorado, ele falava 
do empenho que o homem deveria ter em 
satisfizer a_ esposa para que hoUvesse feliciM 
dade conjugal. Não sei como ele conjugava 
tanta ciência com a religioSidade de que era 
detentor. Muitos anos depois, no _exercício 
na advocacia, _vi que a felicidade conjugal 
em grande pa:r-te decorre exatamente desse 
entCmdimenta. 

Pois bem, os filmes pornds são muito mais 
interessantes do que essa pornografia que es
tão mostrando nas novelas. E se levantam 
agora contra o Congress-o Nacional, contra 
esse projeto do Deputado José Tavares, que 
foi aporvãdo ita Câmara. Então, vamos discu
tir se carece ou não O Congresso Nacional 
de um conduto dessa natureza para a didusão 
-e- divulgação dos seus programas mais sérios. 

Sr. Presidente, em razão das constantes 
coarctadas co.n'tra a Casa, colocamos na 
Constituição que é dever do Ministério Públi
co defender os órgãos constituídos no País. 
Se o Congresso for aviltado ou acusado_ \_'ii
mente, o Ministério Público terá a iniciatíva 
de promover a sua defesa. Aqui não n9s refe
rimos à defesa jurisdicional, referimo-nos à 
defesa constante, permanente; e a melhor de~ 
fesa de um Congresso é a sua transparência, 
a divulgação de seus trabalhos. Então, não 
Qie parece que esse projeto possa eriçar tan
tos interesses contrários, contra a Casa. 

Tivemos um progr3ma na Constituinte que 
obteve grande sucesso. Em razão dele, em 
razão das discussões, dos projetas e das 
emendas, muitas sugestões vinham do povo, 
e conseguimos fazer uma das melhores ConsM 
tituições que o País já teve até hoje. Só que 
para o público nacional ela é uma miséria, 
porque a própria mídia a divulgou como uma 
obra menor. Não entendia a televisão que 
uma emenda rejeitada num dia surgisse no 
seguinte em razão das discussões. Então, jo
gou-se de tal sorte contra o Congresso que, 
se V._ Ers disserem, em determinadas rodas, 
que são Parlamentares, Senadores, eles lhes 
atiram uma pedra. É uma verdadeira ignoM 
mínia! 

o cOngresso Nacional é constituído, eleito 
pelo povo. Se alguém aqui veio sem qualifi
cação, foi -o poVo que o elegeu; não elegi 
ninguém, aliás, quando procuro votar em al
guém, é com grande preocupação. 

Qutia coisa, Sr. Presidente, os assuntos 
mais sérios do País são aqui discutidos, qual
quer fato que ocorra', em qualquer parte do 
Território Nacionãl, tem imediata repercus
são nesta Casa. No entarito, se o assunto é 
sério, não sai nem em rádio, jornal ou televi
são, sobretudo em televisão, porque, se não. 
for ridículo, não vale como ~otícia. -

V. Ext5 conhecem um dos grandes maga
zines do mundo, que é o Time. É de seu 
estilo só fazer elogios após um pequeno desa
preço, para tornar a n_otfcia mais digerível. 
Aqui, no Brasil, ·essa prática pegou de tal 
sorte que o jornalista acha que, se fizer~~ 
elogio ou se a notícia não for desfavorável 
a um Parlamentar, ele estaria sendo compro
metido~ Assim, o que existe aqui é a preocu· 
pação da crítica ridicularizante. 

Antigamente, havia jornalistas mâis sérios, 
formados na escola da vida, de que Castello 
Branco_é um epígono, qtierdizer, é um teste
munho, um ponto avançado. Depois, vêm 
jornalistas novos, sem seguirem aqueles pa
drões passados e éticos, que só se preocupam 
com o emprego; os redatores, se a notícia 
não for jocosa ou não for negativa, não lhe 
dão divulgação. E ficou ess~(verdadeira anar
quia nacional. 

Sr. Presidente, pergunta-se: deVe ou não 
ser mantido esse horário? Devemos ou não 
aprovar esse projeto aqui, nO Senado? Se 
o aprovarmos, deverá permanecer neste h<?: 
rário ou em outro horário mais coóvéniciDiC? 
Deveria abranger todos os canais de televisão 
ou somente alguns? 
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Sr. Presidente, conhecendo esta Casa há 
longo tempo e o trabalho das suas comissões, 
é de toda conveniência a aprovação do porje
to. O País teria muito a lucrar com ele, se 
não fosse "A Voz do Brasil", seríamos real
mente um quisto neste País. Ninguém saberia 
nem onde fica o Congresso Nacional. 

Dizem que ninguém ouve "A Voz doBra
sil''. Quem é que disse que ''A Voz do Brasil" 
não é ouvida? ''A Voz do Brasil" tem uma 
audiência ·extraordinária. Não é ouvida pelo 
elemento da classe média, que fica vendo no
vela, mas o é pelo povo. b o conduto únicá; 
pois quem não tem televisão nem lê jornal 
ouve "A Voz do Brasil". Além do mais, os 
programas de "A Voz do Brasil" estão exce
lentes, 

E o que se poderá fazer aqui não será um 
programa para simples divulgação de discur
sos; mas para mostrar a importância do_s pro
jetas aprovados, a audiência de um Ministro 
convocado para falar de aSsunto nacional de 
grande importância. Não é- exatameáte paia 
transmitir apenas a imagem do Presidente da 
Càsa. 
. Sr. Presidente, além 'disso, a divulgação 

· de tais matérias terá também outra vantagem: 
de fazer com que o o povo patticipe, porque, 
finalmente, esta é uma Casa do povo. É ver
dade que a Constituição diz que não repre
sentamos o povo; no Senado, representamos 
os Estados. Não há dúvida de que há uma 
intercorrência muitO giciil-de neste sentido. 

Tenho visto até com amargura as grandes 
coarctadas que foram feitas contra o Depu
tado José Tavares, porque teve a iniciativa 
do projeto. Tenho visto com desprazer alguns 
deputados, alguns parlamentares se valerem 
da televisão para criticar o projeto. Na reali~ 
dade, é apenas um aparecimento gratuíto. 
Então, as televisões estão dando grande di
vulgação àqueles parlamenteres que se levan
tam contra o projeto, exatamente-porque este 
assunto lhes é contrário. 

Vejam V. Er/ inclusive as galerias. Esta
mos em Plenário com poucos senadores, mas 
as Coniissões estão funcionando. Muitas ve
zes, um projeto é aqui discutido sem maior 
atenção porque já foi objeto de concordância 
prévia. Ontem, aprovamos aqui a indicação 
de dois Ministros dO" SUpremo Tribunal Fede
ral e de um Governador de TerritóriO e de 
diversos Embaixadores. E esse foi um resul
tado precedido de longas discussões, refle
xões, exames da competênçía dos indicados, 
da sua conduta moral ao longo do tempo. 
Então, há esses aspectos. A Ministra da Eco
nomia, recentemente, foi aqui ouvidit. --

, Outros assuntos da mais ãita envergadura 
sáo aqui discutidos, mas as televisões e os 
jornais nada publicam. E o povo, o Brasil 
pensa que o Congresso é, digamos um valha
couto de ridicularismo, de irresponsabilida
de. Esse novo programa será feito em home
nagem à verdade e ao povo brasi~eiro .. 

AchO que podemos-discutir o horá'riO, o · 
. tempo, mas nunca a inoportunidade. Acho 
que nunca foi tão necessário quanto ãgora. 

Outro assunto-relativo à televisão circuns~ 
creve-se a um projeto do Senador Mário Co
vas, projeto ~se que se encontra na Comis
são_ de Constituição, Justiça e Cidadania e 
será aprovado amanhã. S. Ex•, com a expe
riência de quem foi candidato a Presidente 
da República, postula o seguinte: que, obri
gatoriamente, os canais de televisão divul
guem o horário gratuito ao vivo, porque, me
diante edição, os progrmas saem caros, apre
ços insuportáveis. Então, fere duas realida
des: a primeira, é o poder econélmico·;-que
queremos, com o programa gratuito evitar. 
Quer dizer todos têm aces-so à televisão gra
tuitamente, e a Nação tem o direito e o dever 
de saber quais são os candidatos, para votar 
nO melhor, sem qu~ haja grandes ónus econó
micos. Pois, se fosse no passado, usaria televi
são quem pudesse, somente candidatos ricos. 
Com a ediçãO agora, os programas tomaram 
se caríssimos e muitas pessoas não têm condi
ções. E, às vezes, mediocridades humanas 
conseguem iludir, com o rio Amazonas e as 
Cataratas do_Iguaçu como pano de fundo, 
e induzem um valor que não têm. 

Quando disputei a primeira eleição, em 75, 
o fazia através de programas diretos, onde 
os d_ebates eram mais reais, a presença é mais 
real, dando oa povo melhor condição de jul-
gamento. -- - -

Sr. Presidente, são dois projetas que têm 
de merecer a consideração da Casã: Acho 

.que o Senado terá que -aprovar; a Câmara 
não o fez graciosamente, nem pense o País 
que foi feito com essa Intenç-ão que os pró
prios jOrnais, i"ádios e televisões estão insi
nuando que existe. ·Não há a preocupação 
gratuita da divulgação do personagem, e sim 
dos trabalhos da Casa, que tem muita coisa 
a divulgar. 

Quero que V. Ex"S saibam que é vergo
nhoso que, hoje, no século XX, com rádios, 
jornais e televisões, eu me esteja valendo da 
identificação de cantadores para dizer ao País 
que·exisfe a Lei n~ 8.009, que protege o traba
lhador quanto à impentoroleibidade de sua 
casa; que banqueiro não pode tomá-la, que 
niil.guém pode perder a- sua casa em razão 
de dívida. Mas os bancos não admitem que 
seja divulgado isso pelos jornais e televisões. 
Porque jornal e televisão têm nos banqueiros 
e nos bancos, nas grandes organizações, as 
suas maiores fontes de lucro. 

E sabem V. Ex's como é que esse projeto 
passou? Em 1975, apresentei o primeiro pro
jeto que foi aprovado nesta Casa depois de 
longas discussões. Aliás, Tancredo Neves foi 
um dos Relatores. Chegou na Câmara, pas
sou o Projeto pelas Comissões e no Plenário 
caiu, por pres,o;ão dos grandes magnatas na
cionais, sobretudo dos banqueiros. Fiz outro 
projeto, reordenando-o dentro das discus
sões que houve na época; loongas discusões 
e, novamente, caiu. O Presidente Sarney, Se
nador nesta Casa, votou no projeto e com 
ele se identificou. No final do mandato, ele 
Pergunta: "É o projeto da Casa?" Eu ?igo: 
"Sambey, rião tenho mais força, luto há 15 
anos e_ não passa. Não passa, porque derru· 
bam, Sarney, não vai. Mas por que V. EX' 

não faz uma medida provisória?" E ele disse: 
nAh, porque não tem urgência". E eu disse: 
"há relevância e há urgência". Ele fez a me
dida provisória, reproduziu o projeto nas suas 
bases gerais, houve alguns acréscimos, e, 
aqui, sa_bem por que passou? Pelo grande 
empenho nosso, joguei o nosso Partido, nos
sa luta e, quando se discutiu a Medida Provi
sória, já era no tempo do Presidente Collor 
e os banqueiros pensaram que aquela era 
também uma medida do atual Presidente. E 
como eles estão meios arredios em relação 
aO novO Presidente, não apareceram para 
destruf-lo - e, por isso, existe hoje a Lei 
n~ 8.009, tão necessária. 

Sr. Presidente, por esta·forma, abro adis
cussão, na esperança de que o Senado reflita 
sobre a oportunidade e a necessidade deste 
projeto. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palayra ao nobre Senador Fran- · 
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discur
so.) -Sr._ Presidente, Srs. Senadores, o prin
cipal alvo visado pelo Governo para o com
bate à inflação foi o enxugamento da liquidez 
de mercado. Em conseqüência, para eliminar 
o excesso de liquidez o Governo criou o cru
zeiro, bem como determinou o bloqueio, por 
18 meses, de depósitos bancários e cadernetas 
de poupança acima de 50 mil cruzados novos. 

A medida, malgrado sua intenção drástica, 
logo reconheceria algumas indispensáveis ex
ceções, como, por exemplo, a regulada pelo 
art. 13 da Lei no 8.024/90, que permite a con
versão de Cruzados novos em cruzeiros, para 
pagamento de tributos diversos e contribui· 
çõt:s previdenciárias. 

E justamente sobre _esse referido artigo, 
Sr. Presidente, que voltamos a nossa atenção 
e, propomos, mediante projeto de lei, nova 
redação a fim de expurgar conseqüências iní· 
qüas que persistem na lei. 

Aquele mandamento legal restringia a con
ve~são de cruzados em cruzeiros ao prazo 
de 60 dias. E é essa restrição de prazo, Srs. 
Senadores, que se nos afigura ainda imide
quada, injusta, carecendo, pois, de um aper
feiçoamento, principalmente em razão de 
duas causas. 

Inicialmente, é mister considerar que 9 pa
gamento de impostos não propicia necessa
riamente o aumentO déliquiae·z- do mercado. 
Basta que os órgãos govemarrientai5 conipe· 
tentes_controlem o fluxo de recursos do Te
souro, para que isso não se verifique. Diga-se 
de passagem, aliás. que, ao contrário, a exi· 
gência de pagamento de impostos tem sido 
utilizada, não raro, como meio de enxuga-
mento de liquidez. ' 

Em segundo lugar, deve-se considerar que 
o contribuinte, na maioria dos casos, sente 
dificuldades em satisfazer as suas obrigações 
tributárias. Reter-lhe os recursos e obrigá-lo 
a pagar os tributos significa submetê-lo a uma 
dose dupla de sacrifício, sem nenhuma neces
sidade e sem proveito para quem quer que 
seja. 
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Poi: esses motivos, Sr. Presidente, propo· 
mos em nosso projeto de lei que p_ossa haver 
conversão de cruzados novos em cruzeiros, 
sempre que o titular tiver que efetuar recolhi· 
menta aos cofres públicos a título de paga
mento de taxas, impostos, contribuições e 
obrigações previdenciárias, com o seguinte 
teor: 

"Art. 1" O arL 13 da Lei n'' 8.024, 
de 12 de abril de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

''Art. 13. O pagamento de taxas, 
impostos, ·contribuições e obrigações 
previdenciárias resulta na autorização 
imediata e automática para se promover 
a conversão de cruzados novo~ em cru· 
zeiros de valor equivalente ao crédito 
do ente govemam~ntal, na respectiva 
data de vencimento da obrigação." 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, 
e Srs. .. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra a nobre Senador Dival· 
do Suruagy. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- (PFL
AL. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Estado de Ala
goas perdeu, el,ll 12 de fevereiro deste ano, 
um de seus filhos mais ilustres-, e minha pre
sença nesta tribuna, hoje, é para prestar uma 
justa homenagem á memória desse homem 
público que, pela sua capacidade, honesti· 
dade e dedicação, so·ube honrar as melhores 
tradições de nossa terra natal. 

Em 1946,implantaV"d·se,noBrasil, o perío
do que os historiadores chamariam de II Rc· 
pública. Inicia-se i 1 Legislatura e, com ela, 
o processo de redemocratizaçáo do País. O 
mundo acabara de sair destroçado de mais 
um conflito de proporçóe!.gigatescas. O exes
so de autoridade concentrado nas mãos de 
alguns homens gerara aquela loucura co!e
tiva, aquele morticínio de milhões de seres 
humanos que foi a ll Guerra mUndial. 

Há épocas em que, para conquistarmos a 
liberdade como herança perpétua; precisa
mos, como uma necessidade paradoxal, mais 
dos v feios dos poderosos do que das suas vir· 
tudes. 

Existia um temor generalizado de que a 
hipertrofia do Executivo, mal conduzida, le
vasse à repetição daqueles fatos que todos 
desejam esquecer. 

As transformações que os ciclos históricos 
provocam exigiam o funcionamento pleno e 
soberano dos Três Poderes que o regime de
mocrático consagrou como a forma -ideal de 
se governar. 

Retoma-se ao liberalismo. Quebram-se os 
grilhões do colonialismo. Dezenas de novos 
países surgem nos continentes africano e asiá· 
tico. Cria-se um CongresSO Murrdiâi,-em bus
ca de se tentar conter as ambições imperia
listas das grandes potências. E a volta do 
estado de direito. Protege-se o fr_acO contra 
o forte. Surge a Organização das Nações uni--~
das. 

O_majeStOso prédio, para cuja beleza con
tribuíram o gênio dos melhores arquitetos do 
mundo e a sensibilidade dos mais famo~os 
artistas; está em festa. Instalação da XVI As
sembléia Geral da ONU. Estamo!. em 1961. 
As atenções da humanidade se concentram 
naque-les estadistas que têm a responsabili
?ade de. superando intrigas internacionais, 
Implantarem o grande sonho do ser humano. 
desde tempos imemoriais: a paz mundial. Es~ 
petáculo digno de ser visto. Os maiores cére
bros políticos e diplomáticos de cada Nação 
desfilam nos corredores daquele verdadeiro 
templo. Nova Iorque, qual Roma antiga, é 
a. capital do mundo. Os representantes da 
Africa e da Índia dão colorido às reuniões 
com suas_ vestimentas exóticas. Representar 
seu país nas Assembléias das Nações é privi
légio que só os mais capazes gozam. O Sena
dor Afrânio Lages, como observador do Se
nado da República, compõe a Delegação bra
sileira. 

O profesSor de Direito, feito .Político pelo 
grande espírito público de que eia possuidor, 
nasceu em Maceió, em março de 1911. Filho 
do Deputado e Senador estadual josé Gon
çalves lages_e D, Maria S-algado Lages, teve 
sua vida dirigida para as atividades intelec
tuais~ -peras Inclinações natas e pela orien· 
tação dos pais. Fez os cursos primário e se
cundário no Colégio Diocesano de noSsa Ca
pital_ e cOlou grau de Bárecharel_em Ciências 
Jurídicas e Sociais, em se_tembro de 1931, na 
Faculdade de Direito da Bahia. 

Conquistou o _m__?gis_tério superior, em 
1933, mediante concurso de título e a apre
sentação __ da tese_ '.'Conceito de Filiaç.:io no 
Direito de Família Moderna". Professor Ca
tedrât1co de Direito Civil por concurso, exer
ceu em caráter interino as cátedras de Direito 
Comercial, Teoria Geral do Estado eDieito 
Romano, na Faculdade de Direito de Ala
goas. 

_Mestre Qe renome inter_~tadual, integrou 
b~ncas examinadoras de_ concursos para pro
vimento de cá.tedras nas universidades Fede
rais de Alagoas, Goiás, Bahia e Pará. Foi 
condecoradp com _a Medalha Cultral Ernesto 
Chaves, da faculdade de Direito do Pará, e 
a Medalha Clóvis Bevilacqua, conferida pelo 
Ministério da Educação e Cultura. 

Advogado militante, foi Presidente da Or
dem dos Advogados do Brasil, seção ~a
goas; Presidente do Instituto do!i Advogados 
em nosso Estado; Membro do Conselho Fe

. de:aJ da C?rdem dos Ad_vogados do Brasil; 
Jurz substituto do Tribunal Regional Eleito
ral de Alagoas, classe _jurista;_ Conselhei_ro 
do. Conselho de Finanças do Estado, hoje 
Tnbunal de Con~as ~e_b.lagoas. _ 

Deve _a_ sua foirnlição jurídica~ -aficerçada 
no hábito do_ contraditório forense, ao espí
rito.de ãutocrí!ica .• à-Capacidade de diálogo, 
à moderação _nas atit~J,des, ao respeito ã posi
ção do adversário à tolerância para com as 
falhas dos amigos e c,óloboradores, predica
dos_ insispensáveis à atividade política. 

Casado com D. Lili ta Porto Lages, encon
trou na esposa a companheira ideal, a dos 

momentos de ventura, a dos instantes de difi
culdades. É o seu grande apoio. Possuem cin
co filhos e d~zenas de netos. 

Homem de sociedade, presidiu o Clube Fê
nix Alagoano e foi Governador do Rotary. 

Administrador comprovado em várias fun
ções, exerceu dezenas de cargos, dentre os 
quais ressaltamos: Presidente da Caixa Eco
nômica de Alagoas; Diretor da Carteira de 
Colonização do Banco do Brasil; Presidente 
da Companhia de Desenvolvimento de Ala
goas; Membro do Conselho Consultivo do 
Planejamento- Consplan, criado pelo MI
nistério do Planejamento; Conselheiro repre
sentante do Estado de Alagoas, no Conselho 
Deliberativo da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste- Sudene; Membrú 
do Conselho Consultivo do Banco do Nor
deste do Brasil; Membro do Conselho de De
senvolvimento de Maceió- Codema; Vice~ 
Presidente do Instituto Histórico de Alagoas. 

Viajado. Conhece, praticamente, todos os 
países do mundo e todos as regiões_ do Brasil. 
Percorreu a Europa, os Estados Unidos, a 
Ásia, o Oriente, conhecendo cidades opu
lentas de encantos e de luzes de civilização 
modelares.· Belª~ e sábias. R~pirou outro 
ar, ornou a inteligência, infonnou-se do pro
gresso em todas as mutações e ganhou a expe
riência das coisas vivas e mortas. 

Convencido de que o estudo não podia ser 
por si um fim ou a sabedoria, e que o saber 
tem que ser aplicado _em ação, entrou em 
p~lítica para melhor servir Alagoas. Depu~ 
tado Estadual; Suplente de Senador; Presi
dente do Diretório Regional da UDN, Seção 
Alagoas; Sehador da República; Vice-Uder 
da Bancada da UDN no Senado. 

Administrador de comprovada eficiência, 
com ampla_ e diversificiada experiência, ad
quirida em longos anos de atividade à frente 
de importantes 6rgãos públicos, exemplo de 
honradez e probidade, em 1970 Afrânio Sal
gado Lages foi escolhiio candidato da Aliança 

. Renovadora Nacional - Arena às eleições 
indíretas para o Governo alagoano e eleito 
pela Assembléia Legislativa do Estado. 

Naquela época, Afrânio Lages, jás sexage
nário, era um homem realizado profissional 
e financeiramente. Mesmo assim, aceitou a 
difícil missão de governar Alagoas, de 1971 
a 1975. 

Expõe-se à maledicência, à inveja, a recal
ques, a críticas destrutivas. Sacrifica tranqüi
lidade e_saúde, mas, dotado de uma vontade 
férrea, realiza uma administração que au
menta o seu conceito diante da comunidade 
Jlagoana. 

Dignifiquemos o nome do Professor Afrâ
n:iõ satgado Lages como um de nossos gran
des benfeitores. 

Feliz do povo que sabe honrar aqueles que 
ajudaram a construir sua grandeza. 

Estudioso de Sociologia, sabia que a incer
teza do amanhã gera no homem o medo que 
dimensionando-se, origina o egoísmo, e que 
este é acentuado nas regiões que ainda não 
alcançaram os níveis ideais de desenvolvi
mento, pela intranqüilidade social em que 
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vivem as populações das áreas subdesenvol
vidas. Exatamente por ter conhecimento de 
toda essa problemática é que aCeitOu a hon
rosa missão de governar os alagoanos. Sen
tia-se capaz de eliminar ou de amenizar as 
distorções. Conhecia a terra e _os homens. 
Era o desejo de ser útil que o conduzia. Era 
um republicano de idéias e um aristrocata 
por comportamento. Política, para ele, era 
o estudo da organização social ideal, e não, 
como muitos supõem, a arte e a ciência de 
obter e conservar cargos públicos. 

A complexidade do Governo, num sistema 
de tarefas descentralizadas,_ cujo desempe
nho se efetiva ·através de prepostos, parece 
diluir a figura ~do governante dispersada entre 
seusauxiliares de confiança. Na verdade,essa 
descentralização se impõe, ditada pela pró
pria arte de gevemar bem, e se o governador 
há de sentir-se, sempre, multiplicado em seus 
secretários e diretores, eles hão de ver-se uni
ficados em seu governante, bem como, numa 
harmoniosa orquestra, um vigoroso maestro 
é a síntese do virtuosismo de seus artistas_, 
A precisão de sua batuta, todos estarão, con
fiantemente, sujeitos. Se algum instrumento 
semitona, compromentendo a harmonia do 
conjunto, a maestro, sensível e incisivo, há 
de corrigir, imediatamente, reconduzindo a 
nota tresmalhada à pauta da hormania dese-
jada. - . 

O Professor Afrânio Lages conhecia a me
lodia da cor, e foi o regente inspirado e aten
to, consciente e preciso, conduzindo o nosso 
Estado pelos sonoros caminhos do desenvol
vimento e do progressb. 

Afrânio Lages concluiu a adutora do 
Agreste, iniciada no Governo Lamenha Fi
lho, e implantou toda a rede de distribuição 
de água, beneficiando os municípios de Ara
piraca, o segundo mais importante do Esta
do, Lagoa da Canoa, Girãu do Ponciano; Fei:. -
ra Grande e Campo Grande. 

No setor de energia elétrica, tendo encon
trado as sedes municipais d_o Estado já ilumi
nadas c_om energia da Chesf, Afrânio Lages 
voltou seus olhos para as vilas, os povoados, 
as (azendas e o Estado de Alogoas tornou-se 
um dos pioneiros na eletrificação rural do 
País. 

A doença que o acometeu, em 1973, redu
ziu evidentemente sua capacidade de traba
lho, mas o que ele fez por Alagoas foi mais 
do que suficiente para que sintamos orgulho 
de o termos tido como Governador. 

Afirmo que o desaparecimento de Afrânio 
Salgado Lages, aos quase seteõta e nove anos 
de idade, deixou Alago as menor. , 

Eu, que tive a honra de sucedê-lo no Go~ 
vemo do Estado, bem posso avaliar a magni
tude da obra administrativa empreendida por 
ele e afirmar que Afrânío Lages, tanto aqui 
no Senado Federal quanto na chefia do Go
verno Estadual, soube honrai, comO poucos, 
sua terra natal, sendo digno da admiração 
e do respeito do povo de Alagoas, cuja gr_ail· 
deza ajudou a construir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - -SoT. 
Presidente, Srs. Senadores, a Constituição 
que promulgamos em 5 de outubro de 1988 
condena o racismo, definindo a sua manife_s
tação como crime inafiançável e imprescri
tível, e sujeitando o agente à penalidade de 
reclusão. Assim se condensam, por certo, re
flexos da índole amistosa. acentuadamente 
pacífica, sempre avessa a qualquer tipo de 
discriminação, do povo brasileiro. 

Bem a propósito, portanto, o Senado Fede
ral há pouco formulou voto de aplauso à deci
são do Presidente Frederik De Klerk, da 
África do Sul, pela libertação do líder negro 
Nelson Mandela, e pela sua declarada inten
ção de adotar medidas que condutam à pro
gressiva eliminação do regime racista do 
apartheid, vigente naquele país. 

Tal iniciatiVa, guardando inteira coerência 
com o mandamento constitucional e com o 
sentimento majoritário dos brasileiros, con
firma qUe os Srs. Senadores, sem prejuízo 
dos__ seus múltiplos afazeres, acompanham, 
atentos, os acontecimentos que em todo o_ 
mundo, expressa ou veladamente, denun
ciam a prática dq racismo, em qualquer das 
suas reprováveis manifestações. 

Entre essas, reconheçamos desde logo o 
já mencíonado regime do apartheid na África 
do Su_l e_ a questão do negro nos _Estados Uni
dos da América, o problema dos judeus na 
União Soviética e o das relações destes com 
os palestinos, entre outras tantas. Deve-se 
acrescentar, todavia, que o racismo, por sua 
própria complexidade-,-muita"s vezes confun
de-se com expressões de !Jltolerância religio
sa, de hostilidade à mão-de-obra imigrante, 
de relacionamento entre colonU:ados e colo
nizadores, de_xenofobia e_ de nacionalismo. 

O rãéismo, ldentificadõ:no século XVI, tor~ 
nq_~ -se dO_utrina elabQrada Por Arthur de Go-_ 
bineau, em 1816, estabelecendo observações 
sobre as várias espécies de raças humanas, 
subordinadas às grandes famílias branca, 
amarela e negra. A partir daí, numa escala 
de valorização em base científica, concedeu
se a cada uma diferente nível intel~ctual, no
méarído-se de niedíocie a mais baixa, e como 
de aguda inteligência a mais alta. 

Ho_uston- S. Chamberlain, inspirando-se 
nas teorias de Go_bine"au, divulgou, em 1855, 
sua_s próprias concepções do racismo, a partir 
da crença no diVino destroo da Alemanha. 
Defendia a existência de uma raça germânica 
ptira, pela aPlicação de princípios de seleçã.o 
dos melhores e da luta contra o judaísmo 
e o_póder católico romano. _ 

Essas teorias, às quais somar~se-ia a de V a-, 
cher de Lapouge, prescrevendo que a divisão 
dos Seres humanos deveria obedecer a crité
rios de m~diçã-o de suas crtbeças, não resisti
riam ao desenvolvimento das ciências. Con· 
tudO, ainda hoje e~ercem nefasta influência, 
aparecendo aqui e ali, einbora disfarçadas 
de- suas co.O.ceituações originais. 

Observa-se a ocorrência _de racismo na li
mitação de direitos individuais e coletivos, 
impossibilitando a participação dos discrimi
nados em to~as as escalas d_a vída ecQilómica 

e social de determinado país. Há conflito por 
questões religiosas, não se_ contando lutas por 
motivos étnicos, como, por exemplo, os que 
se registram entre romenos e húngaros, entre 
eslavos e turcos e outros mais. 

Das manifestações racistas contra imigran· 
tes devem ser assinaladas as promovidas con
tra trabalhadores vietnamitas, angolanos e 
moçambicanos, vítimas de discriminação tan· 
to na República Democrática Alemã quanto 
na Tcheoslováquia. Em Berlim Oriental, gru
púS neonazistas atacaram residênCias o_cupa
das pelos mineiros moçambicanos e, aos gri
tos de "fora os estrangeiros" e "negros, vão 
embora", ameaçaram invadir o acampamen
to de trabalhadores, annados de cassetetes 
e outros instrumentos de agressão. 

Todavia, a expressão maior do racismo 
concentra-se no genocídio de milhões de pes
soas, julgadas perigosas ao Estado e à própria 
humanidade. Os judeus foram torturados e 
mortos pelos nazistas, porque constituiriam 
uma raça indesejável, movida pela corrupção 
e defensora da igualdade entre os homens. 

No massacre dos judeus, negros e indíge
nas, prevaleceu a concepção de que as três 
raças, sendo inferiores, ameaçavam a civiliza
ção cristã, e nos seus ritos demoníacos atenta
vam contra t_oda a vida na terra. PQr isso, 
o seu extermíflío encontraria justificativa na 
necessidade de esterilizar a terra contra à ter~ 
rível doença, de modo a deixá-la sã para usu
fruto -daqueles que se atribuem somente as 
melhores virtudes. 

Há, porém, singulár diferença entre o ra
Cismo de cor e o anti-semitismo, relacionada 
às origens de um e de_ outro. Aquele apareceu 
com a colonização; esse último, frutíficou do 
conflito teológico entre judeus e cristãos, as
sinalando as cruzadas dos séculos XI e XII 
a expansão do ódio contra os judeus, que 
seriam os fil_bQs do diabo, vindos para comba· 
ter o cristianismo. 

O anti-semitismo ganharia forças com- ·o 
crescimento económico da sociedade feudal, 
quando surgiram proibições â integração dos 
israelitas nas novas estruturas sociais. Com 
as teorias das raças, anteriormente referidas, 
todo o processo Criaria as bases de uma po}{
ti~ sistemática de persegl!ição, que ~ria cul· 
mmar no extermínio em massa dos judeus, 
pela Alemanha nazista. 

Essas considerações, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, pelo que revelam de tão oposto 
ao pen.samento desta Casa e âs aspirações 
criais caras do povo brasileiro, justificam a 
apreensão com que estamos assistindo a no· 
vas manifestaç_ões de violência antijU.daica, 
que pum Crescendo assustador vém ocorren
do em várias regiões do globo. 

_Quarenta e cinco anos após o holocausto, 
recentes acontecim_entos apontam, efetiva
mente, para o cresCiinento do anti-semitismo 
na Europa; na Suíça, a campanha mostra-se 
ainda em estado latente'; na Espanha, aparece 
nas pinturas de suásticas nas paredes das sina
gogas; na Itália, onde surge identificada com 
grupos de malfeitores, os resultados das elei
ções administrativas do corrente mês de maio 
demonstram o, fortalecimento da direita racis-

\ 
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ta e intolerante, e a derrota do Partido Comu
nista. Em Milão, esses números favorecem 
a temida Liga Lombarda, representante do 
racismo mais radical, que não poupa os imi
grantes africanos e asiáticos, nem tampouco 
os italianos meridionais. 

Em Berlim Oriental, os-partidos "Alter
nativa Alemã" e ''Alemães Livres" anunciam 
a chegada do 4° Reich e pregam a expulsão 
dos judeus. Na Hungria, correntes políticas 
em ascensão denunciam a "manipulação ju
daica dos meios de comunicação". Na Polô
nia, o Partido Camponês, antes aliado ao So
lidariedade, junta-se aos movimentOs Jovem 
Polónia e Frente Nacional, com tendência 
anti-semita. 

Na Capital, Varsóvia, pichações no Teatro 
Judaico, com-andam: "Os judeus aos fornos 
crematórios". Noutras partes do país, ocor
reu violação de mais de uma centena de sepul
turas de judeus, registrando-se ainda aten
tado a bomba ao grupo musical isra!elense 
que se exibia em Kielce. 

Na Suécia, aconteceu a violação de dezenas 
de túmulos de judeus mortos nos campos de 
concentração nazistas; na França, a profa
nação de sepulturas dos cemitérios israelitas 
de Carpentras e do subúrbio de Clichy-Sous
Bois, em Paris; em Israel, profanações do 
cemitério judaico do Monte das Oliveiras, 
em Jerusalém Oriental, cefm sepulturas pi
chadas com inscrições antijudaicas e símbolos 
do nazismo. --

Nessas expedições de horror, grupos neo
nazistas desenterraram caixões, mutilaram 
cadáveres e, num gesto sacrílego e monstruo
so, nem mesmo os túmulos de crianças foram 
respeitados. 

Na União Soviética, a Organização PA
MIAT, que se diz convencida de que·os- ju
deus planejam o genocídio dos russos, em 
·Sua campanha anti-semita destruiu o conser
vatório de Leningrado, protestando contra 
o "predomínio dos judeus nas artes e ciên
cias", além de ter promovido a invasão da 
União dos Escritores, em Moscou, mUito fre
qüentada pelos israelenses. 

Esses sucessos, que a todos revolta, não 
são mais que sintomas indicativos de que ou
tros malefícios, muito mais graves, podem 
advir do grande crescimento do neonazismo, 
fonte natural das ações anti-semitas. 

Parte desse grupo a estratégia reviSiOnista, 
segundo a qual Hitler seria iriocente dos_hor: 
rores da II Grande Guerfa, que deixou um 
saldo de destruição de cidades e 4ú milhões 
de mortos, e o extermínio dos judeus nas 
câmaras de gás nazistas, seria apenas em 
exercício de ficção._ _ -

Na França, onde as recentes agressões aos 
judeus mostraram-se mais -interisas, o movi
mento neonatista foi responsabilizado pelo 
atentado a bomba ao alojamento de trabaHm
dores imigrantes, em dezembro de 1988. Com 
o passar do tempo, inc0ipoi-6Ü- a- rede de 
adeptos da extrema direita e passou a orga
nizar novos comandos de ataque aos judeus 
e aos imigrantes. • .--

No campo da conquista de quadros para 
a triste causa, o movimento encarrega-se tam--

I 

b~m da edição de livros que pregam o anti-se
mitismo e o racismo. O antigo "Os Protoco
los", por exemplo, ensina que capitalismo, 
comUnismo, imprensa:, democracía e ciência 
constituem instrumento da conspiração ju
daica em_busca da dominação do mundo. En
tre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, 
tal livro estimulou o extermtnio dos judeus, 
ciganos, homossexuais, doentes mentais e ou
tras minorias. 

Vamos concluir, Sr. Presidente, sintetízan· 
do que as teorias racistas, ao estabelecerem 
a superioridade de determinadas raças sobre 
as outras, a umas concedendo os dons da 
inteligénCia, de qualidades morais e de capa
cidade de iniciativa que oegam às suposta
mente- infenOres; üiduzem à J:Iierarquização 
entre os povOs e grupos sociais. 

Ao considerarmos inaceitáveis esses postu· 
lados, pelos argumentos acima alinhados, 
formulamos nossa condenação aos movimen
tos racistas que, em todo o mundo, procuram 
reviver os horrores de um passado que deixou 
tantas vítimas da discriminação e do ódio, 
e promover a cizânia entre as raças, as nações 
e os_ homens. 

Os racistas ameaçam banhar de sangu_e o 
chão de tantos países, pregando a discórdia 
e -a violência, como se a paz e a ami.Zãde 
entre os povos constituíssem uma impossi
bilidade definitiva, e não fosse a humanidade 
uma só, passageira do mesmo planeta, na 
sUa viagem infinita. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, no último dia 18 de 
maio, subíamos a esta tribuna para tratar de 
momentoso assunto que,_ para nós, brasilei
ros, constituTproblem-ática que já virou me
mória na história deste País: a Amazónia. 
Registrava, então, a realização em Manaus, 
no início deste ano, de uma reunião técnico
cientificá, onae- 105 estudioSos, depois de 
examinarem e discutirem os grandes temas 
da região, que preocupa e atrai todo o mun
do, decidiram estabelecer 91 áreas de impor~ 
tância bio~ó.gica a serem pres~rvadas de qual
quer tipo de atividade humana, que repre
sentam 7S% da Amazónia. 

Apresentei, então, a este plenáriO, as ra
zões da necessidade histórica e irrenunciável 
de se ocupar a AmaZônia, preserva·ndo os 
seus ecossistemas, hoje, fundamentais para 
a v_ida do Planeta. Sugeri ao Presidente Fer
nando CoJior de Mello, a constituição de uma 
comissão de alto nível para propot uma polí
tica realista, viávef, contemporânea, para a 
ocupação e desenvolvimento da Amazônia. 

Re<:ebia; eritão, Sr. Presidente, oportunos 
e indispensáveis apartes dos nobres Senado
res Jarbas PassaritJ,ho e Ronaldo Aragão, am
bos pu_g~ando pela ocupação racional e pJa .. 
nejada da Amazônia, imune às histerias pre-' 
servacionóides, livre da ignorância sensacio· 
nalista internacional. 

Acredit:'!mos que essa comissão, a e.xemplo 
daquela já instituída pelo Presidente para o 
Nordeste, possa, definitivamente, dar enca

-minhamento aos graves problemas de desen
volvimento que martirizani a Amazônia. 
Reunidos, o Governo, parlamentares, lide
ranças comlnlitárias e sindicais, ecologistas, 
trabalhadores das florestas, índios e empre
sários, poderemos debater essas questões 
brasileiras, para a redenção daquela bela e 
rica região, abandonada pelos governos da 
República. 

A propósito, Sr. Presidente, e em boa ho
ra, revelando essas preocupações com a oc.u
pação e o desenvolvimento da Amazónia, a 
Fundação Pedroso Horta abriu hoje, pela 
manhã, dia 23 de maio, nesta Casa, o Semi: 
nário "0 Futuro Económico da Região Ama
zónica", que está reunindo especialistas e au
toridades para debater as perspectivas da 
agricultura naquela região. Os expositores 
das sessões que se realizam pela manhã e 
à tarde, de hoje e de amanhã, dia 24, são 
cientistas e técnicos do rilà.is alto gabarito, 
estudiosos de renome internacional: o Dr. 
Paulo de Tarso Alvim, Assessor Técnico
Científico <fa·Ceplac falou na manhã de hoje 
sobre "Potencialidades Agrícolas" da região. 
O Dr. Paulo Alvim é uma das maiores autori
dades mundiais em Agricultura Tropical e 
um mestre da Fisiologia Vegetal e da Pes
quisa na Cacauicúltura, com teses aplicadas 
em vários países. Agora à tarde, está expondo 
o tema "Pastagens e Pecuária" o pesquisador 
da Embrapa, Dr. Emanuel Adilson Serrão. 
Amanhã, o Dr. Jorge Alberto Gazel Yared, 
também pesquisador da Embrapa~ tratará da 
"Exploração Florestal", e o Dr. Herbert Otto 
Reger Shubart, Diretor do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia - INP A -, dis
correrá sobre o "Impacto Ecológico da Agri
cultura". Entre o~ debatedores, empresários 
e pesquisadores ilustres. Estão ainda previs
tos novos encontros com o objetivo de discu
iVas de desenvolvimento da Amazônia, quan
do serão debatidos os temas de Mineração, 
Desenvolvimento Industrial e Ecologia, Po
pulação- Indígena_ e Extratívismo. Convida
mos os nobres Senaâores a participarem des
te Seminário que ·acontece na Sala n" 6, da 
Ala Senador Nilo Coelho, no Senado Fede
ral. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste sécu
lo que agora finda, o desenvolvimento- pro
cesso natural e procurado pelas sociedades 
humanas- criou ideologia, mitificou-se, en
venenou pensadores e até desumanizou mui
tos dos seus fatos em todo o _mundo. A dou
trina espúria do desenvolvimentism_o- cres~ 
cimento a qualquer custo, à revelia do ho
mem, apesar da natureza ou, até mesmo, con
tra os homens e contra a natureza -'leve, 
nas últimas décadas, próceres em nosso país 
e obteve criminosas vitórias entre nós. 

Desenvolvimento _significa crescimento, 
progresso, altos índices de rendimento dos 
fatores de produção, é verdade; porém, esse 
estágio de avánço económico, sobre avanços 
tecnológicos, só é verdadeiro se consentâneo 
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com o desenvolvimento social, político, cul~ 
tural de um povo, se o progre..o:;so promove 
o homem como sujeito dos seus passos, e 
os retornos desse processo o beneficiam. Af 
um outro aspecto é fundamental: a natureza, 
lugar e casa do homem, deve ser também 
o lugar e a casa do desenvolvimento; se ela 
é fonte perene de riqoezas, se ela é parceira 
do homem na vida, se ela é também vida 
- não deve ser degradada ou morta, pois, 
assim, estarão sendo feridos também o ho
mem e suas gerações. 

O Brasil, País de muitas geografias e de 
muitas culturas, foi cenário, nos últimos anos, 
de muitos equívocos relativos ao desenvol
vimento. E a Amazônia brasileira- a mais 
rica e rejeitada, a maís cobiçada e insultada 
região deste País, que ocupa quase 60% deste 
País, jamais escapou das meritiras, das ilu
sões, dos saques, dos atentados de toda or
dem contra a sua terra e a sua gente, gerados 
nos planos de desenvolvimento geralmente 
concebidos por estranhos e neófitos à reali
dade amazónica, que só fizeram nii.Jtilar, in
cendiar, isolar ainda mais a Amazônia do 
Brasil, restaurar o Estado do Grão-Pará e 
Maranhão, apartado do Estado do Brasil, co
mo acontecia no século XVIII. 

Permanece, Sr. Presidente, a utopia de in
tegração da Amazônia ao chamado processo 
de desenvolvimento sócio-económico do 
País. 

Os governos brasileiros, a Nação brasilei
ra, ainda não compreenderam a Amazônia, 
ainda não se deram conta de que essa região, 
internacionalmente cobiçada, equivale a42% 
do nosso Território (59,1% quando se trata 
de "Amazônia Legal''); que possui a mais 
densa e contínua floresta do mundo - que 
Alexander Humboldt denominou de "fli
léia" -, p3.trimónio natural, ecológico, ines
timável, síntese de toda riqueza tropical do 
planeta, um santuário botânico inigualável. 
Nós 3índa não nos demos ·conta de que o 
rioAmazorias, todo navegável, é o mais volu
moso do mundo, cinco vezes mais volumoso 
que o rio d.o Congo, que possui um vo'Iume 
d'água doze vezes· superior ao rio Mississipi, 
que esse rio domina a maior bacia hidrogr~
fica brasileira, enfim, que a hidrografia ama
zónica é a mais extensa, deita das maiores 
potencialidades, a mais rica, doadora de inco
mensuráveis bens para o homem brasileiro, 
p~ra o desenvolvimento do País. 

Nós, Sr. Presidente, ainda não fizemos 
uma inteligência, a'? menos razoável, da re
gião amazónica, sua unidade tropical e diver
sidade regional: uma vasta bacia hidrográ
fica, uma densa cobertura florestal, uma ex
trema rarefação demográfica. Nós, brasilei
ros, Sr. Presidente, ainda não nos conscien
tizamos de que a Amazônia existente dentro 
dos limites nacionais, é brasileira, é nossa; 
e que ali estão- não s6 o maioi"- património 
ecológico do mundo, mas também as maiores 
províncias minerais do Planeta, um universo 
de vida e riquezas, do qual a ciência só conhe
ce uma pequena parte. Esse cosmos, Sr. Pre
sidente, antes de pertencer ao homem, antes 
mesmo de propiciar felicidade à espécie hu-

mana- pertence ao homem brasileiro, é bra
sileiro, é nosso; ele é o meio do homem brasi
leiro, do amazônida, existe com ele e para 
ele. 

Desde o século passado, a Amazónia tem 
sido atingida por planos económicos, na sua 
maioria elaborados no sul do Pafs, com os 
quais conheceu alguns progressos e muitos 
enganos e frustrações para o seu povo. Com 
o Tratado de Madrid de 1.750, o Marquês 
de Pombal expulsou os missionários, expan
diu as lavouras comerciais do cacau e de cana
de-açúcar e implantou a pecuária nos campos 
do Rio Branco. O cacaueiro, Sr. Presidente, 
assim como a seringueira - é bOm lembrar, 
são plantas amazónicas, riquezas brasileiras, 
que, hoje, são-cultivadas em díversos países 
tropicais. Na segunda metade do século XIX, 
conhecemos o Ciclo da Borracha, com maci
ças migrações nordestinas, que desenvolve
ram Manaus e Belém, construiu vilas e cida
des, gerou outras atividades extrativas e agrí
colas, estimulou certos setores paralelos e in
diretos. A prosperidade da borracha prosse
guiu até 1913, até que a borracha asiática 
passou a dominar o mercado internacional; 
a economia amazónica entroU em declínio, 
a população regional estagnou e os trabalha
dores abandonaram os seringais. em direção 
às periferias das cidades, passando à condição 
de desempregados ou a viver do subemprego. 
Nessa época, sucederam-se as tentativas dos 
governos estatuais de fazerem concessões de 
terras e estrangeiros, para implantação de 
projetes visando ao desenvolvimento regio
naJ, todas frustradas, oÍ'a pela reação da opi
nião pública, ora por ações do Governo Fede~ 
ral, preocupado com a localização estratégica 
dessas terras, próximas às fronteiras do País, 

-para a defesa e segurança nacionais, de onde 
resultou a criação dos antigos Territórios Fe
derais. De 1927 a 1945 durou o sonho da 
Companhia Ind\!strial Ford do Brasil de criar, 
em um milhão de hectares no vale do Tapa
j6s, as famosas plantations da hévea, para 
suprir a sua indústria automobilística, tudo 
acabado com a desistência do concessionário, 
que chegou a fundar as colónias de Ford
lândia e Belterra .. 

A partir de 1930, várias tentativas econó
micas se organizaram na Amazónia, algumas, 
porém, sofreram com a falta de transportes, 
de comunicações, de armazenamento, de tec
IÍologia dequada e mão-de-obra especializa
da, de ignorância do meio; para se desen
volver di! acordo com os projetes originais 
de integração regional e multiplicação de ati
vidades e distribuição satisfatória de renda. 
Outras estaVam divorciadas da realidade 
amazóníca. Mesmo assim, vícejaram, no Pa
rá, os pólos de colonização agrícola japonesa, 
responsável, hoje, por 90% da produção da 
pime"nfa--do-reiRo e de fibras duras de todo 
o Brasil, nesse mesmo Estado, as produções 
de -mandioca, malva e Uacima, no Baixo To
cantins ínSistíu-se naS culturas decadentes do 
cacau nativo e da cana-de-açúcar. Também 
o cacau, juntamente com a__juta e a pecuária, 
firmava-se no Médio Amazonas. Colónias 
agrícolas em tomo· de Rio Branco e de Cru-

zeiro do Sul ocuparam seringais abandona
dos. No antigo Território de Rondônia, pros
seguiu-se no extrativismo vegetal, especial
.rnente no da borracha. Nos campos de Mara
jó e do Rio Branco, a pe"cuária tradicíonal 
não evoluiu sem tecnologia, mantendo úmi
dos os índices de produção e produtividade. 

Sr. Presidente, são muitas as potenciali
dades e riquezas da Amazónia, porém, geral
mente, o seu aproveitamento, a sua explo
ração é feita de maneira érrada, ineficaz, ir
responsável, criminosa. É certo que tivemos, 
nos últimos sessenta anos, alguns avanços, 
iniciatívas exitosas _que beneficiaram ã Ama
zónia e sua gente c A antiga Superintendência 
do Plano de Valorização Económicã da Ama
zónia - SPVEA - hoje, Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia- Sudam 
- se empenhou no planejamento de ativi
dades naturais â região, financiando a im
plantação de fia"çóes e moagens de juta; uma 
refinaria de petróleo em Manaus; fábricas de 
cerveja, de tintas, de óleos comestíveis, de 
alimentos em Belém; e, ainda, criando aZo
ria Franca de Manaus, pólo industrial e co~ 
mercial, de grande significado para a região. 
As descobertas minerais na região abrem as 
melhores perspectivas para a Amazônia. A 
extensão e volume dessas reServas projetam 
a Amazónia até o final do século que se avizi~ 
nba; ferro e ouro no Pará, ferro e manganês 
no Amapá, cassiterita e ouro em Rôndónia, 
portentosas reservas de petróleo e sal-gema 
no Amazonas, diamante e outras pedras pre
ciosas em Roraim~ etc. 

Paralelamente a essas descobertas e_ con
quistas, cresceu a cobiça internacional em re
lação ã Amazônia: o imperialismo interna
cional nos mais ostensivos e sutis, velhacos 
e dissimuladores exercícios e ardis tentaram 
ocupar, negociar, destruir e até inundar a 
Amazônia, com propostas impronunciáveis 
ante os olhos esbugalhados da razão e do 
sentimento nacionais. A partir de 1958, e até 
hoje as intermináveis construções das rodo· 
vias Belém-Brasília, Brasflia-Acre, Transa
mazônica, Santarém-Cuiabá, PoitO Velho-
Manaus, Manaus-Boa Vista e Porto Velho
Rio Branco modificaram o modelo de ocupa
ção tradicional, concentrada na beira dos 
rios, e ensejaram ligações c_om outras regiões 
do País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não faltam 
idéias, planos, projetos, programas, críticas, 
sugestões para o desenvolvimento da Amazó
nia. A todas, entretanto, faltam o olho ama
zónico, o espírito amazónico, uma visão que 
consiga vislumbrar toda a região no seu con
texto nacional, continental e universal, a to
dos falta a capacidade _de ver e compreender 
a unidade e não a uniformidade, a diversi
dade e não a oposição_- geográfica, econó
mica, sócio-cultural. Ver as 5 mil espécies 
de árvores da floresta, não apenas cada uma, 
mas a todas. Saber distinguir a mata dC: igapó, 
onde vicejam o açaí e o jupati;a mata de 
várzea, de solos ricos, onde são vastos os 
jutais e pastos canarana; a mata de terra fir
me, das castanheiras-do-Pará, do caucho, da 
batata, do guaraná e das orquídeas. ldenti-
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ficar os tesos da Ilha de Marajó, as pestanas 
ou várzeas altas; as matas onde estão a borra~ 
cha, a castanha, as madeiras como o pau-rosa 
e o mogno, e os óleos_._ Localizar os campos 
naturais, próprios para pecuária. Saber que 
os óleos. La.calizar os.campos naturais, pró
prios para pecuária. _Saber que os solos de 
terra firme, _considerados pobres, são ricos 
em ferro e alumínios, e tecnologia adequada 
podem torná-los produtivos, pois são os mes
mos do sul dos Estados Unidos, principal 
região algodoeira do mundo. 

Enfim, Sr. -Presidente, faltain ·amaZónidas 
nos planejamento e no trabalho amazônida. 
Convoquemos olhos e mãos, cérebros e talen
tos amazónicos, alguns espalhados pelo pafs 
e pelo mundo, para discutir e Viabilizar eco
nomicamente a Amazónia. Precisamos co
nhecer nossas individualidades, nossas die
renças, para que as nossas vocações não se
jam traídas. E integrar, complementar ativi-_ 
dades produtivas sem violentar nossa maior 
riqueza: a floresta, seus riõS; sua flora e sua 
fauna. Muitas dessas vocações estão confir
madas, como o extrativismo bem manejado, 
sem espoliação; o cacau, etn quase toda a 
região, que, no início da década de setenta, 
voltou à Amazónia, de onde saiu em 1752 
agora vindo da Bahia,_ com a mais avançad; 
tecnologia do mundo, deserivcilvida pela Ce
plac, que, até poucos anos: -atrás, praticava 
um bem -sucedido programa de desenvol
vimento agrfcola, reconhecido internacional
mente; a juta e a malvaem sues á003 habitats 
naturais; a pimenta-do-reino~ no Pará e no 
Amazonas; a agricultura de alimentos no en
tomo das cidades; a pesca e sua indústria 
que pode ser vascularizada em toda a região, 
oguaraná, o dendê, o cravo-da-índia; a hevei
cultura intensiva, tecniflcada; a -pecUária -em 
pontos determinados; a agroindústria em to
da a região, especialmente de derivados de 
óleos vegetais destinados à alimentação e pa
ra uso combustível; uma ampla e diversifi
cada indústria de alimentos com base no ex
trativismo renovável, indústria e cosinéticos· 
e de perfumes com base em óleos, gorduras 
e essências naturais; turismo divei-sificado e 
em vários níveis de clientela- enfim, Sr.PreSf
dente, uma gama de economia pode ser de
senvolvidos na região e para tsroe-precTsO 
vontade política e investimentos pllblicos e 
privados: o Estado estimulando, cnm regras 
justas, igualitárias e confiáveis, os investidO
res dotando a região de infra-estrutura míni
ma, básica, como energia, transportes, comu
nicações, educação e saúdet para garantir a 
fixação do homem, a produção, o armazena
mento, o escoamento. A iniciativa privada 
para empreender e transformar vocações em 
unidades de produção, geradoras e multipli
cadoras de riquezas. Desnecessário falar dos 
setores já estabelecidos que respondem satis
fatoriainente com lucros Cconômicos e sociaís 
como diversas agriculturas tropicais perenes, 
Çco~o _o CaCã.lJ.,;a· seringa e o guaraná), a 
mdustrta eletro-eletrónica de Manuas etc. 

Sr. Presidente, para planejar e executar, 
no caso da Amazônia , é necessáriO-Conhecer 

prio~tariamente_ a geopolítica da região, a 
sua Situação estratégica para o Brasil e o seu 
lugar ,no Continente, separando e unindo civi
lizações e centros de poder político. Consi
derar os perfis sócio-culturais, subregionais, 
da população nativa, permanente, e da transi
tória; conhecer o amazónida nas canções de 
Waldemar Henrique, nas sinfonias e balés 
de Cláudio SantOro; nos romaõces de Tei
xeira de Castro e Márcio de Souza; nos poe
mas de Thiago de Mello, no folclore amazó
nico fulgurante, fortemente brasílico, cons
truído pelas mãos do índio, na aventura ibéri
ca, no sonho e no fazer caboclos. 

Sr. Presidente, se a hora é do Brasil Novo, 
de novos tempos de ação e transparência para 
a Política e para a Economia nacionais, espe
ramos que o Governo não tarde em relação 
à Amazónia, não procrastine na dúvida e na 
omissão; que decisões sejam tomadas em fa
vor daquela região para a qual desenvolvi
mento significa libertação do atraso e da mi
séria, e encontro com as suas verdadeiras e 
'exclusivas vocações, com as luzes do seu glo
rioso d_estino d~ terra generosamente con
templada por Deus. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aie~andre Costa) 
-=-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel~ 
son Wedekin.' 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. 
Pronu·n-cia o seguínte discurso.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, a reforma adminis~ 
trativa do Governo Collor vem atingindo du
ramente tradicionais instituições localizadas 
no nosso· Estado de Santa Catarina caracte
rizando um processo de esvaziam~nto que 
compromete o nosso futuro e o nosso desen
volvimento. 

Agora, é o caso da Esc~la .Agrotécnica Fe
deral de Concórdía, que em 27 anos de exis~ 
tência vem prestando relevantes serviços ao 
processo de formação profissional na agrícul
tura, que se enco-ntra ameaçada pela tese das 
demissões, embora seja ela uma escola bem 
equacionada e equilibrada no seu quadro de 
pessoal: qualquerdemissã.oprejudicada o seu 
funcionamento. 

--- Apelamos desta tribuna para que, no caso 
da Escola Agrotécnicã Federal de Concórdia 
o Governo da União observe criteriosament~ 
as condições do seu funcionamento, antes de 
qualquer medida, principalmente demissões.. 

Passamos a ler um documento que expressa 
bem a história, as contribuições. para Santa 
Catarina, as condições de trabalho e funcio
namento, e o pedido daquela escola: 

ESCOLA AGRO'IÉCN!CAFEDERAL 
DE CONCÓRDIA- SC 

A Escola Agrot~cnj.ca Fec;!.eral de Con
córdia, única escola agrotécnlca do Esta
do de Santa Catarina, é órgão de admi
nistração difeta, subordinada à Secreta
ria de Ensino Tecnológico dO MEC. _ 

~_Escola Agrotécnica Federal de Gon~ 
córdm tem como objetivo, formar técni~ 
cos em agropecuária a ~ível de segundo 

grau, cuja profissão está regulamentada 
pela_ lei do técnico do nível médio. Nos 
27 anos de atividade em prol do ensino 
agropecuário, já formou mais de dois mil 
profissionais, possui hoje 360 alunos em 
3 séries e em_regime de internato, sendo 
90% jovens filhos de agricultores de bai
xa renda vindos da Estado do Rio Gran
de do Sul (16 municípios), Paraná (11 
municípiOs), e do Estado de Santa Cata
rina (56 municípios). 

Esta Escola é um pólo de desenvol
vimento regional, pois os profissionais 
que ela forma hoje exercem atividades 
em e~presas agropastoris (Sadia, Ceva!, 
Perd1.gao etc.), nas Emater (Empresas 
de Assistência Técnica e Extenção Ru
ral), cooperativas, propriedades particu
lares e muito deles voltando para suas 
propriedades, promovendo melhores 
condições económicas e socíais a suas 
famílias._ 

A grande quantidade de alimentos 
produzidos no oeste de Santa Catarina 
deve-se em boa parte ao trabalho dos 
técnicos em agropecuária desenvolvido 
junto aos produtores integrados nas cita
das empresas. 

O _quadro de servidores da Escoia 
Agrotécnica Federal de Concó:rdia é 
composto de 26 professores, todos com 
curso superior e destes 20 possuem curso 
de pós-graduação a nível de especiali
zação; 41 funcionários, incluídos os de 
atividades administrativas e de apoio 
(campo). Do total de servidores (profes
sores e funcio.nário) 16 não possuem es
tabilidade. estando sujeitos a demissão. 

Sabemos que no MEC esses serVidores 
já fazem parte da lista de demissões. O 
q':e ~~!ais nos preocupa. é que essas de
mtss&:s podem inviabilizar o funciona
mento da escola, pois OS desses servi
dores são cozinheiros, o que impedirá 
o funcionamento do refeitório e, conse
qüentemente, o internato, obrigando os 
alu.nos a voltarem para casa, pois não 
tenam como pagar moradia na cidade. 

Lembramos que o quadro de profes- · 
sores da nossa escola não está completo 
e, se OC()rrerem demissões, poderá invia
bilizar· a continuidade do Curso Técnico 
em Agropecuária. 

Entendemos que são necessárias me
didas d~ austeridade, porém em setores 
básicos,· como no caso da educação em 
que não há excesso de pessoal, não deve
rão ser afetados com estas medidas, 
(Muito beml) 

Era o que tínhamos a dizerm, Sr, Presi
dente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo apalavra ao nobre Senador Jorge 
Bornhausen. 

0 SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL '
SC._Pronuncia o segUinte discurso.)- Sr: 
Presidente, Srs. :Senadores, para que conste 
.do~ Anais, passo a ler documentos subscritos _ 
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pela Bancada catarinense no Congresso Na
cional e entregues hoje ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República: 

Senhor Presidente da República: 
A bancada federal de Santa Catarina, 

consciente de sua alta responsabilidade, 
vem a presença de Vossa Excelência com 
o propósito de externar posições a seguir 
colocadas, que visam a continuação do 
desenvolvimento exemplar que o nosso 
Estado vem apresentando e que intere
ferem sigõifícã.niente em toda a Nação 
brasileira. -

De todas as dificuldades que afetam, 
no momento, o Estado, o probleriia car
vão- foi considerado como o de maior 
repercussão social. 

A definição de políticas de longo prazo 
para o País e os instrumentos para sua 
execução são fundamentais para o geren
ciamento eficaZ de _um Estado capita
lista Moderno e Competitivo. 

Como cita Vossa Excelência, em fre
qüentes pronunciamentos, as qUestões 
estratégicas também deverão, em seu go-. 
verno, ser tratadas sob a régia do Estado 
Competitivo. 

Dentro destes enfoques, Senhor Presi
dente, a questão energética reveste-se 
de grande importância e neste contexto 
o carvão mineral, maior e mais impor
tante fonte energética náo renovável do 
Brasil, está inserido, tanto que V~s~a 
Excelência o mencíoilou em seu progr·a
ma de gov'erno. 

A diversificação de fontes para o abas
tecimento de carvão metalúrgico impor
tado reduziu a importância estratégica 
da produção do carvão metalúrgico na
cional, embora historicamente, por vá
rias vezes este tenha COntribuído para 
evitar a perda total dos equipamentos 
destinados à fabricação de coque. Este 
fato contribuirá para que o carvão catari
nense fique dispon(vef para utilização co
mo energético alternativo, sua real voca
ção, aumentando sobremaneira a sua im
portância estratégica. 

A indústria do carvão mineral catari
nense,_com investimentos superiore_~ a 
US$ 2.000.000.000 (dois oilhÕes de dóla~ 
res) já gerou, ao longo de mais de 100 
anos de existéncia, trãdição e desenvol
vimento macroe_conómico de uma região 
de mais de 400.000 (quatrocentos mil) 
habitantes, envolvendo a Rede Ferro
viária Federal, o Porto de lmbituba e 
o Parque Termoelétrico de TUbarão. A 
sua importânCia estratégica fez-se sentir, 
quando em 1986, em face da prolongada 
estiagem, os estoques de carvão em San
ta Catarina, permitiram as termoelétri
cas gerar a energia necessária que evitou 
um colapso no abastecimento. 

A abundância de recursos hidráulicos 
e a escassez de recursos f~sseis fizeram 
éom -que a geração de -eletricidade se de
senvolvesse, no Brasil, com base quase 
q~e exelusivamente em usinas hidroelé-

tricas, "razão pela qual nosso perfil de 
produção discrepa inteiramente do mo~ 

- dela mundial, onde predomina larga
mente as usinas térmicas. 

Entretanto, recentes estudos efetua
dos pela Eletrobrás -Plano 2010- pre~ 
ve- o esgotamento dos potenciais hidráu
licos competitivos nos próximos 20 anos, 
restando aqueles localizados na região 

_Norte, cujo aproveitamento, se ocorrer, 
_causará sériós problemas ecológicos. Por 
esta razão, prevé-se a, ins4tlação de vá
rias usinas térmica~ para- o aproveita
mento dos carvõe~ sul-brasileiros. 

A manutenção do processo produtivo 
atual garantirá o atendimento da deman
da projetada podendo o setor dar uma 
resposta rápida quando o aumento de 
produção for requerido. 
_Não é concebível que minas sejam de

-sativadas com perdas das instalações e, 
principalmente, de mão-de-obra espe
cializada que, em última análise, repre
senta o maior património do setor, 

A importância da manutenção em ati
vidade das unidades mineiras se justifica 
tambél!l_ pelo fato que a criação de uma, 
tradição mineira cOm pessoal habilitado 
requer anos de maturação e elevados re
cursos para capacitação. 

O alto custo social e económico de 
uma paralisação refletir-se-ia imediata
mente em todo sul-catarinense, o que 

--~-já está ocorrendo com a paralisação das 
m_inas da Companhi_ª Siderúrgica N acio
nal~ 

As condições naturais de jazimento fa
zem com que os carvóes brasileiros te
nham alta cinza, sejam de difícil benefi
ciamento e de baixo poder calorífico, ra--
zões pelas quais não competem com car~ 
vões importados e devem ser convertidos 
em formas nobres de geração de energia 
-eletricidade, gás e combustíveis líqui
dos ~ à bo._ca -das minas. 

A falta de uma política consistente e 
adequada gerou a gravíssima crise finan
ceira que o setor carbonífero catarinense 
atualmente atravessa. 

Portanto, perspectivas de mercado pa
ra o carvão mineral existem, mão-de-o
bra qualificada também, mas não há, ho
je, condições fin·anc~iras e política ade
quada para sobrevivência da indústria. 

Assim, Senhor Presidente, a bancada 
catarinense, visando evitar a eliminação 

- deste importante setor produtivo, vital 
-pára a segurança energética nacional, so-
licita a participação efe_éiva_de Vossa Ex
celência para a solução imediata das se
guintes questões: 

1) Definição de política e planeja
mento do setor com a manutenção do 
consumo do carvão metalúrgico na Side
rurgia a Coque até que todo o carvão 
produzido em Santa Catarina seja consu
mido como energético, o que deverá 
ocorrer quando da entrada em operaçãb _ 
da Usina Jorge Lacerda IV. 

2) Compra do carvão termoelétrico 
estocado em Santa Catarina, produzido 
por determinação do Governo, no valor 
de US$ 62.000.0000 (sessenta e dois mi
lhões de -dólares), sendo que, o equiva
lente a 670.000 (seiscentos e setenta mil) 
toneladas de carvão temoelétrico comer
cializado pela CAEEB - Companhia 
Auxiliar de Energia Elétrica Brasileira 
-,consumido pela Eletrosul e não pago 
aos produtores, no valor de US$ 
38.000.000 (trinta e oito milhões de dóla
res), é dívida do Governo federal. 

- 3) Manutenção do nívél atual de pro
dução, visando a. preservação da mão~ 
de-obra qualificada, o que determinará 
a retomada da operação das minas de 
carvão da Companhia Siderúrgica Na
cional, atualmente paralisadas._ 

4) Liberação dos recursos necessários 
para a imediata retomada da montagem 
da Usina Jorge Lacerda IV. 

CertoS de podermos ·contar com a ime
diata e pronta atenção de _Vossa Exce
lência, aprõveitamos O erisejO para apre
sentar nossos protestos de elevada esti
ma e real apreço. 

Bancada Federal de Santa Catarina. 

Brasília, 23 de maio de 1990 
Excelentíssimo Senhor --
Doutor Fernando Collor de Mello 
Digníssimo Presidente da República 
Senhor Presidente, 
A bancada catarinense no Congresso 

Nacional, por todos os seus integrantes, 
vem à presença de Vossa Excelência pa~ 
racuidar de problemas que estão preocu
pando gravemente a comunidade doEs~ 
tado. 

A implementação da reforma adminis
trativa, vem ensejando freqüentes notí
cias de que órgãos federais sediados em 
Santa Catarina serão extintos ou transfe
ridos. 

Vossa Excelência recebeu inúmeras e 
justas manifestações no sentido de uma 
ampla análise das conseqüências de 
quaisquer medidas que provoquem a au .. 
sência das agências da União em terri
tório catarinense. 

Ob jeto de maior preocupação é a pers
pectiva da extinção ou transferência por 
absorção da Telesc e da localização da 
Superintendência Regional do futuro 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) fora da capital catarinense. 

Cumpre-nos salientar que a Telesc 
possui crescimento auto-sustentado, fi
nanciando seus investimentos com recur
Sos próprios. Teve no exercício passado 
uni h.icro líquido de Cr$ 300 milhões. 
Sua taxa de capital próprio real foi de. 
15,5% qUando a Telebrás estabelece 
uma taxa de 12%. Sua relação custo de 
pessoaJ!ieceíta operacional foi de 
34,50%, qUandO no grupo Telebrás essa 
relação é de 56,09%. A Telescrepassou 
à Telebrás nos últimos 5 anos, cerca de 
45,9 milhóes de dólars. 
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Em razão destes elucidativos elemen
tós a bancada federal manifesta, com o 
maior empenho, que a questão seja re
solvida pela adoção de uma das três se
guintes alternativas: 

a) manutenção da Telesc, até porque 
na região sul verific3.-se a impossibilida
de da criação de uma empresa de teleco
municações regional, já que a empresa 
do Rio Grande do Sul não poderá ser 
incorporada; 

b) em caso de fusão com a Telepar 
a sede seja mantida em Florianópolis, 
cidade de porte médio e eminentemente 
de serviços, para cuja vida económica 
e social a perda da Empresa trará graves 
prejuízos, diferencialenre das conse
qüências muito maiS minimizadas de sua 
ausência em Curitiba; 

c) ainda, como sugestão geral, em no
me de uma maior compactação e eficiên
cia administrativa, a exemplo do funcio
namento do Banco do Brasil e da Caixa 
Económica Federal, propõe-se sejam ex
tintas todas as subsidiárias da Telebrás, 
mantida em cada Estado apenas uma su
perintendência, sem -a criação de órgãos 
intermediários que surgirão com a regio
nalização. 

De outra parte a superintendência da 
região Sul do INSS, órgão que vai centra
lizar todas as ações do governo da União 
no setor da Previdência Social, é impera
tivo sua localização em Florianópolis em 
razão da própria situação geográfica. 

Seguros da alta compreensão e do sen
so de justiça de Vossa Excelência, vale
mo-nos da oportunidade para reiterar a 
manifestação do n_~o respeito. 

Era o _que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito b~m!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Não há mais oradores inscritos. (Pausa) 

Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de: emendas ao :Projeto de Re
solução n~ 18, de 1990, de autoria do Senador 
Marco Maciel, que modifiCa o § 7~ do art. 
65 do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De_ acordo com o disposto no Regimento 

Interno, a matéria será despachada às Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
Diretora. 

O SR. PRE_SIDEI'ITE (Alexandre Costa) 
-Nada mais havendO> a tratãr, vou encerrar 
a presente sessão, designado para a extraor
dinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
"- l-

Discussão, em turno único~ do parecer da 
Comissão-de Constituição, Justiça e Cidada
nia SObre a Mensagem n9 118, de 1990 (n~ 
417190, na origem), de 16 de maio do corrent.e 
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Doutor Hermínio Mendes Cavalei~ 

ro, para compor o Tribunal Superior do Tra
balho, na vaga destinada a suplente de Minis· 
tro Classista Temporário, representante dos 
empregadores, no triênio de 1990 a 1993. 

-2-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre a Mensagem n9 119, de 1990 (n~ 
418/90, na origem, de 16 de maio do corrente 
ano, peta qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à delibúação do Senado a re
condução do Doutor José Carlos da Fonseca, 
para compor o Tribunal Superior do Traba
lho, na vaga destina a Ministro Classista Tem
porário, representante dos empregadores, 
para o triênio de 1990 a 1993, decorrente 
do término de sua investidura, em 18 de ju
nho de 1990. 

-3-

Discussão, em turno úp.ioo, do parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre a Mensagem n~ 120, de 1990 (n~ 
419/90, na origem}, de 16 de maio de 1990, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ã deliberação do Senado a recon
dução do Doutor Fernando Vilar, para _com
por o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
_destinada a Ministro_ Classista Temporário, 
r~presentantes dos trabalhadores, para o triê~ 
mo de 1990 a 1993, decorrente do término 
de sua investidura. 

O SR. PR~S!D~NTE (Aiexan4re Costa) 
-Esta encerrada a sessão. _ 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 
minutos.) 

Ata da 61 ~ Sessão, em 23 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

ÀS18HORASE30MINUTOS,ACHAM
SE PRESENTES OS SRS" SENADORES: 

-Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Au
reo Metlo- Odacir Soares- Ronaldo Ara
gão- Olavo Pires- João Menezes- Carlos 
Patrocínio - Antonio Luiz Maya - Alexan
dre Costa- Edison Lobão- Chagas Rodri
gues - Hugo Napoleão --Afonso Sancho 
-Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Bene· 
vides- Carlos Alberto -José Agripino
Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha -
Marco Maciel- Ney Maranhão- Mansueto 
de Lavor --Divaldo Suruagy- TeotOnio 
Vilela Filho - Albano Franco - Francisco 
Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz Via
na - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -
Gerson Camata - João Calmon - Jamil 
Haddad- Nelson Carneiro- Mata Macha· 

do- Alfredo Campos - Ronan Tito- Se~ 
Vero Gom~-:- F.ernando_ Henrique Ca.-.J,oso 
-Mário Covas- Pompeu de Sousa- Mau
rício- Corrêa - Meira Filho - Louremberg 
Nunes Rocha - Márcio Lacerda - Rachid 
Saldanha Derii - Wilson Martins - Leite 
Chav~ - Affonso Camargo - José Richa 
-Jorge Bornhausen -Dirceu Carneiro -
Nelson Wedekin- Alberto Hoffmann 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Jista de presença acusa o compareci· 
mento de 5_5 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iriiciainos ·nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 u Secretário procederá à Leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

.OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N" 49/90, de 23 do corrente, comunicando 
a aprovaçaão, sem emendas, do Projeto de 
Lei do Senado n" 104, de 1982 (no 7/87, naque~ 
la Casa), de autoria do Senador Gastão Mü
ller, que faculta aos depositantes de estabele
cimentos bancários terem consignado, em 
seus talões de cheques, as referências que 
especifica e dá outras providências. 

(Projeto enviado â sanção em 23-5-90.) 
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O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

raldo àe Qu_eTroz ~ Direitos do ldÕso -
Rev._uFG -JanMDez de 1985- pg. 62). 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo O idoso é ainda mais desconhecido em seu 
Sr. p Secretário. ---- aspecto __ psíquico- ou psicológico. Suas habiliM 

É lido_o seguinte 

PROJETO DE LEI DO ·sENADO. 
N• 59, DE 1990 

Dispõe sobre assistência ao idoso. 

O Congresso N aciorial decreta: -
Art. 1o Serão obrigatórios nas -facUlda

des de medicina do País cursos de graduação 
e pós-graduaçffi.ó em Geríatiía: 

Art. 2º Nas áreas de enfermagem!lpslco
logia, nutrição, assiStêriciâ sOCial, fisiotera
pia, e terapia ocupacionar serão ministrados 
cursos de gerontologia. _ _ . 

Art. 3~ Nos hospitais públicos e privados 
haverá ambulatórios e unidade de internação 
para o idoso. · 

Art. 49 Nos grandes centros e, onde for 
possível criar~se-ão Cêntros GeriátricoS para 
pesqüisar, ensinar e dãT ãSsistência á:Os ido
sos. 

Art. s~ O poder público e a iniciativa pri
vada incentivarão o surgimentO de Comuni
dades Geriátrícas onde o idoso possa viver 
com dignidade e respeito tanto em termos 
sociais como emocionais. _ -

Art. 6" Esta lei eritra em vfgor -na data 
de sua publicação. 

dades declinam-se e sua inteligência também. 
Mesmo aqui se viaja pelo mundo das probabi
lid_ades. Assim, é preciso que a terceira idade 
seJa conhecida cientificamente _e tratada de 
um modo justo, humano e digno. 

A gerontologia soda] nos apresenta a teo
ria da 'atividade segundo a qual melhor vive 
quem permanece ativo até o fim ae sua vida. 
Programas não institucionais devem ser cria
dos para restabelecer o processo de convi
vência social do idoso como meio. possibili
tando, assim seu desenvolvimento pessoal e 
sü.ã integração-pessoal. (Cf. Rev. Problemas 
Brasileiros- Ano XVI - n" 172-fevereiro 
dl' 1979). . ... 

Ufiiã das soluções que historicamente apre· 
sentaram para enfrentar o problema do idoso 
foi a criaçã9_ de: Asilos. Só_ que é uma solução 
trágica, pois os asilos não passam de "depó
sitos" de pessoas, para abrigar um "segmento 
populacional segregado". 
"---0 que se percebe é que ninguém está inte· 
ressado no problema do idoso._ Dos velhos 
nem a famflia quer se preocupar. "A partir 
da chamada revolução de 30 ... o atendimento 
à velhice foi sendo deixado nas mãos de enti· 
d_ades pa_rticulares, limitando-se o Poder Pú
blico a destinar-lhes auxl1ios o_u subvenções". 
(Rev.. São_ Paulo em Perspectiva- Out.-Dez. 
1987). 

Ao Estado, projeção da classe dominante, 
Justificação não interessa cuidar da terceira idade que 

Nos EEUU é grande a participação no nada mais pode render ao sistema de produ-
mercado de trabalho de homens e mulheres ção capitalista. 
com mais de 65 anos. Os hoin~ns chegam 0-homeín tem "direito a uma velhice de-
a 28,5% e as mulheres a 9,5%. Essa porcen- cente e participante sempre que possível jun-
tagem, todavia, está diminuindo •'pela cres- to à família e à comunidade". (Idem, pg. 
cente longevidade, graças aos beneffcíós do 75). . . 
crescimento económico" (Rev. Problemas Para que o idosO-Viva éssa decência e tenh<i 
Brasileiros- Ano XVI - N~ 172 -- Feve- essa participação sOCiã! e comunitária, é pre-
reiro de 1979, pg. 16). ciso" que a sociedade conheça fundamental-

Hoje há um confronto ingrato entre 0 ho- merfté e cientificamenfe a terceira idade do 
ntem que ainda está longe da aposentadoria homem._ Então é preciso que pensemos em 
e o jovem, menos experiente, mas cheio de nossos cursos de Medicina e seus afins para 
energia, dinamismo e entusiasmo. neles se criar cursos de graduação e pós-gra-

No Brasil já existe a "sociedade dos ido- duação em Geriatria. Criar Centros "Geriá-
sos", sem integração e participação em seu ticos _para promover a pesquisa, ensino e as-
meio social. sistência ao idosos. 

No ano 2000 haverá no mundo, mais ou E para enfrentar a nebulosidade de tal rea-
menos, 600 milhões e no Brasil mais de 20 !idade, é humano que se ~em Comunidades 
milhões de indivíduos com mais de sessenta Geriátriéas onde o idoso possa viver decente-
anos de idade, segundo a Assembléia Mun- mente, como criatura humana que é, aten-
dial sobre o Envelhecimento, realizado em dendO a seus aspectos sáciais e emocionais, 
Viena, na Áustria. com clube de lazer, festas, jogos, turismo e 

O idoso, esse desconhecido e pouco aten- tantas outras coisas que pode ser inventada 
dido. Ignora-se quase em sua totalidade-o e ii:nagínáda pa-ra seu bem-estar. 
seu aspecto- biológico, embora se saiba que - Eis, aí, creio, uina. possível solução c-ientí~ 
a velhice "é a conseqüência- ínelutável da evo- fica e social para tão momentoso problema. 
loção do organismo cuja caacterística prin- Sala das Sessões, 23 de maio de 1990. -
cipal é o desgaste corpóreo e mental". Segun- Senador Ney Maranhão. 
do Baruch; o aumento da longevidade nos (À Comissao-de Assuntos Sodais-
próximos vinte anos porá mais problemas pa- decisão tenizinativa.) 
ra a atual e próximas gerãções que o desen
volvimento tecnológico, o melhoramento dos 
tral;lSportes e das comunicações c o aproveita· 
mento da enen:da nuclear. (Cf. Jerónimo Ge-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O projeto lido será publicado e remetido 
à comissão competente._ 

Sobre a mesa, _comUf!ICaçao que será lida 
pelo Sr. 1~-Secretái=io. 

É lida a seguinte 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Nelson Carneiro 
Digníssimo Presidente do Senado Federa( 
Nesta 

Comunico a Vossa Excelêníca, que nos ter
mos do art. 43, letra a, do Regimento Interno 
do Senado Federal, combinado com o art. 
56, inciso ll c!a Constituição Federal, que me 
ausentarei ·ctos trabalhos da Casa no período 
de 29 de maio de 13 de junho do corrente 
ano, em via&em de carácer-particular. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1990~
Senador Teotonio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A -comunicação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 121, DE 1990 

Nos termos do art. 258 do Regimento In
terno, requeiro tenham tramitação em con
junto os seguintes projetes: PLS é344189 
e o PLS n9 38/90. _ 

Sala das Sessões, 23 .de maio- de 1990. -
Senador Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelso Carneiro) -
O requerimento lido será incluído na Ordem 
do Dia oportunamente. 

Sobre a mesa, requerimento que será tido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 122, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos do a,r_t. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para 
o Pr?jeto de Resolução_ n" 18 de 1990, que 
mod1fica o § 7? dQ artigo 65 do Regimento 
Interno, 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1990. -
Fernando Henrique Cardoso- Marco Maciel 
- Mauro Benevides - Maurício Corrêa. 

O SR. PRE;SIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O requerimento lido será objeto de apre
ciação depois da Ordem do Dia, nos termos 
regimentais. - --

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Corneiro) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
A presente sessão destina-se à apreciação 

. de indicações do Senhor Presidente da Repú· 
blica: Para isso, é preciso que estejam presen
tes em Plenário, no mínimo, 38 Srs. Sena
dores. 

A Mesa constata qt:te não há esse número 
eq~. Plenário. Assim, faz" um apelo aos Srs. 
Senadores, já que estão presentes na Casa 
54 Srs. Senadores, para que venham a ple-
nário. · 

A Mesa ~ai aguardar por 5 minutos a pre
sença dos Srs. Senadores que se encontram 
nos seus Gabirietes para Que_compareçam ao 
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plenário, a fim de que possa ser votada a 
Ordem do Dia. (Pausa.) 

(O Sr. Presidente faz soar as campãinhas.) 

(Suspensa às 18 horas t 58 minutos, 
a sf!ssão é reaberta às 19 horas e 4 minu
tos.) 

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro) 
-Está reaberta a sessão. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares. 

O Sr. Cid Sabófa de Carvalho_:_ S-r. -Presi· 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, quem informar 
a V. Ex• que estamos fazendo gestões para 
que os Srs. Senadores cheguem dos Gabi
netes e vários se estão enca!Dinf!_~ndo ao pie· 
nário. Gostaria, por isso, de pedir a V. Ex' 
só um pouco_ mais de paciência, enquanto 
atingimos o número. Estamos bem próximos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nobre Senador, a Mesa tem sido excessi
vamente tolerante, já acionotCaS campainhas 
há 20 minutos. Os Srs. Senadores já devem 
ter tido notící:i de que há uma sessão regular
mente convocada, amplamente convocada 
desde ontem. 

O Congresso deve reunir-se às 19 horas 
e a Mesa não pode mais prolongar, pois já 
estamos invadindo o horário da sessão do 
Congresso. 

Estão presentes na Casa 54 Srs. Senadores, 
e devem estar presentes em Plenário. A Mesa 
não pode mais tolerar e também está fazendo 
gestões para que os Ses. Senadores aqui com
pareçam. 

Desde ontem que esta sessão está convo· 
cada, a pedido do nobre Líder do Governo, 
que não vejo presente! o Senador Jos~ Igná-
cio Ferreira. - -

O Sr. Afonso Sancho - O Senador José 
Ignácio Ferreira teVe que viajar urgentemen
te para sua terra e sua ausência está, assim, 
justificada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É pena, porque, se S. Ex~ estivesse presen~ 
te, seria mais um, mas, infelizmente, teve 
que viajar urgentemente. 

Também não vejo presente o nobre Vice· 
Líder, o Senador Ney Ma~:;;~.nhão. 

O Sr. João Menezes -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo~ palavra a·v. Ex• 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, o Senador Ney 
Maranhão está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Vamos fazer, então, um apelo,,para que 
os Srs. Senadores que estão em seus Gabi· 
netes venham imediatamente ao Plenário. 

Não podemos praticar a indelicadeza de dei
xar os Srs. Deputados nos esperando, quando 
convocamos uma sessão para as 19 horas. 

Q Sr._Afonso Sancho- Sr. Presidente, de· 
ve tãinbéffi convocar os outros Líderes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Senador Ney Maranhão está chegando. 

o· Sr. João Menezes - Sr. Presidente, -o 
PMD,B não ~tá_ pres~nte. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao Senador João Mene· 
zes, que vai justificar a ausência dos que aqui 
não estão. 

O SR. JOÃO MENEZES -Não. V. Ex• 
é que está policiando. Estou lembrando a 
V. Ex• que se está esquecendo de chamar 
os outros Líderes. O Líder do seu Partido 
não está presente também. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Estou dizendo que a convocação foí feita. 
Atendi a um apelo do nobre Senador José 
Ignácio Ferreira, feito- Ontem da hibuna, que 
queria a realização desta votação -na sessão 
de ontem. Manifestei a S. Ex~ a impossibi
lidade. 

Q SR. JOÃO MENEZES- Sim, m:is hoje 
é outro dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.......--Todos os outros Líderes são -responsáveis. 
Não estou defendendo ninguém; estou dizen
do que atendi ao apelo do nobre Senador 

_José lgnácio Ferreira e marquei a sessão. 
Deste mOdo, quero que todos estejam pre
sentes. Não tenho qualquer restrição. Meu 
apelo se dirige a cada um dos Srs. Senadores, 
e não a um só. 

O SR. JOÃO MENEZES- Sr. Presidente, 
agora creio que V. Ex• falou bem: disse que 
o apelo é para todos os Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Claro, o apelo é a todos. 

O SR. JOÃO MENEZES - V. EX' está 
fazendo essa discriminação e esta é a raZãO 
de estarmos ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não estou fazendo discriminação. Apenas 
atendi a um apelo feito ontem, da tribuna, 
pelo nobre Senador José Ignácio Ferreira. 
v_ Ex• se lembra que o Líder queria qoe se 
realizasse a votação ontem. _ 

Peço aos Srs. Senadores ocupem seus luga
res. (Pausa.) 

O Sr. Ney, Maranhão -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- COncedo a palavra a V. EX' .. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, V. Ex• ontem fez um apelo e nós 
todos compareceremos e, com essa presença 
maciça dos Srs. Senadores, houve uma vota
ção de uma -extensa pauta, ocasião em que 
o comparecimento foi à altura. 

Agora, nobre Si. Presidente, sabemos que 
precisamos de 38 Srs. Senadores, pelo menos, 
para que esta votação seja concretizada. 

Tenho quase certeza de que o nobre Sena
dor Mansueto de Lavor vai chegar; dentro 
de maís Uns 2 minutos, S. Ex~ estará che
gando. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex• tenha um 
pouco de paciência, que vamos votar tranqüi
lamente as mensagens presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE _(Nelson Carneiro) 
- A Mesa agradece a V. Ex~, mas lembra 
que~ se demorarmos mais, esteremos impe
dindo a sessão do Congresso Nacional, que 
está marcada para as 19 horas. Inclusiv~. já 
ultrapassamos 9 minutos das 19 horas. 

Não haverá verificação de quorum; há ou 
não há número para votar, e já são quarenta 
minutos de espera. 

O SR. NEY MARANHÃO- Sr. PrCsiden
te, o Senador Mário Covas já está clíegando. 
V. Ex• tem' a paciência divina. 

o· SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Tenho paciência de 40 minutos. O que 
vale são os quarenta dias que o Senhor foi 
tentado e depois esgotou-se a paciência d'E
Ie. 

O SR. NEY MARANHÃO - O Sr. Presi
dente está com a paciência de Jó. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- As matérias constantes da pauta da pre
sente sessão, de_ acordo _com o disposto no 
art. 383, alíneas ·c e H, do Regimento Inter
no, deverão ser apreciadas em sessão pública, 
sendo a votação procedida por escritfnio se
creto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 1: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania sobre a Mensagem n"' 118, de 
1990 (n• 417/90. na origem), de 16 de 
maio do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Dr. Her
mínio Mendes Cavaleiro para compor o 
Tribunal Superio do Trabalho, na vaga 
destinada a suplente de Ministro Oas
sista Temporário, representante dos em~ 
pregadores, no triénio de 1990 a 1993. 

Sobre a mesa, parecer qUe será lido peio 
Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N•IS9, DE 1990 

A Comissão de Constituição e Justiça, em 
reunião secreta realizada em 22 de maio de 
1990, apreciando o-Relatório apresentado pe
lo Senhor Senador Mauro Benevídes sobre 
a Mensagem n~ 118, de 1990, do Senhor Presi
dente da República, opina pela aprovação 
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da escolha do Senhor Hermínio Mendes Ca· 
valeiro, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, na vaga destinada a suplente de 
Ministro Classista TempOrário. 

Bras!1ía, 22 de -maio de 1990.- Cid Sabóia 
de Cantalho, Presidente -Mauro Benevides 
Relator- Chagas Rodrigues- Áureo .Mell~ 
- Hugo Napoleão - Leite Chaves - João 
Calmon - Afonso Sancho - Jutahy Maga
lhães - Olavo Pires - Mauricio COrrêa -
Meira Filho- José Paulo Bisol - João Cas~ 
te lo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiio) 
- Em discussão o parecer, 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente_, 
peço a palavra para discutir._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para discutir. Sem revisãõ -do Orador:) 
-Sr. Pre~idente, viram V. Ex• e a Casa que, 
pela mamfestação da Comissão de Consti~ 
tuição, Justiça e Cidadania, o Sr. Hermínio 
Mendes Cavalheiro teve, ontem, uma vota
ção consagradora nessa Comissão._ 

Esperamos que o Plenário reedite aquela 
manifestação inicial da Comissão Permanen
te desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Procede-se à votação, que será feita por 
escrutínio secreto. _ 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Votaram Sim 34 Srs. Seiiadofes; e Não 
2. = ' 

Houve 2 abstenções. 
Total: 38 votOS. - -
A indicação foi ap!OVaCJS.~ 
A Presidência comunicará ao Senhor Presi

dente da República o resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

Discussão, em turno únlco,-do parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania _sobre a Mensagem n'·' 119, de 
1990 (n• 418/90, na origem). de 16 de 
maio do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli
beração do Senado a recondUção do Dr. 
José Carlos da Fonseca para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
destinada a Ministro ClasSístã Tempo
rário, representante dos empregadores, 
para o triénio" de 1990 a 1993, decorrente 
do términO de' sua investidura, em 18 
de junho de 1990. --

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo 
Sr. 1" Se«etário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 160, DE 1990 

A Comissão de Constituição e Justiça, em 
reunião secreta realizada a 22-5-90, apreciim
do o relatório apresentado pelo Senhor Sena
dor João Calmon sobre a Mensagem no 119, 
de 1990, do Senhor P~:esidente da República, 
opina pela aprovação da escolha do Senhor 
José Carlos da Fonseca, pafa compor o Tribu
nal Superior do Trabalho, na vaga. destinada 
a Min~s-~ C) assista Temporário. 

Brasília, 22de maio de 1990. -Cid Sabóia 
de Carvalho, Presidente- João Calmon, Re
lator- ~bagas Rodrigues - Mauro Berre
vides - Aureo Mello - Hugo Napoleão -
Leite Chaves- ArOnso Sancho- Jutahy Ma
galhães - Olavo Pires - Maurício Corrêa 
- Meira Filho -- José Paulo Biso! - João 
Castelo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--=-Em discussã~ o parecer. 

j) Sr._Mauro BeneyideS ~Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

o SR. MÃURO BENEVIDES (PMDB _:__ 
CE. Para dis_cutir. Sem revisão do oiador.) 
- Sr._.Presidente, pela manifestação, agora 
tornada pública, a Comissão de Constituição, 
Justiça_e Cidadania, â unanimidade, aprovou 
a indicação do Dr. José Carlos da Fonseca, 
que, coma parlamentar que o foi durante vá
rias legislaturas, quer como magistrado dos 
mais brilhantes, mereceu _da comissão, e es
tou certa de que merecerá também do Plená
no do ~enado Fed_eral, a acolhida un~nime. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não havendÜ"mais quem peça a palavra 
e.o_cerro.a discussão. ' 

. .Em votação. . ~ . _ 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau· 

sa.) 
- (Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Votaram Sim 36 Sr~. Senadores; e Não 
1. 

.Houve 1 abstenção. 
Total: 38 votos. 
Aprovada a escolha. A Mesa comunicará 

ao Senhor Presidente da República o resul
tado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 3: · · · 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e 

- Cidadania sobre a mensagem n9 120, de 
1990 (n' 419/90, na origem), de 16 de 
rrià-iõ- de 1990, pela qual o Senhor Pre§i
dente da República submete â delibe· 
ração do Senado a recondução do Dr. 
Fernando Vilar para compor o Tribunal 

- - Superior do Trabalho, na vaga destinada 

a Ministro Classista Temporário, reprc· 
s_entante dos trabalhadores, para o triê· 
nio de 1990 a 1993, decorrente do térmi
no de sua investidura. 

Sobre a mesa, parecer _da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que será 
lido pelo Sr. 19_$ecretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 161, DE 1990 

A Comíssão de Constituição e Justiça, em 
reunião secreta realizada a 22-5-90, aprecian
do o relatório apresentado pelo Senhor Sena
dor Leite Chaves sobre a Mensagem n" 120 
de 1990, do Senhor Presidente da República, 
opina pela aprovação da escolha do Senhor 
Fernando Vilar, para compor o Tribunal Su
perior do Trabalho, na vaga destinada a Mi· 
nistro Classista Temporário. 

Brasília, 22 de maio de 1990. - Cida Sa~ 
bóia de Carvalho, Presidente -Leite Chaves, 
Relator- Aureo Mello- Mauro Benel'ides 
- Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão -
João Calmom - Afonso Sancho ~ Jutahy 
Magalhães- Olavo Pires- Maurício Corrêa 
...... Meira Filho - José Paulo Bisol - João 
Castelo. 

O S~. PRl!:SIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão o parecer. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo, a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CA!tVAL~HO 
(PMDB - CE. Para discutir. Sem revisãO 
do orador.)- Sr. Presidente, para dizer, ra
pidamente, que se trata de uma pessoa muito 
honrada e culta e que já vinha exercendo 
exemplarmente a sua função no Tribunal Su
perior do Trabalho. A votação do Dr. Fer
nando Vilar é um critério justo que o Senado 
ado tará para a sua recondução. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não havendo mais quem peça a palavra,· 
encerro a ·discussão. 

Passa-se à votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

(Pro,cede-se à votaçdo.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Votaram sim 38 Srs. Senadores; e não, 
2 

Total de votos: 40 
Aprovado. 
A indicação foi aprovada: 
A Presidência comunicará ao Senhor Presi

dente da República o resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotada a Ordem do Dia. · 

__ Passa~se, agora, à votação do Requerimen
to nG 122, de 1990, de urgência. lido no Expe
diente, para o Projeto de Resolução n~ 18, 
de 1990. 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram 
permanecer sentados~ (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da 

segunda sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa renova o apelo aos Srs. Senadores 
para que compareçam à sessão do Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PRJETO DE LEI DO SENADO 
N• 36, DE 1990 

(Em regime de urgéncia, nos termos do art. 
336, e, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 36, de 1990, de autoria 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que diS
põe sobre admissão e demissão de servidores 
público em período eletoral, e dá outras pro
vidências. (Dependendo de par~cer.) 

2 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 47, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 47, de 1990, de inciativa 
do Governador do Estado de Roraima, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais até o_ll_!nite: de Cr$ 
5.800.000.000,00 (clncO bilhões e oitocentOs 
milhões de cruzeiros). (Dependendo de pare
cer.) 

3 

Votação;-em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição no 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

4 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6~ 
ao art. 5" do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias. --

5 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
da Emenda à Constituição no 6, de 1989, de 

· autoria do Senador Marco Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senado:res, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria

, ção e definindp a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

6 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à ConstitUição n9 1, de 1989, de 

autoria do Senador Márco Lacerda e outros 
Senhores S_enadores, que acresce-nta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

7 
DiscUSSão, em turno único, do Projeto de -

Resolução n~ 185, de 1989, de iniciativa do 
Senador Juthay_Magalhães, que estabelece 
a estrutura administrativa básica do Senado 
Federal e dá outras providências ( dependeri.~ 
do de pareceres das Comissões de Consti~ 
tuição, Justiça e Cif:láda.nia; e Dir~tora). 

O SR. PRESIDENTE (Nelsori Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessáo às 19 horas e 20 
minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE· 
LO SR. JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA 
NA SESSÃO DE i9 DE ABRiL DE 

-/990 E QUE, ENTREGUE Ã REVI· 
SÃO DO ORADOR, SERiA PUBLI
CADO POSTERIORMEN"(E. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST 
- ES. Como Líder. Para comunicação.)
Sr. Presiden-te, Srs.. Senadores, pretendo fa
lar sobre uma matéria publicada hoje em O 
Estado de S. Paulo, com o título "Itamar 
pede cargos por eserUo", do jornalista Arios
to TeiXeira, que faz referência a um pedido 
de nomeação, para a Presidência da Usimi
nas, do Engenheiro Rinaldo Campos Soares. 
Faz referência a uma carta, e:nde-ieçada pelo 
Vice-Presidente da República ao Ministro 
Oziies Silva,. solicitaildo que examinasse as 
qualificaÇões do Dr. Rinaldo Campos Soares 
para a Presidência da Usiminas. -

Este fato, Sr. Prsidente, motivou uma ma
. téria estrepitosa_ no jornal O Estado de S. 
Paulo e hoje, pela man)lã,_ <';m contato que 
fiz com o Vice-Presidente da República, eu 
o encontrei estarrecido com aquela matéria 
publicada hoje, na página 4, do i ornai O Esta~ 
do de S. Paulo. Entendi que devia ~azer este 
assunto à tribuna do Se.t;tad_o_F.e~~ral .• por:que 
guarda serrielhanças _corp uma afirmação feita 
ontem pelo ilustre e digno Líder do PMDB 
na Câmara dos DeputadoS; o effiineri.ú~ De
putado Ibsen Piriheiro, que- dizia que estava 
havendo troca de favores, que estava haven
do a iminêriCíá-Ck um festival de barganhas, 
algo que ele sacava do _vazio, fazendo uma 
afirrriação sem cotiteúdo lógico, ontem da tri
~na acerca do que poderia ocorrer no futu
ro. 

Segundo o iJustre Deputado lbsen Pinhei
ro, seria uma inversão da máxima franciscana 
- é dando que se recebe - para o - é 
recebendo que se dá -. S. Ex_' confirmava 
que tudo, o que ocorreu no Congress-o, recen~ 
temente - a aprovação de quase todas as 
medidas pro-postas pelo Governo não resul
tou de barganhas, mas que, no futuro, ocor
reria a seqüência da,s trocas que justificaria 
o procedimentô do Congresso Nacional, no 
episódio memorável da votação dessas medi
das, que afinal, mudaram a fisionomia do 
País. 

Qualquer que seja a óptica que tenhamos, 
'é impossível deixar de reconhecer que em 

pleno estado de direito democrático se pro
cessou uma verdadeira revolução neste País. 
Então, o que me moveu para ocupar a tribuna 
no Senado nesta tarde foi a lembrança do 
episódio de ontem e a visualização da perple
xidade daquela figura de Itamar Franco, a 
que todos nos acostumamos como alguém 
que nos deu, ao longo de 15 anos, no Senado 
Federal, exemplos de dignidade, de autono· 
mia moral absoluta, de patriotismo, de alto 
espírito público, de dedicação ao trabalho. 
E que -se vê vftima de matéria perversa e 
injusta como essa, que, pela sua manchete: 
"Itamar pede cargos por escrito", deixa no 
ar a idéia de que o atual Vice-Presidente da 
República está semeando solicitações a torto 
e a direito por todos os Miriisiérios. 

Essa estrepitosa matéria eStampada nas pá· 
ginas do respeitável jornal O Estado de S. 
Paulo, no caso específico do Vice-Presidente 
da República, o ex-Senador Itamar Franco 
se origina de um sóbrio expediente enviado 
pelo Vice-Presidente da República Itamar 

·Franco, ao Ministro Oiires.Sila, nós seguintes 
termos: · 

"Prezado Ministro Ozires Silva, por 
solicitação do Presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo, Luiz An~ 
tónio Medeiros, recebi em meu gabinete 
a Diretoria do Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias de Ipatinga, em Mi
nas Gerais. 

O objeto da entrevistga foi formular 
ao Goveino do Presidente Collpr, por 
meu. intermédio,, duas reiyindiç:~çÇ)es: a 
primeira, re!ativa à i~dicaç~o 9-o .nome 
do Dr. Rinaldo .Campos Soares para a 
Presidência da U_simfri:as, ã segunda, re· 
lacionada com a participação dos traba
lhadores daquela usina siderúrgica no 
eventual processo de_ privatização da 
companhia. _ _ _ 

O referira sindicato descreve a~ quali
ficaçÇ)es dp J?r. Rinaldo como sendo si· 
deru~gista .co':flpetep.te, formado pela 
Escola de Minas e Metalurgia de Ouro 
Preto e doutOr pela Uitiversidade de Pa· 
ris. Há 19 aflos na USiminas, até ocupou 
diversos carg"os de chefia, tendo SidO Di· 
retor de Ope-rações e exercido interina· 
mente a presidência da empresa. 

E complementa o Vice-Presidente da Re
públíca em seu expediente: 

••Apresso-me a encaminhar as formu
-lações daquele sindicato_ à consideração 
do ilustre Ministro, que saberá -enqua

. drá-las nas diretrizes do Governo. 
-Valho-me do ensejo para renovar-lhe 

a expressão de minha elevada estimà e 
distinta consideração." 

Sr. Presidente, esse expediente, com as ra
zões aduzidas, foi procedido de uma carta 
no dia 2 de abril de 1990, dirigida pelo Sindiw 
cato dos Trabalhadores das Indústrias Meta
lúrgicas, Mecânicas e de Material Elétdoo 
de lpatinga, ao Vice-Pr~sidentç da Repúblí
ci, Dr. Itãmar Franco. Não a lerei toda, so
mente o trecho principal. 
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"Prezado Senhor, 
Em um encontro raelizado em Brasüia 

com todos os membros da executiva na
cional da Central Greal dos Trabalha
dores- CGT., em novembro de 1988 
qo.ando o Exm~> Sr. Dr. Fernando Collo; 
de Mello se_ comprometeu conosco, Sin
dicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de Ipatinga seria, como-de fato está sen
do, ouvido na indicação do nome do fu
turo Presidente da Usiminas. Díante 
deste fato, vimos índicar o engenheiro 
de Minas e Metalurgia, Rinald.o Campos 
Saores, mineiro, formado-pela Escola de 
Minas de Ouro Preto Preto~ turma de 
1963. Foi admitido na empresa em 
1~-2~71, como Assessor do Dept9 de En
genharia Industrial, quando então, já era 
Doutorado pela Universidade de Paris 
em novembro de 1967. Quando -ingres~ 
sou à Usiminas, era coordenador de Pes
quisas Industriais do Instituto Costa Se
na da Fundação Gorceix - Escola .de 
Minas em Outro Preto. Dentre suas ati
vidades na empresa, relaciollamos as se
guintes: Chefe do Dept' de Engenharia 
Industrial; Chefe de Dept9 de Lamina
ções; Engenheiro Chefe de Produção; 
Chefe Geral da Usina Intendente Câma
ra; Diretorde Operações; interinamente 
já ocupou os cargos de Diretor-Presiden
te e Diretor de Desenvolvimento da Usi
minas. Paralelamente é membro do Con~ 
selbo Diretor da Associação Brasileira 
de M~tais e Instituto Brasileiro de Side
rurgia. Tem várioS trah3.lhos publicados 
na área de Siderurgia e já foi agraciado 
com vários títulos honorários e comen
das." E, culminando, diz O Sindicado: 

" ... reiteramos _a indicação à Presidên
cia da Usiminas do nome do Dr. Rinaldo 
Campos Soares~ víndo, assilli-. cOroar a 
empresa e o Estado de Minils Gerais 
com um preSidente competente e enér: 
gico,_~ssencial ao~ ~t!mpos atuais. 
' Sendo o que temos para o momento 
e esperando ver confirm.ado mais esse 
pedido que não é só nosso, mas de toda 
a comunidade metalúrgiCa de Ipatinga 
de Minas, reiteramos os nossos protestos 
de estima e apreço." 

O Sr. Jo-ão Menezes- Perffiite~me V. EXI' 
um aparte? 

O Sr. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. Fa
zendo soar a campainha.) -A Mesa escla
rece_ que o nobre Í.íder está fazendo uma 
br_eve comunicação e o Regimento não per
mite que receba apartes. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Quero reiterar aqui, nesta c_oriiunicação que 
faço ao Senado Federal - infelizmente não 
podendo receber apartes, mas tendo a certeza 
de que, se pude se, receberia o endosso da 
maioria, senão d ... totalidade da Casa-, te
. nho endosso, em ,;pírito,'l-daqueles que não 
estã.o falando agora, •por impedimento re&i~ 
mental- pois todos temos absoluto respeito 
à figura do eminente Vice~Presidente da.Re-

piÍblica._ Reconhecimento pelos seus elevados 
serviçõS prestados à causa- pública, ao--IOUgo 
dos anos em que ocupou e honrou sua cadeira 
no Senado, e, mesmo antes, nos cargos públi
cos que exerceu. 
. G?staria, finalme~te, de dizer que este foi, 
mfehzmente, um episódio que traduziu bem 
o quanto se pode vitimar um jornalista, com 
situações desse tipo. ~á pessoas que se ena-_ 
velam nas sombras e conseguem ilaquear a 
boa-fé c!-e um jornalista, que coloca no papel 
matéria dessa natureza, deixando profunda
megt_~ desapontada e até amargurada uma 
figura das mais eminentes e dignas da vida 
pública deste País como é sem dúvida o Vice
Presidente Itamar Franco. 

Era só, .Sr. Presidente. (Muito bem!) 
DOCUMENTOS A QUE SE REFE

RE O ORADOR SR. JOSÉ IGNÁCIO 
FERREIRA EM SEU DISCURSO: 

GABINETE DO VICE·PRESIDENTE 
DA REPúBLICA 

CP D" 002190-VPR 
_ Brasília, __ de de 1990 

Prezado Ministro Ozires Silva, 
Por solicitaçãá -do Presidente do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Paulo, L!liZ Antônio 
Medeiros, recebi em meu Gabinete a Dire~ 
toria do Sindicato dos Trabalhadores nas ln· 
dústrias de lpatinga, em Minas Gerais. 

Oobjeto da entrevista foi formular ao Go· 
vemo do Pre_sidente Collor, por meu intermé
dio, duas reivindicações: 

A priineira,-relativa à indicação do nome 
do Dr. Rinaldo Campos Soares para a Presi~ 
dência_da Usiminas; 

A segunda, relacionada com a participação 
dos trabalhadores daquela usina siderúrgica 
no _eventual processo de privatização da com· 
pannia. -

O re'ferido sindicato descreve as qualifi
cações do Dr. Rinaldo como sendo siderur
gista ·competente, forffiado pela Escola de 
Minas e Metalurgia de Ouro Preto e doutoi 
pela Universidade de Paris. Há 19 anos na 
Usiminas, até ocupou diversos cargos de che
fia, tendo sido D1retor de Operações e exer
cido interinamente a presidência da Empre~ 
sa. 

Apresso-me a encaminhar as formulações 
daquele sindicato â consideração do ilustre 
ministro~ que saberá enquadrá-las nas dire· 
tirzes do Governo. 

Valho-me do ensej9 para renovar-lhe a ex
pressão de minha elevada estima e distinta 
consideração. -Itamar Franco. 

Anexo:_ Documentação recebida do Sindica
to. 
PRE-124/90 
Ipatinga, 2 de abril de 1990. 
Exm~ Sr. 
Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco 
DD. Vice-Presidente da República Federa· 
tiva do Brasil 
Brisffia-DF . 

-Prezado Senhor, 
Em um encontro realizado em 'Brasília com 

tO~os.os membrOS da executiva_ nacional da 

Central Geral dos Trabalhadores - .. CGT. 
ein novembro de 1988 quando o ExÕl'' Sr: 
Dr. Fernando Collor de Mello se compro
meteu conosco, Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Ipatinga, seria, como de fato 

'está sendo, ouvido na indicação do nome do 
futuro Presidente da Usiminas. Diante de~te 
fato, "vimos indicar o Engenheiro de Minas 
e Metalurgi~,_RinaldoCampos Soar~s. mi
neirci, formado pela Escola de Minas de Ouro 
Preto, turma de 1963. Foi admitido na emprc· 
sa a 1·'-2-71, como Assessor do Depto. de 
Engenharia Industrial, quando então~ já era 
Doutorado peta Universidade de Paris em 
novembro de 1967. Quando ingre~sou à V si
minas, era coordenador de Pesquisas Indus
triais do Instituto Costa Sena da Fundação 
Gorceix- Escola. de Minas em Ouro Preto. 
Dentre suas atividades na empresa, relaciO· 
namos as seguintes: Chefe do Depto. de En
genharia Industrial; Chefe de Depto. Je Lu
minações; Engenheiro Chefe da Produção; 
Chefe Gera( da Usina Intendente Câmara; 
Diretor de Op'erações; interinamente já Ocu
pou os cargos de Diretor-Presidente e Diretor 
de Desenvolvimento da Usiminas. Paralela
mente é membro do Conselho Díretor di:i As~ 
sociação Brasileira de Metais c Instituto Bra
sileiro de Siderurgia. Tem várioS trabalhiJ!) 
publicados na área de Siderurgia e já foi agra
ciado com vários títulos honorários e comen
das-. 

Diante deSSa breve síntese do currículo 
deste e mérito cidadão mineiro, um dos maio· 
res siderurgistas da América Latina, onde a 
frente da Usiminas, tem nestes anos, demons- -
trado fibra, competência técnica ~ adminis
tração, reiteramos a indicação à Presidência 
da Usiminas~ Dr. Rinafdo Campos Soares. 
vindo, assim,· coroar a empresa e o Estado 
de Minas Gerais com um Presidente compe
tente e enérgico, essencial aos tempos atuais. 

Sendo o que temos para o momento e espe
rando ver confirmado mais esse pedido que 
não é só nosso, mas de toda a comunidade 
metalúrgica de Ipatinga e de Minas, reitera
mos os nossos protestos de elevada estima 
e apreço. --
- Atenciosatile"D.te, Luiz Carlos de MiraD.da 
Faria, Presidente. 

PRE-125190 

Ipatinga, 2 de abril de 1990 
Exm~ Sr. 
Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco 
DO. Vice~Presidente da República Federa
tiva do Brasil 
Brasília -DF. 

Prezado Senhor, 
Durante a campanha eleitoral, o Exm, Sr. 

Dr. Fernando Collor de Mello, assumiu o 
compromisso de, na época própria, resolver 
o assunto das privatizações, ouvira o Sindi· 
cato dos Trabalhadores MetalúrgiCos de Ipa· 
tinga sobre o assunto. 

A Usiminas, em 1989, obteve o maior re· 
carde da história da Siderurgia, obteve _um 
lucro líquido deUS$ 230 milhões e um fatunl
mento superior a US$ 2 bilhõ~. com uma 
produção de 4,5 milhões de tonelada~ de aço 
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líquido, tendo produzido 30% (trintã.-por cen-
to) acima de sua capacidade nominal. _ 

A Usiminas foi uma idéia que -n-asceu em 
25 de abril de 1956, cresceu, empolgou toda 
uma geração de mineiros, ultrapassou as suas 
fronteiras. 

A Usiminas também vem apresentando su· 
cesso no desenvolvimento tecnológico de 
produtos nobres, sempre com recursos pró
prios, comercializando mais de 30% do volu
me de produtos que foram desenvolvidos no 
seu próprio centro de pesquisas, como o::~ aços 
de alta resistência para tubos, plataformas 
marítimas, indústria automobilística, lamina
dos a frio de alta resistência e para reatares 
nucleares. 

Assim, aliando lucro, faturamcnto e desen
volvimento tecnológico sem- necessitar de 
verbas públicas, é a empresa padrão que in· 
clusive fornece, como já forneceu, assistência 
técnica administrativa e tecnológica a diver
sas siderúrgicas brasileiras e internacionais 
pela América Latina, não pode e não deve 
ser privatizada, sem que haja a participação 
dos trabalhadores que fizeram com que esta 
empresa chegasse ao ponto de destaque que 
é hoje. 

Assim, na breve expectativa de ver aten
dido esse pedido de roda a cat~goria trabalha
dora da Usimiii:as em especial, apresentamos 
os nossos protestos de elevada estima e apre
ço. 

Atenciosamente, Luiz Carlos -de Mil-anda 
Faria, Presidente. 

DISCURSO PRONUNCIADO PE: 
LO SR. JOSÉ IGNÀC/0 FERREIRA 
NA SESSÃO DE 8-5-90 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO- POSTE
RIORMENTE. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST 
- ES. Para contraditar.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, trata-se de uma matéria" que 
(oi enfocada pelo eminente Senador Afonso 
Arinos sem entrar no seu mérito; quer dizer, 
a questão de ordem, pela ótica do eminente 
Senador Afonso Adnos, ensejaria apenas 
que o Senado Federal aguardasse a decisão 
do Supremo Tribunal Federal no mandado 
de segurança impetrado pelo então ex-Go
vernador Jorge Nova da Costa. 

O eminente Senador Afonso ArinÕs, de
pois de ter prof~rido o seu parecer em que 
ficou numâ preliminar que_ fez, quer dizer, 
S. Er saiu do plenário e -ar foi designado 
outro relator, que enfrentou a questão, vota
da pela Comissão. A Comissão entendeu que 
a indicação do nome do eminente Dr. Gilton 
Garcia deveria ser examinado pelo Senado 
Federal. 

Pretendeu-se, naquela ocasião, que a Cow 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
examinasse a indicação em si para oferecer 
parecer, mas isso realmente não teve cabíw 
mento porque sequer o processo lá se enconw 
trava. · -

Veio, então, Com um expedienie do Presi· 
dente da Comissão à Mesa Diretora, frii jUn
tada a decisão da Comissão de COnstituição, 
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Justiça e Cidadania na questão de Ordem ao 
processo respectivo e, aqui, o ilustre Presi
dente Pompeu de Sousa, que exercia a Presi
dência na ocasião -considerando, inclusive, 
a óbvia impessoalidade da Presidência do Se
nado e a desnece_ssidade, porque pão há ne
nhuma dispoSiÇãO legal de haver aqui presen
te, numa sessão ordinária do Senado, a figura 
ilustre e digna do eminente Senador Alexan
dre Costa, que levantou a questão de ordem. 
Porta.rito; era urna sessâo normal do Senado, 
num dia útif, quer dizer, e S. Ex~, por algum 
impedimento, não se encontrava no plenário 
do Senado -naquela ocasião, consideran-do 
a impessoalidade da Presidência e, ao meu 
ver, com acerto, S. Ex~ o Senador Pompeu 
de Sousa decidiu a questão, mandando que 
o process_o fosse à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania que se reuniu, porque 
S. Ex• deCidiU a questão dcb ordem. 

Reuniu-se a·Coínissão de -Constituiçâo, 
Justiça e Cidã.d3nia nlltn ato, com a soleni
dade necessária, com quorum, cumprindo to
dos os regramentos constantes do Regimento 
Interno da Casa, sabatinou o indicado pelo 
Senhor Presidente da República, foi feita vo
tação, observadas todas as disposições regi
mentais! e, finalmente, por via de votação, 
definiuwse a Comissão pela aprovação do no
me. 

Desta forma, o que agbra cabe ao Plenário 
do Senado é votar. 

Esta, a questão. 
Quer-me parecer, portanto, que a razão 

está com_ o eminente S_enador Pompeu de 
SOusa, que, recebendo o processo, dirimiu 
a questão de ordeni e remeteu a matéria à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, que só se reuniu poique foi Vencida aque
la etapa. Houve objeção frontal, até com 
• '!rtO, do eminente Senador Cid Sabóia de 
(.:arvalho, por inexistência do processo, em
bÇJra a preliminar estivesse -imbricada no mé
rito. 

Quando se discutiram todas essas questões, 
o eminente Senador Afºns.o Arinos não che
gou a enfocar com profundidade a questão, 
porque apelou para a sensatez, não invocou 
sequer uma: disposição constitucional ou legal 
no sentido ~ porque não o pretendia fazer 
~de que se aguardasse a decisão do Judi-
ciário. -- -- -

Estas são as razões de impugnação Qesta 
questão de ordem, por entender que a maté
ria está eiri condições, agora, de ser exami
nada pelo Plenário do Senado, que, afinal, 
tem, mais que o direito, o· dever de fazê-lo. 
Reitero a V. Er- e à Casa que o Senado Fede
ral não tem poderes desconstitutivos, a não 
ser no caso do Procurador-Geral da Repú
blica. Quando o Procurador-Geral da Repú
blica é nomeado, há um ato complexo de 
êonstitriíçáOê o Sefiado dele participa; quan
do o Procurador é exonerado, do ato de exo
neração o Senado participa. O S.enado Fede
ral só tem poderes desconstitutivos nesta 
Constituição Federal quando se cOgita da de
miSSãõ ·dO Procurador-Geral da República. 
FOra daí, não. Se o Supremo Tribunal Fede-

ral, recebendo uma impetração de mandado 
de segurança, negou a liminar, manteve, irra
diando todas as conseqllências jurídicas, o 
ato do Presidente da República.. Não pode 
_o Senado Federal se.substituir àquele Poder 
e passar a ser Poder Judiciá!iO;-dizendo que 
não vai examinai a qUCstão põ-rque pode ser 
-que o alo-do Presidente da Rep~blica seja 
inconstitucional. Se for incóil-Sfiiiicional, de
clarado assim pelo Supremo Tribunal Fede
ral, e o Senado tiver votado, aprovando ou 
rejeitando nome, se o tiver aprovado e ele 
já estiver empossado, o que ·se processa sim
plesmente é a saída dele dali, sen~o substi
tuído pelo_ Sr. Governador Jorge Nova da 
Costa. Em nada se eOodoa e em nada se consw 
purca o Poder Legislativo e muito nii!nos o 
Senado Federal, que faz parte desse Poder. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 083, de 1990 

O Presidente dq__S.enado_ Feder3.1, no uso 
da sua competência _regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
~mpetência que- lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de ~bril de 
f973; e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n<> 005.992190-7, Resolve aposentar, v o~ 
luntariamente PAULO ROBERTO PENI~ 
DO A YRES, Atia lista LegislatiVo; Cl<ts-se 
''E"sPecial". Padrão III, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos ternws.do art. 
40, inCiso III, alínea c, da Constituição da 
R~pública Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 520, 488, § 4~, e 517, inciso I, 
do_ Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, e art. 11, da Resoluçào n9 87, de 
1989, com proventos pr0p0rcion3ís aó témpo 
de serviço, à razão de 33/35 (trinta e três 
trinta e cinCo avó_sfdo seu vencimento, obser
vado o disposto noart. 37, inciso XI, da Cons· 
tituição Federal. 

Senado Fedáal, 22 -de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 084, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o qu~_ ~o!lsta do Pro
cesso n~ 002353/90-1, Resolve aposentar, vo
luntariamente, SONIA GORENBEIN, Ana~ 
lista Legislativo, Classe Hl~", Padrão lll, do 
Qu~dro Peonanente do Senado Federal, nos 
termos do art. 40, inciso III, alfnea c, da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os arts.. 520, 488, § 
4~. e 517, inciso I, do Regulam~nto Adminís
trativo do Senado Federal, e art. 11, da Reso
lução n9 87, de 1989, com proventos propor
cionais ao tempo de serviÇo, à i"a:zão de 26/30 
(vinte e seis trinta avos) do seu vencimento, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, 
da Constituiç-ãO FederaL -

Senado Federal, 22 de maio de 1990. -
SenadÕr Nelson Carneiro, Presidente. · 
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ATO DO PRESIDENTE 
N' 085, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competencia que lhe fof outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n" 002.775/90-5, Resolve aposentar, vo
luntariamente, FELISBERTO VIANNA, 
Técnico Legislativo, Classe "Especial", Pa
drão III, do Quadro Permanente do Senado 
.Federal, nos termos do art. 4o, inciso UI, 
la.Ifnea a, da Con~tituição da República Fede
trativa do Brasil, combinado com os arts. 515, 
~nciso II; 516, inciso I; 517, inciso I e 488, 
§ 4°, do Regulamento Administrativo do Se

•nado Federal e Resolução nv 21, de 1980, 
bem como o art. 11, da Resolução n~ 87, 
de 1989, com proventos integrais~ observado 
o art. 37, inciso XI, da Constituição F~deral. 

Senado Federal, 22 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 086, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no -uso 
da sua competência. regimental e regulamen~ 
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelO Ato 
da Comissão Dir6tora -n? 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro~ 
cesso n~ 001.364/90-J., Resolve aposentar, vo
luntariamente, JOAO DA COSTA VELO
SO, Analista Legislativo, Classe ''1•", Padrão 
III, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 40, inqiso III, alínea 
a, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os arts. 515, inciso 
II; 516, inciso I; 517, inciso I e 488, § 4~, 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal bem como o art. 11, da Resolução 

·n? 87, de 1989, com proventos integrais, ob
servado o disposto em seu art. 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 22 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 087, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro~ 
cesso n~ 003.733/90-4. resolve aposentar, vo· 
luntariamente, GONÇALO DE MELO 
ARAÚJO FARIAS, Analista Legislativo, 
Classe "Especial'', Padrão III, do Quadro 
Petrnanente do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, alínea a, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os artigos 515, inciso II; 516, 
inciso I; 517, inciso IV e 488, § 4"; do Regula
mento Administrativo do Senado Federal 
bem como o artigo 11, da Resolução n'' 87, 
de 1989, com proventos integrais, observado 
o disposto em seu artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado FEderal, 22 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

- -A TO DO PRESIDENE 
· N• 088, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi çmtorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo 
em vista o _que consta no .Processo n~· 
005.6.51190·5, resolve designar ROGÉRIO 
COSTA RODRIGUES, Analista Legislati· 
vo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, para respon~ 

der pelo expediente da Subsecretaria de Aná
lise, no período de 21 de maio de 1? a junho 
de 1990, durante o impedimento do titular. 

Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

À TO DO PRESIDENTE 
. N; 089, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada. pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo 
em vista a decisão da Comissão Diretora em 
sua 1~ Reunião Ordinária, realizada em 23 
de janeiro de 1990 e o que consta dos Proces· 
sos noS 011.987/88~0 e 014.411188-1, resolve 
rescindir, por justa causa, o contrato de tra· 
balho do servidor JOSÉ DE MELO TAVA
RES, TéCDico Legislativo, Classe "Espe
cial", Padrão I, do Quadro de Pessoal CLT 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 22 de maio de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente~ 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 090, DE !990 

o--Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência. regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
no 2 de 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo n~ 05.080/90-8, resolve autorizar 
a contratação, sob o regime jurídico da Con
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo -de Serviço, do Se· 
nhor OSCAR SOTO LORENZO FER
NANDEZ, para o emprego de Assessor Téc· 
nico, com o salário mensal equivalente ao 
vencimento do cargo DAS~3. a partir de 26 
de abril de 1990, com lotação e exercício no 
Ga_binete do St;n~d_o_r Roberto Campos. 

Senado Federal, 22 de maio de 1990. -
Senador, Nelson Carneiro, Presidente do Se
nado Federal. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 62' SESSÃO, EM 24 DE 
MAIO DE 1990 

!.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Avisos do Secretário-Geral da 
Presidência da República 

- N~~ 626 e 627/90, encaminhando in
formações prestadas pelo Ministério_ da 
Economia. Fazenda e Planejamento so~ 
bre quesitos constantes dos Requerimen
tos _n9~ 53 e 54/90, de autoria dos Senadores 
Nelson Wedekin e Márcio Lacerda. 

1.2.2- Mensagem do Governador do 
Distrito Federal 

- N" 70/90-DF (n" 43/90, na origem), 
restituindo autógrafo de projeto de lei 
sancionado. 

1.2.3 - Parecer 

Referente à seguinte matéria~ 
-Projeto d_e Lei do Senado no 208/89, 

que dispõe sobre os objetivos da educação 
superior, estabelece critérios para a orga
nização e funcionarriento das univerSida
de~ brasileiras e dá outras providências. 

1'.2.4- Ofício 

N" 17/90, do Presiderite da Comissão 
de Educação, comunicando a aprovaçâa 
do Projeto de Lei do Senado n~ 208/89, 
que dispõe sobre os objetivos da educação 
superior, estabelece critérios para a orga
nização e funciOnamento das universida
dades brasileiras e dá outras providências_. 

1.2.5- Comunicação dã Presidência 

Abertura de prazo para interposição de 
recurso regimental ao Projeto de Leí 'do 

SUMÁRIO 
Senado n~ 208/89, lido anteriormente, à 
fim de que este sejã-apreciado pelo Ple
nário. 

1.2.6- Apreciação de matérias 

-- Redação final do Projeto de Lei do 
DF n\' 15/90, que altera dispositivos da 
Lei n" 66, de 18 de dezembro 9e 1989, 
e dá outras providências. Aprovada, nos 
termos do Requerimento n" 123/90. À 
sanção do Governador do Distrito Fede
ral. 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF no 25/90, que díspóe sobre a percepção 
de complementação pecuniária pelos ser
vidores que menciona e dá outras provi
dências. Aprovada, nos termos do Reque
rimento n9 124/90. À sanção do Gover
nador do Distrito Federal. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 

SENADOR JAMIL HADDAD _;_ Pa
recer da Comissão de Constituição, Jus
tiça _e Cidadania do Senado, favorável a 
requerimento de S. Ex• solicitando o en
quadramento da Ministra da Economia, 
Dr' Zélia Cardoso de Mello, em crime 
de responsabílidade previsto na Consti
tuição. 

SENADOR OLA VO PIRES - Des
_calabro do setor saúde em Rondónia. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA
I Congresso do Síndilegis- Sindicato dos 
Servidores do Legislativo e do Tribunal 
de Contas da União. Perdas salariais dos 
trabalhadores no Governo Collor. 

SENADOR MAURÍCIO CORRJÕA, 
como Líder - Massacre de palestinos 
praticado por soldado israelense. Declí
nio do Plano Brasil Novo. ConsideraçõeS 

sobre o parecer proferido pelo Senador 
Jutahy Magalhã_es, na Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o en
quadramento da Ministra Zélía Cardoso 
de Mello em crime de responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE - Esdare.ci
mentos referentes ao último assunto do 
pronunciamento do Sr. Maurício Coi'rêa. 

SENADOR MAURÍCIO CORRtA, 
pela ordem - Aduzindo novos comen
tários relativos ao enquadramento da Mi-, 
nistra Zélia Cardoso de Mello em crime 
de responsabilidade. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES, pela ordem- Posição de S.. Ex~, 
como relator da matéria na Comissão de 

, Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
a questão em debate. 

SENADOR JAMIL HADDAD, pela 
ordem- Resposta evasiva da Sr' Ministra 
da Economia ao pedido de informações 
deS.Ex• ---

SENADOR GERSON CAMA TA, pe
la ordem- Observações relativas ao sigi

, lo bancário. 

SENADOR CHAGAS RODRI
GUES~ pela ordem- Reparos a observa
ções feitas pelo orador que o antecedeu 
na ffThUna. 

_ O SR. PRESIDENTE - Pro,vidências 
a serem a dotadas pela Presidência no caso 
objeto do debate. 

1.2.8 - Requerimento 

- N9 125/90, de ã.utoria -do Senador Ra
chid Saldanha-berzi, solicitando licença 
para acompanhar tratamento médico de 
pessoa da fanu1ia, no período de 10 dias 
~partir do dia 29 do corren~e_mês. 
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M515051'01no 
O' Ges .. do ScMdo Federlll 
AiG*lEl. M 5a.VA MAIA --asAR AUGUSTO J~ OE SOUZA 
Orirdor Administr.-tivo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS --R.ORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Direr:or Adiunto 

1.2..9- Leitura do projeto 

Projeto de Resolução n" 19/90, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que insti
tui o Plano de Carreira na Administração 
do Senado Federal, fixa a:s respectivas di
retrizes e dá outras providências. 

1.2.10- Comunicação da Presidência 

Aprovação, pela Comissão Diretora, 
dos Requerimentos n..s 86 e 105/90, de au
toria dos Srs. Mata Machado e Maurício 
Corréa, de informações junto ao _Minis
tério da Agricultura (Incra) e ao Gover
nador do Distrito Federal, respectiva
mente. 

1.3- Ordem do Dia 

Projeto de Lei do Senado no 36, de 
1990, de autoria do Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, que dispõe sobre admis..c;ã.o 
e demissão de servidores públicos em pe
rfodo eleitoral, e dá outras providências. 
Aprovado após parecer favorável da co· 
missão competente. À Comissão Diretora 
para redação final. 

' Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n~· 36/90. Aprovada. À Câmara dos 
Deputados. 

Projeto de Lei do Senado, n"' 47, de 
1990, de iniciativa do Governador doEs
tado de Roraima, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir créditos adicionais até 
o limite de Cr$ 5.800.000.000,00 (cinco 
bilhões e oitocentos milhões de cruzei
ros). Aprovado após parecer favorá'o'el da 
comissão competente. À Comissão Díre
tora para redaçâo final. 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n~ 47/90. Aprovada. À sanção do 
Governador do Estado de Roraima. 

Proposta de Emenda à Constituiçâo n~ 
3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores S_enadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 
a redação do inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. Votação adiada por falta 
de quorum qualificado. 

EXPEDIENI'E 
CEWIMi aaAFICO DOtSENa ... ~DODIIfi_B_ 

ouu.o-::-:=::::~::~~==~ lmpt"essosob•ress a r ....... s....... ..... 

ASSINATURAS 

Semest(.OI ························-·----·-·------~- ---

Proposta de Emenda à Constituição n'·' 
4, de 1989._ de_autoria do Senador LeQ
poldo PereS e oUtros Senhores. SenadoreS, 
que acrescenta um § 6" ao art. s~ do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitó
rias. Votação adiada por falta de quorum 
qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res, que acrescenta artigo ao texto consti
tucional prevendo a criação e definindo 
a c~mpi!têricia: do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votação adiada 
por falta de quorum qualificado. 

Proposta de Emenda à- Constituição n" 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispostivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
da COnstituição Federal. Votação adiada 
por falta de quorum qualificado. 

Projeto de Resolução n" 185, de 1988, 
de iniciativa -do Senador Jutahy Maga
lhães, que estabelece a estrutura adminis
trativa básica do Senado Federal e dá ou
tras providêncías. Retirado da pauta. 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Or
dem do Dia 

Requerimento n" 125, de 1990, lido no 
Expediente' da presente sessão. Aprova
do. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SE.NADOR MANSUETO DE LA
VOR - Seminário realizado no Audi
tório Nereu Ramos, promovido pela Em
baixada-do Reino Unido e Comissão de 
Relações Exteriores da Câmara dos De
putados, sobre privatização. 

SENADOR CARLOS ALBERTO -
Veto presidencial ao projeto das inelegi
bilidades. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES - Extinção do programa ''A 
Voz do Brasil". 

SENADOR NEY MARANHÃO, co· 
mo Líder - Notícia publicada no jornal 
Correio Brasil(ease sob o título "Visita 
de Roriz a Taiwan estreita laço comer
cial". 

SENADOR RUY BACELAR- Vio
lência urbana. 

. SENADOR MOISÉS ABRÁO- Ins· 
penção do Tribunal de Contas do Estado 
de Tocantins no Município de Porto Na
cional. 

SENADOR CARLOS DE'CARLI
A cultura da malva e da juta na Ama
zônia. 

SENADOR NELSON WÉDEKIN
Documento do Sindicato dos Trabalha
dores nas indústrias químicas e farmacêu
ticas de Imbituba, sobre a ameaça de pri
vatização da Indústria Carboquímica Ca~ 
tarinense (ICC). 

1.3.3 ~ Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4. - Encerramento 
2 - : . Retificações 

-Ata da 40• Sessão, realizada em 
25-4-90 

3- MESA DIRETORA 
4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 

PARTIDOS 
5 ~ COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 

PERMANENTES 

SUMÃRIO DA ATA DA 
40' SESSÃO, REALIZADA 

EM 25-4-90 

RETIFICAÇÁO 

Na publicação do Sumário, feita 
no DCN-Seção II- de 26-4-90 pá
gina n~ 1476, 1~ coluna, no item 
1.3 -ORDEM DO DIA, 

Onde se lê: 
Projeto de Lei do Senado n?255, 

de 1989. de autoria do Senador 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Sexta-feira 25 2255 

Nelson Carneiro. que in-stitui Có- Leia~se: Nelson Carneiro, que institui Có-
digo de Menores e dá outras NOvi- Projeto de Lei do Senado n"255, digo de Menores e dá outras provi-
dências. Declaro prejudiCadO. · de 1989, de autoria do Senador · dências. Declaro prejudicado. 

' 

Ata da 62~ Sessão, em 24 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu 
de Sousa, Nabo r Júnior e Áuréo Me/lo 

ASJ4HORASE30M/NUTOS,ACHAM
SE PRESENTES OSSRS. SENADORES: 

-Aiuízio Bezerra- Nabor Júnior-Car
los De'Carli- Aureo MeU o-João Menezes 
- Antonio Luiz Maya - João Castelo -
Alexandre Costa- Edíson Lobão - Chagas 
Rodrigues - Afonso Sancho - Cid Sabóia -
de Carvalho - Carlos Alberto - Lavoisier 
Maia - Marcondes Gadelha - Marco Ma
ciel- Ney Maranhão- Mansueto de Lavor 
- Albano Franco - Francísco Rollemberg 
- Lourival Baptista- Luiz Viana- Jutahy 
Magalhães- Ruy Bacelar- Gerson Camata 
-João Calmon- Jarnil Haddad- Nelson 
Carneiro- Mário Covas- Pompeu de Sou
sa-Maurício Corrê a-Me ira Filho- Men
des Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wil· 
son Martins -Leite Chaves- Affonso Ca
margo - José RiCha - Jorge Bornhausen 
- Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin -
Alberto Hoffmann. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou,á) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 42 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a _sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciaril'óS riossos 
trabalhos. 

O Sr. 1\' Secretário procederá à leitura dó 
Expediente. 

-É lida o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISOS 

DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDr;NCIA DA REPÚBLICA 

N9 626!90, de 21 do corrente, encaminhan
do informações prestadas pelo Ministério da 
Econ·omici, Fazenda e Planejamento sobre os 
quesitos constantes do Requerimento ri" 53, 
de 1990, de autoria do Senador Nelson We
dekin. 

N9 627/90, de 21 do corrente, encaminhan
do informações prestadas pelo Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n9 54, 
de 1990, de autoria do Senador Márcio La-
cerda. ' 

MENSAGEM 
DO GOVERNADOR DO DISTRITO 

FEDERAL 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei 
sanc~onado: 

N" 70/90,-l.lF (n" 43/90 na origem). de 21 
de maio do corrente, relativa ao Projeto de 
Lei do Df n·• 14, de 1990, que dispõe sobre 
o aproveitamento de servidores na carreira 
Arlministtação Pública do Distrito Federal 
criada pela Lei no 51. de 13 de novembro 
de 1989, e dá outras providéncias. (Projeto 
que se transforin6u ria" Lei n~ 96, de 18 de 
maio de 1990). 

PARECER 
PARECER N• 162, DE 1990 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n• 208, de 1989, 
que "dispõe sobre os objetivos da educa· 
ção superior, estabelece critérios para a 
ol-ganização e funcionamento das uni ver~ 
sidades brasileiras e dá outras providên· 
dasn. 

Relator: Senador Hugo Napoleão 
Através do presente Projeto de Lei procura 

o nobre Senador. Jorge Bornhausen estabe· 
lecer objetivos da educação superior e um 
balizamento para a organização e funciona
!1lento das un~versidades. 

Abrange o ensino, ·a pesquisa, a extensão, 
os níveis de graduação e pós-graduação. 

Cuida das instituições oficiais e não oficiais 
respeitando, portanto, o preceito constitucio
nal da pluralidade de ensino. 

A lei cuidará da organização e furiciona· 
menta das prim(:iras; o estatuto as das últi-
• nas. E ambos os casos o Conselho Federal 
de Educação deve aprovar antes da homolo· 
gação pelo Poder Executivo. Semelhante 

-procedimento verificar-se·á no âmbito das 
Univúsidaae·s·FedefãiS -a-través dos Conse
lhos Estaduais de ~ducação. 

Interessante observar que. ao estabelecer 
parâmetros, o Projeto de Lei em questão não 
fere a autonomia universit<J.ria. O próximo 
aUfor,- na=-S-tiá justificação, reconhece que tal 
_questão assumiu extrema atualidade. Mas 
afirma que a autonomia não deve lançar a 
instifl.iição de ensino superior nos ''braços dos 
interesses cOrporativistas" com o que concor

, do plenamente. 
A propósito, quando titular da Pasta da 

1 Educação, tive a oportunidade de chamar a 
atenção de tal fato em várias oportunidades, 
sobretudo perante os estagiários da Escola 
Superior de Guerra. As minhas opiniões fo
ram, depois. Consignadas-no livro "Educação 
e Democracia'' publicadO no ano passado. 

Por outro lado, sob o pretexto da autono· 
mia, não se pode conceber a multiplicação 
indiscriminada de cursos mormente em insti
t~ição que são mal e~truturac!as. 

O ilustre Relator da m8.téria, Senador Wil
son Martins, com o zelo e o critério que nor
team a sua ação parlamentar, reconhece a 
preocupação e o valor da proposição, suge· 
rindo a respectiva anexação ao PLS n" 185 -
que Cuida das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

Participando dos debates no último dia 14 
de março, verifiquei que o Senador Jorge 
Bornhausen salientou qu-e a necessidade do 
exame da matéria em separado decorria da 
possibilidade de demora na aprovação final 
da LDB. E que, em assim sendo, urgia que 
o 3~ grau tivesse os seus objetivos definidos 
bem com fixados os critérios de sua organi
zação e seu funcionam.ento. 

Posição semelhante foi sustentada pelo re
lator da Lei de Diretrizes e Bas.es, nobre Se
nador Marco Maciel, quando o eminente Pre
sidente da Comissão, Senador João Calmon 
solicitou a sua opinião'. 

Tendo em vista as razões expostas, e data 
venia do ilustre Senador Wilson Martins, sou 
de opinião que a matéria deva ser apreciada 
em separado. · 

Obviamente, nada impede que a LDB ve
nha a abrangê-la, 

Quanto ao mérito, antecipo o meu voto 
favorável ao PLS n" 208L89 . . 
· Sala das Comíss6.es, 16 de maio de 1990. 
'-Senador João Caimon, Presidente- Hugo 
Napoleão, Relator - Meira Filho - Fran
cisco Rollemberg - Irapuan Costa Júnior
Cid Saboya de Carvalho - Antônio Luiz 
Maya- Jorge Bornhausen (sem voto)- Edi
son Lobão - Márcio Lacerda - Ronan Tito 
- Maurício Corrêa - José Fogaça - Mauro 
Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O expediente lido vai a publicação. 

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

Ê lido o seguinte 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OF/CESF/017/90 
Brasília, 24 de maio de 1990 

Sr. Presidente: 
Nos termos do parágrafo 3~ do art. 91 do. 

Regimento Interno, comunico a V. EX" que 
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estã. COmiSSão aprovou o PLS 208/89, que 
"dispóe sobre os objetivos_ da educação supe
rior, estabelece critérios para a organização 
e funcionàmento das universidades brasilei
ras e dá outras providências, em i'e:uiilão de 
16-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex<' meus 
protestos de elevada estíma e consideração. 
-Senador João Calmon, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com-referência ao expediente que acaba 
de ser lido, a Presidência coinunica ao Plená
rio que, nos termos do art. 91, § 4u a 6°, 
do Regime_nto Interno, aguardará o prazo de 
cinco dias para a interposição de recursos por 
um décimo da compo-sição da Casa, para que 
o Projeto de Lei do Senado no 208, de 1989, 
seja apreciadO pelo Plenário. 
, Esgotando-se o prazo sem interposição de 
recursos, a matéria será remetida à Câmara 
dos Deputados. 

O S)!. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, redações finais que, nos 
termos do art. 320 do Regimento Interno, 
se náo houver, objeção do Plenário. vão ser 
lidas pelo Sr. 1~ Secretário. O?ausa), · 

São lidas as seguintes 

PARECER N•163, DE 1990 
Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n• IS, de 1990. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n" 15, de 1990, 
que altera dispositivos da Lei n~ 66, de 18 
de dezembro de 1989, e dá outras providên
cias. 

Sala das reuníões da Comissão, 24 de maio 
de 1990 . ...,... Nelson Carneiro, -Presidente -
Antônio Luiz Maya, RelatOr- Nabor Júnior 
- Divaldo Suruagy. · · 

ANEXO AO PARECER N'' 163, DE 1990 

Redação final do Projet~ de Lei do DF 
n' 15, de 1990, que altera dispositivos da 
Lei n• 66, de 18 de dezembro de 1989, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1v O caput do art. 1~ da Lei n" 66, 

de 18 de dezembro de 1989, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1" É criada, no Quadro de 
Pessoal do Distrito Federal e na tabela 
de Pessoal da Fundação Educacional do 
Distrito Federal, a carreira Magistério 
Público do Distrito Federal, composta 
dos cargos e dos empregos de Professor 
Nível! (com fonnaçãode nível médio), 
ProfeSsõi Nível 2 (com licenciatura cur
ta), Professor Nfvel3 (com licenciatura 
plena) e Especialista de Educação (com 
liCenCüituia plena ou registró específico, 
expedido pelo Ministério da educação 
- MEC, ou com pós-graduação em 
Educação, em cumprimento do art. 33 
da Lei n" 5.692, de 11 de agosto de 1971), 
confoime o Anexo I desta Lei." 

Art. 2'' O anexo I da Lei n" 66, de 18 
de dezembro de 1989, é alterado na forma 
do Anexo desta Lei. 

ArL 3" Dê-se ao inciso IV do art. 6'', da 
Lei n" 66-DF, a seguinte redação: 

"Art. 6'' .................... . 
I - ....... , ...... , .. ""·-······················ 
!1- ................ , ......... ,..,. .. , ..... , .. 
JJI- ········································· 

IV - para o cargo ou emprego de E:.-
-- pecialiSta de EduCação, os portadores de 

habilitação específica de grau superior, 
em nível de graduação correspondente 
à licenciatura plena ou registro espec;í
fico, expedido pelo Ministério da Educa
ção- MEC, ou pós-graduação em Edu
cação . ..-

Art. 4'' A Lei n" 66, de 18 de dezembro 
de 1989, é acrescida do seguinte art. 24, renu
merando~se os demais: 

- "Art. 24. Para os efeitos desta Lei 
considera-se efetivo exercício prestado 
ao Magistério Público do Distrito Fede~ 
ralo desempenho, na Secretaria de Edu
cação e na Fundação Educacional do 
Distrito Federal, de: 
I- atividade docentes ou funções téc

nico~pedagógico-administrativas na qua
lidade de professor; 
II- atividades específicas da respec

tiva lícenciatura na qualidade de especia
lista de educação ou técnico em assuntos 
educacionais." 

Art. 5" São Revogados os§§ 4'! e s~. do 
art. 12 da Lei n~ 66, de 18 de dezembro de 
1989. 

Art. 6" O art. 13 da Lei n!' 66, de 18 de 
dezembro de.1989, é acrescido do seguinte 
inciso~ 

"IX- Gratifiái.çào de Gabinete, cria
da pela Resolução n9 1.607, de 19 de 

. dezembro de 1985, do Conselho Diretor 

da Fundação Educacional do Distrito 
Federal." 

Art. 7" A Lei n·• 66, de 18 de dezembro 
de 1989, é acrecida do seguinte art. 25. renu

,merando-se os demais: 

"A_rt._25._ Na transposição de que 
trata o art. 2" des.ta Lei. será computado 
o tempo de serviço efetivamente pres
tado ao Magistério da União. dos Esta
dos e dos Municípios. pelos professores 
e especialistas de educação, na razão de 
um día de serviço prestado na origem 
para cada dia que exceder dez anos de 
efetivo exercício no Magistério Público 
do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Após a transposi
ção, o tempo de serviço efetivamente 
prestado ao Magistério da União, dos 
Estados e dos Municípios e impedido, 
naquele momento, de ser utilizado, s.erá 
absorvido futuramente, na forma do ca
put deste artigo, quando o professor ou 
o especialista de educação vier a fazer 
jus." 

Art. s~ O caput do art. 4'' da Lei n" 66. 
de 18 de dezembro de 1989, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

''Art. 4" Os Professores e os Espe
cialistas de Educação integrantes do 
Quadro de Carreira do Pessoal de Magis
tério da Fundação Educacional do Dis
trito Federal, homologado em 4 de maio 
de 1987, não amparados pelo art. 19 do 
Ato das Dísposiçóes Constitucionais 
Transitórias, serão fn.Scritos, e%·Officio, 
no prazo de dois anos, em concurso pú
blico, para fins de efetivação." 

Art. 9'·' Os efeitos desta Ieí retroagem a 
1~ de janeirO de 1990. 

Art. 10. E:)ta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

A.NEXO 
, de de de 1990) 

"ANEXO I"'. 
(Art. 1Q, da Let n~ 66. de 18 de dezembro de 1989) 

CARREIRA MAG!STtRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

oenomtna.çlo Classe 

ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO Úntca 
(Super,or- Licenciatur-a 
Plena ou Registr-o Especi-
fico expedido pelo MEC ou 
Pós-Gr-aduação em Educação) 

PROFESSOR NÍVEL 3 Única 
{Superior Licenciatura 
Plena) 

PROFESSOR NÍVEL 2 Única 
(Super-ior Licenciatur-a 
Curta) 

PROFESSOR N!VEL 1 Úntca 
(Médio Hab111tacao de 
2Q(]r-au) 

PadrAo 

I a XXV 

I a XXV 

I a XXV 

I a XXV 

Quantidade 
Car-go Empr-ego 

53 370 

110 

08 2.700 

37 5.250 
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PARECER N• 164, DE 1990 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmal do Projeto de Lei do DF 
0° 26, de 1990. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n" 26, de 1990, 
que dispõe sobre a percepção de complemen
tação- pecuniãiia peros servidoreS que men
ciona, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de maio 
de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente -
Antônio Luiz Maya, Relator - Divaldo Su
ruagy- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N'' 164, DE 1990 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n• 26, de 1990, que dispõe sobre a percep
ção de complementação pecuniária pelos 
servidores que menciona, e dá outras pro
vidências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1" Os servidores em exercício no 

Instituto de Saúde e na Secretaria de Saúde 
do Distrito Federal, farão jus, a partir de 
1" de janeiro de 1990, à complementação pe
cuniária decorrente da participação no Siste
ma Unificado e Descentralizado de Saúde do 
Distrito Federal - SUDS. 

Parágrafo único. A complementação --de 
que trata este artigo somente será paga quan
do os valores de retribuição, c_orrespondentes 
às categorias funcionaiS dos servidores do Ins
tituto Nacional de Previdência Social -
Inamps, forem superiores aos atribuídos, nos 
órgãos mencionados no caput deste artigo, 
aos respectivos níveis superior, intermediário 
e auxiliar. 

Art. 2? Na transposição de que trata o 
art. 2" da Lei n~ 87, de 29 de dezembro de 
1989, será considerado o tempo de efetivo 
exerctcio prestado no emprego ocupado pelo 
servidor à época da transposição. 

Art~ J-' Esta-lei entra effi vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4·' Revogam-se as disposições em 
cOntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) · 
-Os pareceres lidos vão ã publicação. 

O SR. PRESlDENTE [Póffipeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 123, DE, 1990 

Nos termos do art. 321 do Regimento In
terno, requeiro dispensa de publicação, para 
imediata discussão e votação, da redação fi
nal do Projeto de Lei do DF n~· 15, de 1990, 
que altera dispositivOS da Lei n~ 66, de 18 
de dezembro de 1989, e dá outras providên-
cias. -

Sala das Sessões, 24 de maio de 1990. -
Mauro Benevid~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da redação final. 

Em discussão ... (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadc;>res que __ apr9vam a redação 

final queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção do Sr. Governador 

do Distrito F~eral. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO N• 124, DE 1990 

Nos termos do art. 321 do Regimento ln· 
terno, requeiro dispensa de publicação. para 
imediata discussão e votação, da redação fi
nal do Projeto de Lei do DF n" 26, de 1990, 
que dispõe sobre a percepção de complemen
tação pecuniária pelos servidOres que men
ciona e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1990. -
Mauro Benevides. 

O SI!.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciãçáo da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Seiladores-"que aprovam a redação 

final queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. _ 
O projeto vai à sanção do Sr. Governador 

do Distrito Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

-Passa-se à lista de oradores. 
Cõncedo a palavra ao nobre Senador Leite 

Chaves. (Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra em Plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Oda

cir Soares. (Pausa) 
S. EJC!' não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 

Bacelar. (Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra em Plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 

Haddad. . __ 
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro

nuncia o s_eguinte discurso.)- Sr. Presiden
·te, Srs. Senadores, venho ã tribuna para con
gratular-me com os Membros da _Comissão 
de: Constituição, Justiça e Cidadania que, na 
reunião da manhã de hoje, aprovaram o bri
lhante parecer do Senador Jutahy Magalhães, 
considerando legal o meu requerimento de 
informações ã Sr" Ministra Zélia Cardoso _de 
Mello, e o meu requerimento para enquadra
mento da Sr• Ministra no crime de responsa
bilidade terá que continuar a sua tramitação, 
já que ficou claramente configurado o crime 
de responsabilidade ao não responder ao meu 
requerimento de informações, cUjo prãzo se 
havia encerrado no dia 29 de abril do mês 
passado. 

Senhor PresiQente, o Presidente Nelson 
Carn~ifo, declarando que havia um litígio e 
uma dúvida sobre o caso, remeteu a matéria 
para a Comissao de ConstitUição, Justiça e 

Cidadania, que, hoje, aprovou o parecer do 
nobre Senador Jutahy Magalhães. A partir 
de agora, Sr. Presidente, aguardo que o Presi
dente e a Mesa Diretora tomem as provi
dências regimentais e constituciOnais para o 
enquadramento ~da Sr• Ministra Zélia Car
dqso de Mello no crime de responsabilidade. 

Eram só estas, Sr. Presidente, a:s conside
rações _que eu queria trazer, neste momento, 
ao Plenário. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRE~IDENTE (Pompeu de SPllsa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador O la
vo Pires. 

O SR. OLAVO PIRES (PTB- RO .. Pro
·nuncia o seguint~ discurSo. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
volto a ocupar a tribuna desta Casa para, 
mais uma vez, trazer ao conhecimento do 

· Srs. Senadores e da Nação brasileira o caos, 
o apocalfpse, a situação desumana, a situação 
inaceitável em que se encontra o meu Estado 
de ~<?nQônia, principafmente no toCante ã_ 
área de saúde. Referido setor, em Rondônia, 
está enfermo - enfermo de um mal tremen

- damente nocivo: a total presença da corrup-
·ção desmedida, a total presença do desres
peito ao ser humano, a falta de comando de 
um governador que assumiu o GQvérno do 
nosso Estado e ali implantou uma situi:t.ção 
de desespero e de revolta no seio da popu
lação. 

Na condição de um dos senadores mais li
gados ao povo de Rondônia, que visita aquele 
Estado de ponta a ponta, de canto a canto, 
vejo-me forçado a trazer ao conhecimentO 
dos Srs. Senadores esse quadro realmente de
salentador e -por que não dizer? - revol
tante, onde vemos milhares de brasileiros, 
como nós, morrendo ã míngua, po'r falra- total 
da presença do Governo estadual. E '6 que 
é mais gritante: esse GovernO tenl recebido 
do Governo federal, através do SUDS, recur
sos vultosos, que dariam para mininiiiar, pa~ 
ra extirpar, de uma vez por todas, a presença 
incómoda da miséria no nosso EstadO, princi-. 
palmente na área de saúde. 

As unidades de saúde do Governo de Ron
dônia, inexplicavelmente, existem, até com 
certa pujança, no sentido arquitetónico, mas, 
no sentido prático, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, aquela população está relegada a uma· 
situação de total abandono. Vemos filas in
termiáveis nas -poriãs,das unidades de sai.íde 
do Governo, que não recebem a menor aten
ção por parte do atual gestor. As pessoas 
que procuram as unidades de saúde do Go
verno do Estado de Rondônia mlo têm sequer 
apoiamento através de uma simples aplicação 
de injeção, por falta de medicamento, pois 
não recebem a menor at~nção do Govept(). 
Os médicos, muitas vezes, cansados de en
frentar aquele quadro desolador, de ver "um 
ser humano defi,nhando nas portas das unida
des de saúde, esses médicos totalmente iner
tes, por falta de condição material de atendi: 
mep.to, preferem, muitas vezes, não aparecer 
rias unidades de saúde. preferem não campa~ 
recer aos hospitaíSdo Governo, para não se· 
rem, vamos assim dizer, cúmplices daquela 
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sítilã.çáo" revoltante que- se instalou riO nOssO 
Estado. 

Desde 1980, mesmo quando não era ainda 
polítíco, mesmo quando ainda não fazia parte 
da vida pública brasileira, instalei em Ron
dônia a Fundação O!avO Pires. Es-sa Funda
ção, hoje implantada em todos os Municípios 
do Estado, dispõe de médicos, dentistas, la
boratórios de análises, medicamentos e de 
um contingente de pessoãs abnegadas que 
ali trabalham rnais com o objetivO de serVidor 
do que o de s.erem servidas e têm conseguido 
amenizar, em parte, a dor do povo. 

Agora, pergunto a V. Ex•, Sr. Presidente: 
se a Fundação Olavo Pires, que vem sendo 
mantida com recursos de pessoas, inclusive 
do círculo de amizades do senador que lhes 
fala, que vem sendo mantida com o sacrifício 
de meia dúzia de pessoas que, num gesto 
abnegado, dispõem, mui~as vezes,-do seu pa· 
trimónio pa-ra manter a Fundação atuando, 
se essa Fundação atende, por que o Governo 
Estadual, que tem recebido vultosas quantias 
do Governo federal, principalmente a que 
me referi há pouco- os recursos dos SUDE, 
que foram, criminosa e desumanamente des· 
viados para as contas bancárias daqueles polí
ticos corruptos que ainda estão desgovernan
do o nosso Estado de Rondônia, por que 
o Governo Federal não procura atender? 

Tenho dito, nas minhas pregações por todo 
o Estado de Rondônia, que, se esses político~ 
pensam que conseguem iludir toda uma po
pulação, estão enganados. Mesmo que conse· 
guissem enganar um ser humano, jamais con· 
seguiriarri enganar a Deus! 

A volúpia do dinhtdro, a volúpia do enri
quecimento fácil e desonesto tem cegado a 
todos eles, e não são capaz_es de enxergar 
a dor alheia, o sofrimento de um ser humano. 
por conseguinte, não devem estar também 
enxergando a pessoa suprema de Nosso Se~ 
nhor Jesus Ciisto. 

Quero-deixar patente, registrado, através 
deste meu pronunciamento, mais uma vez, 
o meu protesto. o meu propósito de revolta, 
de inconformismo, de inaceüação desse qua· 
dro fantasmagórico instalado em nosso Esta· 
dQ de Rondônia. 

Nesta hora em que o Brasil atravessa, mo
mento de expectativa positiva, nesta hora em 
que a Nação acredita na determinação de um 
Presidente jovem, impetuoso e competente, 
que o Presidente Fernando Collor designe, 
através do Ministro da Justiça, uma equipe 
para fazer sindi:cãncia na realidade _catastró
fica da saúde no Estado de Rondônia. 

Não me vou alongar mais no pronuncia
mento nem vou abordar outros setores do 
Estado, porque iria ocupar todo o espaço dis
ponível na sessão de hoje. 

A área de saúde, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, é bastante para promover, em qual
quer ser humano, portador do menor princí
pio de sensibilidade, um sentimento de revol
ta, de ínconformismo com o quadro do nosso 
Estado. O povo já não procura, com a·mesma 
assiduidade de antes, os hospitaiS-dOGOVef: 
no, porque chegou à conclusão de que essas 
idas aos .hospitais, às Unidades de saúde do 

Governoao Estado, têm feito com que pio
rem, inclusive, o seu estado de saúde, pois 
saem das suas linhas, dos seus sítios, sem 
a mínima condição financeira, tendo que 
manter e pagar as passagens de ônibus, tendo 
que comprar o pão ou sanduíche para comer 
na cidade, na sede do município e, _o que 
é pfor, retOrnam da sede do municípío sem 
a menor assistência. Concluíram, então, que 
é melho1 morrer quietos em casa do que ten
tar eril váó encontrar a presença do Governo. 

Solicito da Mesa Diretora encaminhe có
pias deste meu pronunciamento- que repre
senta, a,cima de tudo, a rc_yoLta de; um repre
sentante-daquele povo -a S. Ex~ o Senhor 
Presidente da República, bem como a S. Ex' 
o Sr. Ministro da Saúde: e a S. Ex· o Sr. Minis
tro da Justiça. 

Concluindo as minhas palavras, deixo claro 
que, brevemente, voltarei a ocupar a tribuna 
desta Casa, para apre~entar a todos os meus_ 
Pares a situação estarrecedora do nosso Esta
do, atra_vés de planilhas, através de dados. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, trarei ao co· 
nhecimento de V. Ex"' a relação detalhada, 
m'ês a mês, das vultosas soinas transferidas 
peTa SUDS e desonestamente desviadas, no 
Estado de Rondônia, por aquele Governo 
que está, nesta hora importante para toda 
a Nação brasileíra, recebendo do povo brasi
leiro, especialmente de Rondônia, a retribui
ção da sua desumanidade, da sua falta de 
atenção para com o ser humano, qual seja, 
a repulsa do povo ao Sr. Jerónimo Santans., 
bem como aos candidatos que, inadvertida· 
mente, estiio aceitando a sua "proteção". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
{MUito berii!) 

Durante o discurso do Sr. O lavo Pires, 
o Sr~ Pompeu de Sousa, 3" Secretário, 
deixa a cadr:ira da Presidência, que é ocu· 
pada pelo Sr. Nabor Júnior, Suplente de 
SeCretário. 

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

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a minha prisão 
habitual àc_adeira, que V. Ex•, Sr. Presidente, 
muito brilhantemente ocupa neste momento, 
tem me impedido de fazer vários pronuncia
mentos nesta Casa. Na verdade, os assuntos 
e o tempo passam, e acabo não tendo oportu
nidade de tratá-los desta tribuna. 

Hoje, entretanto, em havendo uma peque· 
na disponibilidade de tempo, venho aqui não 
para tratar desse-s grandes assuntos- porque 
o segt'edO _do ínteresse é a oportunidade -, 
~as apenas para registrar e para que conste 
dos Anais da Casa o Congresso do Siri.dilegis 
-Sindicato dos Servidores do Legislativo; 
Congresso que se realizou nos dois últimos 
dias passados e que, embora não dispondo 
rhürto do meu tempo, lá compai'eci, porque 
enteítái que deveria levar o meu pensamento, 
a minha solidariedade, a minha homenagem 
aos servidores do Poder Legislativo, que as-

sumiram a iniciativa de criar um sindicato 
que os represente. 

E deveria fazê-lo porque sou e disse naque
la oportunidade um ardoroso defensor da ati~ 
vidade sindical. Dos vários grupamentos que 
se formam na sociedade moderna, o sindicato 
constitui uma facção, um elemento funda
mental para o desenvolvimento não apenas 
económico-social, mas, igualmente, políticO. 
É_ preci:;o que a sociedade se estruture atra

vés das suas várias componéncias, dos vários 
grupos que a compõem, ao lado dos partidos 
políticos, que institucionalmente represen
tam a comunidade e representam as facções 
da comunidade, em função de doutrinas, de 
ideologias, de participações na vida pública, 
através do poder público; é indispensável que 
os grupamentos sociais se formem, se juntem, 
se componham, para que haja uma sociedade 
participante, integrada e atuante - sobre
tudo atuante, Sr. Presidente e Srs. Senadores 
-porque a democra-cia, cada vez mais, além 
de representativa precisa ser participatiVa. · 

N6s, os representantes poUticos do povo, 
na Câmara dos Deputados, os representantes 
políticos das Unidades da Federação, nesta 
Casa que é o Senado Federal, representamos 
as facções partidárias, que se caracterizam 
pelo seu conteúdo ideológico, pela sua atua
ção direta na vida pública, no sentido de es
truturar a sociedade, de participar d-a estrutu
ração da sociedade e de dar-lhe forma, con
teúdo e ação. Políticos sáo a estrutura capital 
da instituição, mas a instituição que atua na 
comunidade como um todo exige que as vá
rias formas de representação componham 
uma realidade mais abrangente e mais atuan
te. 

Então, os sindicatos, que nesta País têm 
uma tradição bastante heterogénea-porque 
começaram a se desenvolver na base do regi· _ 
me paternalista, que durante a era de Vargas 
os dominou - e nasceram, portanto, conta
minados pelo peleguismo; os sindicatos, que 
representam o trabalho, que representam as 
atividades económicas da parte empresarial 
e da parte da mão-de-obra do trabalho, come
çaram, realmente- e costumo sempre dizer 
isso, para fazer justiça - a adquirir a força 
que atualmente alcançaram em função- va
mos ser verdadeiros com a História - da 
atuação do nosso colega, representante _do 
Estado de São Paulo na Câmara dos Deputa
dos, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deu ao 
sindicato aquilo que lhe faltava antes, aquilo 
que antes se estruturara em função de todas 
as formas - vamos usar o termo exato -
prestidigitação do Poder para manobrar mas~ 
sas pouco esclarecidas em proveito da atua~ 
ção do poder unipessoal e que teve, portanto, 
nO sr. Getúlio Vargas, o seu artífice máximo; 
deu ao sindicato, neste País, a importância 
capital que lhe cabe e precisa adquirir. 

Portanto, vi com grande entusiasmo que, 
nesta Casa - onde as instituições políticas 
se conformam, adquirem substância, e dão 
realidade às instituições sociais, e influem di# 
retamente na realidade da vida social- tam· 
bém nesta Casa começa a haver a presença 
do sindicato. 
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Lá compareci, Sr. Picsidente e Srs. Sena
dores, com este entusiasmo que passei a de
senvolver no sentido de estimular a vida sindi· 
cal deste País. Devo dizer aos companheiros 
que, naquela ocasião. tive a oportunidade, 
ao saudar os nossos colegas de trabalho -
porque trabalham concosco, logo são colegas 
de trabalho -de acentuar a importância do 
que signifiCava a presença sindical nas duas 
Casas do Congresso NacionaL 

Senhor Presidente e Srs. Senadores, é pre
ciso que este País começe a conviver com 
a auténtica representação do trabalhador; é 
preciso que este País--raça uma 'revisão pro
funda das suas estruturas sociais. NaqUela 
ocasião, tive oportuniâãde â.e acentuar o 
quanto tais estruturas representam de injus
tiça. Este País ---que tanto amamos, pelo 
qual somos capazes dos últimos sacrifícios, 
-na verdade nos envergonha internacional
mente pelo nível de remuneração que o traba
lhador tem. Ainda, outro dia, o meu emi
nente colega, Professor Décio Garcia Mu
nhoz, fazia uma exposição sobre os J:ustos 
na produção; a evolução-do custo financeiro 
e- do custo da mão-de-obra no Brasil. Nos 
últimos 20 ano~~. o custo fmanceiro na produ
ção passou de 10% pant 27%, enquanto que 
o da mão-de-obra, no mesmo período, baixou 
de 6% para-3%. 

Talvez seja o nosso o País mais injusto com 
o seu próprio trabalhador e, na verdade, nes
te momento, é preciso criar essa consciéncia 
na categQria dos representantes do povo·, 
criar essa consciência de responsabilidade em 
nós, senadores e deputados: a consciência de 
que ou fazemos um esforço no sentido de 
reverter essa situação ou estamos levando es
te País para uma situaçao, para um ·estado 
de coisas, que talvez não encontre solução 
dentro da normalidade. Vemos este exemplo 
implantado no próprio poder que_s_e instalou 
com o atual Governo. Vemos, por exemplo, 
que enquanto a inflação oficialmente_confes
sada foi de 3,29%,- a prefixação do salário 
é zero 

Está-se entregando, sob o argumento de 
que é preciso modernizar - porque moderM 
nizar, modernismo, modernidade virou sinô· 
nimo de _todas as malandragens pâra a explo
ração do trabalhador, todas as malandragens 
contra instituições verdadeiramente demo
cráticas -, sob esse argumento de qu~ para 
s_e modernizar a estrutura empresarial e tra
balhista deste País é preciso instalar a nego
ciação direta, numa conjuntura de profunda 
recessão e desemprego generalizado. 

Estabeleceu-se, então, que não haveria 
prefixação salarial, embora fosse um compro
misso formal, que o atual detentor do Poder 
Executivo assumiu, de que uma prefixação 
salarial acompanharia os índices inflacioná
rios supervenientes_. Essa ausência de prefixa~ 
ção atingiu o próprio salário mínimo, que 
só deve ter revisão de acordo com a previsão 
estabelecida - bimestral - a partir do mês 
de julho. Assim, enquando.os custos sobem 
3_,29-%, o salário permanece zero. Vemos, 
então, aquela solução prevista para tornar 
um pouco menos injusta a condição do assala-

riado deste País - que previa a elevação do 
salário mínimo, em 5 anos, dos atuais 40 p~ra 
iOO dólares- na verdade, essa previsão está 
sendo totalmente subvertida, porque, en
quanto a inflação aumenta o poder de des

-gaste da moeda e o poder de desgaste do 
salário, o salário cresce como "rabo de cava
lo", para baixo. 

Senhor Pn!sídente e Srs.._ Senadores, acen
tuei isso naquela ocasião e felicitei o Sindi
le_gis, por achar que, sem uma estrutura sindi

, cal atuante, o trabalhador neste País continua 
ser o grande esquecido. É preciso dar a ele 
o seu instrumento de luta, e o instrumento 
de luta do trabalhador é o sindicato. 

Vim, portanto, a esta tribuna especialmen
te p"ara congratular-me cOm o Sindilegis, e 
para que nossos Anais conste esta homena
gem que nós_, os legisladores deste País, deve· 
mos prestar aos que trabalham para que nossa 
legislação seja feita, para que este País seja 
um pouco mais justo consigo mesmo e com 
o seu povo. 

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

_1) SR. PRESIDENTE (Nabor _Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador M<lu
rfcio Corrêa, que falará como Líder do PDT. 

O SR. MAURÍCIQ CORRÊA (PDT- DF. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. senadores, os jornais e a -imprensa mun
dial têm dado notfcias, as mais alarmantes, 
sobre as últimas ocorrências em Israel. Já 
chega a: quase uma centena os assassinatos 
cometidos por israelenses contra indefesos 
trabalhadores palestinos. Evidentemente, 
sempre entendemos que-deve haver uma polí
tica de entendimento para que dois povos 
possam sobreviver na histórica terra pales-
tina. · 

Senhor Presidente e Srs, Senadores, o aci
dente da semana paSsada, em que um soldado 
m-etr"ãüiou nove trabalhadores israelenses, 
d!',!ixando dois em estado de corria,. pois sete 
foram assassina<! os naquele instante, fqi, sem 
dúvida nenhuma, um ato de barbárie, algo 
que não encontra justificativa nos dias de ho
je. 

Em decorrência, nós, Parlamentares que 
apoiamos a causa palestina, vamos realizar, 
na próxima quarta-feira, naSala n\' 2 da Ala 
Nilo Coelho, uma reunião com todos os em· 
baixadores árabes acreditados junto ao Go
verno brasileiro, mais o representante da 
OLP, e senadores, dep~tados, presidentes de 
partidos políticos e todos aqueles que irão 
ali manifestar-se, através de um protesto conM 
tra esse ato de desumanidade praticado nos 
dias de hOJe, 
·Quero, portanto, usando o microfone do 

Senado, convidar todos os parlamentares que 
apóiam esta causa para que lá estejam na 
quarta-feita, e, através desse ato, expressar
mos aquilo que pensamos a respeito de assun
to tãO importante. 

Tal atitude não quer dizer que tenham 
qualquer ojeriza ou qualquer idiOssincrasia 

ao povo judeu. Pelo contrário, o que sempre 
entendemos e pregamos é que deve haver 
uma conferência internacional de paz, onde 
as partes conflitantes sejam colOcadas à mesa; 
que participe das negociações o representan
te oficial do povo palestino, não só dentro 
do Estado de Israel, mas fora, na diáspora, 
que é Yasser Arafat; que ele se sente à mesa 
juntamente com o Secretário-Geral da ONU 
e o Chefe do Estado israelense, assim como 
todas as nações interesSadas no encaminha
mento de uma solução de paz, e encontrem 
o norte para acabar com essa intranqüilidade 
que reina no Estado palestino. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, trago à Casa, em nome de milhões 
de brasileiros, o meu protesto contra essa 
política da distribuição do álcool nos postos 
de combustíveis do Brasil. 

Os brasileiros não mais acreditam na pala
vra da presidenta do CNP, que hoje dirige 
os destinos da distribuição do petróleo no 
Brasil, e que boje tem outro nome, e na do 
próprio Ministro Ozires _Silva~- da--infraMEs
trutura, que, na Comissão de Serviços de In
fra-Estrutura, taxativamente disse que não 
mais haveria prQblema de distribuição de álM 
cool em Brasllia e nas principais cidades bra
sileiras a partir dã semana em que esteve 
aq~i. vale dize;r, da sem_ana passada. Verifica
mos, lamentavelmente, que o drama conti
nua do mesmo jeito. 

O Proálcool é um Programa do Governo, 
para o qual há o suor e a contribuição do 
povo brasileiro. Não é justo que todo esse 
povo que se preparou para comprar. com o 
incentivo do Governo, o seu carro a álcool, 
e que esperou nas filas esse carro, não é justo 
que todo esse povo que acreditou no carro 
a álcool continue nesse desespero. Há situa
ções em que se percorrem 10, 14, 15 postOs 
e não se encontra combustível para abastecer 
o veículo. Isto é uma vergonha, mas é a pura 
realidade. 

Em terceiro_ lugar, Sr. Presidente, nesta 
breve observação minha, devo salientar que, 
hoje, tomamos na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania uma das mais belas posi
ções. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Npbre Senador 
Maurício Corrêa, permite-m-e V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com o 
maior prazer, nobre Senador D_ívaldo Surua-
gy. ~ 

O Sr. DiVS.Ido Sõruafiy- Antes qui v. 
Ex• analise outro tema no brilhante discurso 
que nos oferece, gostaría de acrescentar algu
mas conside:rações nos argumentos sabia
mente apresentados por V. Ex• sobre odes~ 
crédito que essas medidas governamentais es
tãO emprestando à sociedade brasileira. É por 
essas e outras que o brasileiro não acredita 
no Governo. O Governo deixou de_se:r aquela 
instituição que protege, que coordena a apli
cação dos recursos daquele corpo social, para 
ser um explorador, para ser aquele instru
mento de opressão e de perseguição de uma 
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comunidade. üPrograma do Âlcool em boa 
hora fOi lançado pelo Presidente Ernesto Gei
sel, no momento em que o Brasil-estava vi
vendo os reflexos negativos da crise do petró
leo. Oferecia o Brasil, naquela oportunidade, 
um exemplo singular para os demais países 
do Mundo, pois foi o único que- conseguiu, 
a curto prazo, substituir os derivados líquidos 
de petróleo por uma solução tipicamente na
cional. Este programa provocou admiração 
e curiosidade no Mundo todo. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sem dú
vida. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Recordo-me que, 
quandó governava Alagoa.s, o segundo pro
dutor de açúcar e de álcool no Brasil- depois 
de São Paulo, o maior produtor é o Estado 
de Alagoas -, e chegava no exterior, eles 
tinham conhecimento de que eu governava 
o Estado segundo produtor de açúcar e de 
álcool. Assim, fui obrigado a fazer verda
deiras palestras, embora não fosse um espe
cialista no assunto, porque as perguntas ge
rais- eram em tomo desse programa tão vito
rioso e que caracterizava uma coriquista da 
sociedade brasileira. O Governo o implan
tou, rnas a classe empresarial brasileira foi 
quem apostou no programa, nele investiu re
cursos maciços, contraiu empréstimos e ãb
sorveu um volume bastante expressivo de 
mão-de-obra. Agora vem o Governo~ anun
cia:, com a maior simpliCidade, que não tem 
a manar responsabilidade, que a população 
vá-perguntar aos usineiros por que está faltan
do álcool nos postos. É assim! Nunca vi tanta 
indiferença, para não dizer tanto cinismo~ 
com as medidas que são tomadas, apregoa
das, alardeadas e trombeteadas como se fos
sem medidas salvadoras dos problemas nacio
nais; Esse famoso Plano Collor é mais um 
engodo que a estrutura governamental ofere
ce à sociedade brasileira. O Plano, reconheci
damente, já atiD&iu Um-- íridíce inflacioilário 
de_3%. 

Os empresários est8o declarando publica
mente, e não fazem segredo disso, que estão 
Já fazendo projeções nas suas atividades em
presariais, para uma inflação em maio de 6% 
e em junho de dois dígitos, já para 12%. 
Isso revela aquilo que todos já sabemos, que 
o Pinao fracassou e que o Governo, então, 
está usando medidas demagógicas1_ fazendo 
visitas a supeinlercados, como se a simples 
visita de um ministro ou de um chefe de Esta
do fizesse baíxar preço. Meu Deus, é como 
também decretar inflação zero através de de
creto! Seria·a coisa mais fácil do mundo com
bater a inflação. Bastava baixar um decreto 
em qualquer país do Mundo dizendo que não 

, há mais iriflação, ou bastava um chefe de 
Govelno visitar Um supennercado para os 
preços baixarem. Esse filme já foi visto, já 
foi presenciado no Brasil em várias oportuni
dades, agora com um agravante: o Governo 
apropriou-se do dinheiro, do património da 
população brasileira. E o que_também é mais 
grave: quem está arcando com o ónus é a 
classe média e os pequenos trabalhadores, 
que não tiveram condições nem têm meios 

legais para transferir os seus crulados ou 
transformar cruzados em cruzeiros. Congra· 
tulo-me com V. Ex• pela oportunidade, pela 
importância do tema que denuncia, ne~te ins
tante, com o talento que o caracteriza. V. 
Ex• é um exemplo vivo de que política pode 
ser feil_a-com dignidade. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA -Agradeço 
a V. Ex" o aparte que ilustra este modesto 
pronunciamento. 

o sr: Jutahy Maiãlhães- Permite·me V. 
EXi' ~_1_!1 __ ~parte, Senador Maurício Corrêa? 

O SR. MAURÍCIO ·cORRÊA - Com Ó 
maior prá:lef, nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sobre e5te se· 
gundo ponto do discurso de V. Ex', e elogian
do não apenas o pronunciamento que vem 
fazendo a este respeito. como também o apar
te do Senador Divaldo Suruagy. apenas que
ria acrescentar o que acabei de ler nos jornais 
e ver na televisão. Imaginem V. Ex~1 , Srs. 
Senadores, a desfaçatez com que se quer le
var as notícias à opinião pública, como se 
não estivéssemos viverido á dia-a-dia. Acabei 
de assistir pela televisão dedaração de que 
em--BraSJ1ia não há, absolutamente, falta de 
álcool. Eu mes_mo, ontem, andei por aí a pro
cura -de um pouco de álcool para abastecer 
o meu carro particular. Isto é puro cinismo. 
No mesm() sentido, e não foi ontem, li decla· 
rãçôes do Pfesidente Fernando Collor de Me
I! o, em uma entrevista de Sua Excelência, 
diZendo que estão sendo abertas muito mais 
cadernetas_ de poupança hoje do que antes 
do Plano. Estou até apresentando um reque
rimento de informações à Sr Ministra- es
pero que tenha mais sorte do que o nobre 
Senador Jamil Haddad e receba de volta as 
inforritaÇôes necessárias-, pai-a saóer a ver
dade. Vou perguntar a verdade ao próprio 
Executivo a respeito do assunto. É preciso 
qU:e se acabe com ·esse discurso demagógico 
e _com a desfaçatez nas informações levadas 
a público. É simples dizer a verdade, mas 
é simples, -illais simples ainda pegarem-se as 
mentiras. 

OSR.l\IAURÍCIÓ CÓRRÊA- Agradeço 
a V,_ EX• Reitero que realmente falta álcool 
em Brasília, como falta álcool nas principais 
cidades do território brasileiro. 

:Sr. __ Presidente e Srs. Senadores, trago um 
exemplo. Pode ser que não ilustre muito, mas 
dá para entender aquilo que sinto neSte mo
mento. 

O Governo do Presidente Fernando Collor 
de ·Mello eStá -se caracterizando cOmo Se fosse 
um avião que tivesse decotado. Todos temos' 
interesses que esse avião chegue ao s,eu desti
no e_ que a viagem transcorra tranqüilamente. 

Tenho verificado tanta falha, tenho_sentido 
tanta irregularidade nesse plano de vóo! Tor
ci para que o Plano Collor desse certo, mas 
estou chegando à conclusão de que, infeliz
mente, ele iniciou seu declínio, esta prestes 
a cair no"Pfecipício. Não gostaria que isso 
acontecesse, apesar de não ter concordado 
corri vários pontos desse Plano, apesar de ter 
votado contra várias das medidas que foram 

incmporadas nesse Projeto do Governo. Po· 
nSm, Srs. Senadores, tenho v_erificado tantos 
erros, tantos equívocos, que chego a pensar 
que realmente n-ão dá para segurar esse avião. 
Ele acabará caindo. 

Outro dia, o Senador Jamil Haddad enca· 
minhou re__querirnento pedindo informações 
t Ministra Zélia Cardoso de Mello a respeito 
de contas entre o período de 15 de fevereiro 
a 15 de março~-cohtas sobre as quais precisá
vamos saber, para esclarecer ao povo brasi
leiro acerca de seus montantes, quando foi 
decretado oPiano Collor. quem tirou t.linhei
rci etC. S. Ex• iilcluSive, facilitou o trabalho 
do Governo, dando o limite de 500 miL 

Muito bem, a Ministra responde ao Sena
do, - a comunicação é passada ao Senador 
Jamil Haddad -, baseando~se numa infor
mação. da Assessoria Oo Banco Central, no 
sentido de que S. Er não era obrigada a 
prestar aquelas informações, em razão da 
existência de um dispositivo da Lei n~· 4.595. 
de dezembro de 1964, que trata do mercado 
de capitais e obriga que, nos requerimentos 
de informaçãb: o Plenário da Câmara e o 
Plenário do Senado os aprovem. Sabemos 
que hoje é flagrantemente nítido que o § zo 
do arL 5.0 determina que esses requerimentos 
de informação devem ser encaminhados pelo 
Senador, no caso do Senado Federal, aprova, 
dos pela Mesa e enviados à autoridade a 
quem é dirigido o expediente. 

O Senador Nelson Canieiro. em uma das 
sessões passadas, não respondeu a um pedido 
do Senador Jamil Haddad de enquadramento 
em crime de responsabilidade, porque gosta· 
ria de ouvir a Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. Hoje, o Senador Jutahy Ma
galhães apresenta um parecer escorreito, ela· 
ro, transparente, nftido, que realmente põe 
uma pedra de cal em cima de qualquer espe· 
cl.llação coro relação à obrigatoriedade que 
tem um Ministro de Estado de prestar infor
mações ao Senado ou à Câmara dos Depu· 
ta dos. 

Fiquei estarrecido - aí é que falo sobre 
os equívocos que estão sendo cometidos -
coro o fato de se baixar uma instrução no 
Banco CentraJ pela qual somos obrigados a 
p<l.gar 20% de IOF no que tange aos saques 
de cruzados novos até o dia 18 para o paga· 
menta de tributos devidos a diversas entida
des de direito público. Pois bem logo em se
goida o Governo se viu na obrigação de revo
gar a medida, como se viu na obrigação _de 
revogar também aquele outro malfadado ex
pediente governamental que autorizava are
dução de salários, de vencimentos daqueles 
que se encontravam em disponibilidade. Vi
mos aí, lamentavelmente, os equívocos prati· 
cados com relação a remessa de Medidas Pro~ 
visórias flagrantemente inconstitucionais~ 
Um atropelo, um desencontro, uma torre dt 
babel que se está verificando no Governo 
e que põe em risco esse avião, que a qualquer 
momento pode cair. Não sabemos aquedes
tino seremos conduzidos. 

Como gostaria, Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores, que isso pelo rnenos desse certo em 
parte, para que saíssemos dessa angústia! 
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Mas estou verificando que tamanhos são os 
equívocos e os enganos do Governo que não 
sei para onde vamos. 

O próprio ProcuradOr-Geral dei-Fazenda, 
Dr. Cid Heráclito de Queiroz, num requeri-· 
menta de infoiinaç-ao-enca-m!Dhado pelo Se
nador José Fogaça, jã disse que não há norma 
inconstitucional que deva passar por cima da 
Constituição, no que diz respeito ao cumpri
mento do § 29 do art. 50 da Carta Magna. 
É incrível que essa Ministra, que tem prati
cado todos esses enganos, continue a remeter 
para o Senado, onde temos a obrigação e 
o dever de explicar ao povo sobre aquilo que 
desejamos que esse povo seja informado, __ S. 
Ex .. remeta para nosso COnhecimento, um ofí
cio com uma resposta extremamente irres
ponsável. Uma Ministra que ocupa um cargo 
desse e que hoje fala pelo Governo~ do qual 
é a primeira figura, dá ao Senado Federal 
uma informação equivocada dessa natureza?! 
Não sei para onde vamos, Sr. Presidente! Não 
sei que quadro estamos vivendo, como vamos 
ultrapassar tudo isso! _ 

Õutro dia, dei uma interpretação aqui, tec: 
nica, a respeito daquilo que entendia do art. 
14. Hoje, Sr. Presidente, estou estarrecido 
ao ver a falta de amparo, de assistência, de 
assessoria dos órgãos do Governo em mandar 
para o Senado um ofício dessa natureza. Eu, 
como uma pessoa se-nsata, gostaria até de 
fazer, aqui, Uma espécie de exortação â Mi
nistra, para que mande imediatamente as in
formações. Não temos outra alternativa a não 
ser instaurar urn processo -de-enquadramento 
por crime de responsabilidade, praticado fla
grantemente pela Ministra de Estado, Dra. 
Zélia Cardoso de ~ello. 

Acredito que a Comissão de ConstituiçãO, 
Justiça e Cidadania, pelo seu Presidente Se
nador Cid Sabóia de Carvalho, deverá reme
ter para cá a resposta a V. Er Mas qu_ero 
'dizer que não há como, Sr. Presidente. Um 
dispositivo -é claro o texto da Constituição 
-que obriga a Mini~tra a cumprir, e ei3 
vai invocar uma lei de 1964, que foi baixada, 
inclusive, sob o pâlio da Constituição de 1946, 
que nem existe mais, norma que não existe 
em hipótese nenhuma?! 

Quando V. Er tomou aquela decisão, Se
nador Nelson Carneiro, entendi que estava 
preocupado com a interpretação genérica do 
§ 2~" do art. 50 da Constituição Federal. No 
entanto, neste caso específico, nunca tive dú
vida. E disse ao Senador Jamil Haddad, vá
rias vezes, que S. :Ex• tinha toda a razão, 
porque o texto do § 2~ do art. 50 da Consti
tuição é claro. Como é que esse § 2~ pode 
estar inferiorizado diante de um mero art. 
38 da Lei n9 4.595, de dezembro de 1964? 
Oaro que, naquela época, as Constituições 
nem exigiam que se prestassem informações 
à Câmara ou, a, o Senado_. Isso surgiu na Emen~ 
da Constitucional de 1969. 

Logo, Sr. Presidente, não tem nenhuma 
propriedade, essa argumentação da Ministra. 
Lamento que, em se tratando de matéria tão 
importante ao Senado da República, a Casa 
~ncarregada da pré-fisCalização dos atos do · 

Governo, a Ministra preste informações tão 
equivocadas. 

O Sr. DivaldO SU:fuagy - Senador Mau
rlcloCorrêã, perdoe-me mais uma vez apar· 
tear V. Ex~ É que comungo da preocupação 
de V. Ex• acrescentada pelos argumentos do 
Senador Jutahy Magãlhães. Se a Ministra es~ 
tivesse preocupada em zelar pela boa imagem 
do Governo que ela integra, teria o cuidado 
e a preocupação de responder ao requeri
mento- do Senador iamil Haddad, até para 
evitar especulações - se são especulações 
-que circulam nos meios empresariais e po· 
líticos do Brasil, que contraparentes do Presi
dent,e retiraram bilhões dos bancos à véspera 
da M~dida Provisória respectiva. Acredito 
até não seja verdade, mas até para esclarecer 
esse fato_. seria muito conveniente que a Mi
nistrà respondesse ao requerimento que dei
xou de ser do Senador Jamil Haddad e passou 
a ser da Mesa Executiva do Senado da Repú
blica; nãQ estaria infringindo nenhuma lei; 
ao contrário, tendo até o cuidado, o zelo, 
a preocupação de defender a imagem do Go-

--verno que ela compõe. 

O SR. MAURÍCIO CORMA - Senador 
Divaldo Suruagy, mesmo porque a Lei n~ 
4.595 -claro que não tem mais vigência, den· 
tro, da col_1juntura atual - garante ã autori
dade, ao agente do Poder Público que trata 
da questão - preste as informações e peça 
a reserva do sigilo; basta-lhe informar pedin
do a reserva, não há mais nada! 

O Sr. Divaldo Suruagy- Exato. Na verda
de, eles não têm condições de informar por
que, ~e as informações forem verdadeiras, 
este Governo poderá ser desestabilizado, já 
que, mais uma vez, o povo brasileifo foi enga
nado. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -A minha 
grande preocupação é o que está acontecendo 
em matéria de falta de assessoria. Os equí
vocos estão-se repetindo em demasia e, a 
qualquer hora, não haverá equipamentos, 
por-melhor que seja, que consiga sustentar 
isso; acaba ruindo, caindo e aí tudo vai para 
o caos, infelizmente. Não é o que desejamos, 
em hipótese alguma. 

• Através desta modesta intervenção, Sr.· 
Presidente, neste momento, dirijo um apelo 
---- ainda há tempo - à Ministra da Econo
mia, para que reconsidere aquela informação 
e imediatamente forneça ao Senado o que 
foi solicitado através daquele requerimento, 
embora o_tprazo já se tenha esgotad~, mas 
ainda é tempo de a Ministra rever essa posi
ção e encaminhar ao Senado, incontinenti, 
da_qui para amanhã, as informações reque
ridas pelo Senador Jamil Haddad, autoriza
das pela Mesa e hoje isofiSmavdmente cons-

, titucionais. 
Portanto, fica aqui o meu apelo, antes que 

sejamos obrigados a enfrentar uma realidade, 
que é o enquadramento da Ministra em crime 
de responsabilidade. 

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

Durante o discurso do Sr. Mauricio 
Corrêa, o Sr. Nabor Júnior, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa 
]?.Secretário. ' 

Durante o discurso do Sr. Mauricio 
Corrêa, o Sr. Pompeu de Sousa, Jo~Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro Pre-
sidente. ' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa, assim que receber a comunicação 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, dará a decisão competente. 

Diante da afirmação de- S-. Ex• a Sr" Minis
tra da Economia, de que estaria pro-rifá a 
prestar as informações solicitadas, mas que 
fora obstada com um parecer do seu órgão 
técnico alegava que não era jurista, nem tinha 
conhecimentos de Direito e, em face da infor~ 
mação_ de seu órgão técnico, redigira a_resPos
ta naqueles termos diante da afirmação de 
S.-Ex• de que estaria pronta a completar as 
infOrmações, assim que tivesse uma decisão 
do Senado Federal, a Mesa não quis apenas 
aar a sua opinião, porque há muitas leis, em 
tes_e, leis anteriores,_que podem conviver com 
a atual Constitti:íção. 

O órgão que deve interpretar se há uma 
colisão entre a lei antiga e a Constituição 
é exatamente a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Daí por que a Mesa en
tendeu de- ouvir essa douta Comissão, que 
tem conhecimento dos resultados pela pala
vra de V. Ex~ -

Acredito também que, não tendo havido, 
pela afirmação da S~ Ministra da Economia 
Zélia Cardoso de MeHo - e é o que nós, 
bacharéis, teríamos que concluir-, não ten
do havido dolo, apenas S. EX" foi levada a 
recusar as informações, porque baseada num 
parecer da sua assessoria técnica, se S.Ex~ 
quiser livrar-se da conseqüente instauração 
de um processo por crime de responsabili
dade, deve, como sugere Y. Ex~, imediata
mente completar as informações solicitadas 
e que não foram enviadas na sua inteireza 
para conhecimento do .Senado FederaL 

Esta é a minha convicção. Faço votos parã
que S. Ex• a S~ Ministra assim compreenda 
e colabore com o Senado da República e coni 
a sua própria atividade funcional, compie
tando .as instruções ainda não concluídas. 

O Sr. Mauricio COrlia- Sr. Presidente, 
peço-a:p-alavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Corrêa. 

OSR. MAURÍCIO CORRl!:A (PD"f- DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -sr. 
Presidente, quando V. Ex• lavrou a decisão 
de mandar ouvir a Comissão de Constituiç:l-o; 
Justiça e Cidadania, pereceu-me extrema
mente apropriada, porque a questão envolve 

_ outras situações também perigosas. V. Ex• 
falou, até repetindo o que eu havia salien~ 
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tado, que seria o caso de um conflito brasi
leiro com outro pafs, vale dizer, uma invasão 
da nossa fronteira, em que o contigcntc que 
ficasse ali devesse estar sob o regime de sigilo, 
até por força de exigências da segurança na
cional. Um requerimento de informação para 
saber segredos militares, entendo que real
mente precisa ser disciplinado. 

Quando V. Ex• encaminhou a matéria à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, eu me lembro muito bem das suas pala
vras, fazendo referência, inclusive, a que até 
se examinasse, se fosse o caso, um projeto 
de resolução para modificar, alterar ou acres
centar alguma coisa ao Regimento Interno. 
Pareceu-me extremamente oportuno. Mas, 
quando a consulta lá chegou, verifiquei g~~
se restringe, especifiCamente, à questão da 
Dr" Zélia Cardoso de Me li o. 

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria ape
nas- V. Ex~ explicou muito. bem -de deixar 
bem claro que aquilo que me assustou, dei
xando-me estarrecido, foi que o Dr. Cid He
ráclito de Queiroz, Procurador-Geral da Fa
zenda, que todos sabemos, auxiliou na elabo
ração de pacotes do Governo, tinha dado, 
na parte relati.va à questão jurídica, à questão 
tributária, um parecer dizendo que o § 29 

do art. 50 é auto-aplicável, deve-se cumprir 
aquilo, não se tinha que esperar mais nada. 

Era isto, Sr. Presidente, que eu queria dei
xar claro a V. EX1' (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nobre Senador Maurício_ Corfêa, acredito 
que a Ministra Zélia Cardoso de Me \lo estará 
tomando conhecimento, senão hoje à noite, 
amanhã, certamente, do parecer da ComíS-
são, antes mesmo que ele chegue à Mesa, 
e tomará as providências, se for do seu inte· 
resse, de completar as informações. Porque 
S~ Er afirmou, da tribuna desta Cas~. que 
só não as tinha enviado, porque se baseara 
num pare-ce-r jurídico. No entanto, se o Sena
dor decidisse em contrário. ela não teria ne
nhuma dúvida em completar as informaç6es 
solicitadas. 

O Sr_ Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, tenho outra informação, 
porque fui o autor do parecer na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, e ba
seei-me apenas no que foi solicitado por V. 
Ex"- à Comissão: o aspecto jurfdico da ques
tão sem chegar a essa problemática, que es
per~ não ocorra, de se levar o caso às últimas 
conseüências ou seja, enquadrar a Ministra 
em crime de responsabilidade. Apenas levan
tei o problema da _ordem jurfdica. 

Como V. Ex' disse, a Ministra baseou-se 
na informação do_ seu órgão jurfdico - nem 
tanto, porque ela se baseoU em informações 
do Banco CentraL No entanto, do órgão jurí- · 
dica mais apropriado de assessoramento dire
to do Ministério, que já havia dado parecer_ 

sobre assunto semelhante, contrário ao que 
o Banco Central determinava, a Ministra _se 
esqueceu; quer dizer, qualquer administra
dor, normalmente quando tem conflito de 
oPinião, busca ou a Procuradoria Geral da 
RepúbliCa ou o COiiStiltof Gera[ paia dar- a 
opinião de desempate. Ela si_mplesmente 
aceitou a do Banco CentraL 

Espúo, c:omo V. Ex•,_ qUe a Ministra se 
aritei:ipe-. V. E:<l está dando" iriiOrmações que 
demonstra que isso ocorrerá, porque ela teria 
informado que aceitaria, ela ou a sua asse~.o
ria, a· iiltefpretaçâo que fosse dada pela Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado; ela acataria, aceitaria e tomaria 
a·s atitudes necessárias dentro dessa nova in· 
terpretação. Espero que isso ocorra. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A íriio!riiã.ÇàOfOídãdàpublicamente quan
do_o nobre Senador Jamil Haddad argúiu que 
a s~ Ministra incorrera em Crime de respon
sabilidade. S. Ex~ afirmou, da tribuna, para 
todos nós, que, se isso fosse constatado, se 
apressaria em enviar a complementação das 
informações. 

Espero que, em cumprimento dessa pala
vra empenhada perante o Senado, S. Ex•, 
a Si" Ministra, se apresse em enviar essa com
plementação e, assim, atenda integralmente 
ao requerimento do nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O Sr. Jãri:i:il H8dd3d -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Caril e iro) 
- Com a palavra o nobre Senador. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, V. Ex"- na sua fala, declara esperar 
que S. E~ complemente as informações. -

Parece que há um equívoco de V. Ex71, 
porque ã Ministra não apresentou informa~ 
ções; a Ministra se esquivou de apresentar 
as informaÇões. Então, que S. Ex• apresente 
as informações e náo as suplemente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro ) 
- Não tenho aqui o teor de seu requeri
mento, que V. Ex~ conhece muito bem, por 
isso dizia que era complemento, pois acredi
tava houvesse outros itens a que S. Ex' tivesse 
respondido. 

V. Ex~ informa que a Ministra não respon
deu a nenhum item. Então, a Mesa pedirá 
que preste as informações, ao invés de suple
mentá-las ou complementá-las. 

O Sr. Gerson Camata - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ger
son Ca:rt:Lata. 

OSR. GERSON CAMA TA (PMDB -ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, para se colocar o que de fato 
ocorreu, e é verdade, seria necessário dizer 
primeiro, que, no dia em -que a Sr~ Ministra 
esteve aqui, disse que, baseada num parecer 

, __ 

elaborado pela Assessoria Jurídica do Banco 
Central que a colocava sob o império da Lei 
do Sigilo Bancário, seria considerada trans
gressão da legislação do sigilo bancário se 
S. J;x• prestasse aquelas informações. 

Quer dizer, S. Ex• não se recusou; disse 
apenas que, temerosa de infringir a lei, con
forme a Assessoria do Banco Central lhe ha
via informado, não tinha mandado todas as 

-informações, mas disse, a seguir, também da 
tribuna, que se submeteria ao crivo ou à deci
são_ da·_Çomissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e enviaria todas as informações, 
desde que a referida Corriissão considerasse 
que o envio das informações não represen
tava para S. Ex•, investida da autoridade de 
Ministra, uma quebra da Lei do Sigilo Ban
cário. 

A decisão da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania autoriza a Ministra ades
cumprir a !e i~ porque a ConStituição está aci~ 
ma da lei. 

A recusa de S. Ex• não foi pessoal, mas 
uma recusa baseada no temor de, como Mi
nistra, descuJUprir a lei, porque poderia até 
ocorrer, antes da decisão da Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania, que S. Ex•, 
ao enviar as infOrmações- ao -Seriador Jamil 
Haddad, pudesse ser aqui- até ocorreu ten
tativa de também responsabilizá-la- enqua
drada em crise de responsabilidade também, 
por ter infringido a Lei do Sigilo Bancário. 

A recusa de S. Ex• foi ba..o:;eada na legisla
ção. Agora, diante dessa decisão, S. Ex~ se 
dispõe a enviar as informações, conforme dis
se de maneira clara, e nós todos Ouvimos. 

Entretanto, há outro aspecto: a Lei do Sigi
lo Bancário fíca sob a responsabilidade, ago~ 
ra, do Senador Jamil Haddad. Ao fornecer 
a informação, a Ministra fica liberada da 
legislação, no meu entender, e o Senador, 
ao receber a informação, parece-me que fica 
também sob a égide, sob o império da Lei 
do Sigilo Bancário, a não ser que a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Sena
do ou o Supremo Tribunal Federal, libere 
S. Ex~ também da legislação. . 

A .próxima etapa da discussão será: libe
rada a Ministra do sigilo bancário, o nobre 
Senador Jamil Haddad, ao receber as infor
mações, estará liberado? 

Vejo ali o nosso colega, juriSta, Senador 
Chagas Rodrigues, que já se manifesta. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, 
gostaria também de fazer ligeiras considera
ções. Acho salutar a preocupação do nobre 
Senador Gerson Camata: Mas acontece, Sr. 
Presidente, que o sigilo bancário, no Brasil 
ou em qualquer país, não pode acobertar irre
gularidades e fraudes. Assim, o que se deseja 
saber é se houve ou não alguma transgressão, 
atentado aos interesses nacionais e fraude a 
favor de alguns espertalhões. De modo que, 
na hipótese, não há nem poderá ser invocado 
sigilo bancário, mesmo porque a lei diz que 
deverão ser sigilosas as informações presta
das, desde que exista -está na lei - motivo 
relevante. Não pode haver motivo relevante 
para proteger aqueles que porventura te-
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nham transgredido as leis em preju(zo da eco
nomia nacional. 

O Sr. Gerson Camata- Gostaria apenaS 
de dizer ao nobre Senador Jamil Haddad que, 
mesmo submetida S. EX" ao sigilo bancário, 
estou muito curioso e desejoso de ver essa 
lista. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneira) 
-A Mesa esclarece que as informações serão 
enviadas, quando recebidas, ao nobre Sena
dor Jamil Haddad. S. Ex• será o juiz de divul
gá-las ou não. Não são lidas no Plenário; são 
enviadas a quem pediu as informaçõeS. 

Então, vamos esperar que as informação 
cheguem, que S. Ex' as examine e julgue se 
há conveniência, se há utilidade em divul
gá-las ou não. As informações são enviadas 
diretamente a quem as pede, e quem as rece
be passa a ser juiz da sua divulgação. E nós 
confiamos no alto critério do nobre Senador 
Jamil Haddad. 

U Sr1 Jamil tladdad- Sr Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, V. Ex• coloca um 
fato que é verídico. S. Ex' quando aqui este
ve, disse_ que mandaria as informações se a 
deliberação do Senado fosse de apoio à deci

. são da Mesa Diretora que, interpretando o 
art. 50, § 2~. da Constituição. aprovou o re
querimento e o remeteu ao Ministério. 

Ocorre. Sr. Presidente. que o Regimento, 
no art. 216, inciso V,§ r~·. diz que o PresiJente 
convocará o Senado em 72 horas pára tomar 
ciência do fato e tomar as providências cabí
veis. V. Ex~ achou por bem remeter à Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. A 
Comissão já opinou e devolverá a V. Ex' a 
resposta à sua solicitação. · 
~claro que. de acordo com. o Regimento, 

V. Ex• teria que convo-car, então, erii. 72 ho
ras. 

Não vou, em absoluto, solicitar isso da Me
sa - que em 72 horas convoque o Senado 
para decisão. Mas espero também que, quan
do a Ministra for comunicada, seja dado um 
prazo curto a S. Ex', senão vamos ficar prote
(ando e não será cumprido o interesse maior, 
que é o de verificar o vazamento ou não das 
informações por parte - não digo da Minis
tra- mas o vazamento das informações rela
cionadas com o Plano Collor. 

De forma que apenas peço a V. Ex• seja 
comunicado imediatamente e que, num prazo 
curto, então, sejam remetidas a esta Casa 
as respostas às informaÇões solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa, assim que receber a comunicação, 
enviará cópia do pronunciamento da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, ao 
conhecimento de S. Ex~ a Sra. Minü.tra, e 
dará a S. Ex• o prazo de 24 hora:. para que 
complete as informações. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa anuncia aos Srs. Senadores que, 

na sessão d~ hoje do _Congresso Nacional, 
houve entendimento com o Presidente da Cà
mard para que as sessões do Congresso. no 
mínimo até o dia 30 de junho, se ·realizem 
nas terças-feiras às 18 horas e 30 minutos; 
nas quartas-feiras às 18 horas e 30 minuto:'>; 
e nas quintas-feiras às_lO horas da manhã, 
interrompidas às 13 horas, para que possa 
prosseguir_ às 15 hori:ls. Assim. votaremos to· 
da a Ordem do Dia, que é composta tle 67 
vetos. além de medidas provisórias e projetos 
da maior relevãncia e urgência. 

Esta informação é para que os Srs. Sena
dores_ fiquem cientes de que nas quintas-fei
ras, de 10 horas da manhã até à tarde, não 
haverá sessão do Senado, para que haja ses· 
são do Congresso Nacional, a fim de esgo
tarmos a loriga pauta e votarmos, antes de 
30 de junho, a Lei de Diretrize~ Orçamen
tárias~ já que sem essa votação não podere· 
mos chegar ao recesso parlamentar por dispo· 
sição con-stitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo S"r. 1" Secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 125, DE I99Q 

Senho.r .fresideote, nos termos regímen· 
tais, requeiro licença para me afastar dos tra
balhos da Casa, pelo período de 10 dias a 
partir do dia 29 do corrente mês de maio 
para acompanhar tratamento médico de pes· 
soa da família. 

Sala das Sessões. 24 de maio de 1990.
Rachfd Saldanha Derzi. 

O SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro) 
-Este requerimento será votado após a O r· 
dem do Dia, nos termos regiment<:~is. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que 
será lido Sr. tD SecretáriQ. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N~ 19, DE 1990 

Institui o Plano de Carreira na Admi
nistração do Senado Federal, fixa as res· 
pectivas diretrizes e dá outras providên
cias. 

O Senado Federal resolve: 

CAPÍTULO I 
Das J?isposições P_reliminares 

Art. 1 ~ Fica instituído o Pfano de Car
reira na administração_ do Senado Federal, 
destinado a organizar os cargos de provimen
to efetivo em sistema de_ carreira, fundamen
tado nos princípios de qualificaçãO profissio
nal e de desempenho, com a finalidade de 
assegurar a continuidade da ação adminstra
tiva e a eficiência do serviço. 

CAPÍTULO II 
Da Composição das Carreiras 

Art. 2~-- As Carreiras serão organizadas 
em classes de cargos, observada a escolari-

dade e a qualificação profissional exigidas, 
bem assim a natureza e complexidade das 
atribuições a serem exercitadas, mantendo 
correlação com as finalidades dos õrgãos da 
estrutura adminstmtiva do Senado Federal 
a que devam atender. 

Parágrafo único. As carreira_s, com
preendendo classes de cargos do mesmo gru» 
po profissional, serão reunidas em categorias 
distintas, escalonadas nos níveis básico, mé
dio e superior, de acordo com a escolaridade 
exigível para o ingresso. _ ,_ _ 

Art. 3" Classe é a divisão básica da car
reira, que agrupa os cargos da mesma deno
minação, seg~ndo especificação de atribui
ções e responsabilidades, fixada mediante 
Ato da Comissão Diretora. 

Parágrafo único. As dasses são desdo
bradas em padrões, a que correspondem os 
respectivos níveis e valores de vencimentos, 
na forma dos Anexos I e III desta Resolução. 

Art. 4" Cargo da Carreira-é o.conjunto 
de atribuições e responsabilidades, previstass 
na estrutura organizacional, que deve ser co
metido a um funcionário. 

Art. s~ As carreiras serão constitUídas 
distintamente pelos cargos cujas atividades 
sejam típicas, exclusivas e permanentes do 
Senado Federal e exijam qualificação profis
sional específica, podendo agregar especia
lidades_ diferenciadas. 

Art. 6~ As funções de direção, chefia e 
assistência, manterão correlação com os car
gos das carreiras. correspondendo: 

l-As de direção, aos cargos situados nos 
níveis hierárquicos superiores; 
II-As de chefia, aos cargos situados nos 

nfveis interme-aiáiíõ-s e· iniciais; 
III- as de assistência, aos cargos que exi

jam desempenho de ativídades simples e au
xiliares, em todos s níveis. 

§ 1"" As funções de que trata este artigo 
serão exercidas pelos ocupantes dos cargos 
da carreira, median_te designação. 

§ 2" A Comissão Diretora, observado o 
disposto neste artigo,-dispOiá sobre a corre
lação entre o cargo e o nível hierárquico das 
funções de direção, chefia e assistência. 

CAPÍTULO lli 
Do Ingresso 

Art. 7o O jngresso nõs cargos de provi
mento efetivo do Senado Federal dar-se-á no 
primeiro padrão da classe inicial da carreira, 
atendidos os requisitos de escolaridade e ha· 
bilitação prévia em concurso público de proM 
vas ou de provas e títulos. 

§ 1 '·' Constituem requisitos de escolarida
de para o ingresso nos cargos da carreira: 

a) de nível superior: diploma de curso su» 
perior e habilitação legal, quando se tratar 
de atividade profissional regulamentada; 

b) de nível médio: certificado de conclusão 
dO curso de 2~ grau e habilitação legal, quan
do se tratar de atividade profissional regula
mentada; e 

c) de nível básico; comprovante de escoiaM 
ridade até as~ série do !~grau, segundo dispu
ser o regulamento do concurso I:'úblico. 
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§ 2" O diploma ou certificado, nos casos 
das letras a e b do§ 1\', poderá ser dispensado 
quando o candidato possuir habilitaçáo legal 
equivalente. 

Art. 89 O concurso público, destinado a 
apurar a qualificação profissional exigida pa
ra o ingresso na carreira, será desenvolvido 
em duas etapas, de caráter _eliminatório e 
classíficatôrio, compreendendo: 

I -a primeira - provas ou provas e títU
los; 

II -a segunda - provas, precedidas do 
cumprimento de programa de formação ini
cial de que trata o art. 19, inciso I e § 2f 
, letra a 

§ 19 Concluída a primeira etapa, os can
didados serão matriculados no programa de 
formação incial, até o limite -das vagas deter
minado no edital de abertura do concurso 
público. _ 

§ 29 O candidato-aprOvado na·.primeira 
etapa e matriculado no programa de forma
ção incial percebará ajuda financeira nos limi
tes e condições a serem fixados em regula
mento, salvo opção pelo vencimento e vanta· 
gens do cargo efetivo, se já pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Art. 9" Concluídas as duas etapas do 
concurso público e homologados os respec
tivos resultados, serão nomeados Os candi
dados habilitados, obedecida a ordem de clas
sificação. 

Art. 10. O funcionário, uma vez nomea
do, cumprirá estágio probatório, de acordo 
com o Regulamento Administrativo do Sena
do Federal e na forma desta Resolução. 

Art. 11. As pessoas portadoras de defi· 
ciência, habilitadas em concurso público, se
rão nomeadas para as vagas que lhes forem 
destinadas no respectivo edital, observada a 
exigência de escolaridade, aptidão e qualifi
cação profissiOnal definidas em regulamento 
específico. 

CAPÍTULO IV 
Do Desenvolvimento, da A valiaçáo de 

Desempenho e da Qualificação 
profiSSional 

SEÇÃO I 
Do DesenvOlvimento 

Art. 12. O desenvolvimento do funcio
nário na carreira ocorrerá mediante progres
são, promoção e ascençãó, a seguir definidas: 

I -progressão é a passagem do funcioná
rio de um padrão para o segUinte, dentro 
da mesma classe, obedecidos os critérios es
pecificados para a avaliação de desempenho 
e o tempo de efetiva permanência na carreira i 

II -promoção é a passagem do funcioário 
de uma classe para a imediatemente superior 
na carreira a que pertence, obedecidos O&: 
critérios de avaliação de desempenho e quali~ •. 
ficação profissional; . 
III- acertsão é a passagem do funcioná~ 

rio, da última classe de nível b~sico para a 
inicial do nível médio e da última classe deste 
nível para a inicial do nível superior, sendo 
posicicina:do no padrão de vencimento ime
dia~ente superior àquele em qoe se encon
trava. 

§ 1~ A investitura do funcionário em Turi
ção de direção chefia ou assistência ar-se-á 
com observância dos critérios estabelecidos 
no artigo 6~. 

§ 29 A ascensão de habilitação em con
curso interno, observados os critérios cons
tantes, do art. 8?. 

§ _3? Cinqüenta por cento das vagas exis
tentes nos níveis médio e superior, fixadas 
no edital de cOncurso público, se tão reser~ 
va:das para o concursO interno e destinados 
aos funcionários da carreira em que se pro
move a acensão. 

§ 4? As vagas reservadas para ascensão 
funcional, que não forem providas, serão des
tinadas a subseqüente concurso público, na 
forma do artigo 89. 

Art. 13. Para efeito de desempate a ser 
procedido na progressão e promoção serão 
con$ide.ra_do__s, sucessivamente, os seguintes 
critéíros:--

1-ingresso mediante concurso público; 

II -maior tempo de serviço na classe; 
UI- maior tempo de serviço na carreira; 
IV -maior tempo de serviço no Senado 

Federal; 
V- maior tempo de serviço público fede

ral.. 

Parágrafo único. As CondiçOes e critérios 
de desenvolvimento_ do funcionário na car
reira SeiâO éspecificados mediante Ato da 
C0m1ssão DiretOra, observado o disposto 
nesta Resolução. 

SEÇAO II 
Da Avaliação de Desempenho 

Art. 14. 'A avaliação medirá o desempe
nho do funcionário no cumprimento das suas 
atribuições, permitindo o seu desenvolvimen
to profissional na c<t'rreira, levando~se em 
conta, dentre outros, os seguintes fatores: 
1- produtividade; 
·II- iniciativa; 
III- cooperação; 
IV- qualidade do trabalho; e 
V- responsabilidade. 
Parágrafo único. Caberá.à chefia imedia

ta proceder à avaliação de desempenho de 
seus subordinados, ficando a cargo da chefia 
mediata a revisão da avaliação. 

A:r:t. 15. Na avaliação de desempenho, 
será adotado modelo que atenderá à natureza 
das atividades desempenhadas pelo funcio· 
náriO e âS COndições em que serão exercidas, 
observadas as seguintes características funda
mentais: 
I-objetividade e adequação dos proces

sos e· instrumentos de avaliação ao conteúdo 
ocupacional das carreiras; 

II -periodicidade; 
III- contribuiç.6.o do funcionário para 

consecução dos objei,ivos do órgão; 
IV- comportamento observável do fun

cionárfó"; ·e 
V- conhecimento, pelo funcionário, do 

resultado da avaliação: 
Art. 16. Será designada pelo Presidente 

do Senado Federal comissão permanente, 
com ·a finalidade de supervisionar o processo 

de avaliação dos funcionários de carreira, de 
cuja decisão não caberá recurso. 

Parágrafo único. A Comissão, constituí
da de .cinco membros, será presidida pelo Di
reter-Geral e integrada pelo Diretor da Se
cretaria de Recursos Humanos, que exercerá, 
também, as funções de seu secretário-exe
cutivo, e mais três funcionários, de livre esco
lha do Presidente do Senado Federal. 

Art. 17. O Regulamento Administrativo 
do Senado Federal disciplinará os procedi
mentos da avaliação de.desempenho, obser· 
vado o disposto nesta ResÕlução, podendo 
adotar características adicionais com o fim 
de atender às necessidades específicas do Se
nado Federal. 

SEÇÃO III 
Da Qualificação Profissional 

Aft. 18. A qualificação profissional, co
mo pressuposto da valorização do funcioná
rio, compreenderá programa de formação 
inicial, constituído de segmentos teóricos e 
práticos e cursos regulares de aperfeiçoamen
to e especialização, correspondentes à natu· 
reza e exigências da respectiva carreira. 
· Art. 19. A qualificação profissional de 

que trata o artigo anterior será planejada, 
organizada e executada de forma integrada 
ao sistema de carreira, tendo _por objetivos: 
I-na formação inicial, a preparação dos 

candidatos para o exercício das atribuições 
dos cargos iniciais das carreiras, transmitin· 
do-lhes conhecimentos, métodos, técnicos e 
habilidades adequados; 

II -nos cursos regulares de aperfeiçoa
mento e especialização, a habilitação do fun-· 
cionário para o desempenho eficiente das 
atribuições inerentes à classe imediatamente 
superior; 
III- nos cursos de natureza gerencial, a 

habilitação para o exercício das funções de 
direção, chefia ou assistência; 
IV- nos outros cursos regulares, o cum

pfí.mento de requisitos legais exigíveis ·não 
referidos nos incisos anteriores. 

§ 19 Quandoofuncionárioatingir,nomí
nimo, cinqüeiJta por cento dos padrões de 
vencimento da classe a que pertença, poderá 
se inscrever no·s ·cursos regulares de qualifi: 
cação profissiónal, pa:ra firls de promoção. 

§ 2? O Regulamento Administrativo do 
Senado Federal estabelecerá: 

· :a) a duração do programa de formação ini
cial que, para os níveis médio e superior das 
carreiras de que trata o art. 5?, não será infe
rior a três e seís meses, respectivamente; · 

b) as áreas básicas de conhecimento, as 
habilidades e técnicas necessárias,- inclusive 
as de gerência; 

c) os critérios de avaliação dos programas 
de qualificação profissiúnal; e 

d) a duração dos cursos de aperfeiçoamen
to e especialização para promoção. 

Art. 20. Os Cursos regulares de q ualifi
cação profissional de que trata o artigo 18 
sefáo.realizados pela Subsecretaria de Sele
ção e Aperfeiçoamento de Pessoal, conforme 
dispuser o Regulamento Admínistratfvo do 
Senado Federal. 
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§ 1~ A Secretaria de RecursOs Humanos 
poderá, excepcionalmente, desde que autori
zada pela Comissão Diretora, atribuir a reali
zaçãode cursos regulare_s de qualificação pro
fissional a instituições de capacitação de pes
soal não integrantes do Senado Feder<!!, des
de que assegurados os requisitos de adequa· 
ção às necessidades e peculiaridades das car
reiras, especialmente o disposto no § 29 do 
artigo anterior. 

§ 29 Os segmentos práticoSináC-rif~s aos 
cursos regulares da qualificação profissional 
serão executados nos respettivos órgãos que 
preencham os requisítoS e Condições de ade· 
quação técnica e organizacional estabelecidos 
em regulamento. 

§ 3il Além dos cursos regulares poderão 
ser realizados outros, de interesse da adminis~ 
tração, que visem à permanente capacitação 
e ao melhor desempenho funçional. 

CAPÍTULO V 
Da Organização do QuadrO de Pessoãi 

Art. 21. o quadro de ·pes-soal do Sen-ado 
Federal, organizado de acordo com às dire
trizes desta Resolução, compreenderá: 

l-cargos, em comissão, de livre nomea-
ção e exoneraçáo; _ 
II- cargos de provimento efetívo; e 
III -funções de direção, chefia e asSiStên

cia. 
§ 1~ O quadro de pessoal especificará a 

distribuição dos cargos efetivos pelas classes 
de cada carreira, bem assim o posicionamen
to dos cargos, em comissc'io, e das funções 
de direção, chefia e assístênciã. 

§ 2? Às funções a que se refere o item 
III deste artigo, correspondem aos níveis re
tributivos fixados no Anexo V desta Reso
lução. 

Arl. 22. São os -~pgtiirites oS cafgos-, 'irll 
comissão, de livre nõmea_ção e exone~ação, 
integrarites do quadro de pessoal do Senado 
Federal, cujas atribuições serãO definidas me
diante Ato _da Comissão "Diretõra. 

I Diretor-Geral, Códigó. SF-DAS-101.6; . 
1 Secretário-Ger~l da Mesa, Código SF

DAS-101.6; 
1 Diretor da Assessoria, Código _SF

DAS-!OLS; 
I Consultor-Geral, Código SF-DAS-!OL5; 
6 Diretor de S~cretaria, Cód_igo SF

DAS-IOL5; 
2 Diretor de SeCretaria Especial,_ Código 

SF-DAS-lOU; 
1 Díreior da Subsecretaria Especial no Rio 

de Janeiro, Código SF-DAS-IOL4; . 
29 Diretor de SubsecretariaJ Código SF

DAS-IOL4; 
4 Assessor Administrã:tiVo, Có-digo SF

DAS-102.3; 
3 Assessor da Secretaria-Geral da--Mesa, 

Código SF-DAS-102-3; - - -
1 Chefe do Gabinete da Presidência; C6_di~ 

go SF-DAS-IOL4; -
1 Chefe do Cerimonial da Pre_~idência, Có-

digo SF-DAS-102.3; . - - -
98 AssesSor Técnico, Código SF

DAS-102.3; e 

294 Secret~rjo_ P~nlamen.tar, .Código SF
DAS-102_L 

Parágrãfo único. Os cafgos em comissão 
têm os níveis de vencimentos e de represen
tação ãssínalados no Anexo IV desta Reso-
lução. -

Art. 23'. Constará, 'ainda, do quadro de 
pessoal, a relação d?s cargos em extinção, 
incluídos os empregos permanentes ocupados 
pelos servidores não optantes pelo sistema 
de carreira ou inabilitados em concl,liSo de 
efe.tivação, a que se refere_ O 3rt. 29, -§ 2?. 

Parágrafo i.fnico. O ·serVídoÍ" que, por 
eventual motivo de S(lú_de, deixar de prestar 
o- concurso de efetivaÇãO;-fàá o Seu cargo 
ou empregO permanente incluído no quadro 
em extinção, para efeito de nova seleção. 

CAPÍTULO VI 
Da Administração do Sistema de Pessoal 

Art. 24. A Comissão Diretora expedirá 
as normas e lliStfüÇõês-nece.!iSãfíaS"-à irilplan·· 
tação e manutenção çio sist~ma de pessoal, 

·Cabendo â Secretaria Pe Recursos Humanos 
coordenar, supervisionar e orientar a implan
tação e a administração do Plano de Carreira 
de que trata esta Resoluçã.o. 

Parágrafo úníco. A Secretaria a que se 
refere este artigo poderá propor à Comissão 

-Díretora a alteração das atribuições das car
reiras1 as especificações ·de suas classes, o:> 
planos de desenvolvimebto, a avaliação de 
desempenho e qualificação profissional, e ou

. tras medidas que permitam o aperfeiçoamen
to do sistema de pessoal. 

Art. 25. Aos demais órgão~ da estrutura 
administrativa do Senado Federal caberá a 
coordenação e orientação do .Plano de Car
reira, nas unidades que lhes são subordina
das_ 

Art.- 26. Para fins d~ racionalização e ob· 
fétlvandci a contiimldade das atividades admi· 
nistrativas do SeriadO Federal, a- Comissão 
Diretora estabelecerá cronoirama de provi
mento de cargos de carreira, de a,cprdo com 
as disponibilidades orçamentárias do Senado 
Federal. 

·Art. 27. Será admitida a transferência de 
funcionário da carreira ou da parte do qua
dro, em extinção, na fonna do que dispuser, 
o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal. 

CAPÍTÜLO VIl 
Da Implantação do Plano de Carreira 

Art. 28. A implantação do Plano de Car~ 
reira será feita com observância dos seguintes 
fatores: -
I- racionalização da estrotura organiza

cional, bem assim das atividades sistémicas 
ou comuns; 

II - redimencionarnen.to da força de tra
balho; e 
lll- dispensa de mão-de-obra indireta, 

contratada para o exercício das atividades 
próprias dos cargos de carreira. 

-Art. 29. Os ocupantes de cargos ou em
prego-s p-êrteD.cé.ótes-a quadros ou tabelas per
marretes do Senado Federal, poderão ingres
sar, por transposição, nos Cãtgos de carreira 

do Plano de que trata esta Resolução, me
diante opção e desde que, concomitantemen
te: 
I- estejam lotados ou em exercício nos 

órgãos da estrutura administrativa do Senado 
Federal na data de publicação desta Reso~ 
lução; 
II- as atribuições do cargo ou emprego 

ocupado sejam iguais ou assemelhadas às do 
cargo da carreira objeto da transposição; e 
III- preencham os demais requisitos exi

gidos para o ingresso na carreira objeto da 
transposição. 

§ 19 A transposição para os cargos- das 
classes da carreira far-se~á até o limite das 
vagas existentes, obedeCida a seguinte ordem 
de prioridade: ' 

a) haver ingressado mediante concurso pU
blico; 

b) o provimento decorrer de concurso de 
ascensão funcional ou processo seletivo inter
no;e 

c) haver adquirido estabilidade no serviço 
pUblico federal. 
· § 2? Os servidores não enquadrados na 

forma do parágrafo anterior terão seu ingres
so nos cargos da carreira subordinado à habi
litação prévia em conc~rsç. de efetivação. 

§ 3g A transposição a que se refere este 
artigo observará a correlação constante do 
Anexo II desta Resolução. 

Art. _3_0. os servidores não optantes pelo 
Plano de Carreira, os inabilitados no con
curso de efetíV"aç.!o a que se refere o art. 
29, e os impossibilitados de fazê-lo. por even
tual motivo de sáude, bem assim os estran
geiros que não_ adquirirem a nacionalidade 
brasileira, integrarão quadros em extinção, 
sem prejuízo das progressões e promoções 
funcionais a que fazem jus no Plano de Car· 
gos ao qual se encontram vinculados os res
pectivos cargos ou empregos permanentes. 

Art. 31. A transposição de que trata o. 
art. 29 será efetivada niediante Ato da Comis
são Diretora, obseivadas as prescrições desta 
Resolução, bem assim a Comprovação, pelos 
ocupantes de cargos e empregos permanen
tes, de suficiente habilitação legal equivalen· 
te ou, conforme o caso, formação profissional 
exigida para o exercício das atividades.da-car
reira. 

Parágrafo único. Não haverá. para oe· 
nhum efeito, vinculação do enquadramento 
dos ocupantes de cargos ou empregos dos 
atuais quadros ou tabelas permanentes do Se
nado Federal, com as classes pertinentes ao 
Plano de Carreira. 

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 32. O Plano de Carreira será- insti· 
tuído exclusivamente com observância das di
retrizes ora estabelecidas, não prevalecendo, 
para nenhum efeito, as nonnas que colidam 
ou não se ajustem com as fixadas por esta 
Resolução. -

Art. 33. As retribuições dos funcioná
rios do Senado Federal, fixadas na forma dos, 
Anexos III, IV, V e VI desta Resolução, se· 
rão reajustados nas mesmas datas e idênticos 

-------~------- -- -- -----~---- ·---------------



2366 Sexta,fcira 25 DlARIO DO CONGR,ESSO NACIONAL (Seção IÍ) Maio de 1990 

valores das fixadas para os servidores do Po
der Executivo. 

Art. 34. As vantagem pessõai:;, nomi
nalmente identificáveis, percebidas pelos ser
vidores do .Senado Federal, ficam incorpo
radas sern redução de remuneração. 

§ 1" Os ~ervidores a que se refere este 
~rtigo continu3rão a perceber as parcelas já 
mcorporadas aos respectivos vencimentos, 
nos termos da Resolução n~21, de 1980,.como 
vantag_em pessoal, nominalmente identifica
da, reajustável na forma. do disposto no artigo 
anterior. 

§ 2'· A partir da vigência desta Resolu
ção, a fração do quinto a ser adicionada ao 
vencimento do cargo efetivo, na forma da 
R<;!solução n" 2L de 1980, será _calculada so
b~e a representação mensal do cargo cm co-. 
m1ssão ou da função de confiança. 

§ 3'' Aplica-se o critério de cálculo, a que 
se refere o parágrafo anterior, às parcelas 
a.tualizadas. nos termos da Resolução n" 21, 
de 1980, corre:.pondentes aos anos completos 
posteriores _ao décimo ano. 

Art. 35. Aos funcionários ocupantes de 
cargos efctivos do Senado Federal fica asse
gurada a opção de que trata o § 3", do art. 
2''. da Re:.olução n" 21. de 1980. 

Art. 36. A nenhum funcionário do_Sena
do Federal será paga retribuição mensal supe
rior ao valor percebido como remuneração, 
em espécie, a qualqu_er título, por Senador. 

Art._ .37. São as seguintes. as vantagens 
não absorvidas na forma do disposto no § 
Jl' do art. 1" da Resolução n" 87, de 1989, 
do_Senado Federal: 
I- a remuneração decorrente do ext!rcício 

de cargo em comissão ou função de confiai:t
ça; 

. Il -a remuneração pela prestação de ser
VIÇO extraordinário (Constituiçã() Federal, 
art. 7''. inciso XVI e Regulamento Adminis· 
trativo, art. 483); 
III- a gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva; 
IV -a gratificação por trabalho com_ raios 

"X" ou substâncias radioativas; 
V- a gratificação por encargo de curso 

ou de concurso, e membro de comb~ãu de 
inquéritO; 
VI- a gratífic<~çâo por serviço ou estudo 

no País ou no estrangeiro; 
VJI- a gratifícação de representação de 

gabinete:_ __ _ 
VIII- a gratificação pela execução de tra

balho té_cnico ou científico; 
IX- a gratificação de_ atividadc legh.lati· 

va, observado o_ disposto no art. 11 da Reso
lução n" 87, de 1989; 

X -a gratificação pela execução de se_rvi
ço de natureza especial com risco de vida 
ou saúde; 

XI- o salário-fam!lia; 
XII -as diárias; 
XUI- a ajuda de custo em razão de de

sempenho de comissão fora da sede; 
XIV- o adicional por tempo de serviço; 
XV- os adicionais por atividades insalu

bres ou perigosas; 

XVI- o adicionai de férias (Constituição 
Federal, art. "7~. inciso XVII); 

XVII -o adicional noturno (Constituição 
Federal, art. 7". inciso IX); 

XVIII- as importâncias decorrentes da 
aplicação dos arts. r e 2" da Resolução do 
Senado Federal n~ 21. de 1980, e da agre--
gação; _ _ 

XIX- as diferenças individuais. nominal· 
mente identificáveis; 

· XX - o décimo terceiro salário ou gratifi
cação de N.atal;.e 

XXI- a gratificação de desempenho de 
função essencial à pi-estação jurisdicional. 

Art. 38. O ~bono de que trata a Reso~ 
Iução do Senado Federal n~ 198, de 1988, 
é mantido para os ocupantes de cargos em 
com.Tssão, sem vínculo efecivo com o Serviço 
PUblico Federal. 

Art. 39. Os proventos de aposentadorias 
e as pensões serão atualizados, de acordo com 
a nova classificação dos funcionários em ativi
dade, decorrente da aplicação desta Reso
lução. 

Art. 40. Ficam extintos os atuais cargos 
em comissá.o não especificadOs· na for_ma do 
a.rt. :?2· e as fuf!ÇÕes- gratificadas que não ve
nham a ser absorvidas pelo Plano de Carr~ira 
a que se refere esta Resolução. 

Art. 41. OsempregosdeAssessorParla
mentar, ocupados por servidores aprovados 
em concurso público para o exercício da~ res
pectivas atribuições, passam a constituir car
gos efetivo_s, integrantes da parte _suplemen
tar do Quaaro·de Pessoal do Senado Federal, 
a serem extintos quando vagarem. 

Parágrafo único. Os servidores que não 
optarem, no prazo de 30 dias, por sua transfe
rência para os cargos a que se refere este 
artigo, terão os respectivos emprego~ auto
mativameni:e rescindidos, assegurados os res
sarci_!llCf!tos ~ecorrentes d~ suas prerrogati-
vas legais. .. · 

Art. 42. Serã.o transformados em cargos 
em comissão; e integrados no- Quadro de Pes
soal do Senado Federal, na forma do art. 
22, os empregos, de confiança, de AssesSor 
TécniCO e Secretário Parlamentar, sempre· 
juízo da investidura dos atuais ocupantes e 
do valor da vantagem que estejam perceben-
do. - -

Parágrafo único. A Comissão Diretora 
disporá sobre as formas de provimentos e 
vacância dos cargos a que se refere es'le arti
go, garantido o critério de livre indicação e 
dispensa pelos Senadores. 

Art. 43. Os cargos de provimento efe
tivo de Assessor Legislativo, comporão lota
ção ideal, para cada Comissão Permanente, 
a ser fixada mediante Ato da Comissão Dire
tora do Senado Federal. 

§ 1\' A distribuição nominal, para preen
chimento da lotação ideal a que se refere 
este_artigo, será determinada pelo Primeiro
Secretário da Comissão Diretora,-com obser· 
vância da correlação entre as atribuições es
pecializadas do cargo oCupado. pelo Assessor 
Legislativo~ e as especificas compe~ências da 
Comissão Permanente, objeto da lotação. 

§ 2~ Na frxação numérica da lotação ídeãl 
a que se refere o caput deste artigo, a Comis
são Diretora levará em conta a existênda de 
subcomissóes permanentes, instituídas no 
Regimento Interno do Senado Federal. 

§ 3~ Os Assessores Legisf3tiv0s efetivos, 
não incluídos na distribuição a que se refere 
o § 1 ~ deste art., permanecerão no órgão em 
que se encontram atualmente lotados. 

§ 4\' Cumprirá ao Presidente da Comis
são Permanente encaminhar aos órgão:. com· 
petentes _do Senado Federal as matérias de 

_natureza funcional, relativas ao Assessor Le
gisl<!tivo sob sua direta subordinaç~o. 

_§ s~ As alterações,_ para preenchimento 
de claros que venham a ocorrer na distri· 
buição nominal de que trata o§ 1~ deste arti
go, serão feitas mediante Atas do Pri:rpeíro 
Secretário. com retorno do Assessor Legisla
tivo, na hipótese de substituição, ao órgão 
de origem. 

Art. 44. O DúrÍl.ero de caigos do Qlladfo 
de Pessoal do Senado Federal, a que se refere 
o art. 21, fic~.liplitado, no máximo, aos quan
titativos de Ca.rgos e empregos ocupados, 
existentes na data_desta Resolução. 

Art. 45. Da transposição para o Plano 
de Carreira não poderá, em nenhuma hipó· 
tese. resultar aumento ou reduç-.lo de venci
mento para o funciOnário. · 

Parágrafo único. Na hipótese de o fundo
nário ser posicionado em padrão de venci
mento inferior ao cjue vinha auferindo, ser
lhe~á assegurada, como vantagem pessoal. a 
diferença: entre o valor dÕ cargo resultante 
do enquadramento e o que efetivamente vi
nha percebendo, a qual será absorvida, pro· 
gressivamente, pelos reajustes retributlvos 
supervenientes. 

Art. 46. O poSicionamento das atuais 
funções gratificadas nos níveis coilstantes do 
Anexo V desta Resolução será estabelecido 
mediante Ato da Comissão Diretora do Sena
do 'Federal, Observadas ·as· correlações estabe
lecidas no art. 6~ 

Art. 47. Esta Resolução aplíca·se,"-de 
igual modo, aos atuais órgãos supervisiona
dos do Senado Federal. 

Art. 48. A Comissão Diretora, no prazo 
de noventa dias, encaminhará Projeto de Re
solução dispond~ sobre o Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal, e baixará as 
normas complementares à execução desta 
Resolução. , 

_ Art. 49. Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publícação. 

Att. 50. Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente a Resolução n~· 130, 
de 1980, e os seguirites dis-positivos da Reso
lJlÇão n~ 871 de 1989: o § 4" do art. 1"; o 
·art. z~; o art. 3~ e seus parágnifos-; ~o art~ 49 ; 

o arr. s~; o parágrafo único do art. 66
; o art. 

9'.> e seus parágrafos; o art. 10 e o art. p. 
JUstificação 

A ConstituiÇãO Federal prescreve que a 
União instituirá regime jur(dico único e pla
nos de carreira para os servidores da adminis· 
tração pública direta, das autarquias e das 
fundações (art. 39, cap-ut). Em adítameriio, 
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estabelece que "a lei assegurará ao5 servi
dores da administração direta, isonomia de 
vencimentos para cargos de atribui,ões iguais 
ou assemelhadas do mesmo_ Poder ou entre 
servidores dos Poderes ExeCutivo, Legisla
tivo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de 
caráter individual e as relativas à natureza 
ou ao local de trabalho" (art. 39, §!").ComO 
corolário dessas medidas, a Constituição Fe
deral determina que a União, a firii de aten
der ao disposto no art. 39 e à reforma· admi
nistratiVa dele decorren~. editará lei que es
tabeleça critérios pará compatibilização de 
seus quadros de pessoal, no prazo de dez_oito 
meses contados da sua promulgação (art. 24, 
do Ato das Disposições ConstituciOnais Tran
sitórias). 

O prazo atribuído à União, nos termOs do 
retrocitado dispositivo constitucional, esgo
tou-se a 5 de abril do ano em curso, havendo 
o Poder Executivo encaminhado, tcm,Pestiva· 
mente, ao Congresso_N<~:cional, o coinpetente 
projeto de lei que disciplina, no âmbito de 
sua jurisdição, a instituição do regime jurí
dico úllico e o correspondente Plano de Car· 
reira de seus servidores (PL n6 4. 059, de 1989 
-Mensagem n" 698/89 - PE). 

De igual modo, o Supremo Tribunal Fede
ral submeteu ao Congresso Nacional projeto 
de lei dispondo sobre a criação da Carreira 
Judiciária da UniãO e do Distrito Federal e 
T eriitórios- (MenSa:geffi n;, 83/89). -

A Câmara dos Deputãdos já examinou, 
no àmbito de sua Mesa, anteprojeto de reso· 
luçáo que institui o" Plaflo de _Carreira dos 
Seividores da Cãmafa dos_ oeputados. 

À Cotilissão Dii-étOra do Senado Federal 
atribuiu-se missão bem mais amp"la, que não 
se contém~ tão-só, na elaboração de antepro
jeto relativo à instituição do Plano de Car
reira dos servidores da Casa, mas se amplia 
em relação a outras projeçóes de natureza 
administrativa, consubstanciadas na refor
mulação da estrutura dos serviços, prevista 
no Regulamento Administrativo do Senado 
Federal. 

De ouira parte, impõe-se. també_m,? refe
rida Comissão Diretora, a reformulação do 
regime jurfdico dos servidores do Senado Fe
deral, a fim de adaptá-lo às modificações ge· 
rais introduzidas no projeto do novo Estatuto 
dos Funcionários-- Públicos Civis dã União, 
bem assim às decorrentes do regime jurídico. 
único determinado pelo Art. 39, caput, da 
ConstirUição Federal. _ 

O presente projeto, portanto, faz parte de 
um todo, que se divide em _segmentos distin· 
tos, seja no que tange à natureza dos instru· 
mentos legais a serem utilizados (Resoluções 
e A tos) senão, também, no referente à crorio-
logia de sua execução. _ 

Como elemento inicial, eSt~ ~rojeto institui 
a composição das carreiras mtegrantes do 
quadro de pessoal do Senado Federal, reser~ 
vando à Cômissão Diretõra a especificação 
das respectivas atribuiçõt!S. -- ----

As carreiras, reunindo classes de cargos 
do mesmo grupo profissional, sáo escalona· 
das em três níveis distintos:_ básicO, médio 
. e superior, caracterizados pela exigência de 

escoiªridade exigível para o ingresso, cOn
soante sistema análogo_ proposto para os Po
deres Executivo e Judiciário. 

De outra parte, estabelece-se sistema de 
co_rrela__ção entre l!S funções de direção, chefia 
e assistência, e os cargos de carreira, de modo 
a valorizar-lhes o exercício, evitando-se, ade
mais, o desvio de função. 
-- A ~lgência de igresso mediante prévio 
concurso- público _de provas ou de provas e 
t(tulos, como manda a Constituição Federal, 
é rigorosamente observada para inve~tidura 
inicíal nas carreiras, exigidas, ainda, os re.qui
sítos de escolaridade, conforme se trate de 
nfvel básico, médío ou superior. · 

Ainda no referente ao concurso público, 
destaca-se que será desenvolvido em duas 
etapas, de caráter eliminatório _e classifica
tório, sendo a primeira em duas provas ou 
de provas de títulos, e a segunda, de provas, 
precedidas de programa de- formação inicial, 
este consistente_em cursos regulares de aper
feiçoamento e especialização, pertinentes às 
atribuições da carreira. 

O desenvolvimento do funcion_ário na car
reira fundamenta-senas critérios tradicioDais 
de progressão, promoção e ascensão. 

Os critérios seletivos, ·para desenvolyiip,en
to do funciOnário na cirreira, levarão em con· 
taa prOdutividade, a iniciativa, a cooperação, 
a ·qualidade do tra_balho e a responsabilidade, 
fatores estes a serem apuradOs pela chefia 
imediata dS' func~onário, com revisão por sua 
chefia mediata. · 

O modelo, para avaliação de desempenho, 
atenderá à natureza das atividades executa· 
das e às condições e.m que serão exercidas, 
observadas as características de objetividade 
e adequação aos processos e instrumentos de 
avaliação do conteúco o.cupacional das carrei· 
ras; a periodicidade; a contribuição do fun· 
cionário para a consecução dos objetivos do 
órgão; _o comportamento observável do fun
cionário; e o conhecimento, pelo funcionário, 
do resultado da avaliação. 

Todo o procedimento de avaliação do de
sempenho estará sob permanente supervisão 
de Comissão, designada pelo Presidente do 
Senado Federal, de cuja decisão não caberá 
recurso. · 

Os cJitérios de a;valiação de desempenho 
set_ão espeCificados n~ Regulamento Ad· 
minstrativo do Senado t'ederal. 

A valorização do funcionário está baseada 
em programa de formação inicial, consistente 
çm segmentos teóricos e práticos e cursos 
regulares de aperfeiçoamento e especializa· 
çáo, inerentes à natureza e exigências da car
reira. 

0-planejamento e a organ(zaçáo da qualifi
cação profissional visarâo à preparação dos 
candidatos para o exercício das atribuições 
da_ carreira, seja ,quanto às classes_ iniciais, 
seja no referente aos graus de dificuldades 
das demaiS -clã.Sses, ou mesmo no que tange 
à formação gerencial, para funções de dire
ção, chefiã..-_e.assistência, ou para suprir exi
gências legais, não atendidas pelos cursos re
gulares . 

Os critérios de avaliação, a duração dos 
programas e dos cursos de aperfeiçoamento 
e especialização, a definição das áreas básicas 
de conh..ecimento, referente à qualificação 
profissional. serão" estabelecidos pelo Regu
lamento Administrativo do Senãdo Federal. 

Relativamente à composição do quadro de 
pessoal do Senado Federal, o projeto consi· 
dera quatro situ-ações distintas: 

a)a de cargos, em comissão, de livre no~ 
meação e exoneração; 

b)a de cargos de provimento efetivo; 
c)a de funções de direção, chefia e assisf:êJ).· 

cia;e 
d)a de cargos·e ~mpregos em extinção .. 
As normas e instruçóes, para implantação 

do Plano de Carreira, são atribu(das à Comjs·
são Direcora, cabendo à Secretaria de RecUr
sos H unamos supervisionar e orientar a ·exe
cução das medidas pertinentes, com_ apoio 
setorial nos demais órgãos administrativos da 
Casa. 

Para implantação do sistema de carreira, 
exige-se a observância p:e específicos fatores, 
ou seja: a racionalização da est_r~tura orga~i_
zacional, bem assiin das ativídades sistêmicas 
ou comuns; o redímensionã.mentó da força 
de trabalho; e a pispenSa de mão-de-obra in
díreta, contratada para o exercício de a_t.ivi
dades própriàs âos- cargos-de carreira. Tais 
fatores estão sendo objetó de redimensiona
mento pela ComisSáQ Especial de Reorg~
nização Administrativa, designada pela atual 
Comis-slio Diretora, que estuda a atualização 
do _Regulamento Administrativo do Senado 
Federal. 

O enquadramento dOs servidores no novo 
sistema de carreira será feito, por transpo
sição e mediante opção, exigindo-se~ para 
tanto: 

a)que estejam lotados ou em exercfcio nos 
órgãos da estrutura administra_tiva do Senado 
Federal, na data de publicação da Resolução, 
em que se transformar o presente projeto; 

b)que as atribuições do cargo ou emprego 
ocupado sejam iguais ou assemelhadas às do 
cargo da carreira objeto da transposição; e 

c)que preencham os demais requisitos exi· 
gidos para o ingresso na carreira objeto da 
transposição. 

Há de atender-se ainda, na transposição, 
ao limite das vagas existentes e ã nececessária 
ordem de prioridade, consoante as seguintes 
constatações: 

a)haver o servidor ingressado mediante 
concurso público; 

b)o provimento decorrer de concurso_ de 
ascensão funcional ou de processo seletivo 
interno; e 

c)haver ele adquirido est:ibilidade no servi
ço p_úblico federal. 

Aos servidores que não lograrem transpo
sição, na Torma dos referidos pré-requisitos, 
o ingresso nos cargos das carreiras fica subõr
dinado à habilitação prévia em concurso de 

- efetivação. 
Aqueles que não optarem pelo Plano de 

Carreira, os inabilitados no concurso de efeti
vaçãQ, os impossibilitados de fazê~lo~ por 
eventual motivo de. saúde, .e os estrangei~os __________________ .,....""'""-'___;;_;.;~~;;..::;.;._.-
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que não adquirirem a nacionalidade bra~i
leira. serão incluídos na parte suplementar 
do quadro de pessoal, com o·s respectivo:. car
goS ou empregos em regime de extinção, sem 
prejuízo das progressões e promoções a que 
façam jus no quadro a que se encontram vin
culados seus cargos ou empregos permanen
tes. Aos eventuamente impedidos, por mo
tivo de saúde, reserva-se. c;ontudo, a oportu
nidade de ingressarem na carreira, mediante 
habilitação em posterior concurso. 

A transposição para os cargos da ca_rreira 
será efetivada mediante Ato da Comiss::ío Di
retora, consoante as espedficações do quadro 
de pessoal, descritas no Anexo I do presente 
projeto de resolução, comprovada, pelo ser
vidor, a suficiente habilitação legal ou, con
forme o cas-o-; a formação profissional perti· 
nente às atividades da carreira. 

Em observância a preceituação constitu
cional, o projeto assegura a atualização dos 
proventos de aposentadoria, e das pensões, 
relacionadas aos funcionárioS- do Senaúo Fe
deral. 

Como prgvidências conscctária::. ao~ fin::. a 
que se propõe, o pr~nte projeto: 

a)extingue os atuais cargos em comissão, 
funções de confiança e assemelhados, não ab
sorvidos pelo Plano de Carreira; 

b)transforma em cargos, em comissão, in
tegrando-os no quadro de pessoal do Senado 
Federal, os empregos, de confiança, de As
sessor Técnico e Secretário parlamentar, sem 
prejuízo da investidura dos atuais ocupantes. 
atribuindo à Comissão Dirctora a compctên-

cia para disciplinar as formas d~ provimento 
e vacância desses cargos, mantidos os crité
rios de indicação e dispensa pelos Senadores; 

_c)impede que, em conseqüência da trans
posição. -haja -decesso a salarial para os servi
dores. 

d)prcsçreve que o reajustamento de venci
mento dos funcionários do Senado se verifi
que nas mesmas datas e idênticos valores dos 
fixados para os servidores do Poder Execu
tivo, conforme determina a paridade retribu· 
tiva estabecida pela Constituição Federal 
(art. 37, itens XII e XIII); 

e)manda que a.s vantagens pesso::~b perc~
biUas pelos funcion~rios do Senado Federal, 
inclusive a referente a incorporação de quin
tm, na forma da Resolução n" 21, de 1980, 
sejam incorporadas, sem redução, e atuali· 
zadas em consonância com os reajustamentos 
concedidos aos_ servidores do Poder Execu
tivo; 

f) adotada, para apuração da fração de
quintos a ser adicionada ao_ vencimento do 
funcionário, o cálculo sobre a representação 
mensal do cargo em comissão ou função grati· 
ficada. conforme recomenda a Medida provi
sória a" 106, de 1989 (Lei n" 7.923189); 

g)ma-ntém a opção pelo vencimento do car· 
go efetivo, assegurada pelo art. 2°, § 3"~-da 
Resolução o" 21. de 1980, para ocupante de 
cargo em comissão, nos termos da Lei n' 
6.323, de 1976; 

h)veda aos funcionários do Senador Fede
ral a percepção de retribuição mensal ::.upe
rior à retribuição percebida por Senador, nm 

ANEXO I 

termos do artigo 37. XI, da Constituição Fe
deral· 

i)réJacwna as vantagens pertinentes aos 
funcionários do Senador Federal, não_obsor
vidas na forma dCi ~ü't. 1", § 3", da Resolução 
n" 87, de 1989. editada com base na Medida 
provisória n" 106, de 1989 (Lei n" 7.923/89); 

j)indica a forma de atualização dos proven
tos de aposentadoria e dos valores da::. pen
sões, de acordo com a nova classificação dos 
funcionários, em obediência ao disposto no 
artigo 40, §§ 4" e 5'', da Constituição federal; 

!)extingue os atuais cargos em comissão, 
não arrotadas no projeto, e as fuilções de 
confiança que não venham a ser ob~orvidas 
no Plano de Carreira; 

m)limita nos atuais quantitativo~ de cargos 
ocupados, no máximo, o número de cargos 
integrantes do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal; e 

n)indui, na parte suplementar do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, a serem extin
tos quando vagarem, os empregos de Asl>eS· 
sor Parlament'ar, ocupados por servidores ha
bilitados em concurso público para o exer
cício das respectivas atribuições. 

Por fim, o projeto determina que a Comis· 
são Diretora, no prazo de noventa dias, enca
minhe Projeto de Resolução, dispondo sobre 
o Regulamento_ Administrativo do Senado fe
deral, e baixe as normas complementares à 
execução da Resolução, decorrentes da con
versão do presente projeto. 

Estas, em linhas, as normas que consubs
tanciam o presente projeto. 

Senado Federal, 24 de maio de 1990. 
Nelson Carneiro. 

(Artigo ;J5r d·a Resoluçlio nR /90) 

CARREIRA LEGISlATIVA 

CATEGORIA fUNCIONAL CLASSE .PADRAO 

ESPECIAL ·i D,Ill 

lO a ·vx 
ANALISTA 

LEGISLAliVO 21 I a Vi 

(SUPERIOR) 
3• • IV 

.fSPECIAL 1 a III 

ASSISTENTE li I • Ili 
·LEGISJ.:.ATIVD -

l a IV 2• 
(M(OIO) 

AUXILiAR lO' I a IV 

LEGlSI..ATIVn 2• I B. III 

(BASICD) 
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ANEXO II 

(Artigo 29, § ~o, da Res. /90) 

SITUAÇ~O ATUAL 

CATEGORIA fWCIONAL CLASSE 

* ESPECIAL 

•r• 

ANALISTA 
LEGISLATIVO 

• 2• 

. ,. 

T~CNICO 
LEGISLATIVO *ESPECIAL 

• 11 

• 21 

AUXILIAR 
LEGISLATIVO . ,. 

• Correlaç~o (artigo 29. §,32) 
** Sem correlaç~o 

SITUA CAD 

PAORAO CATEGORIA FUNCIONAL 

IIl 
II 
I 

VI 
v 
IV 
III 
II 
I ANALISTA 

VI 
LEGISLATIVO 

v 
IV· 
III 
II 
I 

IV 
III 
II 
I 

nt ASSISTENTE 
II' LEGISLATIVO 
I 

IV 
·ín 
u 
·r 
IV 
III 
II 
I AUXILIAR 

LEGISLATIVO 
III 
II 
1 
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PROPOSTA 

CLASSE PADRAO 

III 
*ESPECIAL II 

I 

Vl 
v 

• 11 IV 
III 
II 
I 

VI 
v 

• 2• IV 
III 
II 
I 

IV' 
III . ,. 11 
I 

!li 
**ESPECIAL II 

I 

II! 
• 1• II 

I 

IV 
•2" III 

II 
;r 

IV. 
• 11 Ill 

II 
I 

III 
• 21 II 

I 
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ANEXO UI 

Tabelas de niveis de vencimentos (art. 32, parágrafo único) 

I - Categoria Funcional de Analista Legishtivo 

CLASSE PAORI\0 VENCIMENTO 

III 136.954,28 
I;:SPECIAL H. 1::53.139,76 

I 129.431,60 

VI 125.!!26,72 

v 122.322,20 
l!! IV 118.915,28 

III 115 •. 603, 25 

ll ll2.383,46 

I 109.253,39 

VI 106.210,48 

v 103.252,31 
211 IV 100.376,53 

UI 97.580,83 

11 94.863,02 

I 92.220,97 

IV 89.652,37 

31! III 87 .15.5,42 

II 84.728,02-

I 82.368,15 
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II - Categoria funcional de Assistente Legislativo 

CLASSE PADRIIO VENCIMENTO 

III 57'. 562' 43 

ESPECIAL II 56.433,76 

I 55.327,22 

III 54.242,38 

li! II 52.764,81 

l 51.282' 22 

IV 48.324,93 

2J! 
lll 46.844,97 

II 45.366,86 

I 4~.887,93 

lll- Categoria funcional de Auxiliar Legisla ti v o 

CLASSE PADRIIO VENCIMENTO 

IV 40.927,86 

l!! I.II -39.449,60 

II 37.970,35 

l 36.489,86 

III. 33.532,14 
211 ll 32.052,07 

I 30.571,65 
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1\iC(Ó IV 

(Artigo 22, Parágrafo único da Res. /90) 

OlREÇAO E ASSESSORAMENT~ SUPERIORES - DAS 

N!VEL vrn::IIfliTO Cr$ REPRESEm AÇilO Cr$ RETRIBU1Ç110 Cr$ 

DAS- 1 18.687 ,,4 100 18.687,94 37.375,88 

DAS- 2 21.304,25 115 24.499,88 4~.804,13 

DAS- :J 24.286,78 145 ;:l0.358,47 !:>4.645,25 

DAS- 4 27.686,97 130 ·35.993,06 63.680,03 

DAS- 5 31.568,19 135 42.617,05 74.185,24 

DAS- 6 35.981,92 140 50.374,68 86.356,60 

ANEXO V 

(Artigo 21, § 2•, da Res. /90) 

DIREÇ~O E ASSIST(NCIA INTERMEDIÁRIAS - DAI 

NlVEL SUPERIOR VALOR MENSAL Cr$ 

DAI - 3 8.212,27 

DAI - 2 6.569,83 

DAI - 1 5 •• 255,84 

NlVEL MEDIO VALOR MENSAL Cr$ 

DAI - 3 4.204,72 

DAI - 2 ).363-, 72 

NlVEL BASICO VALOR MENSAl Cr$ 

DAI - 1 2 .. 690,.93 
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~NEXO Vl 

(Artigo 33_ .~a .Res, /90) 

CARGOS EFETJVOS DA PARTE SUPLEMENTAR DO QUADRO DE 
PESSOAL DO SENADO FEDERAL (ArL 40 da Lei nO 5-900, 

de 1973 e Ato da Comissão Diretora n2 26, de 1987) 

N!VEL VEJ<:IMENTO Cr$ 

DIRETOR- ·DAS-6 313-150,33 

Dl~ETQR DAS-5 268.959,46 

DIRETOR llAS-4 230.886,2:3 

DIRETCR E ASSESScrl 
198-138,97 LEGISLATIVO DAS-3 

(ArUoo IS, da Reao. .190 

SE NA o o. fE.DERAL 

Olretorlo.:t:eral 
scctctarla Adrn1nlstratlva 
Sub~ecrctarla de Adminlstraç~o de Pessoal 

FlCfiA ·or lWAt.IfiÇAO DE DESEMf'ENHO 

DO SERVIDOR~ Matr.icula 

C ARCO~ PER!OOO DE 

CARRClRA: AVS:.LIAÇ~O 

CLASSE: DE_/_! __ 
PADRRO: A_l __ t __ 
CRGAO OE EX.ERC!CIO: 

01- (IUA:H lDi\01:.. E QUALIDADE DO TRABAlHO 
\'olu:ae de tra~alt'\O produzido, leYS!ldo-se e'll conta 

§ a .c-ompl ex.idade, a capacldgde de aprend!zagern • D 
os- pontos 

~empo de exccuçao, sem prejuízo da qualidade. lO ·Pontos 

Cnpacidade de desempenhar •• t~refas com cuidado, lS PO!ItOs 
exadit3o. 

02 •. ltHCIATIVA E COOPERAÇJlO 

§ Capacidade ~e. v~~u.alizar ·'sitUa'çi5e-~ e·_ agir pronta 05 pontos 
~=n~t:. assim cow.o a de atresent"ar: S"u'gestões oü,· 

lO ·pontos idéias tenCentes ao aperfeiçoamento· do servl;o. 
Contr ibui:;~o espor,têa <o o tr&balho de eq'uipe para 15 pontos atingir o objetlvo. _ 

--- .. 
0}. t.SS.IDUl!:lADE E PONTUALlOt.tE B PreseriÇ.i permanente no_locaJ. de, trabalho •. 

o~ pontos 

Cumprimento do horário estabelecido. lO pontos 

04, URBAM!DADE E DISCIPliNA 

B Relacionamento com'os cole'ga~ ••• partes·. 05 pont.os 
O~servSncia da hierarquia e :res~eito. à's,horlilaS .1~ lO p6r.tos g&is e re~ulament&res. 

s o M A T O R I D I I total. de 
?cotos -

ClEmE:- DA lA I I 
p;:ssina(ura OD avaiJ.aÕo 

z 
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-
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FlCUA' . m: foVAtl AÇJ\0 DE OCSEHf:'ENt!O 

O>- ESCOLARIDADE {a ser preenchl~a gelo Conselho de 
Admlnistra~ão, com base n3s averbaÇões· const~n 
tes C'o ess'enta~:~ento indiV!~ual). . . • , . , ~ 
Certl ficado de conClusão do }2• grau··· • • • • • • · ~ • •.· • • -~ 
Ccrt! f!cad.o de concl.usão do 2Q grau:.~ •••.•• :.: .' •• , • • • • 
Ddplo:na ée Curso Superior: •••.••• ··•• • • •• ·-· · · • • • • • • • 
Certl flca'do ou Diploma de curso específico vincu'· • •. 
l::u:~::: hs ottr.IbuJçõe$ do car·go e de cursos regulã 

05 pontos I 
lO ponJ:,os : 
lO a 2D po.'ltos 
OS a_ 15 ponto~:; 

! rcs de qu<~lificaç§o profissional mantidos pelO 
S:::n01do f" cderal. 

SC>!ATOTUO CDS PONTOS ilf:.I3UiDOS AD SEIWlOOR 

A V n L I A D O R 

lot.:~:i te 
Pontos 

L 
: 

OATA ___ 1 __ 1. __ _ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 6323, DE 14 DE 
ABRIL DE 1976 

Reajusta os vencimentos dos servidores 
do Senado Federal, e dá outras provi
dências. 
............................................. ~·-·· 

Art. 2" Os vencimentos dos cargos efetí
vos e em comissão, vinculados ao sistema do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superio· 
res, na forma da lei n" 5.900, de 9 de_ julho 
de 1973, são estabelecidos nos valores cons
tantes do Anexo 1 desta Lei, ficando a respec
tiva escala acrescida dos Níveis 5 e 6, ~.:om 
os valores fixados no mesmo Anexo. 

§ i'' .......... .__,_~~---···· .. ·····-···-··-······· 
§ 2" ~ facultado. ao servidor, investido 

em cargo em comissão integrante do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, optar 
pela retribuição de seu_ cargo cfetivo, acres~ 
cidade 20% (vinte por cento) do' valor do 
nfve! do cargo em comisSão, sem fazer jus 
â Representação Mensal. 

~ .. A."~t:. s~ ... ii. ·i·~~-t-i"t-~íd~---~- . G ~-~ t ifi~-~~-ã~ -d~ 
Atividade para os integrantes das Categorias 
de Técnico Legislativo, Taqufgrafo Legisla
tivo e das do Grupo-Outras Atividade:. de 
Nível Superior, na percentagem e com as ca
racterísticas previstas no Anexo IV, sujeitos 
os respectivos servidoreS-~ ]ornada de 8 (oito) 
horas de trabalho. -

........... 'i:iiN-; 7?:'923~<õ'E'u·ÔEC.,·"-~---. 

DEZEMBRO DE 1989 

Dispõe sobre os vencimentos, salários, 
soldos e demais retribuições dos servi
dores civis e militares do Poder Execu
tivo, na administração direta, nas autar
quias, nas fundações públicas e nos extin
tos Territórios, e dá outras providências. 
••••••••••n.o•••••••••u•••••••o.•••••••••••••••••• 

RESOLUÇÃO N" 46, DE !979 

Acrescenta parágrafo ao art. 383 do 
Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução no 58, 

de 1972, renumerado seu parágrafo único 
pBra § 2•, e dá outras providências. 

ArL 1'.' O art. 383 do Regulamento Ad· 
ministrativo do Senado Federal, aprovado 
pela Resolução no 58, de 1972, passa a vigorar 
com o acréscimo do seguinte § 1", renume
rado em § zoo seu parágrafo único: 

"-Art. 383. . .............................. . 
§ 1" Ao servidor de que trata este 

artigo, em nenhuma hipótese poderá ser 
paga diária de valor superior ã atribuída 
a Senador." 

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

Art .. 3" Revogaffi-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 24 de setembro de 1979. 
-Luiz Viana, Presidente. 

RESOLUÇÃO N'' 21, DE 1980 

Altera a redação do art. 405 do Regula· 
mento Administrativo do Senado Fede

- tal,_ aprovado pela Resolução n9 58, de 
1972, e alterado pela Resolução n~ 30, 
e dá outras providências. 

Árt. 1" o·art. -405 do Regulamento -Ad
ministratiVo do Senado Federal, aprovado 
pela Resolução n" .58, de 1972, e alter~do_ 
pela Resolução n" 30, de 1978, passa a vtger 
com a s~guinte redação: 

"Art. 405. O servidor que contar 
tempo. de serviço igual ou_ superior ao 
fixado para aposentadoria voluntária 
passará ã inatividade: 

I -com o vencimento do cargo em_ 
comissão ou de função de confiança que 
estiver exercendo, sem interrupção, nos 
5 (cinco) anos anteriores; 

II- com idênticas _vantagens, desde 
que o execício de _cargos ou funções de 
confiança tenha compreendido um pe· 
ríodo de 10 (dez) anos consecutivos ou 
não· 
· IÍl- com provento· correspondente 
ao vencimento da classe imediatamente 
superior da-respectiva·categori'a: fundei: 
nal; 

IV- com provento aumentado de 
20% (vinte por cento) quando ocupante· 

de cargo da última classe da respectiva 
categoria funcional; 

V- com a vantagem do item IV, 
quando ocupante de cargo isolado, se 
tiver nele permanecido durante 3 (três) 
anos. 

§ 1'·' No caso d_o item II deste artigo, 
quando mais de um cargo ou furição te
nha sido exercido. serão atribuídas as 
vantagens do de maior valor, desde que 
lhe corresponda um exercício mínimo de 
2" (dois) anos; fora dessa hipótese, atri· 
buir-se-c'io as vantagens do cargo ou fun
ção de valor imediatamente inferior, 
dentre os exercidos. 

§ z~_- A aplicação do regime estabe· 
Iecido nos itens I e 11 deste artigo exclui 
as vantagens instituídas nos itens III, IV 
e V do mesmo dispositivo, salvo direito 
de opção. 

§ 3ç As vantagens previstas nos itens 
III, IV e V não ensejarão, em caso al
gum, proventos de inatividade que exce
dam a remuneração percebida no serviço 
ativo." 

Art. 2" O servidor que contar 6 (seis) 
anos completos, consecutivos ou não de exer· 
cício em cargos ou funções enumerados nes_ta 
resolução-, fará jus a ter adicionada ao venci~ 
menta do respectivo cargo efetivo, como van
tagem pessoal, a importância equivalente à 
fração de 115 (um quinto): 

I- da gratificaç3.o de função respectiva; 
H- da diferença entre o vencimento do 

cargd- do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores e o do cargo efetivo. 

§ lo O acréscimo a que se refere este arti~ 
goocorrerá a partir_do 6~ (sexto) ano, ã razão 
de 1115 (um quinto) por ano completo de 
exercício de cargos ou funções enumerados 
nesta resolução, até completar o 10" (décimo) 
ano. 

§ 2? Quando mais de um cargo ou função 
houver sido desempenhado, no período de 
1 (um) ano e ininterruptamente, considerar
se~á, para efeito de cálculo da importância-
a ser adicionada ao vencimento do cargo efe
tivo, o valor do cargo ou da função de con
fiari.ça exercido por mais tempo, obedecidos 
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os critérioS-fixados nos-itens.! e ll deste ar· 
tigo. 

§ 3P Enquanto exercer cargo em comis
são ou função de confiança, o funcicmário 
não perceberá a parcela a cuja adição fez 
juz, salvo no caso de opção pelo vencimento 
do cargo efetivo, na forma prevista no § 2•1 
do art. zo da Lei n" 6.323,_ de 14 de abril 
de 1976. 

§ 49 As importâncias referidas neste arti· 
go não serão consideradas para efeito de cál
culo de vantagens de participações incidentes 
no vencimento do cargo efetivo. inclusive pa· 
ra qüinqüênios. 

An. 39 A contagem do período de exer· 
cicio a que se refere o art. zo desta resoluç~o 
terá iníciO: · --- - - ---

1 -a partir do primeiro provimento em 
cargo em comissão, integrante do Grupo-Di· 
reção e Assessoram.ento Superiores, instituí· 
do na conformidade da Lei nu 5.645, de 10 
de dezembro de 1970. 
· II -a partir da primeira designação para 
a função de confiança posterior à instifuição 
do Grupo a qUe se refere este artigo ou, no 
caso de designação preexistente, a contar da 
data de vigência da Resolução no 17, de 25 
de junho de 1973. 

Art. 4~ O servidor que vier a exercer car· 
go em comissão ou função de confiança de 
valor superior aos dos que geraram O direito 
à adição·de 5 (cinCo) fr3çóes de 1/5 (um quirl· 
to) poderá optar pela atualização progressiva 
das parcelas. mediante a substituição-da ante· 
rior pela nova, calculada com base no venci· 
menta da gratificaÇão desse cã:rgo ou função 
de maior valor, observado o disposto no § 
29 do art. 2~ desta resolução. 

Art. 5~ Na hipótese de opção pelas van
tagens do art. 405 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, aprovado pelaRe
solução n~ 58, de 1972, e alterado pela Reso
lução n~ 30, de 1978, o servidor não usufruirá 
do benefício previstO iio art. 2~ desta reso
lução. 

Art. 61' Na aplicação do disposto nesta· 
resolução,- será considerada a _representação 
mensal instituída pela Lei n? 6.323, de 14 de 
abril de 1976, desde que o servidor tenha 
exercido o cargo com essa vantagem durante 
pelo menos 2 (dois) anos. 

Parágrafo Único. Em decorrêD.cía do dis
posto neste artigo, é autoriZado, a: partir de 
janeim de 1980, desconto da contribuição 
previdenciáriil sobre tl valor da representação 
mensal a que se refere a Lei no 6.323, de 
14 de abril de 1976, calculada na forma da 
legislação de Previdência Social. 

Art. 79 A gratificação de ativídade, insti
tuída pela Lei fl1' 6.323, de 14 de abril de 
1976, na qual incidirá o desconto previden· 
ciário, será computada para o cálculo de pro
vento da inatividade do servidor que contar 
tempo de serviço igual oU superior ao fixado 
para aposentadoria voluntária, desde que. ao 
se aposentar, a esteja percebendo. 

Parágrafo único. Os efeitos financeiros 
decorrentes do disposto néste artigo vigotarn 
a partir de 1~ de janeiro de: 1980. · -

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

Ai't. 9'' Revogam-se as· disposições em 
---e<rnrrário: - -

Senado Federal, 20 de maio de 1980. 
Luiz Viana, Presidente. 

RESOLUÇÃO N" 130, DE 1990 

Cria empregos de Assessor Técnico, 
aprova critérios para a sua admissão e 
dá outras providências. 

Art. 1" São criados. no Senado Federal, 
67 (sessenta e sete) e-mpregos de Assessor 
Técnic~ob- ó- !egime da Consolidação das 
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia 
-do tempo de Serviço, e de acordo com as 
disposições da presente resolução. 

§ 11' Serão admitidos, a partir de 1'1 de 
março de 1981. 67 (sessenta e sete) Asses· 
sares Técnicos, Jotado.s e com exercício nos 
gabinetes dos Senadores. 

§ 29 Ao Assess_or Técnico, indicado pelo 
Senador e contratado após o preenchimento 
dos requisitos mínimos constantes do anexo 
I desta resolução, cabe a execução de tarefas 
de assessoramento que lhe forem atribuídas, 
pelo titular proponente, dentro do regime de 
40 (quarenta) horas semanais de trabalho, 
sendo de 8 (oito) a jornada diária, e com 
o salário mensal equivalente ao vencimento 
do cargo DAS-3. -

Art. 2~ Ao final da legislatura, o ocupan· 
te do emprego de Assessor Técnico será dis· 
pensado se o parlamentar que o indicou não 
houver Sido reeleito. salvo se mantida a indi· 
cação de seu nome por qualquer dos novos 
Senadores. 

§ 1 o O _disposto neste artigo aplica-se 
igualmente em caso de renúncia, perda de 
mandato ou morte do Senador. 

§ 2" -0 suplente .,que, em caráter provi
sório, exercer o mandato de Senador será 
assistido pelo Assessor do titular da cadeira, 
·nãOpõdendo substituí-lo por outro. 

§ 3~ Ao suplente em exercício, na data 
desta resolução, caberá indicar Assessor Téc
nico que poderá ser ou náo.conservado pelo 
titular da cadeira, quando a reassumir. 

Art. 3~ O ocupante do emprego de As· 
sessor Técnico, além das hipóteses previstaS 
nO artigo anterior, poderá ter seu contrato 
rescin'dido a qúalquer momento, se assim 
convier ao Senador junto ao qual servir, e 
que encaminhará ao Presidente a respectiva 
sóliciraçãO".- -

Parágrafo único. O oCupante do emprego 
de assessor Técõfco poderá ter igualmente 
seu contrato rescindido por proposta da ad
ministração, se incidir em faltãgrave ou outro 
motivo justificador da rescisão, não se lhe 
aplicando o disposto no art. 4~da Lei n~ 5.975, 
de 1973. 

Art. 4o São aprovados ós critérios __ e_re
quisitos mfriimos para a contratação de As
sessor Técnico, constante do anexo I desta -
resolução. 

Art. 5" Esta resolução entra em vigor na 
··data de sua publicação. 

jl __ _ 

Art. 6° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

SeDado Federal, 14 de novembro de 1980. 
...... Luiz Viana, Presidente 

ANEXO I 
CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO DE 

ASSESSORES DE SENADOR 

1 - Indicação dos Candidatos 
1.1 -O Senador recrutará e indicará ao 

Primeiro-Secretário o candidato ao emprego 
de Assessor Técnico. 

1.2- O Primeiro-Secretário, antes de 
aprovar a indicação, encaminhará o candi
dato à Comissão de Avaliação para que exa
mine o preenchimento dos requisitos míni· 
mos de admissão e certifique a habilitação 
do candidato. 

1.3- Certicado pela Comissão de Avalia· 
ção o preenchimentO dos requisitos mínimos, 
o Primeiro-secretário submeterá o nome do 
éandidato ao Presidente do Senado Federal 
para aprovação. 

1.4- Não sendo preenchidos os requisitos 
mínimos, o Primeiro-Secretário solicitará ao 
Senador proponente que indique outro candi· 
dato. 

2. - Requisitos mínimos de Admissão 

2.1- O candidato deverá demonstrar matu· 
rldade pessoal e capatidade profissional para 
o exercício do emprego, que serão aferidos 
pelo preenchimento dos seguintes requisitos 
mínimos: 

2.1.1 -idade mínima de 25 anos; 
2. L2- formaç_ão de nível superior, com

provada mediante diploma de conclusão de 
Curso de graduação, de licenciatura plena, 
expedido por estabelecimento oficial ou reco· 
nhecido de_ ensino superior em qualquer das 
áreas científicas-- e técnicas da cori::tpetênciã. 
das comissões técnicas do Senado Federal; 

2.1.3 -experiênCia profissional pertinen· 
te à área do curso de gradução do candidato, 
de no mínimo 5 (cinco) anos, demonstrada 
pelo exercfcio de atividades em cada um dos 
seguintes campos: 

2.1.3.1- exercício de funções de: 
a) assessoramento ou consultoria supe~ 

rior; 
b) direção de órgão ou empresa de suas 

respectivas unidades a nível departamental 
ou divisional; ou 

c) docência universitária; 
2.1.3.2- produção técnico-científie3. pró· 

pria, representada por: 
a) artigos ou livros publicados; 
b) elaboração de projetas técnicos aprova

dos e executados sob a sua responsabilidade; 
c) elaboração de estudOs e pareceres técniM 

cos utilizados para fundamentação de deci
sões ou aprovação de atas administrativos de 
autoridade ou órgãos; 

d) elaboração de parecer jurídico aprova
do por autoridade competente ou exercício 
de atividade foreJ;Ise, como parte em preces· 
SOS. , -

2.2-0 candidato deverá comproVar pe
rante a Comissão de Avaliação o preenc!!!_-
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menta dos requisitos mínimos referidos nos 
subitens 2.1.1 a 2.1.3; 

2.3- o candidato deverá apresentar o~ do
cumentos legais exigidos pela administração 
e submeter-se aos exames de sanidade física 
e mental. 

2.4- na aferição da experiência profissio
nal serão observadas as seguintes rCgras: 

2.4.1 -até 3 (crês) anos do total de 5 ( cin
do) anos de experiênda profissíónãl,- fixado 
no subitem 2. 1.3, poderão ser substituídos 
por cursos de pós-graduação, nas seguintes 
proporções-: 

a) curso de doutora-do, equivalente a 3 
(trés) anos de experiência profissional; 

b) cursos de mestrado, equivalente a 2 
(dois) anos de experiência; 

c) curso de especialização, a nível de pós
graduação, equivalente a 1 (um) ano de cxpc~ 
riência. -

2.4.2- Em nenhuma hipótese será admi
tido candidato com experiência profissional 
inferior a 5 (cinco) aõ.os, relativamente aos 
campos definidos nos itens 2.1.3.1 e 2.1.3.2. 

RESOLUÇÃ01'í'87, DE 1989 

Dispõe sobre a remuneração dos servi
dores do Senado Federal, altera as Tabe
las de referência de vencimento e de grati
ficações e dá outras providências. 

Art. 1" Os cargos-e empregos a que-se 
refere o Anexo I desta Resolução passam 
a denominar-se Analista Legislativo, Técnico 
Legislativo e Auxiliar Legislativo, agrupados 
segundo as respectivas áreas de especializa· 
ção. 

S 1" Os ocupantes de cargos e empregos 
do Quadro Permanente do Senado federal 
serão posicionados no padrões de vendimen
tos e salários fixados nos Anexos à esta Lei 
mediante ato da Comissão Diretora. ' 

§ 29 As atribuições dos cargos c empre
gos a que_ se refere _o caput deste artigo serão 
estabeleCidos em ato da Comissão Diretora 
observada, no que couber, a correlação fixa: 
da nos anexos II, XeXI da Medida Provisória 
n• 121, de 1989. 

§ 39 A partir de 1,; de noverribro de 1989, 
ficam abso-rvidas, pelas remunerações cons
tantes das Tabelas anexas a esta Resolução, 
as gratificações criadas pelas Resoluções do 
Senado Federal n(ll. 13, de 3 de junho de 1985; 
198, de 15 de dezembro de 1988; pelo Ato 
da Comissã:o Diretora n" 64, de 11 de novem
bro de 1987 pelo art. 5° da Lei n" 6.323, de 
14 de abril de 1976, alterado pela Lein~ 6.908, 
de 21 de maio de 1981, e o~ auxílios, abonos, 
adicionais, indenizações e quaisquer outras 
retribuições que estiverem sendo percebidas 
pelos servidores alc-dnçad.o~ por e-s.te artigo. 

---C) a gratificação pela participação em ór
gão de deliberação coletiva; 

d) a gratificação por trabalho com raios 
X ou substâncias radioatívas; 
-e) ~ gratificação por encargo de curso ou 

de concurso, e membro de CÇtmissão de inqué
rito; 

f') a gratificação par serviço ou estudo no 
País ou no estrangeiro; 

g) a gratifh.:ação de representação de gabi
nete; 

h) a gratificação Pela execução de trabalho 
técnico ou científico; 
~-J) a gratificação especial de_ desempenho, 
observado o disposto no art. 11 desta Reso-
lução; 

j) a gratificação pela execução de serviço 
de natureza especial com risco de vida ou 
de saúde; 

-J) o salário~família; 
m) as diárias; 
n) a ajuda de custo em razão de desem

penho de comissão fora da sede; 
o) o adicional por tempo de serviço; 
p) os adicionais por atividade_s insalubr~ 

ou perigosas; 
q) o adicionai de férias (Constituição ft:de

ral. art. 7~. inciso XVII); 
r) o adicional noturno (Constituição Fede· 

ral, art. '7\ inciso IX); 
s) o _abono pecuniário (Consolidação das 

Leis do Trabalho, art. 143); 
t)_ a-s importâncias decorrentes da aplica

ção dos arts. 1~ e 2° da Resolução do Senado 
Federal n" 21, de 20 de maio de 1980, e da 
agregação_; 

u) as diferenças indivicu8is. nominalmen
te identificadas; e 

v) o décimo terceiro salário ou gratificação 
de Natal. 
· ~ s~ São a}terados _os percentuais das se~ 
gumtes gratificações e adicionais, ptrcebidos 
pelos servidores retribuídos nos termoS dos 
Anexos a esta Resol~:~ção: 

a) gratificaçóes por trabalho com raios X 
ou susbtâncias radioativas: 10% (dez por cen
to); 

b) adicional de insalubridade: 1% (um por 
cento) ! ~ r u~_í~gula cinco) e 2% (dOis por 
c~nto), conforme disposto na legislação em 
vigor; e · --

c) adicional de periculosidade: 1% (um 
por cento). 

Art. 2° Os valores do vencimento ou sa· 
lários e da gratificação a que se referem o 
art. 39 do Decreto-Lei n~2..365, de 27 de outu~ 
bro de 198.7 _e .o art. 427 do_ Regulamento 
Administrativo do Senado Federai, respeciti
vamente, pssam a ser os constantes do Anexo 
III e o fixado por Ato da Comissão Diretora, 
de acoz:.do com o disposto no art. 12 desta 
ResoluÇão. - _ § 4o Não serão ab.sorvidas, na forma do 

parágrafo anterior, as seguintes vantagens: 
a) a remuenração decorrente do exercício Art. 3~ Os. servidores do Seriado federal 

de cargo em comissão ou função de cOnfii:m- contiÕ."u;úão- perceb.endo· as atuais parcelas 
ça; -- - -- -- adicionados aos respectivos vencimentos, nos 

b) a remuneração pela prestação de servi- termos da Resolução do Senado Federal nv 
ço extraordinário (Constituição federal, art. 21, de 20 de maio de 1980, como diferença 
7~, inciso XVI e Regulamento Administra- individuai, nominalmente identificado, ob-
tive, art. 483); -· servados os valores fixados no Anexo III ·e 

'i 

em Ato da ComiSSão Dlietora, baixadO na 
forma do art. 12 desta Resolução. 

§ 1" A partir de novembro de 1989, a fnt· 
ção do quinto, a ser aciona_da ao vencimento 
do cargo efetivo,_ será calculada diretamente 
sobre __ a representaçiio mensal do cargo em 
comissão ou da função de CÇIIJ.[iança. 

§ 2a Aplica-se o critério de cálculo a que 
se refere o parágrafo anterior às parcelas 
atualizadas, nos termos da Resolução n" 21, 
de 20 de maio de 1980, correspondentes aos 
anos completos posteriores ao décimo ano. 

Art. 4" A nenhum servidor d'o Senado 
Federal será paga retribuição mensal superior 
ao vãlor percebido, como subsídio e repre· 
sentação, pelo Senador. 

Art. s~ O disposto nesta Resolução apli· 
ca-se a:os proventos de aposentadoria ou de 
disponibilidade e às pensões decorrentes do 
falecimento de serVidores do Senado Federal, 
submetidos ao regime estatutârio. 

Art. 6~ É revogada, a partir de nevem· 
bro de 1989, a Resolução n" 73. de 23 de 
novembro deJ_9_84, alterada pela Resolução 
n" 182, de 4 de novembro de 1987, ambas 
do Senado Federal. 

Parágrafo único, Os servidores abrangi
dos por este artigo terão assegurada a percep~ 
ção do valor do Incentivo ao Mérito Funcio· 
nal, como vantagem pessoal, nominalmente 
identidicável, na forma do art. 4° da Lei Com· 
plementar, n~ 10, de 6 de maio de 1971, que 
será absorvida, progressivamente, pelos au~ 
mentos e re<!iustes supervenientes..._ __ 

Art. 7~ E revogado, a partir de 1" de no
~embro de 1989, o art. 638 do Regulamento 
Adrninsitrativo do Senado Federal, e extintas 
as restrições acessórias criadas ou concedidas 
na forma desse artigo. 

Art. 89 É aprovado o Ato da Comissão 
Diretora nQ 64, de 11 de novembro de 1987, 
com eficácia até 31 de outubro de 1989. 

Art. 9'' Aplicam-se, com vigência a partir 
de 1" de. novembro de 1989, aos Agentes de 
Transporte Legislativo, no exercício efetivo 
da função de Motorista, o diposto no art. 
637 do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, observadas as normas vigen
tes, quanto ao valor da retribuição. 
_ S 1Q O disposto neste artigo aplica-se, 

igualmente, aos ocupantes de cargos ou em
pregos do Grupo Arlesenato, da Parte Per· 
manente e Tabela Permanente dos Quadros 
de Pessoal do Senado Federal, lotado~ e que 
exerçam, efetivarnente. as atividades ineren
tes à sua Categoria Funcional, nos órgãos 
próprios e no Serviço de Administração das 
Residências Oficiais. 

S 2" Fica-sob a responsabilidade dos titu
lares dos órgãos de lotação dos servidores 
a que se refere este artigo a comunicação 
de sua dispensa, bem como do efetivo exer
cício das ativídades inerentes a cada servidor. 

Art. 10. O abon.o de. g_ue ~r~t'!_ ª-- Re§_o· 
Iução do Senado Federal n~' 198, de 15 de 
dezembro de 1988, é mantido para os acupan~ 
tes de cargos de Direção e Assessoramento 
Superiores, sem vínculo efetivo com o Servi
dor Público FederaL 
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Art. 11. A ~atificação criada pela Reso
lução do Senado Federal n" 155, úc 20 de 
outubro de 1988, alterada pel<1 de n" 197, 
de 15 de dezembro de 1988, passa a denomi
nar-se GratificaÇão de Atividade Legislativa, 
obtido o seu valor mediante aplicação dos 
fatores de ajuste fixados por Ato da Comissão 
Diretora, com incidência unicamente :.obre 
o vencimento ou salário básico, mantidas as 
demais dispo~ições regulamentare:. pertinen
tes. 

Art. 12. O valaor das gratificações de que 
tratam os arts. 427 c 637 do Regulamento 

T~cntco L•'illsUt.I.VO 
1'ilqlll<j)Uro t.n<JUhtlVO 

MEXO I 

Jn•petor d• S0911U.nÇA lA<jl.<llA~.I.YA 

Adjvn~o L•<Jl•lat.tvo 
U~1CO 

Enr•r•olro 
'U.:ntco •• R4All11ltAÇ~O 
faleo.JO'iJO 
FAtNCIUt1CO 
Odontólot;~e. 

Administrativo do SenaDo Federa"l será fixa
do por Ato da Comissão Diretora. 

Art. 13. Os Comelhos de Supervisão do 
Centro Gráfico do Senado Federa\ ~ CE
GRAF, e do Centro de Informática e Proces· 
sarnento de Dados do Senado Federal -
PRODASEN, aplicarão, por Ato próprio, as 
medidas dee<?rrentes desta resolução. 

Art. 14. A Subsecretaria de Administra· 
ção de Pessoal republicará os Quadros de 
Pcssqal do Senado Federal c o Regulamento 
Administrativo. atualizan.do e remunerado os 

O,antOloqo 
ht'iJ•nfldro 
Arqu1t•to 
Tlllc. •• A~LQ. 
Clmt.a~ 

&natiltlco 
AU1s~·SocUl 
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atbUo~•c;.tr lo 
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Tr•~ut. • In• 

Urpr.u 

bailt•nt• L•'il· 
Aqent• Ad11lnhto 
Dat.UO<Jr.ro 
AIIX.<!I• Enhr~W'iJ,o 

seus dispositivos, a fim de introduzir as altera
çõas estabelecidas nesta resolução. 

Art. 15. Esta resolução entra em vigo~ na 
data de sua publicação. retroagindo seus efei
tos financeiros ·a 1" de_novembro de 1989. 

Art. 16. RevÇ~gam-se as disposições em 
contrárfo. 

Senado Federai. 15 de dezembro de 1989. 
Senador Nelson Carneiro, Preside.nte. 
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CONSTITUIÇÃO .DA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Sociais"., 

Art. 7~ São direitos dos trabcilhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visen 
à melhoria de sua condição social: 

IX- remune:r:ação ·do trabalho noturno 
superior à do diurno; 

XVi:::~~;~~~~~Çã~d~-~~;i~~~~~t;~~-;di~ 
nário superior, no mínimo, em cinqüenti por 
cento à do normal; 

XVII- gozo de férias anuais remuneradas 
com pelo menos, um terço a mais do que 
o .salário normal; 

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO 
DO SENADO FEDERAL 

...... ~- ,-, .. -~· ·~· ............... ~ .... ,_, ..... ···~· •.... 
Art. 483. Serviço eXtraordinário é o 

prestado pelo servidor, por convocação ·pre
vista na forma deste Regulamento, para exe
cu_ção de tarefas que não possam ser aten
didas nos períodos de expediente normal e 
nos das sessões do Senado Federal e conjun· 
tas do Congresso Nacional. 

§ 111 A gratificação de que trata este a-rti
go não poderá exce-der, em cada dia, a 50% 
do valor da remuneração diária do servidor, 

·ressalvadas as tarefas que forem estabeleci
das em instruções baixadas pela Comissão 
Diretora. 

lS.U~olO 
u.n:r,ss 
14.:103,'5 

).3.905,37 ANE10 V 
llo!lli,OI 
13.14l'o5' 
n:.,n,S~S 

u . .uw,n 
~ABELA DC MfVEIS DE VENCIMENTOS A QO~ SE REFtRt 

O ART. 1•, S 1 1
1 DA RESOLUÇAO Hl 87, DB 1981 

u.on,~n 

11-731,54 
1lo4l0otil 
1lo0512,12 
)0.783,8' 

OCUrAKTES D!! CAilOOS ErE'tlYOS Dk PARTf: ESPECIAl. t $UPI.EKE.:HTkR DO 
QU/\0110 t!C M:SSOI!t. DO Sf:NI\00 Ff.Of.RAI.., 11 gU!: SE Rf.FE:REK O ARTtbO 

10.403.'51 
lO.l!tl 53 "' DA t.tl 11' 5.~0, DE.: 9 tll: JUt.IIO OE l9~J E O A'tO DA COKISSAO 

01Rt'TORA Jl' 26. DE 6 OE: K.\10 OE: 15181' 
t.to7,G7 
•• 631,73 CARGO "!VEIS VALORES 
t.363,4') 
t.l02,611 

DfRE:'tOR OAS-6 34.606.0'1 • 
11.9514,44 OJRCTOR Dft.S~S 251.722,56 • 
Solltt.IS2 DIRE:'tOR DhS-4 25.515,11 • 
So661oJ1 OIRE:l'OR DAS-3 21.8515. 2J • 

.USE:SSOR LtGJ.SU.TlVO DkS-3 :U.UP&,2l • 
f,:UOo4t 
5.176.94 
s.ou,sg 

• Yalot= co111 a ab•orçlo da Rcpr•••nt.a~.llo tlcntal 

4.150,15 

4ol2lo0l 
4oJS51o66 
4.1H,l!l 
4.0:32,57 

),70S,'Jl 
3oS42olf 
3.371,54 

- § 2"· Aos- in-tegranteS- d-o Gfupo - Dire· 
ção e AssessorwentO Superiores, é vedada 
a percepção da gratificação de que trata este 
artigo~ ---- --

.·"-··(A~· c~~t;;6e;d;·c-;~~tti;;;ça~: ;~~:,,~~~ 
---e Cldadania e Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_:-;-J? pi'ójeto-de resolução que acaba de ser 
lido será publiCado e remetido à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania e, poste
~o~en.te1 à C~~issão Diretora. 

O SR. -PRESIDENí'E (N"elson Carneiro) 
- A Presidência comunica- ao plenário que 
a Cõiffi.Ssãõ Diretora aprovou, em reunião 
de 23_ do corrente~ os Requerimentos n"! 86 
e 105, de 1990, dos Senadores Mata Machado 
e .Ma..lllíc.io _Corrê a, de informações solicita
dB:~ ao Ministério da Agricultura-Incra e ao 
Góvemador do Distrito Federal, respectiva
mente. 

____ COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA-
DORES:_ _ -

Olavo Pires - Almir Gabriel - Moisés 
Abrão --Hugo Napoleão- José Agripino 
- Raimundo Lira - Divaldo Suruagy -
José Ignácio Ferreira - Mata Machado -
Alfredo Campos- Fernando Henrique Car
doso- Márcio Lacerda- José Paulo Bisol. 

6 SR. PRllSiilENTE (Nelson Carneiro) 
......:. Está esgotado o tempo destinado ao Expe~ 
diente. 

P3ssaMse à 

ORDEMI)O DIA 
Item 1: 

PROJ1ôt() DE LEI DO SENADO 
N• 36, DE !990 

(Em regime de urgéncia, nos termos do 
art: 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 36. de 1_990, de auto
ria do Senador Cid Sabóia de Carvalho 
que dispõe sobre admissão e demisSãd 
de servidores públicos em período eleito· 
ral, e dá outras providências. (Depen· 
dendo de parecer.) 

Solicito ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães o parecer da douta Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB C::. 
BA. Para emitir parecer. Sem revisão do ora
-dor.) - Sr. P:r;esidente, Srs. Senadores, o 
parecer é muito' simples, é pela cOnstituciona
lidade, pela juridicidade. No mérito, esse 
projeto vem atender não apenas o aspecto 
de moralização das eleições como, também, 
a uma lacuna que existe na atuallegislação. 
É, praticamente, a reposição daquilo que 
constOu nas eleições presidenciais; é pratica
mente idêntico, no seu texto, para evitar as 
nomeações indevidas no período eleitoral. 

Por isso, o parecer é favorável, tanto no 
aspecto de constitucionalidade, juridicidade, 
quan_to no mérito. _ 

É o parecer, Sr. Presidente. 

~:·_. __ 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer conclui pela constitucionalida~ 
de, juridicidade, e, no mérito, é favorável. 

Em discussão o projeto, em turno Jnico. 
(Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Votação do projeto_ ... 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentado. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora, para 
a redaÇão final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire
tora, oferecendo a redação final da matéria 
que será lida pelo Sr. 1!' Secretário. ' 

É lida a seguinte 

PARECER N• 165, DE 1990 
(Comissão Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Lei do Se
nado n~ 36, de 1990. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do Senado n~ 36, de 
1990, de autoria do Senador Cid Sabóia de 
Carva1ho, que dispõe sobre admissão e de
missão de servidores públicos em período 
eleitoral, e dá outras providências. 
· Sala de Reuniões da Comissão, 24 de mar
ço de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente 
-Pompeu de Sousa, Relator- Nabor Júnior 
- Divaldo Suruagy. 

ANEXO AO PARECER N• 165, DE 199tl-

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n• 36, de 1990, que dispõe sobre 
admissão e demiSSão de servidores públi
cos em período eleitoral, e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ São vedados e considerados nu

los de pleno direito, não gerando obrigações 
de espécie alguma para a pessoa jurídica inte
ressada e nenhum direito para o beneficiário, 
os atos que, em período de quatro meses an
tes da realização de pleito eleitoral e quatro 
meses depois da mesma eleição, importarem 
em nomear, admitir, contratar ou exonerar 
e" offfdo, demitir, dispensar, transferir ou ~ 
suprimir vantagens de qualquer espécie de 
servidor público~ estatutário ou não, da admi
nistração pública direta ou Indireta e funda
ções instituídas e mantidas pelo poder público 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e doS Territórios. 

·§ 19 Excetuam-se do disposto neste ar
tigo: 
I- nomeação dos aprovados em concurso 

público ou de ascensão funcional; 
. II - nomeação ou exoneração de cargos 
em comissão e déslgnação ou díspensa_de fun-
çáo de confianÇa; - -

III - nomeação para cargos· de MagistraR 
tura, do Ministério Públíco, de Procuradores 
do Estado e dos Tribunais de Contas. 

§ z~ Os ates editados com base no § !9 
deste artigo deverão ser fundamentados e pu
blicados dentro de quarenta e oito horas após 
a sua edição, no respectivo órgão oficial. 

§ 3~ O atraso da publicação no Diário 
Oficial relativo aos quinze dias que antece~ 
dem os prazos iniciais a que se refere este 
artigo implica na nulidade automática dos 

~_atas relativos a pessoal nele inseridos. 
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 3~ Revogam~se as disposições em 

contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em disc_ussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussã_o. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiraffi 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A ~<;t~ria irá à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Uem2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 47, DE 1990 

(Em regime de urgência_, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de_ Lei do Senado n~ 47, de 1990, de ini
ciativa do Governador do Estado de Ro
raima, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir créditos adicionais até o limite 
de Cr$ 5.800.000.000,00 (cinco bilhões 
e.oítOcentos milhões de cruzeiros). (De
pendendo de parecer.) 

Solicito ao nobre Senador Olave Pires o 
parecer da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. OLA VO PIRES (PTI! - RO. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. SenacJores, após me ater 
detalhadamente sobre o Ofício n9 S/17, · de 
1990, assinado por S. Ex' o Senhor Gover
nador do Estado de Roraima, Dr. Rubens 
Vilar, e após analisar, também em detalhes, 
a exposição de motivos devidamente exposta 
e assinada pelo Secretário de Economia, Fa
zenda e Planejamento, Professor Antonio 
Ramos Machado, e conhecedor que sou do 
Estado de Roraima, conhecedpr da situação 
aflitiva da sua gente, da necessidade do seu 
povo, meu parecer é totalmente favorável à 
aprováção do Pr9jeto de Lei do Senado n~ 
47, de 1990, que "autoriza o -Poder Executivo 
a abrir créditos adicionais" -a Lei Orçamen
tária Anual - ''até o limite de Cr$ 
5.800.000.000,00 (cinco bilhões e oitocentos 
milhões de cruzeiros)". 

É o pare-cer, Si. Presidente. 

O SR. PRESIDEN~ (Nelson Carneiro) 
:-o parecei conclUi pela constitucionalida· 
de, juridlcíaade, e fav()rável no riiérito. 

Completada a instrução da matéría, pas
sa-se à discussão, em turno único, do pro
jeto. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Díretora, para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE( Nelson Carneiro)
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora. 
oferecendo redação final da matéria, que será 
lida pelp Sr. 1" Secretário. 

E lida a seguinte. 

PARECER N" 166, DE 1990 

(Comissão Direton_IJ 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n~ 47, de .1990. 

A Comissão Diretora apresenta a reUaçáo 
final do Projeto de Lei do Senado n" 47. de 
1990, de iniciativa do Governador do E~taUo 
de Roraima, que autoriza o Poder Executivo 
a 1brir créditos adicionais até o limite Út! Cr$ 
5.800.000.000,00 (cinco bilhõt!:. e oitoct!ntos 
milhões de cruzeiros). 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de maio 
de 1990. -Nelson Carneiio, Prc~idente -
Pompeu de Sousa, Relator- Nabor Júnior 
- Divaldo Suruagy 

ANEXO AO PARECER N"- 166. DE 1990 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado no 47, de 1990, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crêditos adicionais até 
o limite de Cr$ 5.800.000.000,00 (cinco 
bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros). 

O Senado Fedei-ai decreta: 
Art. 1~ É o Poder, Executivo autorizado 

a abrir créditos suplementart!:. à Lei Orça· 
mentária Anual de Estado de Roraima (Lei 
n" 1, de 8 de janeiro de 199G), até o limite 
de Cr$ 5.440.000.000.00 (cinco bilhões, qua
trocentos e quarenta milhões de cruzeiros). 
para atender à programação constante dos 
Anexos I e II desta Lei, nos valores ali indi· 
cados. 

Art. 2" t o Poder Execuiivo autorizado 
a abrir créditos especiais à Lei Orçamentária 
Anual do Estado de Roraima (Lei no 1, de 
8 de janeiro de 1990), até o limite de Cr$ 

_ ;360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões 
de cruzeiros), para atender à programação 
constante dos Anexos III e IV desta lei, nos 
valores ali indicados. 

Are. 3o Os recursos necessários ao aten· 
dimento dos créditos autorizados nos ar.tiios 
anteriores correrão à conta do previsto no 
art. 43, inciso II da Lei n•· 4.320, de 17 âe 

-março de 1964. 

Art. 4" Esta lei entra em vigor na Uata 
de sua publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em 
-Contrário. 
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1\NilXO I 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1990 

Cr$. :,ao 
(preços de abril de ~90) 

REtimsos DO TESOURO 
(fonte: Fundo de PurticipilÇão dos Estados) 

ANEXO AD ProJEro DE LEI N9 

ESPECIFICAÇÃO Total 

03 ADMINISTRIIÇÃO E PLZINE:JI\MENID 1.920.000.0"00 
07 ADMINISTRAÇÃO 900.000.000 . 

021 1\DMINIS'I'R!\ÇÃO GERAL soo:ooo-:ooo 
03070212.001 Manutenção da Estrutura 1\dminis 

trativa do Estado de.Roraima- ~00.000.000 

NATUREZA DA DESPESA 
CIUJ'Rl\S DESPESAS CORRENTES 100.000.000 

03070212.002 Ooordenação e Apoio a Execução 
de PJ:Ograwas Governamentais 800.000.000 

NATUREZA DA DESPESA 

OUI'RIIS DESPESAS CORREm'ES 300.000.000 

OUI'RIIS OESPESAS DE CAPITAL soo.ooo.ooó 

025 IDIEICAÇôES PÜBLICI\S 600.000.000 

Ô3070251. 002 Elaboração e Execução de Pro 
jetos e Obras Públicas - 600.000.000 

NATOREZAD\ DESPESA 

DESPESAS DE CAPITAL 600.000.000 
08 ADMTh"ISI'RAÇÃO Fl:NANcEIAA 300.000.000 

035 PARriCIPAÇÃO SOCIEI!)\.IUJ\. 300.000.000 

03080351. 020 Pàrticipação ·do EstadO nc Ca-
pital do Banco. do E. de Ro-o 
ra:ina S.A. 300.000.000 

NATUREZA DA DESPESA 
DESPESl\S DE Cl>.PITAL 300.000.000 

09 J?IA!"ETr'\MEI>liO rovERNAME:lm\!. 120.000.000 

024 lNFO>'i'IÁTICA 30.000.000 

03090242.004 Apoio aos serviços cie_infonnâtica 30.000.000 

040 ·pu~'IO E OI>Çl\ME:"'l'N'Ã0 90.000.000 

03090402.005 ManutenÇão da secretaria de P<Lãne-
jamento e Finanças 90.000.000 

NATUREZA DA DESPESA 

ot1l'RAS DESPESAS CORl1ENTES ~20.000.000 
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'C.l.'~ 1,00 
h!F.XO I {Preces de abri' de 1990) 

-· ____ =n~u.~ií~de_an<"-X~I ~- Fls_,_2 ________ ~ __ ---- _ 

CR!!'Dl'l'O SUPLEMENI'AR 
reCURSOS DO TESOJRJ 

(fonte: F\mdo de Participação dos Estados) 

ANEXO 110 PfOJEfO DE LEI NQ 

----------·-----------·------------·-··----·---
®roo Projetes atividades 
-----------------·---------·--------:---

06 

30 

021 

06300212.008 

177 

06301!772. 007 

O& 
42 

188 

08421881.008 

08421882.010 

09 

"51 

035 

09510351.010 

o 264 

095102642.014 

DEFESA NACIONAL E smJRAN::A 
PÚBLICA 

SEruRAN:I\ PÚBLICA 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

~!anutencão da Policia Civil 

NATIJREZA DA DESPESA 

OOl'RIIS •DESPESAS CORRENTES 

POLICIAMEN'IO MTI.·ITAR 

~utençiío da Policia Militar 

NATIJREZA DA DESPESA 

OOl'RIIS DESPESAS CORRENI'ES 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

ENS= DE PRIMEIRJ GRAU 

ms= REGOLI\R 

Desenvo1v:llrento do Ensino 
E'undamantal 

NATúREZA DA DESPESA 

DESPESAS DE CAPITAL 

Coordenação-e ~utenção do 
Ensino Fundamental. 

NATIJREZA DA DESPESA 

OOl'RIIS. DESPESAS CORRENI'ES 

ENERGIA E RIUJR9JS MINERAIS 

ENERGIA EIIDru:CA 

PARI'ICIPAÇão =ÁRIA 

Participação do Estado no ca'
pita1 das E;entrais ELEl'RICAS 
de OORAIMA 

NATtJRF;ZA DA DESPESA 

DESPESA DE CAPITAL 

GERl\Çllb DE ENERGIA TERMELf.'TRICA 

Ap:>io Financeiro a Centrais -
Elétricas de Roraima 

NATUREZA DA DESPESA 

OOl'RIIS DESPESAS CORRENl'ES 

820.000.000 

820.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

80.000.000 

so.ooo_ooo 

300.000.000 

380.000.000 
380.000.000 

80.000.000 

aoo.ooo.ooo 

300.000.000 

1.360.000.000 

~ 1.360.0ÓO.OOO 
1.360.000.000 

540.000.000 

540.000.000 

440.000.000 

A40.000.000 

540.000.000 

540.000.000 

100.000.000 
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ANEXO I 
continuação do- o nexo I - fls. 3 

Cr$ 1,00 
(preços de abdl de 1990 ) 

CR!ID= SUPLEMrnTAR 
RJOC:URsos oo TES:XJro 

(fonte: Fwldo de Participu.çiio dos Estudos) 
1\NEXO AO P.RD.JEI'O DE LEI N9 

cm roo .Projetes 

·1o 

57 
021· 

10570212.029 

lll\131'1'1\ÇÃO E URBI\NISI;IO 

lllúliTÁçi;o 

ADMOO:STRAÇÃO GERAL . 

Apoio Fimnceiro a catpanhia 
de DeSenvolvimento de Rorai
ma 

N1\TUREZA DA DESPESA 

PESSOI\L E .El'G\RG:ls SO:::Il\IS 

OUl'AAS DESPESAS CORRENI'ES 

·13. SAlJDE E SANEl\MENlO 

75 S1\IJDE 
428 . ASS~CIA !4DICA E SAN:rn'iRIA 

13754281,015 

13754282.018 

Desenvolvimanto do Setor Saude 

M3nutenção do Setor saucfe . 
NATUREZA DA DESPESA 

cm'JlAS DESPESAS ccmm:m'Es 
DESPESAS DE CAPITl\1. 

ló TRANSPORl'E 

88 I!RI\NSPOro'E roJXJVIliRro 
537 . CONSTIDÇÃD E PAillMEN'mÇÃO DE ro

IXJVIAS 

16885371,019 Construção e recUperação de es-
tradas · 

NI\TUREZA DA DESPESA 

DESPESA DE CAPITAL 

440.000.000 

44o.ooo:ooo 

220.000.000 

220 .o o o. 000 

Ati.vidades 

180.000.000 

120.000.000 

60.000.000 

-3,60.000.000 

160.000.000 

180.000.000 

180.000.000 

180.000.000 

600.000.000 

600.000.000 
600.000.000 

220.000.000 

220.000.000 

220.000.000 

2.480.000.000 2.720.000.000 5.200.000.000 

_./.._,__ ____ _ 
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Cr$ 1,00 
(preços de abril de 1990) 

--------
REX:URSOS DE CX1I'AAS FClNI'ES 

(fonte: Tran-Sferência do Imposto sobre a 
Renda retido na fonte) 

ANEXO NJ P!PJEIO DE LEI N9 

08 

42 

188 

08421882.010 

09 

51 

264 

09512642.014 

ESPEX:IFIC/\ÇÂD Projetes 

EDOCilÇÃO E COLTURA 

ENSIKD DE PRIMEIRO GRAU 

ENSIKO REGOL1\R 

Coordenação e Manuten 
ção do Ensino Funda::-
mental 

NA'!Ul1EZA DA DESPESA 

OUl'RAS DESPESAS C0RRENrEs 

ENERGIA. E RECURSOS MINERAIS 

ENEOOIA ELE.TR!C/\. 

GE:RAÇÃO DE ENERGIA Tlll1ME:IID'IUC/\ 

1\poio Financeiro a Centrais 
Eletticas de Roraima 

Nl'.!l'UP.EZA ÍlA DESPESA 

<X1l'RAS DESPESAS CORREN!'ES 

Atividades 

100.000.000 

100.000.000 

140.000.000 

140.000.000 -

240.000.000 

Total 

100.000.000 

100.000.000 

140.000.000 

140.000.000 
140.000.000 

240.000.000 
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Anexo lii 
Cr$ 1,00 

a.preços de abril de r990) 

CllilDITO ESPECIAL RECURSOS DO TESOURO 
(fonte: Fundo de Participação dos Estados 

ANEXO }I() ProJE.rO DE LEI N<;> 

03 

07 
021 

03070212.001 

08 

42 

188 
08421882.010 

Projetas 

AI:MINISTRI\ÇÃO E PL1INEJAMENJ:O 

AI:MINisrRAÇi\o -

AIMrNisrRAÇÃO GERAL 

Manutenção da F.strutura Aclnúnis 
trativa do Estado -

NATUREZA DA DESPESA · 
PESSOI\L E- ENCI\RGOS SCCIAIS 

l!lJO::AÇÃO E CULTURA 

:ENSIID DÉ PRIMEiro GRAU 

msrro REGI:JIAA 

Coordenação e Manutenção do 
Ensino Fundamental 

NATUREZA DA DESPESA 

PESSOAL E EN:::ARms-sc:cThis 

Ati viclades Total 

120.000.000 
120.000.000 

120.000.000 

.120. 000.000 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

240.000.000 240.090.000 

Cr$ 1,00 
(pro;-.os dco abril dco 1990 ) 

· CRfDrro ESPEX:Ii\L 
R&::l.Jl<SOS DE CXlTRAs FONI'ES 

(fonte: Transfcorência do Inposto sobre a Remela 

1\NEXO NJ PIOJE'ro DE LEI N<;> 
.1:etido na fonte) ---- - -

código Projetes Atividades Total 

03 I>J:X.1JNISI'RI\ÇÃO E PLI\NEJJ\MENTO 120.000.000 
07 .111:MINISTRI\ÇÃO 12o.ooo:ooo 

021 ADMINlsrRAÇÃO GERAL 120.000.000 
03070212.ooi ~utenção da Estrutura Admi.:. --

nistrativa do Estado 120.000.000 
NATUREZA DA DESPESA 

PESSOAL- E EN::ARroS SCCIAIS - 120.000.000 

scw. 12o.ooo.ooo l2o:ooo.ooo 

I __ _ _/ 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Em discussão a redaç·ão final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça·a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam quetraril 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, a matéria vai 

à sanção do Sr. Governador de Roraima. 

O SR. PRESIDENTE (NelSon Carneiro)
As matérias constantes dos itens 3 a 6 ficam 
com a votação adiada, em virtude de falta 
de quorum qualifi~adO. 

São os seguintes os itens adiados: 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N·· 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Pro· 
posta de Emenda à Constitu-ição· n~ 3, 
de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciet e outros --se:riliores SenaJores, 
que acrescenta parágrafo ao art. 159 e 
altera redação do inciso II do art. 161 
da Constituiç-ão-Federal. 

-4-
PROPOSTADE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N·· 4, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Comissão n" 4, 
del989, de autoria do Senador Leopoldo 
Peres e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta um § 6~ ao art. s~ do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N" 6, DE1989 
Votação, em primeiro turno, da Pro· 

posta de Emenda à Constituição n" 6, 
de 1989, de autoria do Senador Marco 
Mendonça e outros 24 SenhoreS SenadÕ
res, que acrescenta artigo ao texto cons· 
titucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacio-nal de 
Remuneração Pública. 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUfÇÃO W I, DE 1990 

Votação, em príine"iro-turno, da Pro
R~S_t<:t __ c!~ _gm~11~a _à_ C9~st_i~_uiçã,o --~·-' __ 11 

de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

O SR. Presidente (Nelson Carneiro) -
Item 7: 

DisCusSãO, em turno úniCO, ôo Projeto 
de Resolução n" 185; de 1988, de inícüi~ 
tíva do Senador Jutahy Magalhães, que 
estabelece a estrutura administrativa bá· 
sica do Senado Federal e dá outras provi
dências, (dependendo de pareceres das 

Comiss6es de Constituição~ Justiça e Ci· 
dadania; e Diretora). 

Tendo sido retirada a urgência para este 
projeto, volta ele à Comissão de Constitui· 
çáo, Justiça e Cidadania, para que Já, seja 
oferecido o respectivo parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

-Passa-se, agora, à votação do Reque:rimeQ
to n" 125190 lido no Expediente, relativo à 
licença para que o nobre Senador Rachid Sal· 
danha Derzi se afaste dos trabalhos da Ca~a 
por dez dias, a partir do dia 29 de maio do 
corrente. 

Em v_otaçáo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Há_ ora<ior~ _ffisç_d_tos_~_ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador OdaM 

cir Soares. (.Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 

Bacelar. (Pausa.) 
S. Ex• está presente. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, 
peço apalavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Man· 
suetQde La'lor. _ 

O SR.MANSUETO DE LA \'OR (PMDB. 
- CE.--Pionuncia o seguinte discurso. Sem 
ievisão do or8.dor.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o_ Correio Braziliense, na edição 
de hoje, na página 10, traz matéria referente 
a:· um seminário orortido ontem no Auditório 
Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, 
sobre privatização. Foi uma promoção patro
Ginad_a pela Embaixada de Sua Majestade a 
Rainha da Inglaterra, com a presença do Mi· 
nistro do Comércio da Inglaterra, Lord Tref· 
game, ~ presidida,,_a primeira reunião desse 
~qlinário, pelo Embaixador do Reino Uni
do. 

Esse Seminário tambéDJ. foi promovido pe· 
la Comissão de Relação Exteriores da Câma· 
ra·dos--oe-pota:dos. -- ----

Na primeira exposição, o Sr. Ministro do 
Comércio da Inglaterra descreveu o modelo 
de privatização efetuado naquele país e deu 
vistas para o processo de privatização que 
está em fase de realízação aqui, no Brasil. 

Por sua vez, o Ministro da Infra-Estrutura, 
Ozlre_s Silva, fez uma exposição Sobre a situa· 
ção das estatais e a necessidade de privati· 
zação. 
- Quando se abriram os debates, levantei pa
ra o Ministro do Comércio da Inglaterra a 
questão se realmente ele estava convicto de 
que o processo de privatização da Inglaterra 
era o modelo certo e adequado para ser trans· 

posto para o nosso País. Segundo, pergun
tei-lhe o que tinha a dizer sobre infOrmações 
não-oficiais, que nos chegavam atravéS da-íin
prensa inglesa, sobre a objeção que se fazia, 
por segmen1os importantes da sociedade in· 
glesa, acerca do processo de privatização. Ci
tei, inclusive, o caso da Cqmpanhia Telefó· 
nica Inglesa, a Telecom, que, depois de priva
tizada, subiu as tarifas a preços astronômicos, 
tendo os serviços diminuído de qUalidade, 
a tal ponto que segmentos da sociedade ingle
sa defendem a desprivatização, isto é, a volta 
ao controle do setor público da companhia 
estatal inglesa. 

O Ministro, em resposta, perdeu a tradi
cional fleugma inglesa e realmente, como que 
irrit?do, disse _ _que aquilo era uma bobagem, 
que eu fosse perguntar aos acionistas da com
panhia inglesa de telefone se eles estavam 
satisfeitos ou_ não com osJucros das suas ações 
naquela companhia. Esqueceu-se de_me dizer 
que eu também perguntasse aos usuários da 
companhia telefónica da Inglaterra se esta· 
\Iam ou não satisfeitoS. Por notícias oficiais, 
recebíamos informações, que por sinal irrita· 
ram o Ministro da Indústria e Comércio, de 
que realmente esse processo de privatização, 
hoje, tem contestação em segmentos ponde· 
ráveis da sociedade inglesa. 

É clãrO qUe--as empresas privatizadas estão 
dando lucro aos acionistas, como as empresas 
que vão ser privatizadas no País vão dar mui· 
tos lucros aos futuros e aos sortudos acio
nistas que vão adquiri-las, por sinal privi!e
giados, porque é preciso entrar num leilão 
onde se fazem os sorteios, onde se leiloam 
os títulos de privatização. Título de privati· 
zação quer dizer um título quase nobilíár· 
quico para se adquirir parcelas do patrimônio 
dãs est~t~s_.9_u~, hOje, por~anto,_ pertencem 
ao povo brasileiro. 

Não quero considerar, e não era minha 
intenção", naquele momeilto, criar nenhum 
incidente diplomático depois de um desagra· 
dável que já tinha ocorrido aqui, no Salão 
Nobre, quando da recepção ao Presidente 
da China -não sei que tipo de China, porque 
não foi dito se era China Nacionalista ou Chi· 
na POpular; um -presidente nos veio vi!>itar 
e ocorreu um incidente -, e não gostaria 
nem tinha nenhuma intenção de repetir na· 
que!~ ocasião. O meu interesse era de discutir 
assunto da maior importância: a privatização. 
Na realidade, houve aquele comportamento 
descortês, petulante, reconhecido por todos, 
do Sr". Minisrro -ao co-merdo mglê_s, ã-tatpo-n: 
to que, hoje, recebi telefonemas de pessoas 
na Inglaterra, s9lidarizando-se comigo, por· 
que souberam do episódio. DísSeram, inclu
sive, que aquefe é o tipo de petulârlcia dos 
ex-colonizadores ingleses - hoje não são 
nem colonizadores, são _ex-colonizadores -, 
e o eixo do poder desviou-se da .Inglaterra 
para os E~tados Unidos. A imprensa, infeliz· 
mente, é ainda tão subalterna que diz, nesse 
trecho onde há o retrato do Lorde Trefgarne, 
o Embaixador que, em estilo parlamentar in· 
glês, respondeu ao Senador Mansueto de La· 
vor, que não teve argumentos para contes· 
tá-lo. Ora. conro não tinha argumentos se 

l 
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o argumento que eu colocava era de interesse 
nacional? 

Não interessava ao País copiar o modelo 
inglês de privatização. Se isso não for argu
mento para um parlamentar bra~Heira, não 
temos outros, é claro. Nossa Linguagem é 
muito diferente. Além do português e do in
glês, há uma diferença inuito grande neste 
sentido. Eu queria registrar que, se iflcidente 
houve ontem no Auditório -Nereu Ramos, 
foi provocado pelo petulante, prepotente e 
descortês parlamentar inglês que hoje ocupa 
o cargo de Ministro do Comércio da Ingla
terra, e que veio dar aulas ao Govérno J;lrasi
leiro de como privatiZar as empresas. Não 
há, no Brasil, quem saiba sobre privatiza
ção?! É preciso importantar ministros Ja ln~ 
glaterra?! É preciso importar técnicos ingle
ses para dizer: "Não! A privatização no Brasil 
vai ser feita de acordo com o figurino inglês?! 
Não sei se é pai-a inglêS -ver, Sr. Pi"esidente. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR- MANSUJlTO Dll LAVOR - Con
cedo o aparte a V. Ex~, Senador Chagas Ro
drigues. 

O Sr. Chagas Rogrigues - Nobre Senador 
Mansueto de Lavor, em primeir_o lugar dese
jo expressar a V. Ex• a miriha solidariedade 
e a da minha Bancada. V. Ex' estava no exer
cfcio legitimo e patriótico de seu mandato, 
sempre preocupado com os problemas do 
nosso povo, e especialmente, do nosso Nor
deste. Em segundo lugar, quero dizer a V. 
Ex• que não devemos dar muita importância 
a esse fato. Trata-se de ministro de um gover
no que já não tem o apoio nem mesmo do 
povo do Reino Unido, um governo que vem 
sendo batido, derrotado nos últimos pleitos, 
e que, segundo todos os analjstas da política 
européia. será terrivelmente derrotado pelo 
Partido Trabalhista, que voltará ao podeL 
O governo da Primeira-Ministra tem-se des~ 
mandado de tal modo que o povo inglês,_um 
povo educado, foi às ruas para. em manifes
tações violentas, expressar seu protesto. 
Nunca houve na História da Inglaterra um 
governo que frustrasse tanto as esperanças 
e tanto contrariasse as reivindicações do povo 
como essse governo do Reino Unido. Ele 
será batido, e o Ministro do Comércio está 
presentindo a dertota. De modo que deve
mos saudar - pelo menos eu - a próxima 
vitória do Partido Tr_abalhista inglês, que vol
tará ao poder para que os novos ministros 
da Inglaterra não pratiquem atos lamentáveis 
como esse a que V. E~ se refere. 

O SR. MANSUETO Dll LAVOR- Muito 
obrigado, Senador. 

Gostaria de dizer ao Sr. Presidente e aos 
Srs. Senadores que o choque fiscal da Primei
ra-Ministra Margaret Thacher, que estão 
apelidando de Margtacher, gerou esse estado 
de impopularidade. Essa impopularidade 
nunca vista com relação a um chefe de gover
no inglês realmente tem causas diversas. É 
o choque fiscal e a política de privatização 

.• g~rando insatisfação nos usuáiios das empre-

1 

sas arites estataiS, que tinham uma grande 
eficiência no conceito da população inglesa. 

Então, se é para dar lucro, tudo bem, va
mos privatizar; se é para seivir ao povo, va
mos discutir essa privatização. 

AliáS-. fias páginas amarelas de _Veja, saiu 
um artigo que V. Ex' certamente leu, de um 
eXperf americano, dizendo exatamente que 
essa questão_de estatização e privatização não 
passa de uma grande balela. E realmente uma 
balela ~firmir-se que a empresa privada é, 
por essência, eficiente, e que a empresa públi
ca é, por essência, ineficiente . .t uma grande 
balela _e aqui, no País, temos exemplos que 
éom-provamexatamente o contrário. Preocu
pou~me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nes
sa reunião de ontem, nesse seminário de pri· 
vatização_,_ onde os ínglesses vinham trazer 
o figurino inglês para ser aqui copiado pelo 
País, não foi sequer a palavra. a petulância, 
a prepotêiiCia do Lorde Trefgarne, Ministro 
do _Comércio Exterior da lngfaterra; preocu
pou-me profundamente foi a posição do Mi
nistro brasileiro, este,_ sim, tefltOS muito a 
ver com efe", que afirmou categoricamente 
que não vai investir um c~ntavo mais nas esta
tais_aserem privatizadas. Uma afirmação des
sas, aparentemente, parece muito correta. Se 
vão ser privatizadas, então, não se tem que 
iiivesm- nada mais do dinheiro do povo, se
gundo ele, porque é uma grande injustiça. 

O Jornal do Brasil, do dia 20 do corrente, 
traz uma entrevista do Presidente da Compa
nhia Siderúrgica Nacional, em que afirma, 
entre outros fatos gravíssimos, o seguinte: 

"Realmente, foi a polftica do Gover
no, principalmente a política de preços 
subsidiados, de preços irreais, que levou 
a Companhia Siderúrgica Nacional ao 
atual caos financeiro. 

No momento em cjue essa Companhia 
tenha, nos seus produtos, um preço de 
mercado, vai ser lucrativa e eficiente." 

Então, foi a intervenção política de preços 
que levou o caos financeiro à Companhia Si
derúrgica Nacional. 

E afirma mais o presidente da CSN: 

"Se forem investidos 500 milhões de 
d6Iares-, essa Companhia recobra a sua 
forÇã económica, será recuperada em al
gtms setores, já entrando em estado de 
defasagem, e sairá desse caráter de suca
ta. E, assim, poderá, se for o caso, ser 
negociada com o valor que realmente 
tem."_ 

Investindo 500 milhões de dólares, o Go
verno deve recobrar ou pode valorizar em 
3 a 5 milhões de dólares a Companhia Vale 
do Rio Doce, de acordo com as estimativas. 

Se vender c-omo está, sem investir um tos
tão no seu saneamento financeiro, o GovernO 
venderá não a Companhia Siderúrgica Nacio
nal, mas uma sucata sem valor. E o pior é 
que na discussão de ontem dissemos isto: o 
Governo quer vender empresas ou quer ven
der sucatas? E um dos ingleses assessores do 
famoso Ministro do Comércio Exterior da 
Inglaterra disse: "não, são sucatas mesmo, 

tem que ser vendidas como sucata".- Ele 
falava português. 

E essas coisas estão ocorrendo dentro d_o 
Congresso NacioiJ,al, Sr. Presidente! Não é 
possível essa verdadeira intervenção de p'o· 
tências estrangeiras dizendo de que maneira 
devemos fazer a nossa privatização, a aliena
ção do património pUblico. 

Queria; então, ·sugerir a:o" ministro ~e não 
o fez. lesse na edição do Jornal do Brasil 
do dia 20 de maio, do Sx._ Roberto Procópio 
de Lima Neto, Presidente da Companhia Si· 
derúrgica Nacional, portanto, alguém que 
exerce um cargo de confiança da própria ad
ministraçção que está aí. Contesta V. Ex1, 
veementemente, a posição do Ministro Ozf· 
res Silva, dizendo que é preciso investir, pelo 
menos, 500 milhões de dólares na Companhia 
Siderúrgica Nacional, para que esta recupere 
o seu s_tatus financ_eiro e possa ser negociada, 
ou privatizada, se (Q_r o caso -sou contra 
esta privatização-, como uma-empresa side· 
rúrgica nacional, e não como um ferro-velho, 
como uma su'cata. 

Então, o .Ministro diz uma coisa- "não, 
que é uma irijusiiç<i aplicar qualquer dinheiro 
do povo no saneamento financeiro dessas em
presas a serem privatizadas", - e um dos 
seus executivos maiores, o Presidente da pró
pria Companhia Siderúrgica Nacional, diz 
exatamente o contrário - "primeiro é pre
ciso sanear financeiramente essas empresas 
e, depois, que se estudem. que se examinem 
essas privatizações". 

Espero que o Congresso Nacional, não falo 
nem do Sen:!ido, mas do Congresso, reexa
mine essa questão o quanto antes, essa ques
tão dos processos de privatização, e que per· 
dure, cedo ou tarde, aquela que foi a proposta 
mais sensata, mais patriótica que se lançou 
e se discutiu aqui. 

Realmente, exist,em algumas empresas pú
blicas que não têm razão de permanecer no 
setor público, mas que cada uma, ao ser pri
vatizada, tenha, caso a caso, um exame, a 
discussão e a aprovação, se for o -caso, do 
Congresso Nacional. 

Espero que essa legislação atual, decor
rente do projeto de lei de conversão da Me· 
dida Provisória n~ 151, seja revista o quanto 
antes, para que os processos de privatizações 
não sejam um cheque em branco, uma carta 
branca nas mãos do Presídente da República, 
como ocorre agora. 

Sr. Presidente, a equipe económica do Go
verno tem dado sobejas mostras de que não 
tem a maturidade, a capacidade, a tradição 
ou, melhor, o equihbrio necessário para pro· 
mover esses processos sem o exame do Con
gresso Nacional. 

O Sr. Leite Chãves -Permite-me v. Er 
u-m aparte? 

O SR. MANSUETO Dll LAVOR - Con
cedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Leite Chaves - O modus faciendl 
dessa privatização nos deve preocupar bas
tante, porque há dois tipos de empresas esta
tais: umas que;: foram criadas intencionalmen-
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te pelo Governo, para fomentar o progresso 
c o desenvolvimento de determinados seto
res. Entre elas está essa a que V. Ex• se refere. 
Outras vieram da empresa privada, porque 
os empresários levaram-nas á falência. Mui· 
tos tomaram dinheiro empre~tado, no pas-sa
do, durante o período militar, constituíram 
firma, tiraram o maior proveito e, depois, 
entregaram de volta a~ empresas, com altas 
vantagens para si próprios. Em muitas delas 
o Governo não gastou dinheiro. dêralll deter
minada dimensão e, agora, há grupos que 
querem comprar essas Tirinas.-ConCordo L.:om 
V. Ex•, e o que dizem no País todo é que 
essas firmas estão em dificuldades porque de
terminados governantes não permitiram que 
os seus preços sofressem majoração, e termi· 
navam subsidiando a empresa privada. que 
comprava aqui matéria-prima aos mais baixo:. 
índice:; posslveis. Esta foi uma razão do em
pobrecimento. Preocupa-me, também, saber 
quem vai co-mprar essas indústrias. Numa 
conversã·cottCO Presidente da República, eu 
dizia: "'Presidente, seria necessário, primei
ro, fazer-se um cadastro, para saber que pcs· 
soas são essas. senão os que mais estão inte
ressados nelas são, em grande parte, aqueles 
que, no passado, foram seus formadores e 
proprietários e que tiveram vantagem e, hoje, 
querem adquirir as melhores. E uma forma 
de fácil aquisiç§o é a aJegação de que elas 
são sucaceadas". Vi, realmente, uma decla
ração do Ministro da Infra-estrutura, que o 
reaparelhamento dessas empresas implicaria 
em gastar dinheiro para vendê-las. Reahncn
te elas têm que ser aparelhadas, através de 
uma avaliação efetiva, e um fator não deve 
deixar de ser levado em consideração: a pre
ferência dos empregados na compra, Não 
pensem que esses adquirentes, que se dizem 
empresários, querem entrar com dinheiro. 
Não; eles querem comprar, não pagar e, ain· 
da, receber financiamento. Há um fato tam · 
bém lamentável nessas empresas: ao longo 
do tempo, elas têm sido dirigidas pelos filhos 
dos magnatas do País, pelos filhos dos donos 
de empresas maiores, ou seus prepostos, c 
essas pessoas adquiriram uma soma de poder 
terrível no País. ainda para favorecer a:. em
presas privadas. Inclusive, muitos vêm para 
essas empresas com o fito de inviabiiizá.-las, 
na defesa da filosofia de qUe o País não pode 
ser detentor de empresa privada. Então .• tem 
que haver muito critériO. Há firmas que são 
necessárias e têm que ficar no Poder Público. 
Apenas é necessário se estabelecer padrões, 
para que elas possam ter autonomia de renda 
e não fiCã:i"eni sendo um instrumento de an· 
gústia ou de pressões, nas horas em que se 
quer evitar aumento de índice inflacionário. 
Estou de acordo com V. Ex~ nessas preocu· 
paçôes. Vamos vender o que realmente possa 
ser vendido - até a União Soviética está 
fazendo isso - mas também com critérios, 
e não vender por vendei'.- Aliás, e~te País, 
que era realmente uma sucata. só adquiriu 
expressão depois dessas indústrias, dessas 
empresas: Volta Redonda, a Petrobrás, o 
Banco do Brasil etc. Aqui, no Brasil, ocorreu 
~lgo singular; foi a iniciativa pública que deu 

soerguimento ~ConômicO ªo ·País. O ·fumla
mental é que elas sejam bem admin.istradas 
e que a participação seja dos empregados, 
dos seus executivos, e nunca isso! Uma firma 
existe, tem o melhor plantel de pessoas, mas, 
na hora da administração, nomeia-se um filho 
vagabundo, desqualificado, de um capitão de 
indústria do Estado de São Paulo. Eles vêm, 
então, querendo tirar proveito e, ainda, que
rendo. de~oralizar a ernpresa, para dizer: 
"'Não. o que vale é a iniciativa privada". Isso 
é que nós não aceitamos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agra
deço a V. Ex"1 que, inclusive, deu uma suges
tão -não sei se foi ·intenção sua dá-la: -
que se faça também aqui um seminário; assim 
como houve esse seminário inglês, presidido 
pelo Embaixador do Reino Unido ... 

O Sr. LeUe ChaVes- Requeira-o. 

O SR. MANSUETODE LAVOR- Vamos 
requerer, também, a realização de um semi
nário aqui, na Comfssao de Relações de As~ 
suntos Econónúcos ou de Relações Exterio
res, e Defesa Nacional, para ·avaliarmos o 
processo de privatização russa- é muito iril
portante a sugestão qoe V. Ex• dá. 

O Sr. Leite Chaves - E que deve ser o 
modelo. · 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exato, 
vamos comparar os modelos inglês e russo; 
vamos fazer comparações; não é possível que 

. só valha um. 

O Sr. Jutahj> Mãgalhães- Perlnite-me V. 
Ex~ um ·aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Con<:e· 
derei já. 

O Sr. Leite- Chaves - Posso assegurar a 
V. Ex~, que o Presidente se sensibilizou. Eu 
disse: "Presidente, quem é que vai comprar? 
Se essa gente tem qualificação, por que não 
fazer uma pré-qualificação dos possíveis com
pradores? Quem serão essal'. pessoas?" 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- O argu
mento que se dá, Senador, é que o produto 
da venda das estatais se destinará ao paga
mento da dívida das mesmas, Esta é mais 
uma balela; não vai ser nem dação em paga
mento, e vou citar aqui os dados. 

A dívida externa brasileira, conforme fe
chamento e contabilidade em 31 de dezem
bro, era por volta de 100 bilhões de dólares, 
já corrt--descontos etc. Desses. 100 bilhões, 
64 bithões eram dívidas das empresas estatais 
brasileiras- 64 bilhões. Isso porque, em no
me das estatais, se importavam equipamentos 
desnecessários, .fora de época ... Basta ver 
que os equipa'm'entos de Xingó estão há quase 
10 anos comprados, em nome da Eletrobrás, 
e armazenados na França, pagando-se real
mente a peso de quro esse armazenamento, 
porque precisa, inclusive, de condicionamen
to contra a corrosão do clima. 

Quantos anos faz? Dez anos! O Sr. Delfim 
Netto, que é hoje membro do Congresso Na
cional, deverá respçnder, pois S. Ex' sabe 
o porquê disso. Eu não sei, mas S. Ex• !ieve 

I_ 

saber por que razão já compraram aS turhinus 
da Hidre!étrica de Xingó, antes mesmo de 
o Governo decidir. Só agora, numa luta tre
menda, se deu essa decisão política de Xingó. 

O déficit das estatais é de 64 bilhões. As 
avaliações feitas sistematicamente pela:. Boi· 
sas de Valores de São Paulo. alertam que 
o valor global de mercado e de todas as princi
pais companhias estatais do Brasil não ultra
passam 15 bilhões. Seu débito é de 64 bilhões 
de dólares. Seu valor. estipulado pelas bolsas 
de valores, é de 15 __ bilhões, neles induído~ 
a Petrobrás, a Companhia Vale do rio Doce, 
a Siderbrás e. inclusive, o -Banco do Brasil. 

É óbvio, portanto. que a soma de valpres 
é muitas vezes maior do que o seu valor de 
mercado. A alienação será realizada, portan
to, em troca de nada. 

Se é para· pagar a dívida externa, não se 
vai pagar nada, não se vão abater, ein última 
análise, 5 bilhões da dívida externa. Por quê? 
Porque a avaliação de empresa leva em conta 
o desempenho dessa empresa. 

Se a Companhia Siderúrgica Nacional -
seu Presidente está dizendo que precisamos 
investir 500 milhões de dólares, para que 
a Companhia deixe de ser uma sucata e seja 
realmente uma gran"de siderúrgica aacion:al, 
se a .CSN for uma grande siderúrgica, como 
sempre foi, é claro que valerá o preço; se 
for urna sucata quase falida, como está agora, 
valerá o preço de sucata. 

Então, vamos, em última análise, dar de 
mão beijada esse património do povo bra~i
leiro aos magnatas estrangeiros, sejain de Sua 
Majestade a Rainha da Inglaterra, muito re
presentada ontem pelo seu Ministro do Co
mércio e pelo seu embaixador, sejam ameri
canos ou dos japoneses, todos estimuladores 
e apoíadores do Presidente Collor, nesse seu 
processo de privatização e de choque fiscaL 

Concedo o aparte ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Man
sueto de Lavor. V. Ex~, mais uma vez, traz 
a debate assunto do maior interesse, inclusive 
com a esperiência de ontem, na Câmara Fe
deral, na presença do Embaixador inglês, pa· 
ra tratar de privatização. Veja V. Ex~ o perigo 
das decisões genéricas, quando o Ministro 
diz que não vai aplicar recursos em estatais. 
Ele não pode falar de forma genérica. tem 
que verificar caso a caso, porque há situações 
em que realmente não compensa fazer aplica
ção de qualquer recurso, outras, como V. 
Ex· está apontando o caso da companhia Si
derúrgica Nacional, a aplicação de determi· 
nado recurso vaí fazer com que a União tenha 
benefício muito maior, tenha uma reposição 
desse recurso mutiplicado por algumas vezes 
mais. É o mesmo daqueles cortes líneares, 
em que o Governo atual resolveu fazer o quê? 
Vamos cortar30% do pessoal. Hoje, eu esta
va conversando com o Senador Mário Covas 
a respeito desse tipo de decisão, e S. Ex• 
citou o exemplo da companhia Docas de San
tos. Será que 30% de denússões nas Docas 
de Santos tem o mesmo efeito de 30% de 
demissões nas docas da Bahia? Será que as 



2388 Sexta-feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maiode 1920 _ 

duas têm que ter o mesmo número piopor
cional de demissões, ou uma depende menos, 
ou mais, dessas demissões para a sua sobrevi
vênciã financeira? Essas ded:,ões de caráter 
genérico não podem ser tomadas. 

Não é uma divergência com V. Ex•, ê uma 
explicação, por ter conhecimento do fato: es
se simpósio foi feito com a Ingfaterra ontem, 
já foi feito com diverSos países que têm expe· 
riência em casos de privatização, como Espa
nha, Portugal. .. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Vai 
fazer com a Rússia também. 

O Sr. Jutahy Magalhães- O pessoal russo 
já esteve na Câmara dos Deputãdos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- É Pro· 
cesso de privatização de Gorbachev. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Eles já estive
ram na Câmara _discutindo esse aspecto. ReR 
presentantes de diversas nações já vieram dis·
cutir essa questão de privatização, que inte
ressa a todos nós. Veja V. Ex~ os erros que 
foram cometidos pCio Governo Collor, com 
os vetos apresentados às decisões qu_e toma
mos no Cortgresso, quando da votação da . 
Medida Provisória n~· 155. 

O Senador Leite Chaves fã.iou da necessi
dade de dar a participaçãO ãOs operários. Nós 
demos no Congresso, apresentamos emendas 
que foram aprovadas pelo Congresso, mas 
o Presidente as vetou. Era este exemplo que 
gostaria de dar. Parabettizo V. Ex• por trazer 
este assunto à baila, assunto que é da maior 
importância para sua discússão_ do Senado, 
e do Congresso como um todo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agra· 
deço a V. Ex~ 

E preciso sempre lembrar que o Presidente 
vetou aquele artigo do projeto de lei de con
versão, que assegurava ao Congresso o direi
to de suspensão de qualquer processo de pri· 
vatizaçáo que, sob a análise do Congresso 
Nacional, não iRteressasse ao povo brasileiro. 
Infelizmente, esse dispositivo foi veta,do por 
Sua Excelência o Presidente Fernando collor, 
de tal modo que, hoje, qualquer privatização 
que se faça será de responsabilidade exclusiva 
do Poder Executivo. O Congresso não parti
cipa, não- tem poderes legais para acompa
nhar, decidir e deliberar sobre qualquer pri
vatização. 

Isso me parece, Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores, uma posição esdrúxula. Creio que nos
so esforço, daqui para a frente, será para 
colocar tudo no seu devido lugar, isso é, o 
Poder Legislativo como Poder fiscalizador do 
Poder Executivo em todos os demais atas 
administrativõs, inclusive riesses processos de 
privatização. 

(Muito bem!) 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDC- RN. 
Pr_onuncia o seguinte discurso. Sem revisão 

J 

do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, gostaria, neste finai de tarde, neste final 
de sessão, de poder fazer um pequeno comen

. tário acerca do projeto de lei das inelegibi-
lidades, aprovado pelo Senado Federa] e pela 
Câmara dos Deputados, e que, quando da 
sua sanção, recebeu um veto presidencial. 

O PrP.sidente da República vetou o artigo 
que não dava direito aos comunicadores de 
continuar trabalhando, exercendo as suas 
profisSões. Sua: Excelência, quando vet"OU o 
artigô que proíbe a presença do comunicador 
no vídeo e no rádio, o fez alegando inconstitu· 
ciona1idade. Porém, agoia, o projeto volta 
para exame do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senãdor~s. é evidente, 
entendo que seria por demais esdrúxulo maís 
um projeto casuística eleitoral, porque, a ca
da eleição que se realiza neste País, engen
dram-se fórmulas para que, na verdade, pos
sa haver leis casuJstic.as, Isso vem ocorrendo 
ao longo dos tempos. 

Sr. Yresidente, Srs. Senadores,- cada vez 
(}ue temos uma eleição, surge uma lei para 
definir o processO eleiiora:L E pergunto: por 
que, então, deixar os comunicadores sem o 
direito ao trabalho? Por que, então, excluir 
os comunicadores-do direito de coritinuar tra
balhando e exerCendo a profissão? 

Sabemos, perfeitamente, que se tratava, 
como se tratrou, na verdade, de uma fórmula 
casuística, _tão-somente para retirar de algu
m~s: figurãs expressivas, em alguns Estados 
da Federação, a condição de disPutar uma 
eleição. 

Não é somente a presença no vídeo nem 
num programa de rádío que pode fazer um 
cidadão eleito, porque, se assim fosse, esta 
Casa estaria -rotada com os funcionários da 
Rede Globo de televisão; 'Se assim fosse, aqui 
es-tariam todos os apresentadores da Rede 
Globo de: televisão; aqui es(aria, talvez, o Dr. 
Roberto Marinho, Presidente da Rede Globo 
de televisão; aqui estariam todos aqueles que 
apatecem~--dia a dia, no Vídeo em rede nacio
nal. A verdade, Sr. Presidente, é que poucos 
comunicadores particípain desta Casa. Aqui 
posso ver e anunciar que já tiveram partici
pação, como comunicadores, o ex-Deputado, 
ex:RGovernador e hoje Senador Gerson Ca
mata: eu, que já fui Vereador, Deputado Es
tadual, Deputado Federal, Senador da Repú
blica, e Meira Filho que aqui está Senador 
da República, além de alguns outros. 

Sr. Presidente, o cidadão pode até ter tido 
a oportunidade de, no rádio, na televisão, 
iniciar a sua çaminhada política. Agora, sem 
base eleitoral, sem sustentação para a conR 
quista das bases, é evidente, que não há coo~ 
dição para que o cidadão possa conquistar 
com sucesso um pro~sso eleitoral. 

Orestes Quércia, em ~ão Paulo, foi locutor 
-de rádio e iniciou sua vida pública como Ve
reador no seu Município. Outros tantos _que 
iniciaram como Vereadores e qué estiveram 
no rádio, ou na televisão, a partir do mo
mento em que foram eleitos, passãtam a tra
balhar como verdadeiros homens públicos~ 
tão-somente dedicados às bases, buscando 
realizar um trabalho efetivo de baSe e procu-

rarido, acima de tudo, fazer com que o povo 
que o elegeu pudesse continuar acreditando 
no seu trabalho como homem público ou co
mo comunicador. 

Daí, Sr. Presidente, entender que o Senhor 
Presidente da República foi justo, o Presi
dente da República acertou no momento em 
que vetou uma lei casuística para retirar do 
ar os )lomens, os comunicadores profissio
nais. Diga-Se de passagem, esta parte da lei 
tinha tão-somente endereço certo: São Paulo, 
Minas Geiais e algÚns pequetios Estados da 
Federação, porque eu não Seria tão preten
sioso de dizer que a lei foi feíta para atingir 
também a Carlos Alberto, no Rio Grande 
do Norte. Não seria -tão-pretensloso, ãté por
que aqui tenho usado da palavra com muita 
humildade. 

E~tretanto, tenho absoluta certeza de que 
um "Exocet" foi dísparado e se quis detonar 
um "Exocet" dentro de São Paulo. Por quê? 
Por conta de previsões, por conta de 'suposi
ções feitas pelos teóricos da política de que 
o cidadão Sílvio Santos poderia ser candidato 
ao Governo do Estado de São Paulo. Ora, · 
sendo Sílvio Santos candidato ao Governo 
de São Paulo, os alquimistas, engendradores 
de fórmulas casuísticas, buscaram de imedia
to --: como fi.Zefain -ii o --processo piesideticial 
- tíúii deste homem a condição necessária 
para que ele pudesse disputar o Governo. 

Ora, um homem que está no yídeo - se 
nã.o me engano -há 28 anos, só na cabeça 
de alguns inocentes da política de Sáo Pauto 
ou de alguns Estados da Federação, depois 
de esse comunicador fazer a sua imagem e 
têRla fixada junto ao povo, que esta imagem 
poderia ser apagada em quatro meses. Não 
é verdade. Sabemos que um rnarketing, 
quando é perfeito,_ fica na cabeça de quem 
quer que seja.' 

Sou hoje um Senador com 43 anos de idade 
e me lembro que, quando menino, havia uma 
propaganda que dizia -hoje não está mais 
em circulação, nem sei se ainda existe. Me
lhorai, mas escutei tanto "Melhorai é bom 
e não faz mal", que nunca mais saiu da minha 
cabeça que "Melhorai é bom e não faz mal", 
porque foi marketing perfeito, feito por ho· 
mens ... 

O Sr. Mansueto de Lavor - "Melhorai 
é melhor e não faz mal". 

O SR. CARLOS ALBERTO - Exato. 
"Melhorai é melhor e não faz mal". 

Quer dizer, é o marketing perfeito; é como 
a Coca-Cola, que abandonou um segmento 
social -e digo isso como homem de marke
ting -, porque sentiu qoe não tinha mais 
mercado e buscou exatamente atingir o mer

-cado viável e mais produtivo, que é o da ju
ventude. Buscou tão-somente fazer o seu 
marketing e o está fazendo voltado para os 
jovens, esquecendo outros segmentos da so
ciedade, porque onde há o maior mercado 
comprador é na juventude. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando di
go isso, refiroRme também à inocência de al
guns homens da política brasileira em achar 
que, fazendo com que uma lei casuística seja 
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aprovada para retirar alguns nomes expres
sivos da política e outros menos significativos, 
mas com expressividades nos seus Estados, 
com quatro meses fora de um vídeo ou de 
urna rádio, pudessem ser derrotados. 

Claro, evidente, aqueles que tão-somente 
se dedicam à função profissionar de com uni~ 
cador, que não têm trabalho político de base 
e não fazem a política partidária, na verdade, 
eles poderiam naufragar ou seriam náufragos 
nesse processo. 

Quanto ao meu caso, aqui está o Senador 
Lavoisier Maia, que já governou o meu Esta
do, que me apoiou para Senador da Repú
blica e que hoje é Senador da República. 
Perguntem a S. EX" se o trabalho que faz.erriós 
no Estado, se essa votação· que re~b~mos 
é tão-somente pe!a votação do homem que 
aparece na televiSão ou do homem que fala 
no rádio. Não, Sr. Presidente. Temos nosso 
trabalho de base. Te.mOSnosso tiabalho junto 
àqueles que, na verdade, fazem o meu Estado 
e que precisam do homem público. Tenho, 
acima de tudo, ~ convicção de que o homem 
público é um escravo do trabalho e tem que 
ir buscar, através da sua força política, a ccHi
dição para que possa conduzir-se e perma
necer na vida pública. 

Quando ingressei na vida pública comoVe
reador, em 1972, houve o caso· de um Verea
dor, em Natal, que tinha sido eleito pelo seu 
trabalho no rádio, e, como eu também fazia 
rádio naquela época, disseram que, só por 
essa-condição, que eu seria eleito para aquele 
processo eleitoral; seria exatamente igual 
àquele outro Vereador que o conseguiu s6 
numa eleição. 

Os teóricos tiveram que se calai', pÓrque, 
em 1972, fui o Vere-ador mais votado de Na
tal. Dois anos depois, não deixei sequer ter
minar o meu mandato; dois anos depois era 
candidato a Deputado Estadual e consegui, 
como. tal, a mais expressiva votação no Rio 
Grande do Norte, proporcionalmente, até 
hoje, sem ser quebrado esse recorde. Em 
1978, também consegui a maior votação no 
meu Estado e na Cidade de Natal; minha 
votação foi tão expressiva na Grande Natal 
que me elegi Deputado Federal só com os 
votos dessa região, e continuei trabalhando 
como Depurado Federal, e na oposição, num 

' momento crítico em que o meu Estado preci
sava, acima de tudo, dos homens conscientes 
e dos homens responsáveis. __ : 

O Senador Lavoisier Maia era Governador 
naquela época. O Rio Grande- do Norte SOfria 
uma das maiores crises, crise sem precedeu~ 
tes, a das estiagens, a seca que calcinava o 
Rio Grande do Norte. Para governar o Esta
do, S. Ex~, enfrentava extrema dificuldade 
Lavoisiei"Mara, conio_Governador do Esta

. do, pediu que eu me engajasse num projeto 
com ele; fui e passei a apoiar o Governo La
voisier Maia, quando muitos diziam que, .. a 
partir de agora, tudo que ele fez se perdeu, 
não se elege m3is.nem Vereador". Tolnei 
uma posição no Rio Grande 9o Norte e_ re· 

·solvi apoiar um Governo-sério, um·Goverito 
íntegro, um homem de bem, que, acima_ de 
t:udo, fez um Governo sem perseguição, vol-

tadO--parã. -os polires, voltado para a classe 
trabalhadora, Governo que deu amparo ao 
funcionalismo público, ao médico-residente. 

Naquela época, o ·cídadão que precisasse 
de um médico, no interior do Estado, morria 
àm(ngua, porque não havia sequer um posto 
médico com um médico ou enfermeiro para 
atendê-lo. Foi no Governo Lavoisier Maia 
que conseguimos fazer com que o médico 
chegasse ao interior do Rio Grande do Norte. 

Por isso lancei-me candidato a Senador da 
RepUblica, e poss-o dizer, Sr. Presidente, nu
ma das campanhas mais memoráveis do Rio 
Grande do Norte, c_onseguimos uma belís
siri:tã VTtOfii, uma vitória até Dão consegu-ida, 
nunca conquistada, vitória esta-pafa a-Oposi
ção, Pois consegui 107 mil votos de diferença; 
elegi-me_ Senador da República e José Agri
pino, governador do Rio Grande do Norte. 

Agora, mais uma vez, estamos discutindo 
a sucessão_ no Rio Grande do Norte e vejo, 
no contexto desta lei das inelegibilidades, o 
casuísmo para atingir algumas figuras expres
sivas e outras não menos· expressivas, mas 
sem taõto brilho na política nacional. E aque~ 
le "Exocet'' que seria disparado para atingir 
alguns homens, por gravidade atingia-me: 
Como -me défender, se eu estava de estilingue 
na mão, de baladeira? 

Hoje, o Presidente ~da República, ao san
cionar a lei, vetou esse artigo imoral, casufs
tico. Mais do que nunca temos certeza de 
que o Pafs vai realmente para o processo de 
3 de outubro sem casuísmo; vai" para o dia 
3 de outubro sem o casuísn1o promovido pelo 
próprio CongressO Nacional. E o mais grave 
fOfo próprio Congresso Nacional quem apro
vou o casuísmo, e como lutei, aqui, para que 
aquilo não fosse aprovado! Mas o Congresso 
Nacional aprovou. E agora, já que estamos 
nas discussões, e vamos, realmente, para o 
dia 3 de outubro, espero que este País e este 
Congresso nunca mais participem casuisika
mente na elaboraçãO de uma lei eleitoral, 
e tenhamos, sempre aquela lei balizando e 
dizendo a regra do jogo, sem que essa regra 
posSa ser mudada de acordo com conveniên
cias partidárias. 
_~Hoje, no Rio Grande do Norte, temos uma 
niéta a atingir, e vou buscar atingf-la. Primei
ramente, respeitando a liderança do Senador 
JQS_é Agripino Maia, essehomem que gover-

- nou o Rio 'Grande do Norte, que foí"Prefeito 
de Natal e, hoje, tem tod?S as condições de 
voltar a goVernar o seu estado, e respeitem 
tambCm a figUra exemplar do político, do 
homem público, do cidadáo, a figura humana 
de Lavosier J\1aia. Que e_le, dentro .desse pro
cesso_ em que nos envolvemos, possa parti:
cipar p<ira qu·e o Rio Grande do Norte saia 
-da desordem, saia da fal~ncia, e, assiii! •. q 
Rio Grande do Norte pOisa voltar a prospe
rar, porque, depois que o_ cidadão chamado 
Geraldo José de Mello subiu as escadas do 
Palá~!~_Pote~gi, nunca vi, Sr. Presidente, 
tanto sofrimento num povo que acreditou 
num bomem que afirmava nas praças públicas 
queirià mudar a face do Rio Grande do Norte 
cOrri novOs ventos e novOs tempos. O Rio-_ 

Grande do Norte retrocedeu, o Rio Gi"ànde 
do Norte não é ú1aiS aquele Rio Grande do 
Norte. Se o Senad_or Lavoisier Maia fez com 
que o médico fosse para O interior, foi neste 
Governo que o médico saiu do interior. 

Vejamos que contradição. Enquanto La
voisierMaia levou o médico para o interior, 
foi no GoVerno de Geraldo José de M.ello 
que o médico começou a deixar o interior, 
exatamente por falta de condições de traba~ 
lho. Sem condições de trabalho, o médico 
não pode trabalhar no interior. Hoje o ho
mem do interíoi" está seritindo o erro que 
cometeu ao eleger Geraldo José de Mello 
seu Governador. , 

Temos um processo eleitoral no dia 3 de 
outubro, e o que devemos fazer para evitar 
que surpresas possam acontecer? Conclamar 
a todos para que nos possamos unir num gran· 
de projeto político para o Rio Grande do 
Norte, e evitar que o Rio Grande do Norte 
possa cair nas mãos de incautos, possa cair 
nas mãos de incompetentes, possa cair nas 
mãos de prepotentes, possa cair nas mãos 
de homens odientos, possa cair nas mãos de 
homens sem a mfnima condição para gover
nar um Estado já tão pobre e tão sofrido. 

O Sr. Lavoisier Maia - Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Pois não, 
Senador Lavoisier Maia. 

O Sr. Lavoisier Maia - Faz V. Ex• no 
pronuncianientó, nesta tarde, no Senado Fe
deral, referéncia à política çstadual e também 
ao processo -_em que V. Ex.~ se debateu, se 
empenhou muito, em relação aos comunica
dores. O. referido projeto limitava à partici
pação dos comunicadores de imprensa, tele
visão e rádio, 4 meses antes do pleito eleito
ral, os quais ficavam sem condição de conti
nuar exercendo a sua profissão. Testemunhei 
a luta de V.~. no Plenário, naquela tar.de 
em que esta Casa debateu amplamente o pro
jeto, que foi aprovado. E V. Exf para não_ 
perturbar mais a tramitação do projeto, con
cordou com sua redação original. F~?~
ção presidencial e o Presidente d~ -R"epúbliCá
achou por bem acabar com a diScriminação 
contra os comunicadores da imprensa. Vol
tou ao Congresso Nacional para que fosse 
analisado o veto de Sua Excelência. 

Nesta hora em que o Brasil vive uma fase 
de expectativa, de transformações profundas 
em sua vida económica, política e social, não 
se pode discriminar- nlnguém, náo se pode 
limitar a atividade de nenhum cidadão. Mui
tOs ellteildem que são pouoos os comunica
dores e que estes estão levando vantagem 
em· relaÇão aoS outros candidatos. Há quem 
pense assim. Na verdade, todos podem usar 
os meios de comunicação -rádio e televisão 
-e ri."?o limitar, não dirigir a ação. 

_Como disse V. E~, não foi contra o Rio 
Grande do Norte, contra V. Ex', mas contra 
Estados fortes como São Paulo e_ Minas Ge~ 
rais. Esta é a verdade. Não fora a presença 
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·de homens importantes, como Sílvio Santos 
na televisao nacional, esse projeto teria sido 
aprovado na íntegra. V. Ex• faz também alu· 
são ã minha pessoa, na hora em que tive 
a honra e a felicidade de governar o meu 
Estado e vivi nioi:nCiltõsdelnuita dificuldade, 
numa época sem precedentes na História da
quele Estado, em que, lamentavelmente, a 
seca, a terrível seca assolou não só o Rio 
Grande do Norte como todo Nordeste. E só 
Deus sabe como tivemos condições de condu
zir esse processo anormal no Rio Grartde do 
Norte. Com muita paciência, com muito tra
balho, fomos convivendo com a seca e fazen
do com que o povo sofresse menos, não se 
deslocasse, como era comum, em cada seca, 
porque na seca de 1958 oS famosos caminhões 
paus-de-arara, que se dirigiam do Nordeste 
para o Sul do País, levavam homens famintos 
que iam em busca de melhores condições de 
vida. Isso não aconteceu naquela época e fiz 
um trabalho muito grande pela sobrevivêncta 
e pelo bem-estar do povo potiguar. V. Ex\ 
que naquela época fazia oposição, tinha sido 
eleito Deputado Federal, com uma votação 
consagrador<~;, viu o trabalho que eu fazia com 
humildade, com pertinácia e coni grande es
pírito público. Tive a ·capacidade, graças a 
Deus, de o sensibilizar e V. Ex• passou a 
defender comigo o povo do Rio Grande do 
Norte, dentro daquele estilo adotado por 
mim durante aquele período difícil que estava 
vivendo a comunidade potigua·r. As suas pa
lavras são generosas, ·agradeço a V. E~ a 
maneira como fez referência à minha pessoa, 
mas não fiz mais nada do que cumprir com 
o meu dever e com a meta que me impus: 
tendo sido indicado Governador biônicO, mi
nha obrigação era governar todos os norte
rio-grandenses indiscriminadamente de co~ 
partidários. Assiin foi o meu comportarnerl
to. Ttãbalheí muito e lutei· até o último dia 
de Governo, dando condições para que um 
jovem chegasse ao Governo do Rio Grande 
do Norte, me sucedendo, com uma vitória, 
como V, Ex• disse muito bem, consagradora 
de 107 mil votos. É talvez fruto desse traba
lho, Senador Carlos Alberto, que me encon~ 
tre aqui, nesta hora, no Senado. porque pas
sei 4 anos sern mandato_, sem nenhum poder. 
Na verdade, às pressas, na última hora, a 
90 dias da eleição, fui convocado, o povo 
foi generoso comigo e cheguei ao Senado Fe~ 
deral. E aqui estamos para lutar em benefício 
do povo, cumprindo corn a nossa obrigação 
novamente._Já fiz nesta Casa, Sr. Presldente, 
Srs. Senadores, pronunciamentos, porque o 
Rio Grande do Norte, o Nordeste voltou, 
lamentavelmente, àquele período de estia
gem, de irregularidades de chuvas, prejudi
cando terrivelmente a população pobre. A 
pObreza do Nordeste já é g~nde, já é crónica, 
são 40 milhões de brasileiros e, lamentavel
mente, nenhum Presidente teve a sensibili
dade de resov ler definitivamente o nosso pro
blema, porque o que falta, e disse nesta Casa, 
é a vontade política para resolver os nossos 
problemas. A seca novamente voltou a asso
itório potiguar e as ProvidênCias que estamos 
tomando, daqui do Senado, eu e o· Senador 

Carlos Alberto, e outros Senadores, pelo 
Nordeste, estão demorando. Está aqui o Se
nador ,Mansueto de Lavor, que é solidário 
conosco nesta luta para que o Nordeste se 
transforme, mas se transforme para melhor. 
e não continue ruim ou fique pior. Esta é 
a verdade. É conclamando Q Presidente da 
República que é nordestino, que conhece os 
problemas da Região, para que mude a polí~ 
tica, definitívamente, para 40 milhões de bra
sileiros que vivem em condições desfavorá· 
veis. Falta, repito, somente vontade política. 
E é esta vontade política que estamos cobran
do aqui de Sua Exceléncia, o Pre~idente da 
República. Então, Senador Carlos Alberto, 
seu pronunciamento vem numa hora opor· 
tuna, e tenho certeza de que o trabalho desen· 
volvidQ por V. Ex• nesta Casa, com reflexos 
no Rio Grande do Norte, pela facilidade que 
tem para se comunicar com o povo - V. 
Ex• tem uma emissora de televisão, a TV Pon
ta Negra, da Rede SBT, -:- na verdade esse 
trabalho se expande em todo o território poti
guar, levando benefícios extraordinários à co
munídade, e há um reconhecimento do povo 
do Rio Grande dO Norte. Essa batalha está 
quase vitoriosa, qUase chegando à sua fase 
final, e V. Ex~ não ficará proib"ido, nenhum 
comunícador do Brasil ficará proibido de usar 
normalmente a televisão em todos os perío· 
dos, no horário eleitoral ou não. S~Iidari
zo-me, assim, com V. Ex~ nesta hora em que 
todos estamos juntos para continuar lutando 
pelos interesses do Rio Grande do N arte e 
do Nordeste brasileiro. Muito obrigado. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Muito obri
gado digo eu, Senador Lavoisier Maia, pela 
participação de V. Ex~ neste meu discurso 
na sessão de hoje. 

No seu aparte, V. Ex~ agradeceu pelas pala
vras generosas dirigidas por e_ste orador. Di
ria a V. EX" que em momento algum fui geri e· 
rosa. As palavras que dirigi a V. Ex• refe
riam-se ao Governo de V. Ex~, à atuação 
de V~ Ex' no Rio Grande do Norte. Foram 
palavras de reconhecimento, porque, na ver· 
dade, V. Ex• foi muito importaitte na polítiCa 
do meu .E$_tadQ. _Foi _V. Ex~, num momento 
decisivo; ó-homein-que me deu iodas ãs con~ 
diç6es para que eu pudesse disputar o Senado 
Federal. Eiitão, não dirijo palavras genero
sas; dirijo palavras de reconhecimento. Se4ll
pre tive V. Ex~ como um Líder político no 
meu Estado, e, desde o momento em que 
V. Ex' itsSumiu o Gove"rilo;~ íriOstrou o seu 
talento e cccapacidade de dialogar com os 
liderados e com as lideranças políticas, eu 
sentia que o futuro de V. Ex~ estaria reser
vado, como, na verdade, torci muito para 
qrie V~Ex•, em 1982, pudesse chegar ao Sena
do Federal, mas V, Ex~ ficou quatro anos 
fora da política, voltando à cena política em 
1986. Se V. E-r não tivesse sido um bom 
Governador, se V. Ex• não tivesse feito o 
que fez pelo RiO GraD.de do Norte- pergun
to a V. Ex• -, teria V, EX" condição de chegar 
ao Senado; corno chegou 'J Teria V. EX' condi
ção de se ele_ge:r, como se elegeu? Então, 

__ hoje, V. Ex• é uma liderança no Rio Grande 
do Norte. 

Por isso mesmo é que, hoje, mais do que 
nunca, tenho dado as minhas entrevistas no 
Estado e tenho falado em rádio, jornal, tele
visão, e tenho dito que é de fundamental im
portância, para que possamos caminhar e fa-

-zer com que o Rio GraO:de dõ -Norte saia 
dessa condição de pobreza em que está e da 
falência em que foi envolvido, tendo, acima 
de tudo, a participação de todos. E o Senador 
Lavoisier Maia é muito importante para que 
possamos, então, formar aquele mesmo gru
po que conseguimos em 1982; é muito impor
tante que o Senador Lavoisier Maia -digo. 
aqui, no Senado Federal, digo para V. Ex~. 
Sr. Presid_ente, e para os demais Se!]adores 
em plenáríó~-e-p:iia aqueles que estão em 
seus Gabinetes -que a importância -de La
voisier Maia no processo eleitoral de 3 de 
outubro é fundamental, porque S. Ex~ tem 
exatamente um segmento que o acompanha 
e daria todas as condições para que pudésse
mos, então, obte.t' uma vitória tranqüila, e 
por isso eu estou lutando. Também tenho 
dito, no meu Esta<!_o, que é preciso que acon· 
te"çam agora fatos que tenham sempre bom
beiros par perto e não incendiários. Admito 
que tudo pode ser feito numa campanha polí
tica, menos fatos incompetentes. Que tenha
mos todos competência para administrar esse 
grupo que caminha para uma grande vitória, 
mas que só será efetivada com a participação 
de todos. O Senador Lavoisier Maia é muito 
importante nesse processo político-eleitoral. 
Por isso, Senador, não dirigi a V. Er nenhu
ma palavra generosa; dirigi palavras de reco
nhecimento. 

Sr. Presidente, encerro o meu pronuncia
mento dizendo que estou solidário e apre
sento as minhas congratulações ao Senhor 
Presidente da República, que, reconhecendo 
a injustiça que seria praticada contra os co
municadores, vetou o·artigo da Lei das Inele
gibilidades que deixava de fora dos progra
mas os comunicadores d_e rádio e de televisão. 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Carlos Al
berto, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Áureo Mello, Suplente de 
Secretário. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

à SR. PRESIDENTE (A.ureo MeÜo) -
Tem a palavra o nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, serei breve, p·orque ainda espero 
poder rezar um pouco na Páscoa dos Con
gressistas. 
~-conversando com o SeDado-r Luiz Viana, 

comentávamos que no passado usava-se a ex
pressão "fulano não queria nada com A Voz 
do Brasil". E aí me veio à mente uma notíci<l 
que li hoje, de que os proprietários de rádio 
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estavam pleiteando acabar com~ A Voz doBra
sH. 

Ora, Sr. Presidente, já me manifestei con
trário ao projeto que está víndo da Câm'ara, 
a respeito do programa de televisão .obriga· 
tório, diário, de lO minutos, em todas as tele
visões e rádios do Brasil, mas não posso ser 
favorável a que se queira acabar com A Voz 
do Brasil, porque, no meu entendimento, A 
Voz do Brasil é o_ jornal de milhões e milhões 
de brasileiros espalhados por este País, prin
cipalmente no interior. Eles tomam conheci
mento do que se passa no dia-a-dia não só 
dos trabalhos legislativos como também do 
Executivo, e deles ·tomam conhecimento 
através daquela hora diária que há na Voz 
do Brasil. 

Sr. Presidente, já por várias vezes me nlani-
festei sobre a necessidade de se dar conheci
mento ao público daquilo que é realizado no 
Congresso NacionaJ, e A Voz do Brasil ta.m
bém é o vefculo de comunicação do que se 
passa na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal. 

Por isso, Sr. Presidente, desde já manifesto 
o meu totaJ repúdio a essa idéia de se acabar 
com A Voz do Brasil. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Pois 
não, com todo o prazer nobre Senador Ney 
·Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão_:_ Sen3d0r Jutahy 
Magalhães, solidarizo-me com V. Ex~ pelo 
seu pronunciamento e por seu ponto de vista 
de não se acabar com A Voz do Brasil. Esse 
programa é antigO, sempre trazendo informa
ção, o povo brasileiro. se acostumou a ouvi-lo. 
Nobre Senador Jutahy Magalhães, em rela
ção aos 10 minutos que a televisão destinaria 
às informações do Congresso_, estou ao lado 
de V. Ex•, posicionando-me contra. Nobre 
Senador Jutahy Magalhães, à época da Cons
tituinte, aqueles 5 miriutos diários de infor
mações, o Diário da Constituinte, as Mesas 
do Senado e da Câmara deviam. ter entrado 
em entendirnento para que aqueles cinco mi
nutos de informação continuassem. O povo 
brasileiro já estava acomp3nhando, passo a 
passo, o desempef!.hO do Congresso, o traba
lho da Constituinte. Esses cincos minutos de
dicados à informação das atividades do Con
gresso poderiam continuar, o que seria muito 
importante no que concerne às informações 
das atividades do Congresso Nacional. Quan
to a acabarmos com A Voz do Brasil, solidari
zo-me com V. Ex~, estou de pleno acordo, 
isso não pode acontecer. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agra
deço a V. Ex•, Senador Ney Maranhão, pela 
manifestação solidária a este-pensamento, 
porque, nessa questão das televisões, o meu 
pensamento é ·apresentar uma emenda em 
Plenário, estabelecendo a obrigatoriedade de 
se transmitir noticiário do Congresso Nacio
nal através das televisões estatais, dando ao 
público, portanto, a oportunidade de tomar 
conhecimento do que se realiza no Congresso 

Nacional. É lógico que qualquer pesquisa do 
IBOPE dará como resultado "traços" à au
diência desse programa. Talvez no sistema 
educativo, que as empresas estatais de televi
são são obrigadas a fazer, elas levarão tam
bém um pouco de educação ao público a res
peito do qUe se passa, na realidade, dentro 
do Congresso Nacional. 

Então, quem desejar conhecer_ os noss-os 
trabalhos poderá assistir a esses programas. 
É claro que não teremos condições de fazer 
aquilo _que outros país.es já fazem: a trans
míssáó direta dos trabalhos do Legislativo, 
para que a parcela da sociedade interessada 
no que está ocorrendo no Congresso tenha 
possíbílidade de tomar conhecimento das dis
cussões, através de um programa _de televi
são, gerado ao vivo. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
não, nobre Sena:dor. 

_ O Sr. Mansueto de Lavor- O pronuncia
mento de V. Er é da maior oportunidade. 
Essa notícia de que setores ligados â radiodi
fusão querem acabar com a Voz do Brasil, 
me-parece uma ameaça, para que o Senado 
recue em uma posição que irá tomar daqui 
a pOUcoS dias sobre o projeto que veio da 
Câmara, concernente aos dez minutos desti
nados pelas televísões à divulgação das atívi
dade do Congresso. Não é com ameaças desse 
típo que vamos retroceder ou também avan
çar dentro daquilo que não é a nossa convic
ção. Cada um tem a sua convicção. O debate 
democrático vai ser estabelecido. Se achar
mos que não interessa ao País nem ã Insti
tuição Congresso-üm espaço diário·em todas 
as televisões brasileiras, vamos rejeitar o pro
jeto da Câmara. Mas, se achannos que esse 
espaço é importante para a Instituição, para 
a democracia, para o debate, creio que tam
bém não vamos recuar frente a posições e 
ameaças desse tipo. Quero apenas dizer que 
A Voz do Brasil é programa amado pelo povo. 
Até há poucos anos era realmente de baixa 
audíência. No entanto, nunca deixou de ter 
_ouvintes tradicionais, hístóricos, pessoas que 
se habituavam a ouvir A Voz do Brasil. Hoje, 
tendo em vista maior dinâmica introduzida 
nesse programa oficial, que serve ao Execu
tivo e às Casas do CongresfiO, posso dizer 
que alcança bom índice de audíência. É claro 
a sociedade brasileira não iria permitir se aca
basse com a A Voz do Brasil. Mesmo que 
o Congresso- quisesse cometer o desatino de 
extinguir esse programa, üia ser pressionado 
pela sociedade para que continuasse o pro
grama. No que toca ao programa de televi
são, reservo-me para, no momento certo dos 
debates, emitir opinião sobre o assunto, que 
estou esudando a fundo. É, realmente, algo 
que me fascina, será um desafio para nós. 
Não podemos retroceder, por pressões de 
quem quer que seja. nem por pressões desse 
tipo, de se acabar com A Voz do Brasil, nem 
por pressões das grandes cadeias de televisão. 
E precisO também fortalecer-se aqui um pau-

co - usando a palavra da moda - a isono~ 
mia. As emissoras de rádio são conce_ssio
nárias e cedem uma hora da sua programa
ção. de graça. para A Voz do Brasil, e maís 
meia hora pata o Projeto Minerva - uma 
hora e meia por dia normalmente. As emis
soras de televísão, com muito maior poder, 
com muito mais faturamento, não cedem um 
minuto sequer por dia. Portanto, está haven
do um tratamento desigual a este respeito, 
porque nãO cedem ao Executivo nem ao Le· 
gislativo, a não ser quando convocadas em 
cadeia, extraordinariamente. É preciso pen
sar se são bons ou ruins os dez minutos diá
rios, obrigatoriamente, em todas as estaçóes 
de televisões, em cadeia nacional, no horário 
da novela. Se isso vaí ser bom ou ruim, não 
vamos discutir agora, Sei, sim, que há um 
tratamento desigual do Poder Público para 
com as emissoras concessionárias dos -cimais 
de rádio e as emissoras concessionárias dos 
canais de televisão. Essas últimas,_ mais pode
rosas1 mais riCas, riâo dão um minuto diário 
ao Poder Público para a divulgação dos seus 
programas, das suas explicações ao povo bra
síleiro. Por outro lado, as emissoras de rádio 
sã:;~ realmente sacrificadas em uma hora e 
meia diariamente: A Voz do Brasil e o Projeto 
Minerva, e há dias em que vai ao ar o Projeto 
do Guia eleitoral. Esta é uma questão dispu
tável, que precisa de bastante estudo. Creio 
que ninguém, pressionado, vai tomar posição 
no congresso, como a de se acabar com A 
Voz do Brasil, ou a das grandes emissoras 
de televisão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra
deço a V. Ex" o seu aparte. V. Ex~ tem toda 
razão: Não podemos tomar aqui decisões le
·vando em consideração qualquer tipo de 
press-ãO. Logicamente, há várias opiniões so· 
bre esse projeto_, opiniões divergentes, conflb 
tántes, e algumas consensuãis, a respeito da
quilo que deve ser feffo por parte do Senado. 
No meu entendimento, não é adequado o 
programa diário de dez minutos, porque não 
trará benefício à imagem da Instituição. A 
instituição-deve ter o díreito, através das Pre
sidências da Câmara dos Deputados e do Se_
nado Federal, de requerer o horá!:io sempre 
que for neceSsáriO- defendê-la. Os dez minu
tos seriam - talvez a expressão não seja a 
maís adequada - mais no âmbito eleitoral. 
Por isso, não considero que este seja o cami
nho mais apropriado. Já para dar o direito 
de se informar a quem o desejar fazê-lo. suge
riria fosse feita a referida divulgação através 
das TV~ Educativas, das TVs estatais, por
que, no caso, haveria o sentido educacional 
propriamente dito, e essas televisões estatais 
teriam, portanto, a obrigação de divulgar ao 
público as atividades levadas a efeito n'? Con
gresso. 

Sr. Presidente, a notícia que li hoje levou
me a fazer uma manifestação de contrarie
dade. Por isso, quis expressá-Ia de imediato. 

Agora, pretendo ir rezar um pouco pdr 
este País, porque este Brasil precisa das Ora
ções de todo_s O$, brasileiros qu_e têm fé. (Mui
to bem! Palmas.) 
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O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, pe· -
ço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Tem a palavra o nobre Senador Ney Mara· 
nhão. 

OSR. NEY MARANHÃO(PRN- PE. Co
mo Líder. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
da imprensa nacional, destaco o Correio Bra· 
ziliense~que traz na sua edição de 15 de maio 
próximo passado, a seguinte notícia: 

"'VISITA DE RORIZ A TAIWAN 
ESTREITA LAÇO COMERCIAL 

Tóquio - Conio convidado especial 
do presidente eleito, Lee Teng Hiu, o 
ex-ministro Joaquim Roriz inicia hoje vi
sita oficial ã república de Taiwan (ilha 
de Formosa), onde ficará até quinta-fei
ra. O Presidente Lee Teng, qtie tomará 
posse no próXimo de)mingo, soube d~ 
viagem do ex-ministro da AgricUltura ão 
Japão e solicitou a extensãodoseu pro· 
grama até Taiwan, pretendendo estreitar 
relações comerciais com o Brasil. 

Taiwan hoje eni dia apresenta um do~ 
desempenhos comerciais mcííS SUrpreen· 
dentes do mundo, registrando um supe
rávit que supera iitclusive o do __ Japão. 
O Brasil não possui embaixada no país, 
mas começa a operar na capital, Taipei. 
através de um pequeno escritório comer· 
cial admin"iStrado pelo embaixador Jorge 
Pires do Rio, que foi chefe do cerimonial 
no governo do DF até março p~ssado, 
conhecendo bem Joaquim Rofiz. 

O programa do eX-mínistro erri. Tai
wan inclui visita ao Conselho de Agri· 
cultura e ao Centro Mundial de Comér" 
cio, e também ao Ministério das Rela
ções Exteriores. Ele visitará também o 
Laboratório Marinho de Tonkang, a zo~ 
na da Indústria de Exportação de Chien
chen e a Associação de Agricultores de 
Fengshan. 

O governador de Tóquio, Suzuki 
Shum-lchí, recebeu em audiência Joa~ 
quim Roriz, com quem conversou sobre 
o desafio de se a-dministrar uma capital 
federal. Suzuki vai visitar o Brasil em 
junho e estará em BrasHia no- dia 15. 
Em São Paulo, ele assinará com o gover~ 
nador Orestes Quérciá um comPromisso 
plo qual a capital paulista e Tóquio se 
t• ;rnam cidades irmãs. 

Na sua visita -a Brasília, o governador 
de Tóquio pretende ser recebido tani~ 
bém pelo Presidente Collor. assunto que 
já está sendo_ tratado pela embaixada dó 
Japão. Ele incentivou· Joaquim Roriz D.a · 
sua campanha como candidato, e disse 
que pretende recebê-lo em Tóquio nO 
próximo ano já como governador do 
DF." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há muito 
tempo estamos lutando para que esse estrei
tamento de relações comerciais com o Brasil: 
~concretize, inclusive, o Corigresso" NaciO·' 

na\, através de mais de 400 assinaturas de 
Senadores e Deputados, encaminhou um me
morial ao Presidente da República, mostran
do as vantagens desse estreitamento comer
cial com Formosa. 

Os chineses, que negociam com o Brasil, 
tinham uma dificuldade muito grande ao to
cante ao visto provisório, que levava até 90 
dias para ser concedido; eles, com os dólares 
no bol~o para comprar, tinham essa dificul
dade, Entretanto, com o apoio do Congresso, 
o Itamaraty íe:1; com que esses vistos passas
sem a ser expedidos não mais em 90 dias, 
mas em 8 ou 10 dias. Isso incrementou ainda 
mais os laços comerciais com a Ilha de For
mosa. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no ano 
passado, o comérciO do Brasil com Formosa 
chegou a 700 milhões de dólares, ou seja, 
quase o montante do comércío com a Argen
tina, e este ano vamos ter um comércio acima 
de um bilhão de dólares. 

Este pronunciamento qu_e faço vem-se coa
dunar com a posição do Governo em abrir 
o comércio para outras nações, principalmen
te em se tratando desse escritório comercial 
C'orireSSê-tigre asiático, que dará uma impor
tância fundamental aos investimentos de For· 
mosa, que, prioritariamente, estão presti
giando o micr'?.z médio e pequeno empresá
rios do BrasiL E exatamente este o setor que 
temos que prestigiar, pois encontramos nele 
o maior número de pessoa<; empreg~das. 

ASsim sendo, Sr. Presidente, espero que 
tudo se concretize o mais rapidamente possí
vel. Játemos--riin escritório de fato em Taiwan 
-como diz aqui a imprensa e um escritório 
em São_ Paulo, cujo Diretõi:Pú:sidente é o 
Dr. Bing F. Yen, do Centro Comercial Taipé. 
b preciso apenas o apoio do Governo do Pre
sidente Collor, que assumiu o compromisso 
com a Nação de desenvolver este País. 
__ Formosa está neste contexto, comercial
mente falando. Não estou falando das rela
ções diplomáticas, estou falando das relaçõ~s 
comerciais, que-sãó riluito iinportanteS para 
o deSenVOlvimento do País, principalmente, 
para o Nordeste, onde os chineses querem 
investir maciçamente nas áreas das micro, 
médias e pequenas empresao;, 

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

-o SR. PRESIDENTE (Áureo- Mcllo)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR(PMDB - BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente. Srs. Senadores, ..... é preferível preve
nir os-delitos do que puni-los; todo legislador 
sábio. procura impedir o mal do que repará
lo". Assim preceitua Césare Be_ccaria, em sua 
célebre obra ·~Dos Delitos e das Penas". 

Como membro desta Casa do Legislativo 
e como cidadão preocupado com a realidade 
cruel que oprime a tranqüilidade e a vida 
de cada brasileiro, trago a este colendo Plená
rio o tema da violencia urbana. Inúmeras ve
zes foi esse assunto tratado em nossas sessões. 

Coligas ilustre.<; allearam suas vozes em análi
ses sérias e em proposta::. exeqüíveís. Entre· 
tanto, o aumento da criminalidade é assus
tador e o número de vítimas fatais também 
se eleva a cada dia. 

t do conhecimento de todos a minha for· 
mação na área das Ciências Exatas, Não me 
arvoro, portanto, em profundo conhecedor 
da matéria, própria do Diretor, da SOclo10: 
gia, da Antropologia Cultural e de outros 
campos das chamadas Ciências Sociais. Lei
tor assíduo, porém, venho encontrando em 
livros e periódicos afirmativas terrificantes e 
dados inacreditáveis. Senti-me, por canse
quinte, no dever de alertar os nobres sena
do'res para o agravamento deste problema 
que ameaça todo e qualquer cidadão brasi
leiro, sem distinção de idade, posição social 
ou situação económica. 

Conht!cemos de longas datas as várias for
mas de violência urbana: o uso e o tráfico 
de entorpecentes, os crimes cometidos contra 
a mulher. as infrações de trânsito com vítimas 
fatais, os assaltos, os seqüestros, os assassi
natos e tantos outros. Só no ano de 1989 
aconteceram mais de 400 assaltos a bancos. 

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, dois aspectos relativamente recentes 
atestam o desenvolvimento da criminalidade, 
acuando ocidadão urbano de forma nunca 
antes ocorrida. 

Primeiro, os atentados por encomenda, 
que fizeram as grandes cidades do Sul e do 
Sudeste conhecer os métodos corriq 1.1eiros no 
Norte e no Nordeste. 

Segundo, os impressionantes arsenais loca· 
lizados nos morros, de onde se irradiam o 
comércio de dro_gas, o jogo do bichO- e as 
qUadrilhas de assaltantes. São metralhado
ras de grande porte, inclusive a Uzi israe
lense; fuzis de fabricação estrangeira, como 
o Colt Ar-15 -arma de guerra, de fabricação 
americana -, deixando claro que o tráfico 
de armas é quase livre. O mercado clandes~ 
tino permite aos marginais a posse de arma
mentos pesados superiores aos de que a polí
cia dispõe. -

Enquanto isso, proliféram as empresas de 
segurança, como um reflexo da insegurança 
geral, da ineficiência dos aparatos policial e 
judiciário e da inércia das autoridades. Ao 
mesmo tempo. o cidadão trabalhador, pacto 
e honesto, se vê na _cOntingência e até na 
obrigação de também se armar para proteger 
a fam!lia e os bens. 

Parece que nos aproximamos de uma gerra 
civil sem precedentes ou, c_omo afirma o Jor
nal do Brasil: 

"Quando nas favelas são encontrados 
lança-rojões antitanques, granadas, 
bombas de gás, metralhadoras vindas de 
toda a parte do mundo, não resta dúvida 
de que, pelo próprio teor dos armamen· 
tos, a guerra urbana está prestes a eclo
dir. É uma guerra que deveria ser trava
da entre polícia e quadrilhas, mas que, 
pelo avanço das quadrilhas e o recuo da 
polícia, acabará desabando unicame!J.te 
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sobre a população ofendida. C .. ) Chega
mos ao fim da linha." 

É conhecido de todos que a população pri
sional no Brasil está atu'alme"ilte em torno 
de 90.000 presos, para uma capacidade de 
lotação de 45.000 vagas. Apresenta, pois, um 
déficit de 50%. Dentre os 90.000 presos, 
aproximadamente 30.000 são altamente peri
gosos e devem permanecer em presídios de 
segurança máxima. Os demais, em regime 
semi-aberto e aberto. 

Segundo os especialh;ta'i, as medidas priva
tivas da liberdade têm como objetivo prote
ger as Sociedade contra o crime e trazem 
a conotação de reeducação, de ressocializa
ção, ou seja, de reintegração do homem en
carcerado. 

Pois bem, a maioria dos delitos conside
rados hediondos ou brutais são cometidos PQr 
egressos- assim afirmam as publicações-, 
por criminosos que já cumpriál.m pena priva~ 
tiva de liberdade. Tal situação evidencia a 
ineficiência, a falência do nosso Sistema Peni-
tenciáilo. -

Para mim, e acredito que para todos, so
bressai uma causa óbvia: presos provisórios 
cumprem pena junto com presos definitivos; 
primários recuperáveis são internados nas 
mesmas celas em que estão reincidentes de 
alta periculosidade. AJém disso, sabe-5e que 
a prisão acarreta sérias conseqüências ao indi
vfduo; a pennanéncia no cárcere desperso
naliza a identidade, acarretando a perda dos 
papéis sociais mais importante, tais como os 
de pai, esposo e profissional. 

Chamou-me a atençãO um 3.rtig"c) de Cân
dido Furtado Maia Neto, publicado pelo Cor
reio Braziliense, em novembro do ano passa
do. Como a autoridade de Secretário de Jus
tiça e Segurança Pública do Ministério da Jus
tiça, Maia Neto afirmava a importância de 
se definir com precisão ó ·regíine de cumpri
mento de pena do condenado, de acordo com 
o seu grau de periculosidade e personalidade 
social. 

Destacava, outrossim, OUtras soluções es
tritamente legais, como a construção de casas 
do albergado e de colônias agrícolas, indis
pensáveis à diminUição da taxa de reincídên

-cia crimiifal. Alertava, ainda, para medidas 
altermativas da perda de liberdade, com a 
criação de Patronatos, Conselhos da Comu
nidade e prestações de serviços à comuni

, dade. 
A meu ver, a prestação__de serviços à comu

nidade é uma das soluções mais relevantes, 
por ser uma pena de caráter social. Seu obje~ 
tivo é impedir a produção dos males da prisão 
nos condenados recuperáveis. Reveste~se, 
também, de um caráter compensatório, por 
ressarcir a sociedade de um prejuízo a ela 
causada. 

O artigo de Maia Neto abrange, finalmen
te, o ângulo mais infeliz da violência, o da 
delinqüência infantil. Os fatores que predis
põem ao delito, entre os quais a convivência 
ambiental, a instabilidade afetiva e a miséria 
financeira, transformam Os menores- infrato~ 
res de ontem e de hoje nos marginais de ama~ 

nhã. Dessa forina, a crimírialidade se previne 
com o comb<:ltc à prátiCa de infrações de me
nores. 

Considero corretíssima essa proposta, na 
medida em que ela corresponde àspalavras 
do psicólogo Jacob Golberg: 

''A situação da juventude e da infância 
é hoje realmente o mais dramático pro
blema da sociedade brasileira. Os índices 
de auto-rejeição, insegurança, impulsos 
de necrofilia (amor à morte), alienação, 
desinformação e outros problemas são 
tão elevados que fazem temer o futuro 
da nossa sociedade. O Brasil está come
tendo genocídio a -longo -prazo contra sua 
Juventude.·· 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tal afirma
tiva apesar de realista, pareceu-me extrema
mente forte. Qual não foi~ porém, à-minha 
surpresa. aõ me·deparár, no livro "A guerra 
dos meninos - assassinatos de menores do 
Brasil", do jornalista Gilberto Dimenstein 
(Ed. Brasiliense - 1990), com o seguinte 
parágrafo: -

"É possível dizer e proVar que hoje 
no Brasil existe um processo fragmen
tado e em crescimento de extermínio de 
menores infratores ou supostos infrato
res- uma polítiCa que conta com convi~ 
vência de amplos segmentos sociais, 
aprovados com a· insegurança dos gran
des centros urbanos. Conta, sobretudo, 
com a participação, apoio ou convivên
cia da polícia." 

Algumas páginas a seguir, Hélio Saboya, 
que, antes de ser Secretário de Segurança 
do Rio de Janeiro, atuou em movimentos 
de defesa dos Direitos Humanos, asseverava: 

"Existe um processo de extermínio de 
menores em várias partes do país." 

Sr. Presidente, Srs. senadores, as informa~ 
çóes contidas nessa. obra são estarrecedoras! 

Afirma, por exemplo, que, apesar de im
preciso e subestimado, o número de menores 
tido como "infratoreis", assassinados por gru~ 
pos de extermínio, atingiu, em 1989, a média 
de 1 por dia. Em cada 100 menores vítimas 
dos grupos de extennínio, 33 foram elimina
dos por esquadrões. 

Para termos um padrão de comparação, 
·em seis mese-s de guerra civil rio Líbano -
de março a agosto de 89 - morreram 850 
pessoas. Dentre essas, segundo os registras 
oficiais e da Cruz Vermelha, estavam 30 me
nores, incluindo-se as vítimas de atentados. 

O aUtor esclarece que- 44% das Crianças 
e adolescentes brasileiros vivem em famílias 
cuja renda per capita é de apenas meio salário 
mínimo. Desse total, a metade vive em lares 
com 1/4 de salário mínimo por cabeça. S~ 
27 milhões de crianças em situação de misé
ria; uma carência que reproduz e estimula 
as atitudes violentas. 

Sr:--Prf:sidente, Sr. Senadores, a crimina~ -
!idade ínfantil é o aspecto mais doloroso e 
deprimente da crise social brasileira. E, ape
sar de todos os segmentos da sociedade esta-

rem conscientes disso, creSce o número de 
crianças que buscam na rua o seu sustento. 

O númei"o' de meninos infratores é bem 
maior que o de meninas, consoante informa
ções de educadores, da polícia e do juizado 
de menores. As estatísticas da Secretaria de 
Segurança do Rio ~e Janeiro c~mprovam 
que, em cada 10 crianças mortas, 1 é do femi
nino. Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
raras são as meninas assassinadas pelos es
quadrões da morte porque, em sua maioria, 
elas se dedicam à prostituição, muitas vezeS 
a partir dos 9 anos de idade. 

Segundo o JBGE, 77% das crianças que 
trabalham ganham meio salário mínimo. Em 
1988, somente 10,5% _4Qs menores entre 10 

. e 14 anos que trabalhavam tinham carteira 
assinada; logo, a majoria ilão desfrutava· de 
nenhum benefício trã6alhista. 

Todos os estudiosos·da delinqüênda hÍfan
til asseveram que proporcionar estudo aos 
menores carentes, visando à colocação no 
mercado de trabalho, é uma·das poucas solu~ 
ções para se evitar a prolifefação de iÍlfratores 
e cortar essa cirazidã diabólica. No entanto 
informa o Ministério do Traba"lho que o nívei 
de desemprego entre menores é três vezes 
maior que entre os adultos. Na atual conjun
tura, especialmente, com o índice de desem
prego aumentando de Jorma assustadora, po
demos aguardar um aumento significatiVo da 
escalada de violência. -

Uma experiência interessante está sendO 
realizada na favela do Calabar, situada numa 
região valorizitda de Salvador. Naquele am
biente de pobreza que abriga bandos de mar
ginais, instalou-se uma organização comuní
tária liderada pelo jornalista Fernando Con
ceição. Foram'criadas escolas práticas de,pa
daria, sorveteria e sabone_teria,. com o obje
tivo de preencher as lacunas da carência esco
lar, com um mfnii!_l~ -~e especialização. A 
prioridade é oferecer opções de atividade pa
ra evitar a marginalização do menor. O pro
duto da apredizagem atende às necessidades 
de escola e uma parte vai para os aprendizes. 

Sr. Presidente, Sr. Senadores, aparente
men.te tudo corre bem COlJl as escolas práticas 
do CalaJ:>ar, _porém é_ entre os aprendizes que 
os traficantes procuram arregimentar os 
agentes de seus negócios escuros. Os meninos 
ganham cinco vezes mais no tráfico de drogas. 
E por que, Srs. Senadores? Porque, com·o 
o menor não pode ser processado ou preso, 
fica mais exposto ao envolvimento pelas qua
drilhas, por ser uma mão-de-obra barata e 
facilmente reciclável. Atualmerite, confonne 
os juízes de menores, aumentou a crimina~ 
!idade infantil também nas -áreàs dos homí
cfdios e latrocínios, principalmente na-s gra'Õ.'
des cidades. 

Os menores carentes são- submetidos a 
maus tratos constantes: em c;asa, nas ruas, 
nas delegacias e nos centros de recupe,ração 
oficiais. A falta de perspectivas, o ·cantata 

-freqüe-iite com marginais, as necessidades bá~ 
sicãs Seriipre insatisfeitas, ·a a~essão policial 
dentro· e fora das instituições oficiais, tudo 
converge para gerar ~m ambiente propício 
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à cultura da violência. A grande maioria usa 
drogas, principalmente a cola de sapateiro, 
que alivia a fome e reduz o medo e a tensão. 
Esse vício os distancia ainda mais do trabalho 
e do estudo. 

O estudo seria uma solução parcial, mas 
há obstáculos quase intransponíveis. Segun
do o Ministério da Educação, existem, apro
ximadamente 4,3 milhões de crianças e ado
lescentes fora da escola. Por outro lado, a 
maioria dos meninos carentes e infratores não 

o nobre Colega, e quero unir aos seus os 
meus esforços, na defesa das crianças brasi
leiras ameaçadas pela miséria, pela fome, pe
las doenças. AoS ·menores carentes quase tu
do foi negado. Que possamos lhes assegurar, 
pelo menos, o direito à vida. (Muito bem! 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Moisés 
Abrão. 

temdocumentos,éindisciJ>Iinadaeagressiva. O SR. MOISFS-ABRÃO (PDC- 'Í'Ó~-Pro-
além de pouco assimilar os currículos que nuncia o segUinte_ discurso.) - Sr. Presiden· 
não correspondem à realidade em que vivem. te, Srs. Senadc?res, a despeito da benevolên· 

Registra-se um aumento cada vez maior cia com que- procuramos encarar certas atitu· 
da evasão escolar e o nível de ensino não des políticas, vemos-nos obrigados a transpor 
é de boa qualidade. De cada 100 crianças os limites da tolerância e chegar à fronteira 
que ingressam na 1~ série, apenas 13 -menos da revolta: e da inquietude, porque tornaram· 
de 10%- concluem o 1~ grau. Para comple- se sem sentido os apelos ã calma. 
tar o quadro negativo, a média salarial dos Pasmem os senhores que uma operação to-
professores primários no Brasil é de três salá- tineira do Tribunal de Contas do Estado do 
rios mínimos. Tocantins; no Município de Porto Nacional, 

Um trabalho como esse, de recuperação precedida de muitas outras realizadas em di-
e reintegração de delinqüentes infantis e me- versas prefeituras, com o único objetivo de 
nores c<lrentes, vem sendo· realizado com· uma inspeção de natureza financeira, contá~ 
muita dedicação, ~m Salvador, no Instituto bil, patrimonial e operacional da municipa-
São Gf!r3.ldo, administrado pelo Jesuíta Cló- !idade, tenta ser trarlsfOCJllada, por motivos 
vis Piazza, qUe iniciou na hália sua atuação- no mínimo suspeitos, em uma bandeira con-
junto aos meninos de rua e integrou a Pasto- tra 1,1ma suposta perseguição política movida 
ral Carcerária. Esse religioso, gue estudou ao Go:vernõ-Ioc_al. . 
economia, filosofia e psicologia,· procura ·en- O esta'rrecedor no caso ê ser ela empal-
tender a linguagem da agressividade e estabe~ m<lda por políticos alienígenas que, sem co-
lecer uma aproximação afetiva com esses me- nhecimento de causas e com total desrespeito 
nores. Não obstante a ·capacidade e a paciên- à ética, uma pretensa solidariedade partidá-
cia, nem sempre ele obtém êxito. ria, para lá hoje partem embarcando juntos 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, da mesma na canoa furada dos frustrados políticos lo-
forma que o Instituto São Geraldo, muitas cais, que, no desespero da derrota, pouco 
outras instituições, quase todas religiosas, se importam de denegrir perante o Brasil a 
tentam reintegrar à sociedade o menor caren- imagem de uni Estado que luta, heroicamen-
te. É; no entanto, Ulll contingente de 27 mi- te, por consolidar-se na Federação. 
Ihões de crianç{ls em condições subnormais Ironicamente, essa carav?-Da 4e parlamen-
que, em pouquíssimo tempo, se transformará tares é formada por constituintes que aprova-
em um exército de adultos m<lrginais. ram a .criação do novo EStado e que, por 

Diz o cientista político Deodato Rivera, isso mesmo, estariam mais _qu~ _outrOS:, na 
estudioso da violência contra menores, que obrigação de ajudá-lo na sua implantação e 
o Estado está, na verdade, produzindo delin- no seu desenvolvimento, imunes à tentação 
qüentes. _ . dos motivos eleitoreiroS do seu Partido. 

É preciso reverter essa situação. ~ inadiá- Infelizmente, esses parlamentares não co~ 
vel que o Estado assuma a responsabilidade nhecem de perto o povo tocantinense, sim-
que lhe cabe por lei e desempenhe seu papel pies mas sábio. Do contrário, desistiriam des-
à altura da gravidade do problema. sa empreitãâa inútil, sabedores de que lá não 

Não me sinto seguro para apontar uma so- se conquista o crédito popular através de ex-
lução. Talvez as fazendas-escolas, talvez os pedientes escuros, de tiradas demagógica~ e 
cursos rápidos de semi-qualificação profissio- do desrespeito aos mais comezinhos princí-
nal. Pergunto-me até se o legislador, que- pios norteadores da conduta política. 
rendo amparar o menor, cercando-o de leis Saberiam de_ antemão de que o tocanti-
e exigências, não o afastou do trabalho. Lem- nense não aceita ingerências externas ã sua 
bro-me de que, há muitos anos, as fábricas casa, munidos da cOn!!ciência de que seus pro-
e as oficinas admitiam menoreS aprendizes blemas podem e devem ser resolvidos por 
e, apesar dos aspectos negativos, essas crian- gente da terra e_nunca por estranhos que care~ 
ças eram, posteriormente, encaminhadas ao cem da sua necessária vivência e, por isso 
mercado _de trabalho como profissionais qua~ ··mesmo, eStão privados da mínima sensibi-
lificados. lidade para seu equacionamento, já que esses 

Devemos, porém, a todo custo, impedir não lhe ferem a própria Carne. 
a ação dos grupos de extermínio. Essa forma Enganarn~se se pensrun poder iludir o povo 
deacabarcQmadelinqüêncianãoéasolução; com esse embuste, que os acabará levando, 
constituit antes, o agravamento do problema. e aos seus aliados, pelo caminho do ridículo, 
O Senador Fernando Henrique já_ requereu do abandono e do descrédito. 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para Seus propósitos inconfessáveis, mascara-
. investi~ esses grupost Congratulo-me com ~dos nessa conspiração sórdida, serão desnu-

çlados aos olhos do to_cantinense que saberá 
repeli-los ã altura, banindo-os de volta aos 
seus pagos com a lição aprendida de não tri
pudiar sobre um Estado por ora desfavore
cido, mas que um dia, mercê de Deus e da 
fibra de sua gente, poderá se ombrar com 
9 deles. 

Sirva esse episódio para alertar, de uma 
vez por todas, o nosso povo a respeito dos 
que teimam em convocar foràsteiros para a 
cura dos nossos males. Até mesmo de pessoas 
que participaram de maneira decisiva - pois 
pertencentes à mesma panela peemebistas --
do cruel saque promovido pelo atual Gover-_ 
nci de Goiás a um património quê,_-de.f'ato
e de direito, pertenceria ao Estado do Tocan
tins. 

Lembremo-nos daquela atitude desumana, 
do aproveitamento do interregno entre a cria
ção e a implantação do nosso Estado para 
apropriar-se, indevidamente, dos bens de 
uma região já bã.stante sofrida e extrema-
mente carente. _ . , . . 

De armamentos a grupos geradores, de via~ 
toras policíais a mobiliário escolar, de equipa
mentos hospitalares a maquinário agrícola,· 
nada foi esquecidO, tudo foi meticulOsainente 
desviado para Goíás, restando-nos apenas a 
sucata. 

Impossível justificar esse processo de esva
ziamento a que fomos submetidos. Afirial, 
somos todos brasileiros e até há pouco tempo 
goianos. Hoje somos tocantinenses, mas c'oh
tinuamos brasileiros e irmãos. Não merecfa
mos esse tratamento de desprezo, de ihSChSi- ' 
bilidade, de desconsideração. 

BÉG, CaixegO, Metago-; e tod~ o patri~ 
mônio de Goiás foi constituído com a colabo
ração dos tocantínenses. O Governador do 
PMDB foi eleito também com seus votos. 
Inimagináveis que uma divisão territorial os 
levasse à condenação, por esse mesmo Go-, 
vemo, de morrer de fome pela recusa d~ re
conhecimento dos seus direitos trabalhistas· 
e pelo esfacelamento dos meios materiaiS que 
lhes possibilitaria urna assistência social. àin-· 
da que precária. 

Não bastasse todo o mal já feito, conti
nuam furtando-se, até hoje, a entregar-nos 
a usina de calcário e impedindo a produção 
de mina de ouro de Almas. Persistem em 
exigir o bloqueio e transferência das lin_has 
telefónicas que se encontram no Tocantins 
e, recentemente, tiveram o desplante de lei~ 
loar o grupo gerador que se encontiva no 
Projeto Rio Formoso. 

NãO nos esqueçamos do equipamento já 
adquirido para o Hospital de Gurupi e que 
não nos foi remetido; e dos recursos orçamen
tários que não nos foram repassados, nossos 
de direito, porque, criado em 5 de outubro 
de 1988, o Estado do Tocantins não pudera 
ser contemplado no Orçamento G_eral da 
União para 1989. 

Poderíamos nos estender em outros exem
plos. Mas estes são o bastante para ilustrar 
a nocividade dessa prática de_ pedir socorro, 
por falta de competência própria, a pessoas 
sem nenhuma identidade com o Tocantins . 
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É tão ridículo quanto nós o seríamos se nos 
outorgássemos o dirC"ito de ingeréilcia na ad
ministração do Rio Grande do Sul, da Bahia 
ou outro Estado que não fosse o que nos 
elegeu. 

Se forem juStos ós PrincípioS em que se 
fundamentam estas observações, e estamos 
certos de que o são, arrepender-se-ão esses 
eventureiros políticos pela desafortunada 
missão. 

Serão vítimas da própria a-rmadilha que ur
diram e terão, a reação que merecem de um 
povo sofrido, mas de caráter, cioso da sua 
autonomia, confiante na capacidade dos que 
foram forjãdos no seu próprio meio. 
Tenh~m a certeza de que lhes será dito, 

em uníssono: precisamos de ajuda sim, por-· 
que a carência aqui é gninde; precisamos de 
parceiros sim, porque é árdua a tarefa de 
implantação do Estado; mas que venham com 
honestidade de propósitos e livres dos obje
tivos eleitoreiros. Do contrário, apressem-se 
em ir embora; nossos problemas são muitos, 
o caminho é íngreme e não temos tempo a 
perder com tagarelices inconseqüentes de 
quem não está familiarizado com nossas difi
culdades. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não deve 
esta Casa se surpreender com a aparente as
pereza de nossas palavras, acostumada que 
está ao nosso espírito coriciliador. 

Porque essa intempestiva, extemporânea 
e imprudente tentativa de ingerência na auto
nomia administrativa -do nosso Estado, não 
comporta atitude menos severa. Os ingre
dientes do nosso inconformismo estão na in
tromissão indevida, e faltaríamos com o nos
so dever se não alertássemos desta tribuna 1 

para o desrespeito de que estamos sendo al
vos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Áurelo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
de'_Carli. 

O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB- AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.Presi· 
dente, Srs. Senadores, no Brasil, a região 
adequada para a cultura da malva e da -juta 
é'o Norte, principalmente os_ Estados do 
Amazonas e do Pará, cujos sOlOS,-cJíma e 
regime fluvial são os fatores apropriados ao 
crescimento das plantas e à maceração __ das 

. hastes. , 
A jota, introduzida em 1930 pelos primei· 

ros imigrantes japoneses que se instalaram 
no Amazonas, após uma série de experimen
taçóes agronómicas, e após a substituição das 
sementes originárias do Paquistão e de For· 
mosa pelas da Índia, proporcionaram às poM 

. pulações ribeirinhas, do interior da Amazô
nia, consideráveis i"eD.dimentos. Plantadas. 
nas várzeas as sementes indianas produziram 

. plantas de quatro .aetros de altura e aproxi

. madamente três IQ.; quilos de produto por 
'hectare. 

A juta exige clima quente a extremamente 
úmido, cerca de 90% de umidade relat~va. 

sendo-lhe especialmente proptcias as planí· 
cies inundáveis e ubertosas do Norte. 

A expansão_ da cultura foi quase imediata. 
As condições ecológicas da Amazónia, seme
l!J.antes às das margens do rio Ganges, facili· 
taram essa expansão, ao lado da necessidade 
do mercado nacional e internacional. 

A chegada da jota na região foi saudada 
na_ ép~JCa como a ''redenção económica do 
Amazonas". O primeiro grande momento 
económico foi o da borracha, até 1910, o se
gundo foi o inagurado pela j]J.ta. Essa cultura 
chegou a representar 50% da receita do m~u 
Estado. no período de 1960/1965, 

Hoje, o índice não .é tão alto como nessa 
época, porém, continua, ainda, grandemente 
significativo. CerCa de cem mil Pessoas, vinte 
mil famílias, têm seu sustento na cultura da 
juta. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope· 
cuária (Embrapa), em pesquisa feita entre 
juticultores, colheu observações gue assegu
ram e realçam a importância sócio-económica 
da cultura de Iibras. Dezcssete vírgula qua· · 
renta e dqis por cento dos produtores interro
gados afiimaram que nada de melhor tinham 
para plantar. 

Os dados mais importantes dessa pesquisa, 
pOrém, dizem respeito ã comercialização: 
sessenta e sete vfrgula dez por cento dos pro
dutores informaram que recebiam adianta· 
mentes para poderem "tocar o seu plantio", 
ficando, posteriormente, inlpossiblitados de 
negoCiar e obter preços melhores, pois a safra 
já estava cativa. 

Outra verificação revelada pelo trabalho 
. da Embrapa é, também, preocupante, e re
trata as dificuldades que os juticultores en· 
frentam: noventa por cento jamais receberam 
qualquer tipo d~ crédito institucionalizado; 
apenas oito por cento haviam recebido tal 
financiamento uma única vez. E setenta por 
cento entregavam seu produto _a intermediá
rios. 

A pesquisa, enfim, demonstrou que, ape
saraã.Tmpórtãncia do produto para a Amazó
nia, os milhares de brasileiros que a cultivam 
vivem e plantam entregues às mais brutais 
e expropriadoras formas de relacionamento 
econômico. -

A produtividade, benfazeja amiga da espe
rança de mais ganhos e menos trabalho, vem 
definhando há tempo, pela inexistência de 
sementes melhoradas e _porque as até hoje 
~mpregadas já perderam parte de seu valor 
germinativo . 

Os benefícios da extensãO rural e da assis
tência técnica não atingem aquelas regiões 
impérvias, onde o Estado não existe e nem 
é conhecido. 

Dir-se-ia, parafraseando Euclides da Cu
nha, que o homem produtor de juta e malva 
no interior da Amazônia 6 um homem insu· 
lado na imensidão verde e recortada de rios, 
"resignado e tenaz, com a placabilidade supe
rior dos fortes",_ vivendo a fatalidade incoer
cfvel, enterrando na mata seu heroísmo, sua 
solidão, suas tragédias espantosas, luta que 
ninguém descreve, nem recompensa, nem ad
mira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso 
que o Governo ouça o clamor sem voz e resig
nado dos produtores de jota e malvada Ama
zônia e, depois de tantos anos de desinteresse 
e ausência, se faça presente com polltica ade·· 
quada ãs peculiaridades de meio, à laboriÕ· 
sidade do homem e à relevância do produto. 

Apesar da~ freqilenteS, ora explícitas. ora 
veladas, investidas das multinacionais do po
lipropileno, as fibras de juta e malva têm 
a preferência assegurada junto dos que preci
sam de sacaria para recolher grãos (milho, 
soja, arroz e feijão), ou para acqndicionar 
produtores de exportação (café, cacau e açú
car). Os sacos confeccionados com fibra de 
juta e malva são de maior resistência e durabi
lidade e permitem um mais seguro empilha· 
menta. 

Além do valor económico para a região, 
o cultivo da juta e da malva é de grande 
importância para os pequenoS produtores, 
que representam quase que a totalidade da 
mão-de-obra dessa atividade económica, 
urna vez que muito poucos plantam de quatro 
a cinco hectares e contratam força de trabalho 
para. a colheita. 

A produção da Amazônia dos anos recen
tes tem atendido totalmente às necessidades 
do mercado brasileiro, gerã.ndo, ainda, exce· 
dentes que são exportados para a Amércia 
Latina, principalmente para a Argentina e 
o Chile; no entanto, ficit. muito aquém der 
Bangladesh, o maior exportador mundial. 

Deve-s_e ressaltar que a malva e a jota são 
produzidas em minifúndios, junto com as cul
turas de subSísténcia e empregam mão-de· 
obra familiar . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores., é hora de 
o Governo Federal interessar-se_por esse se
ter com uma política específica. -

Em primeiro lugar, uma poHtica de preços 
mínimos justos para os produtores. Seme
lhante decisão terá reflexo imediato_, pois a 
perspectiva de maior ou menor preço faz cres

, cer ou diminuir a produção. 
Uma política de crédito que atenda ao 

maior número possível de produtores, a fim 
de pwporcionar-lhes mais tranqüilas condi
ções de trabalho,longe da pressão e da expro
priação acionada pelos intermediários. 

Há poucos dias, Sr. Presidente, a imprensa 
noticiou que a Embrapa irá "abri[ -as portas 
aos produtores rurais", dando prioridade à 
pesquisa aplicada. Pretende a estatal "deSen· 
volver e difundir tecnologia agrícola com ra
pidez e eficiência" e aproximar a pesquisa 
de:;> P_!~dutor rural, criando para isso a figu~a 
do pesquisador extensionista (C.B., 
1905·90). 

Na Amazónia, o setor da produ~ão de mal· 
va e juta é um campo aberto para esses hori
zontes novos que a·empresa quer alcançar. 
Se o fizer, além de interromper o longo e 
injusto abandono a que estão submetidos os 
juticultores em relação ao Governo, terá o 
retorno certo em produção. 

Quanto às indústrias, é imprescindível que 
tenham recursos para modernizar seus par
ques, de modo a competir em nível interna

. cional. 
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Sr. Presidente, Srs. senadores.- é- preciso 
que o Governo coloque um ponto ffnal. no 
inaceitável desinteresse oficial pelo !>etor, 
condenando milhares de trabalhadores à de
sesperança, compelindo-os a refugiarem-se 
nas periferias das grandes cidades, onde,_ s~t:n 
chão e sem teta, engrossam as fileiras do de-

. semprego, da miséria, da marginalidade c da 
demanda de serviços básicos que o Estado 
não tem condições de ofertar. 

O Governo deve voltar seus olhos para es
ses produtores da Amazónia, que se derna
Siãfil nc.rrtabalho, apelando infatigavelmente 
para todos os recursos; a fim de evitar o peno
síssimo êxodo para o desconhecido mundo 
das metrópoles, onde a velhice definha e mor
te e a juventude se desori"enta, estropíando 
ideais e am~squinhando a vid'a. 

Urge que o Brasil acorde da letargia em 
relação ao homem do interior, particular
mente ao homem do interior amazónico, em 
relação aos heróicos juticultores, silenciosos 
e solitários construtores da soberania nacio
nal nos desvãos da floresta, que plantam, cul
tivam, colhem e fazem a hi!>tória da riqueza 
do Brasil. 

O Brasil Novo, para projetar-se na novi· 
dade, para criar e perpetuar os efeitos bené· 
ficos da reconstrução-, deve acabar com os 
anos de desinteresse e abandono à própria 
sorte a que, até agora, foram submetidos os 
juticuttores da Amazónia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, cumpre
me informar que, neste morriento, estou rece
bendo telex do Diretor da Companhia de Fi
nanciamento da Produção, o Dr. Célio Bro· 
vino Ponto, informando que o Ministro da 
Agricultura, em atendimento a Pleito nosso, 
autorizara a liberação de Cr$15 milhões, que 
se encontravam disponíveis no Banco-doBra
sil, aos produtores e cooperativas do Estado 
do Amazonas. Esclarece o Dr. Célio que o 
referido montante, embora aquém do solici· 
tado, possibilitará a comercialização da fibra 
e sustentação do preço- de mercado, e que 
deverá ser reforçado no próximo mês. 

Queremos agradecer-a.-atenÇão do Sr . .Mi
nistro e do Diretorda CFP e, ao mesmo tem
po, aproveitar a oportunidade para lhes lem· 
brar que é da maior importância pai-a a estabi· 
!idade do setor que o hiato entre a demanda 
e a oferta de recursos deste mês seja compen· 
sado no próximo com r-e-cursos adicionais es
pecificamente destinados à produção e co
mercialização da malva e da juta, que, na 
verdade, constituem uma vocação natural da 
região de promissores resultados económico
financeiros para a Affiazónia e para o ·País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, entre as muitas empre
sas estatais de Santa Catarina que estão sob 
~ameaças da atualidade (fechamento, priva-

tizaÇão-, df:missões etc.) está a Indústria Car
boquímica Catarinense - ICC de lmbituba. 

A !CC fem vivido sob essa freqUente amea
ça, desde longo tempo. Desde longo tempo 
empresas privadas nacionais e estrangeiras 
estão de olho na ICC, pois ela poderia ser 
perfeitamente viável e rucr<itiva. 

Bastaria, por exemplo, a utilização da jazi
da fosfática de Anitápolis e, ao invés de ir 
buscar o fosfato em Goiás e Minas, que fica 
a :mais-de 2 mil quilómetros, pois o transporte 
é caríssimo. Esta simples medida não é toma
da não se sabe bem por que. Só se sabe que 
o frete significa metade do custo da rocha 
fosfórica. -

Há também problemas na outra ponta. O 
rcc só pode atuar até certo momento' depois 
de produzir o ácido fosfórico (matéria-prima 
para a produção de fertilizantes), não está 
autorizada a nada mais. Ou seja, a linha de 
prOduÇão termina na produção da matéria
prima que é o ácido fosfórico"~que é fornecido 
para as fabricantes de fertilizantes, o filé-mig
non do setor. 

OUtro aspecto a- conSiderar é a -gerência, 
a direção. A atual direçáo demitiu em janeiro 
e fevereiro 70 trabalhadores da ICC, nomes
mo instante em que se transferfu para Floria
n6polis, pagando altos aluguéis. Há também 
acusações não resolvidas de irregularidades. 

O Estado e, portanto, a sociedade, despen
deu na ICC um valor estimado em 140 mi
lhões de dólares. Ali está o património do 
povo -edificado, construído, funcionando. 
Agora, tudo se faz - o GovenlO faz - para 
provar que a ICC não pode dar certo. Contra 
tudo isso e em nome dos interesses Imbituba, 
dos trabalhadores dã ICC e do nosso Estado 
de Santa _Catarina, _nOs opomos e manifes
tamos desta tribuna do Senado, ao mesmo 
tempo em que pedimos o registro do docu
mento anexo formulado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Far
macêuticas de lrnbituba: 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMA· 
Ci!UTICAS DE IMBITUBA 

Introdução 
A Indústria Carboq uímíca Catarinen

se SIA- ICC é uma t:mpresa que possui 
característicaS próprias em seu processO 
produtivo. Está dividida em duas plantas 
industriais que-p-roduzem ácido sulfúrico 
e ácido fosfórico. tendo como matérias
prima a Pirita (r e jeito piritostrdo carvão) 
e a rocha fosfórica. --

Basicamente na produção do ácido 
sulfúrico a_ empresa necessita do forneci
mento do rejeito piritoso- que procede 
das minas de carvão da região carbo
nífera do Sul do Estado, onde a Campa» 
n!t~a __ Sjder"úrgica Nacional contribui com 
20%TVinte por cento) do total necessário 
para manter a unidade de produção de 

_sulfúrico operando em plena carga. Este 
produto é utilizado para a produção do 
ácido fosfórico. 

Para a produção do Ácido Fosfórico 
a empresa necessidta do fornecimento 
da rocha fosfática que procede basica
mente do triângulo mineiro (Ubera6-ã, -
Araxáe Patos de Minas), tendo também 
complementação da rocha existente em 
Catalão, Estado de Goiás, sendo que es
ta- mãtériã-p!ima faz Um percurso de 
2.000 quilómetros para chegar até em 
Imbituba, sede da empresa. 

A produção diári3 di ácido" sulfúrico 
é de 900 toneladas/dia. A produção do 
ácido fosfórico é de 360 toneladas/dia, 
números es_tes muito expressivos em face 
da peculiaridade da tecnologia empre
gada principalmente na produção do áci
do sulfúrico que é consUmido a pirita, 
material excedente no carvão e que pro
voca alta poluição na região carbonífera 
devido o desprendiomento e queima do 
enxofre por ignição natural. Este pro
cesso de produção torna o ácido sulfúricO 
um produto de custos muito baixo, sendo 
_que este ácido édmais Parato no B_ra.sil. 

O ácido fQsfôrico é o ·prodUtO 'nobte 
da empresa, pois~é o insumo básico para 
a produção de fertilizantes, porém este 
produto ao ser fabricado depende de 
uma movimentação muito grande, ou se
ja: a rocha fosfóriCa é trazida para Imbi
tuba do Estado de Goiás ou de Minas 
Gerais com custos de frete elevadíssi
mos, onde este frete comparece com 
50% (cínqüenta por cento) do custo do 
produto, situação esta que poderia ser 
revertida caso fosse explorada reserva 
de rocha fosfática existente em noSso Es
tado, na cidade de Anitápolis, distante 
da sede da empresa cerca de 80 quilóme
tros, o que poderia imediatamente bara
tear os custos de produção do produto 
final que é o ácido fosfórico. -
discrição de custos 

Rocha fosfática: 90 dólares, sendo que 
50% deste valor é o frete. 

Produtividade: Para cada tonelada de 
ácido fosfórico são utilizados 3,2 tone
ladas de rocha. 

Custo de_ produção: 288_dólares/tone
lada, valor este que representa 50% do 
custo total do produto que é 580 dólares/ 
tonelada. 

Preço de mercado: 420 dólares/tone
lada. 

Rocha fosfática de Anitápolis: custo 
de 50 dólares/tonelada. 

Ácido s_glfôrico: Custo de produção 
de 80 dólares/tonelada. 
Produção anual 

Ácdo sulfúrico: 350.000 toneladas/ano 
Ácido fosfórico: 120.000 tonel<i.das/a

no 
Consumo do rejeito piritoso 

2.000.000_torieladas/ano. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Nada mais havendo a tratar, vou e:ilce!l1Y 
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a presente sessão, design~ndo para a ordiná
ria de amanhã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N'' 18, DE 1990 
(Em regime de urgéncia, nos termos do 

art. 336, ç, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n918, de 1990, de autoria do Sena
dor Marco Maciel, que modifica o § 79 do 
art. 65 do Regimento Interno. (Dependendo 
de pareceres das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e Diretora.) 

-2-

Discussâo, em turno único, da redação fi
nal (oferecida pela Comissão Tempo!ária em 

seu Parecer n9 142, de 1990), do Projeto de 
Lei do Senado no I 93, de 1989, de autoria 
do_ Senador_Ronan Tito, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, e 
dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Es
té encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessllo âs 17 horas e 45 
minutos.) 

RETIFICAÇÕES 

ATA DA 40' SESSÃO, EM 
25 DE ABRIL DE 1990 

(Publicada no DCN - Seção II - de 26-5-90) 

Na página n9 1477, 2• coluna, no número 
de origem da Mensagem nv 61, de 1990-DF, 

Onde se lê: 
MENSAGEM N~ 61, DE 1990-DF 

(N9 34/90-GAS, na origem) 
Leia-se: 

MENSAGEM N• 61, DE 1990-DF 
(N> 34/90-GAG, na origem) 

Na página n? 1482, 3• coluna, no núniero o

do 'Ofício OF. N9 016/90-CCJ, 
Onde se lê: 

'oF. N• 016/89-CCJ 
Leia-se: 

OF. N• 016/90-CCJ 

Na mesma página e coluna, no número do 
Ofício OF. N• 017190-CCJ, 

Onde se lê: 
OF. N> 017/89-CCJ 

OF. N' 017/90-CCJ 
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ANO XLV- N•56 SÁBADO, 26 DE MAIO DE 1990 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nbs termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 12, DE 1990 

Aprova o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnka, Científica e Tecnológica, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Esp<Jnha, 
em Madrid, em 13 de abril de 1989. 

Art. 1• É aprovado o texto do Convênio Básico de Coopcràção Técriicà, Científica e Tecnológica, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha. em 
Madrid, em 13. de abril de 1989. 

Art. 2' São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos yue possam resultar 
em revisão do referido Convênio. 

Art. 3• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25 de maio de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

CONVÍ:NIO BÁSICO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA1 CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA ENTRE O . 

GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 
E O REINO. DA ESPANHA 

O ·Govei'Ílo da República Federativa do 
.Bta;;il 
~ 
O Reino da Espanha , 
(doravante denominados "Partes Contra

~tes"). 
A luz de seus objetivos comuns de desen- · 

Volvimento económico e .social e de elCvaçáo 
sia qualid3de de vida de seus povos; 

Çónsiderando que a coop,eração técnica., 
9tnt(fica:e tetholõgicà .entre O$ dois palses 

e.que à a:plicáção dÓS'seus resultados aos pro
cessos de ptodução-contribuirão para os mú
tUos esforços em prol da consecução de seus 
objetivos comuns, e 

Desejosos de desenvolver a cooperação en
tre os~ dois paise!, 

Convêm no seguinte: 

ARTIGO I 

L As Partes Contratantes determinarão 
periodicamentt tl{' áreas em que esforçoS de 
cooperação e/ou de pesquisa conjunta em de
senvolvimento de setorés técnicos, cientfticos 
e tecnológicos específiCos são de maioi' inte
r~sse t:Olfi.!:,lm e õs tnaís conducentes à concei
tuação dos objeti_yos do presente Convênio. 
As Partes ContratanteS estabeleceta,p priori
dades para tat..t'im. 

2. As Partes Contratantes promoverão 
atividades t,écnicas, cientfficas e tecDo16glcas 
conjuntas Ou coordenadas Ílas áreas priori;. 
tárias estabel~cidas nas termos do parágrafo 
1 acima, e cola"§orarão paia a imedicita aplica
ção dos resultados alcançados. 

-- - 3. As Partes Conthtantes designarão, 
por troca de Notas, as respectivas entidades 
executoras das atividade_s de cooperação. 

ARTIGO II 

1. Os programas, projetas ou outras ati
vidades de cooperação desenvolvidas no âm
bito do presente Convênio serão objeto de 
documentos de projeto acordados pelas Par
tes.Confratantes por via diplomática. 

2. Os documentos de projeto a que Se 
refere o parágrafo 1 acima ~"Pecificarão fon-'-
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PASSOS P0RTtJ 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEI. DA SILVA MAIA 

· OiretOr Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLOAIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

tes de financiamento e mecanismos operacio
nais, -em conformidade com os objetivos es
pecíficos e as características dos órgãos ou 
entidades envolvidos, e estabelecerão os pro
cedimentos concernentes aos relatórios das 
atividades decorrentes, a serem submetidos 
à Comissão de Planejamento, Acompanha
mento e Avaliação a que se referem os Arti~ 
gos VII, VIII e IX abaixo. 

ARTIGO III 

1. Os programas, projetas e atividades 
que se concretizem em "irtude do estabele
cido no presente Convênio poderão integrar~ 
se, caso julgado conveniente por ambas as 
Partes Contratantes, em planos regionais de 
cooperação integral dos quais ambas parti~ 
cipem, 

2. As Partes Contratantes poderão, ade
mais, mediante acord9 prévio, solicitar a par
ticipação de orgapismos internacionais no fi
nanciamento e/ou na eXecução de programas 
e projetas que se originem do presente Con
vênio. 

ARTIGO IV 

A cooperação prevista no presente Convê
nio poderá compreender: 

a) d intercâmbio de missões de peritos e' 
cooperantes para executar programas e pro
jetas previamente acordados; 

b) a concessão de bolsas de aperfeiçoa
mento, estágiOS de formação e a participaÇão 
em cursos ou seminários de treinamento e 
especialiiação;. 

c) o fornecimento de materiais e equipa
mentos necessários para a execução dos pro
gramas e projetas acordados; 

d) a utilização comum das instalações, cen
tros e instituições disponíveis de que se neces
site para a realização dos programas e proje
tes acordados; 

e) o intercâmbio de informações científicas 
e técnicaS--de estudos que contribuam para 
o desenvolvimento econômico e social de am
bos os países, e de trabalhos e publicações 
sobre programas técnicos e científicos; 

f) q~alquer outra atividade de cooperação 
que seja acordada entre as Partes Contra
tantes, especialmente as que se referem ao 
desenvolvímento integrado das populações 
menos desenvolvidas. 

EXPEDIENn 
CENTIIO OIIA.F1CO 00 SE- FEDERAL 

DIÁIIIIO 00 CONGIIEUo NACIONAL 
Impresso sob a responublhd•de da Meu do Senado Feder~l 
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ARTIGO V -- exeCUÇão do presente Convênio, terá as se-

1. O intercámbío de informações técnicas 
tealizar-se-á entre as Partes Contratarites ou 
por intermédio dos órgãos designados porca
da uma delas. 

2. A Parte Contratante, ou o órgão desig
nado, que suprir informações desta natureza 
poderá, se considerar conveniente,_ solicitar 
à oufrã Parte Contratante ou órgão que se 
restrinja a difusão de tal informação junto 
a terceiros. Quando a divulgação de informa
ção for considerada possível ou aconselhável, 
as Partes Contratantes deverão acordar quan
to às condições e ao escopo dessa divulgação. 

ARTIGO VI 

1. A Parte Contratante que recebe espe
cialistas da o_utra Parte Contratante proverá 
o pessoal adequado necessário à eficiente im
plementação da atividade, projeto ou progra-
ma relevantes. _ -

2. o·espeCíalista visitante e o pessoal da -
Parte Contratante-que recebe intercambiarão 
não apenas toda a informação técnica relativa 
aos métodos e práticas a serem empregados 
na implementação de distintos projetas e pro
gramas, mas também os princípios e teOrias 
científicaS relevantes subjacentes. - -

ARTIGO VIl 

1, Com vistas a assegurar o cumprimento 
efetivo dos dispositivos do presente Convê
nio, ·as Pàftes Contratantes convêm na cria
ção de !,!ma Comissão de Planejamento, 
A-companhamento e Avaliação, de c!ráter 
misw, composta por representantes designa
dos por ambas as Partes Contratantes. -

2. Tal Comissão se reunirá ao menos duaS 
vezes por ano, uma delas preferencialmente 
no último trimestre, quando serão propostos 
aos organismos competentes das Partes Coo~ 
tratantes os programas e projetos a serem 
exeCutados em exerclcios posteriores. 

3. A Comissão poderá elaborar um regu
lamento e, caso considere conveniente, criar 
Grupos de Trabalho ou de Planejamento e ' 
Avaliaç~o de Projetas. 

ARTIGO VIII 

A Comissão de Planejamento, Acompa~ 
nhamento e Avaliação~ sem preju~o do exa~ 
me geral dos assuntos relacionados com a 

- guintes funçõeS: 
a) identificar e definir os setores em que 

seja desejável a realização de Programas e 
projetas de cooperação, atribuindo-lhes or
dem de prioridade; 

b) propor aos organismos competentes o 
programa de ativ(dades de cooperação que 
se deva empreender, enumerando, ordena
damente, os projetas que devam ser execu
tados; 

c) rever periodicamente o Programa em 
seu conjunto, assim como o andamento dos 
diferentes projetas de _cooperação; 

d) avaliar os resultados obtidos na execu
ção dos programas e projetas específicoS, 
com viStas a obter o maior rendimento em 
sua execução; 

e) submeter às autoridades competentes, 
para consideração, o Relatório Anual da 
Cooperação Hispano·Brasíleira, que sáá 
elaborado conjuntamente por representantes 
de ambas Partes Contratantes; 

f) fazer as recomendações que se julguem 
pertinentes para o aperfeiçoamento da coo
peração mútua. 
, 2. Ao término de cada Sessão, a Comis
são redigirá Uma Ata, da qual constarão os 
resultados obtidos nas diversas áreas de coo
peração, 

ARTIGO IX 

Os contatos, no âmbito deste Convênio, 
entre as Partes Contratantes, efetuados ·du
rante os intervalos das Sessões da Comissão 
de-PlaneJainento, Acompanhamento e Ava
liação e das reuniões dos Grupos de Traba
lho, serão realizados por intermédio de canais 
diplomáticos. 

ARTIGO X 

A Parte Contratante que recebe cOncederá 
aos especialistas da Parte Contratante que 
envia, designados para exercer funções em 
decorrência de presente Convênio, _bem co
mo aos membros de sua família imediata: 

a) visW oficial grátis, válido pelo prazo de 
sua missão no país receptor; 

b) isenção de impostos e demais gfavam~s 
para a importação de objetos de uso domés
tico e pessoal, destinados à primeira instala-
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çáo, desde que o prazo de permanência no 
país receptor seja superior a um ano: 

c) idêntica isenção quando da reexporta
ção dos referidos bens; 

d) isenção de impostos quanto a salários 
e vencimentos a eles pagos pela instituição 
remetente. No caso de remuneração e diári!l~ 
pagas pela instituição recipiente, será apli
, ád?- a legislação do país receptor, observados 
os ·Acordos de bitributaçáo eventualmente 
firmados entre as Partes; 

e) isenção de impostos para a hnportaçáo 
de um automóvel para uso pessoal, desde 
que o pr3zo de permanência no pafs rec~p_to~ 
seja superior a um ano. Esta -importaçãó será 
autorizada em caráter temporário e de acordo 
com as normas legais seguidas em cada um 
dos dois países, podendo ser substiuída pela 
aquisíçâo de veículo nacional brasileiro com 
isenção de impostos. 

, ARTIGO XI' 

1. Ambas as Partes Contratantes isenta
rão de todas as taxas e impostos tanto as 
importações como as exportações de um país 
a outro no tocante a bens, equipam_entos e 
materiais necessários à impleriie"iitãção. deste 
Convénio. Tais bens, equipamentos e mate
riais serão reexportados à Parte que envia 
por ocasião do término dos projetas e progra
mas aos quais se destinaram, a não ser quan
do os bens, equipamentos e materiais forem 
doados à Parte que recebe. _ 

2. -Os bens, materiais, instrumentOSj 
equipamentos e objetos importados em ter~
tório brasileiro ou espanhol, em decorrência 
da aplicação do presente Convênio, não po-

derão ser cedidos ou emprestados, a_ título 
oneroso ou gratUito, sem prévia autorização 
das autoridades competentes do pais em cujo 
território se encontrem. 

ARTIGO XII 

Cada documento relativo a programa, pro
jeto ou atividade de cooperação desenvolvida 

_no âmbito do presente Convênio deverá espe
cificar a distribuição, entre as Partes Contra
tantes, dos custos deles decorrentes. 

ARTIGO XIII 

A_ Parte Contratante brasileira providen-
-Ciará as instàlações e meios, tantO materiais 

quando em pessoal, que sejam necessários 
para o bom 1p1damento e a execução dos pro
gramas e projetas acordados no âmbito do 
presente Convénio. 

ARTIGO XIV 

A seleção de especialistas será feita pela 
·Parte Contratante que envia, e deverá ser 
aprovada pela Parte Contratante que recebe. 

ARTIGO XV 

A coordenação de todos os peritos e coope
rantes espanhóis, que atuarão sob diretrizes 
únicas,- será efetuada por um Coordenador 
Geral da Cooperação Espanhola, que levará 
a cabo suas funções sob a direção, se for o 
caso, do Conselheiro de Cooperação, e, em 
todo o caso, do Embaixador da Espanha. 

ARTlGOXVI 

Este Convênio será implementado em con~ 
formidade com a legislação e as práticas ad~ 

ministrativas de cada uma das Partes Contra
tantes. 

ARTIGO XVII 

O presente éonvénio- se aplicará provisÕ· 
riamente a partir do momento de sua assina· 
tura, ·e entr3i'á em vigor definitivamente no 
dia qUe ambas as partes hajam procedido às 
notificações, por via diplomática, do cumpri
mento de seus respectivos requisitos constitu
cionais. 

ARTIGO XVIII 

1. O presente Convênio poderá ser de· 
nunciado por qualquer das Partes mediante 
notificação por via diplomática. A denúncia 
surtirá efeito seis meses apQs a data de recebi
mento da notificação.respe-ctiva. 

2. A denúncia do presente Convênio não 
afetará os programas, p.r:_ojetos ou atividades 
em execução; dele decorrentes, salvo se as 
Partes convierem diversamente. 

ARTIGO XIX 

O preSente Convênio substitui o Convênio 
Básico de Cooperação Técnica concluído en
tre o Governo da República Federativa do 
Btasil e o Governo da Espanha, em Brasília, 
a 19 de abril de 1971. 
· Feito em Madri, aos 13 dias do mês de 

abril de 1989, em dois exemplares originais, 
nos idiomas português e espanhol, sendo am
bos os textos igualmente autênticos. -Pelo 
Governo da República Federativa do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodré - Pelo Reino da 
Espanha, Francisco Fernánder Ordóüez. 

SENADO FEDERAL 

I - A TA DA 63' SESSÃO, EM 25 DE 
MAIO DE 1990 

LI -ABERTURA 
L2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Oficio do Sr. J• Secretário da 

Cintara dos Deputados _ 
- N9 54190, comuniCando a aprovação, 

do Projeto de Lei do Senado n~ 33, de 
1987, que cria Conselhos Federal e Regio
nais de Economistas Domésticos, regula 
seu funcionamento e dá outras providên
cias. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR MAURÍCIO CORR~A 
- Demissão·de funcionários pi1blicos no 
País. 

SENADOR CHAGAS RODRI
GUES, como Líder- ReparOs a notícia 
do "Jornal de Brasília., de hoje, sobre 
subsídios ao Instituto de Previdência dos 
Congressistas. _ --

SENADOR JOS~ IGNÁC!O FER
REIRA, com Lfder - Visita de trabalho 

SUMÁRIO 

da Ministra Margarid:i-ProCÓpio ao Esta
do do Espírito Santo. Considerações so
bre o parecer da Comissão de CO!!stitui
_ç~o, Justiça e Cidadania do Senado favo
rável a requerimento do Senador Jamil 
Haddad, no sentido do enquã.dramento 
da Ministra Qa Economia em crime de 
responsabilidade. 

1.2..3 - Leitora de Projeto 
-projeto de Lei do Senado n~ 60/90, 

de autoria do Sr. Senador Alfredo Cam
pos, que dispóe sobre a preferência dos_ 
créditos relativos a depósitos e aplicações 
financeiras. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 
Recebimento dos Offcios n~s S/18 e 

S/19, de 1990 (n•' 3Al5 e. 3,4!7/90, na 
origem), pelos quais o Banco Central pro
põe operações de crédito para os Estados 
do Espírito Santo e Rio Grande do Sul, 

. para os fins que especifica. 

1.3. -ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n9 18, de 1990, 

-de autoria do Senador Marco Maciel, que 
modifica o § 79 do art. 65 do Regimento 
Interno. 

Retirado da pauta pela Presidência. 
Redação final do Projeto de Lei do Se

nado n~ 193, de 1989, de autoria do Sena· 
dor Ronan Tito, que dispõe sobre o Esta
tuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras ptovidências, (oferecida pela Co
missão Temporária em seu Parecer n9142, 
de 1990). Aprovada após usar da palavra 
o Sr. Gerson Cama ta. A Câmara dos De
putados. 
1.3~1- Discursos após a Ordem dq -Dia 
SENADOR JUTAHY MAGA· 

LHÃES -Análise crítica do Plano Brasil 
Novo e as perdas salariais dele decorren
tes. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Criação do ".Prêmio Sendas de Saúde no 
Brasil". 
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SENADOR AFONSO SANCHO -
Atuação do Sr. Bernardo Cabral à frente 
do Ministério da Justiça. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 
Inexistência de quorum regimental pa

ra o prosseguimento da sessão. 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia 
da pró:rdma sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATOifDO PRESIDENTE 
- N'' 091 e 092!90 
3- ATAS DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ATA DA 63~ SESSÃO, EM 25 DE MAIO DE 1990 
4~ Sessão U!gislatíva-Ordinária, da 48~ Legislaturª 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS9HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Nabor Júnior- Alexandre Costa- Cha
gas Rodrigues - Afonso Sancho - Jutahy 
Magalhães -José lgnácio Ferreira -João 
Calmon - Pompeu de Sousa - Maurício 
Corrêa- Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de dez Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do 
Expediente.* 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO DO PRIMEmO SECRETÃRlO -
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - -

N~' 54/90, de 24 do corrente, c_omunicando 
a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n• 33, de 1987 (n• 1.417/88, naquela Casa), 
de autoriado Senador Carlos Chiarelii, que 
cria Cons-elhos Federal e Regionais de Eco
nomistas Domésticos, regula seu funciona
mento e dá outras providências. (Projeto en
viado à sanção em 24-5-90): 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente vai à publicação. 
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ríCio Corn~a. 

OSR.MAURÍCIOCORRtA(PDT-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, estou tomando conhecimento de que na 
Petrobrás se verifica, neste momento, uma 
depuração enorme no quadro dos seus fun
cionários. Fala-se na demissão de não sei 
quantos milhares de funcionários, inc_Iusive 
600 técnicos do mais altO gabarito seriam 
demtidos, técnicos que demoraram muito 
tempo, para serem formados, técnicos que 
custaram caro aos cofres do nosso Pais, sobre
tudo à estatal Petrobrás. Como todos sabem 

para que um técnico chegue a um nível de 
pesquisa desejada, em determinados setores, 
se investe muito em torno- desempregado. E 
agora, sumariamente, pretende-se, a pretex

-to de enxugar a máquina a4ministrativa como 
um todo, fazer essa demissão em massa. 

A consciênçia brasileir11~ perplexa, assiste 
a mais um desatino da equipe do Governo 
Federal. Insensível aos graves problemas já 
vividos pela Nação, o Governo exercita a sua 
ira e lança sua maldição contra 360 mil servi
dores públicos, como se não bastassem os 
males. já caus_ados aos demais trabalhadores. 
. Temos .. vísio, por outro lado, os meios de 
comunicação desenvolverem uma injusta 
campanha conta o funcionário público, ta
xando-o de "marajá", ao mesmo tempo em 
que, perversamente, qualificam a Capital da 
República como "paraíso das mordomias". 

Sabe o Senado que os reflexos causados 
pelas demissões em Brasília são enormes. Te

-nho_ recebido em meu Gabinete, constante
_m_ente, vários demitidos, exonerados, que 
pretendem voltar para o Rio de Janeiro, para 
o Norte do País, para o Nordeste, e eles vão 
lá para pedir passa-gem. Is_s.o_é o reflexo, exa
tamente, do quadro caótico e-m que a cidade 
se encontra, tendo em vista a maciça demis
são desses funcionãriõs: 
- _f9çj_os sábemos que se trata de inverdades, 
çois 70% do funcionalismo recebe menos do 
que tré's salárioS mínimos e que Brasflia é 
o retrato fiel do nosso País, com todas _as 
injUSfíças- prO-VOciidãs pOf políticas e-conómi
cas que nos levaram aos cao~. Para verificar 
essa realidade, basta ir conhecer os bolsões 
de miséria existentes nos assentamentos re
çém-jmplantadOs pelo Governo do Distrito 
Federal. Lá, por certo;constataremos a exis
têhcla ·de i..iin ele-vado nfvel de desemprego, 
-ã falta de infri-esfrutUfa, a fome e a miséria 
que muito distanciam aqueles ambientes do 
"parafso das mordomias" que se propala em 
tOdo o Pafs. 

Será preciso um esforço muito grande para 
se resgatar as imagens -de Brasília e do funcio
nalismo, depois desta campanha insana, que 
visã-Uriica-e exclusivamente colocar sobre os 
ombros do servidor público a culpa por todos 
os erros cometidos nas 6tlimas décadas. 

Faço este rápido pronunciamento na espe· 
rança de que o Governo Federal venha a rea-

lizar uma revisão desse propósito, e não de
mita sumariamente, esses 360 mil funcioná
rios públicos, que vão fiCãr à mercê da própria 
sorte, num momento de absoluta dificuldade 
para a economia brasileira. 

O Sr. Gerson Camata - Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

. O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Pois não. 
Ouço, com o maior praZer; ·o- aparte de V. 
Ex~, nobre Senador Gerson Cama ta. 

O Sr. Gerson Camata - Nobre Senador, 
acompanho, com interesse e atenção que V. 
Ex• merece, sempre ·que fala, a abordagem 
que faí: do problema que é unia realidade 
que o País vive hoje. Ainda ontem, tive opor
tunidade de me encontrar, aqui, com um Par
lamentar da Bolívia, que fazia uma visita ã.o 
Congresso Nacional, e ele um parâmetro, um 
paralelo, entre o que aconteceu no Governo 
Víctor Paz Estenssoro, na Bolívia, quaõdo 
tiveram uma inflação em torno de 10.000 a 
12.000% ao _ano, e os cortes que foram efe
tuados para que a Bolívia chega-se, hoje, a 
uma inflação em torno de 1,5 a 2% ao mês. 
Na realidade, acredito que haja uma cons
ciência nacional ~m torno dest~ questão h_á 
quase unanimidade-, enquanto o Governo 
não conseguir baixar, diminuir ou eleiminar 
o déficit público, todas as polfticas de: com
bate à inflação tornam-se nulas, tomam-se 
vãs, e são preparadas para o fracasso, para 
não se cumprirem. Ds próprios te6rlcos da 
Economia, desde Adam Smith até agora, em 
nenhum deles se viu outra maneira de se com
bater a inflação que não fosse a base n~ que
bra, na diminuição ou na eliminação do défi
cit público. Diante desse quadro que se está 
delineado, ainda ontem - _c~eio que tanto 
o Senador José lgnácioFerreira como o Sena
dor João Calmon - recebfamos a visita de 
portuários do Espírito Santo, sob quem pesa, 
também, a ameaça de demissão, em tomo 
de 400. O CongreSso Nacional e as próprias 
repartições públicas, seus diretores, seus che
fes deveriam, nesta hora, prestar uma colabo
ração tanto ao Governo, que tem a obrigação
de baixar o déficit público, para que possa
mos começar um Pafs novo, com uma inflação 
reduzida, como os trabalhadores ameaçados, 
que podem dar alguma colaboração para bai-
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xar esse déficit púbfico. Alguns desses por
tuários disseram-se que talvez no Porto de 
Vitóría se pudesse conseguir uma redução 
igual à dos 400 funcionários, se houvesse, 
por exemplo, um corte no sistema de gratifi
cações, um corte no sistema de diárias, um 
corte no sistema dos comissíõriamentos, cor
tes nas despesas de custeio do Porto. Segundo 
eles, podem ser essencialmente reduzidas es
sas despesas que provocaria até menos demis
sões, estando eles dispostos a oferecer essa 
contribuição. Como há um prazo - pare
ce-me que até meados do próximo m& -, 
decorrente do levantamento da quantidade 
de servidores que poderão sofrer esse:c9rte, 
creío que, juntos- com a nova Constituição, 
o Congresso Nacional tem uma responsabi
lidade tão grande ou maior do que a responsa
bilidade do Executivo, como integrante do 
Seu Governo- juntos pódemos trazer uma 
colaboração, uma maneiiã de conseguir rCdu
zir o déficit público. Outrã. colaboração: o 
aumento da arrecadação. Pode-se cortar o 
déficit público diminuindo-se a despesa ou 
aumentando-se a arrecadação. Talvez refor
çando essas políticas que estão sendo critica
das, mas que precisam ser intensificadas, de 
combate à sonegação, que se tornou um hábi
to, infelizmente, e vemos que einpresáríos 
que acreditávamos serem sólidos, sérios, de 
vez em quando são surpreendidos na prática 
de sonegação, assim muito grosseira, que ser
ve de mau exemplo até para aquele-pequeno 
empresário que vai prosperando com dificul
dade, vivendo com dificuldade e vai pagando 
o seu tributo. Acredito que temoS esse prazo, 
seria até uma oportunidade de nós, aqui, na 
ComisSão de Legislação Social do Senado, 
convidarmos esses funcionáriQs, que são os
liquidantes, esses diretores e presidentes dos 
organismos que estão preparãrtdo essas rela
ções de demissões, porque, às vezes, eles te
riam uma boa colaboração a oferecer ao Con
gresso, ao Governo, no sentidO até de se di
minuir um pouco esse cdr~e. Cr:e_íci que esti:t. 
é a-intenção-do Presidente da República tam
bém. Não posso imaginar que Sua Excelência 
seja um carrasco e que esteja querendo de
sempregar todo mundo. Sua Exceléncia tem 
a obrigação de reduzir o défidt -público-e-de 
reduzir a inflação e está conseguindo. Se _le_
varmos a Sua Excelência, ~e o Cõn-gresSQ 
apresentar a Sua Excelência medidas subs
tantivas que possam reduzir o número de cor
tes do funcionalismo, possam levá-lo a atíngir 
o objetivo que planejam, que é cortar esses 
gastos, creio que Sua Excelência ficaria até· 
agradecido ao Congresso por essa colabora
ção~ Ainda nos jornais de hoje, vi uma pes
quisa sobre os últimos dias do Governo, em 
que a inflação, que nas pesquisas de-lfá um 
mês era considerada o maior problema do 
Brasil, já está em quinto lugar fias--preocu
pações dos brasileiros. Avulta o problema 
da saúde, claro, também incentivado pores
sas denúncias que a televisão colocou durante 
as últimas semanas, há o problema da segu
rança, da educação, lembra-me aqui o sena
dor João Calmon, que é pioneiro, lutador 
e guerreiro da· educação. A abordagem que 

V. Ex~ faz é oportuna, vem no momento cer
to. Poderíamos avançar em dma desse preo
cupação de V. Ex• se, por exemplo, na próxi
ma semana, com urgência, pudéssemos trazer 
os diretores de .repartições, os liquidantes, 
sei ·que para eles é uma missão pesada, tive 
oportunidade de conversar com um, que me 
disse que eles têm que botar o coração no 
bolso, às vezes, m·as que têm uma missão 
ma de tudo, o País. Às vezes eles têm idéias 
interessantes que possam eliminar ou reduzir 
um volume muito grande de demissões. É 
óbvio, com a colaboração que o Congresso 
daria ao Governo, como parte do Governo 
que. somos. Cumprimento V. Ex~ pela oportu
nidade da colocação do problema. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Agradeço 
a V. EX' o aparte e coloco-me à inteira dispo
sição, para examinar-mos, alternativamente 
com o Governo, viabilidades que conduzam 
a uma polftica menos drástica com relação 
às demissões, mas que também signifique 
uma maneira de recompor o quadro da eco
nomia brasileira. 

Entendo que, numa casa em que se gasta 
mais do que se_ ganha, cria--se urna balbúrdia. 
É preciso que haja um controle, uma fiscali
zação, p·ara que, no final do mês, o chefe 
de_casa, a dona de casa não se veja na contin
gência de não ler condições de pagar a pró
pria empregada, a luz ou o telefone. 

No que tange ao problema nacional das 
demissões, há economistas que entendem 
que a demissão excessiva até gera uma crise 
de natureza social, que produz exatamente 
o inverso da economia que o Governo deseja. 
Sabemos que vários economistas propugnam, 
defendem a tese de que os salários não são 
os responSáveis pela crise inflacionária no 
País. 

Agradeço a V. EXf colaboração dada a esta 
modesta intervenção que faço neste momen-
to. . 

Até parece que não querem que nos lem
bremos dos casos "Lutfala", "Delfin", "das 
polonetas··~~os yários crimes· provocados por 
entidades que pertenciam ao_Sistema Finan
cei!O., -~a~_remessas disfarçadas de dólares pa
ra o exterior, dos crimes de sonegação e ou
tros tan~os que, somados, resultaram num 
desfalque à .ewnomia nacional da ordem de 
várias dezenas de bilhões de dólares. 
At~ hoje nã.o sabemos, na verdade, quanto 

o Brasil deve _e de que forma todo esse dif!hei
ro q~_veio_àe lá íOl apl~cado no nossp Pafs. 
Evidentemente que a responsabilidade é dos 
Governos passados, sobretudo do período 
em que essa dívida sç dimensionou mais, o 
período de 64 para cá. _ 

No entanto, querem colocar no banco dos 
réus o funcionário púl)Iico. Não podemos 
concordar com tamanha iniqüidade. O Go
verno Federal, ao demitir 360 mil servidores, 
estará gerando um problema social de conse
qüênCias impteVl.s:lveis;- principalmente no 
momento_ em que o País enfrenta a maior 
crise económica de sua História. As empresas 
privadas, por certo, seguirão o exemplo e 
demitirão, também, milhares de trabalhado-

res. Brasília, pOr ser a capital da República: 
sofrerá mais diretamente os problemas causa
dos pelo desemprego, em massa, do setor 
público. 

A economia local, que depende, em grande 
parte, do salário do funcionalismo, entrará 
em crise, principálmente o comércio vare
jistas e a indústria--da construção civil. Às 
de:z;enas de_ milhares de desempregados já 
existentes no Distrito Federal se somarão os 
funcíonários públicos demitidOs pelo Gover
no Federal e pelo do Distrito Federal. 

Além do protesto veemente que aqui faze
mos contra a demissão em massa dos servido
res, denunciamos a inexisténcia de uma polí
tica de geração ·cte empregos e de incentivo 
às "inicró, íriilli e !nédias empresas do Distrito 
Federal. 

COtno ficarão esses _chefes de farnilia de
sempregados, se o Governo local se_quer colo
cou no progr:üna anual alguma meta ou pro
jeto que visasse o incremento do PROIN
Programa da Industrialização do Distrito Fe
deral? 

É predso que o Congresso Nacional evite 
a consumação de mais uma grande irijustiça 
ao funcionalismo, pois atrás de tudo isso es
tão famHíãs-, mulheres e crianças que serão 
colocadas ao relento, quando se sabe que as 
principais causas que levaram a economi~_ao 
precipício a:inda não foram elucidadas, ou, 
por· motivos alheios ao nosso conhecimento, 
estão sendo relegadas ao esquecimento. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite·me V. 
EX' um aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURÍCIO CÔRRÊA - Com o 
maior prazer, Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAIIY MAGALHÃES - Sena· 
dor Maurício Corrêa, V. Ex~ aborda uma 
ponto básico da questãp, porque, na media 
em que o Governo demite os funcionários, 
360 mil pessoas, talvez 360 mil chefes de famí
lia, não há uma política, no momento, que 
permita que esse manancial de desemprega
dos que teremos a partir dessas demissões 
busque emprego na empresa privada, porque 
nesta está ocorrendo também demissão· em 
massa. Chega-se a falar perto de um milhão 
de desempregados em São Paulo. Então, a 
dificuldade maior, o problema social, como 
V. ex•_ acaba de tratar, é que teremos proble~ 
ma de se conseguir novo empregada numa 
época de_ recessão. É isto que não está sendo 
olllado com a devida cautela. Ouvi o final 
do aparte do Senador Gerson Camàta e, salvo 
engano, S. Ex' sugere que nós, Poder Legisla
tivo, participemos das sugestões no que diz 
respeito a_uma politica de demissão de funcio
nalismo. O Senador José lgnácio Ferreira, 
no ano passado, devolveu uma Medida Prov
si6ria exaramente por entender que o Poder 
Legislativo não tinha nada a ver com essa 
questão-;-qüe cabia ao Poder Executivo mani
festar~·se Sobre o assunto. Então, foi umã çle· 
cisâo baseada nuffi piincfpio. Deste modo, 
entendo que há um conflito de opiniões entre 
o Senador Gerson Camata e o seu Colega 
de Bancada do Espírito Santo, Senador José 
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Ignácío Ferreira, Líder do Governo, neste 
momento. Parabenizo V. Ex' porque está tra~ 
tanto de um dos mais sérios e cruciais probfe
mas que estamos enfrentando neste momen
to: a questão social que vai ser levantada sem 
que o Governo tenha condições, na momen
to, de fazer uma política de absorção desse 
pessoal na empresa privada. 

O SR. MAURÍCIO CORRM - Senador 
Jutahy Magalhães, entendo que o Governo 
tem mecanismos para enxugar a máquínã -ad
ministrativa e colocar em prática aquela velha 
preocupação de se acabar com o duplo em
prego, e realmente punir os funcionários que 
não cumprem com suas-obrigações; hoje o 
Governo tem um instrumental maravilhoso, 
a lei que votamos a partir de uma Medida 
Provisória que trata exatamente do compor
tamento do funcionalismo. Diria até que é 
um código de execução criminal dos funcio
nários públicos-, e o Governo tem isso na 
mão. 

Se tudo isso for colocado em prática, po
der-se-á fazer uma redução muito grande no 
próprio quadro que aí está, sem esse exter
mínio, digamos assim, de grande ·massa pro
dutiva. A grande preo<;upação é exatamente 
esta que V. Ext Senador Jutahy Magalhães, 
endossa no meu pronunciamento: esse con
tingente sendo dispensado, sendo colocado 
no "olho da rua'.', sejam 360, 350_ oU -300-
mil chefes de família, onde eles vão encontrar 
emprego para poder sustentar suas famílias? 
Tudo isso fica na nossa preocupação. 

Os Governos passadoS criaram centenas d~ 
empresas públicas, além de J?ro_v~carem um 
empreguísmo jam:ãis visto na história do Bra
sil. A centralização burocrática agigantou o 
Estado e prejudicou a livre iniciativa, princi
palmente as pequenas e. médias empresas. 

Os benefícios, os incentivos e as contra
tações de obras e serviços privilegiaram al
guns grupos, e a corrupção correu solta até 
15 de março deste ano. 

Além' disto, a malversação do dinheiro-pú
blico, a construção de obras faraónicas, o 
crescimento desmensurado da Administra
ção PUblica, a política de taxas privilegiadas 
do overnight e o incentivo à exportação, obje
tivando a geração de grandes saldos na balan
ça comercial, levaram a dívida pública a um 
nível tal que por pouco nâo atingimos a hipe
rinflação. · 

Medidas sérias terão que ser tomadas J}eiO 
novo Governo. 

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. EXl' 
um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRl!A'- Ouço V. 
EX' com prazer. 

O Sr. Afonso Sancho- Também estou ple
namente de acordo sobre esse tormentoso 
assunto que V. EX' levaD.ta. Ocorre que nós, 
Senadores, nós, Congresso, de modo geral, 
não podemos estar apenas gritando que está 
escuro; temos de, pelo menos, acender uma 
vela. A sugestão do Senador Gerson Camatã 

_é muito interessante, porque o Governo~ as-

· sobúbãdo pelos problemas, que são muitos, 
talvez se esqueça de pequenos detalhes que 
poderão contribuir, que poderão servir de 
subsídio para se encontrar um modus vivendi, 
a fim de se corrigir esse déficit público que 
é um verdadeiro câncer, déficit que o Go
verno tem que acabar, ou ele acaba com o 
Governo. Também entendo que essa quanti
dade enorme de funcionários que serão diS
pensados procurarão também se acomodar. 
Uns, voltarão para o sertão, porque sabemos 
que Brasília é uma cidade inchada, profunda
mente inchada. Outros, perderão determi
nadas vantagens, porque já os têm em outras 
partes. V. Ex~ sabe que em Brasilia é comum 
a pessoa ter mais de um emprego. De forma 
que não há coisa melhor do que apresen
tarmos ao Presidente da República, através 
do seu Ministro da Justiça, subsídios para 
que contorne a situação. Há poucos dias, 
ouví o Ministro da Educação dizer: "Não 
~andej demitir 30%, rp.andei fazer uma eco
nomia -de 30%. E por que mandei fazer essa 
economia de 30%? Porque há professores 
·que estão ganhando 40 horas e só trabalham 
18. "Realmente isto é uma grande injustiça: 
alguns ganham mais do que outros, sem cor
responder àquele salário percebido. Senador 
Maurício Corrêa, V. Ex•, Com seu brilhan
tismo, como mestre de Direito, poderia pre
parar.um trabalho neste sentido, e creio que 
reCeberá o apoio de todo o_ Senado, porque 
no momento hão adianta saber quem é o ven
cedor ou quem é o vencido. Adianta saber 
se o Brasil pode sobreviver com esse proble
ma que se vem arrastando, por falta de autori
dade, por falta de finneza. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Confesso 
·que não concordo com a política de demissão 
do Govemo Federal. Se o Governo determi
nasse a proibição de novas contratações, de 
novas admissões no serv.iço público. teríamos 
condições de enxugar a máquina sem cauSar 
esse prejuízo. 

Em_ clet~llnio_a_dos se tores de administração 
pública há carência de pessoal. No setor da 
saúde, por exemplo, é público e not6rí0 que 
há carência de pessoal, e não só de material, 
para sustentar a rede hospitalar do BrasiL 
Há carência humana não só de médicos, en
fermeiros, como de pessoas especializadas. 

Se o Governo paral!sar todo tipo de admis
são, só fazendo o estritamente n~cessário, 
terel:nos condições de não causar essa violên
cfa contra os: que serão demitidos. 

S~bemos_ que a máquina é muito célere e 
precisa funcionar constantemente. Na medi
da em que paralisar-por mortç, por aposenM 
tadorias -, no quadro permanente vão sur
gindo vagas. Isso poderá, no meu modo de 
entender, ser corrigido. 

. Devo dizer aos Srs. Senadores que não sou 
ritaniquefsta. Com relação à_ política de dis
pensa de funcionários, manifesto-me inteira
mente contrário ao que o Governo Federal 
está fazendo.· É uma injustiça muito grande 
fazer isso com- todo esse pessoal, chefes de 
família ·estão sendo sumariamente colocados 
na rua. 

Há questões altamente positivas de que 
nlJ.DCa vi ninguém falar aqui, e, por justiça •. 
quero salientar._Por exem~_q_; a política que 
o Governo do presidente Collor adotou com 
relação a Roraima. Nunca um Governo en
frentou corri ab!ioluút realidade a qUestão in
dígena dos Yanonamim como este_, Foi -lá, 
dinamitou as pistas, acabou com a garimpa
gem desonesta e com a diziniação que Se fazia 
das tribos indígenas. É uma justiça que se 
tem que fazer ao Governo Federal pela cora
gem de enfrentar essa situação. 

Outra questão, se o Governo Federal colo
car em prática a decisão de acabar ·com o 
cartel da indústria a1.1tomobilística- no- Brasil 
e o do cimento, t'ambém teremos de aplau
di-lo. Na medida em que sabemos que isso 
necessita de garra, é preciso que louvemos 
a ação ~onesta. 

Não posso deixar de reconhecer essa ques
tão de Roraima. Nunca nenhum Governo te
ve cora·gem de enfrentá-la, e hoje sabemos 
que os aeroportos clandestinos estão sendo 
destruídos, para se acabar com essa política
de selvageria que se praticava contra os nos
sos índios, transmitfndo-lhes doenças, aca
bando com a sua cultura, enfim, todo esse 
quadro dramático que conhecemos. 

O Sr. José Içnácio Ferreira- Permite-me 
V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURÍCIO CORRÍtA - Com o 
maior prazer, Senador José Igná.cio Ferreira. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Ouv_i até 
agora, atentamente, a exposição de V. EX' 
e também os apartes dos Srs. Senadores GerM 
son Camafa, Afqnso Sancho e Jutahy Maga
lhães. Desses apartes recolho, como fez o 
eminente Senador Jutahy Magalhães, a refe
rência do ilustre Senador Gerson Camata, 
que contém uma sugestão de participação do 
Congresso I!~ auxílio ao Poder Executivo por 
váriOs fármas. Discordando do ilustre SenaM 
dor Jutaby Magalhães, quero dizer que no 
episódio em que foi devolvida por mim a Me
dida Provisória n\i 33, o Poder Executivo pe
diu ao Congresso Nacional autorização para 
demitir. Isso não está sendo feito agora. Na
quela ocasião não havia o ato da Mesa do 
Congresso que hoje regula a tramitação das 
Mçdidas Provisórias. A proteção que o Con
gresso tinha de exatamente dar era a proteção 
que seria dada pelo Presidente do Congresso 
em exercício, e o Presidente o fez. Quer di
zer, desempenhou o seu papel de defesa do 
Congresso, que, sem aquilo, estaria subme; 
tido a um "sim" ou "não", quando, na verda
de, teria de ter um juízo de admissibilidade 
sobre aquela mat~ria, que seria ou não apre
ciada pelo Con~esso Nacional. A sugestão 
do Senador Gerson Camata está muito dis:
tante daquela participação solici~ada pelo Po• 
der Executivo ao ·Congresso Nacional. Pre
tendia que o Congresso Nacional autorizasse 
o Poder Executivo a fazer as demissões. Pela 
sugestão, o eminente Senador Gerson Cama
ta, pretende que o Congresso caminhe junto 
com o EXecutivo nesse esforço~ inclusive ing.. 
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pirar critérios -para que as demissões a serem 
feitas possam ser realizadas na linha de crité
rios claros. O Congresso pode oferecer, por 
exemplo, as suas sugestões para a questão 
das aposentadorias que virão, porque nessas 
demissões está embutida muita coisa. Quan
do se fala em demissões, estão incluídas apo
sentadorias que virão, disponibilidades, o fim 
do duplo emprego. São coisas que estão to_das 
abarcadas sob a égide das demissões. Recen
temente vimos o ex-Senador e atual Ministro 
da Educação Carlos Chiare!li, num programa 
de televisão, referir uma série de cortes que 
serão feitos, na sua área, em cargos comissio
nados, cargos de confiança, na questãt:? do 
duplo emprego, funções gratificadas, diárias, 
uma série de coisas ql!e estavam onerando 
fortemente a folha das universidades e que, 
portanto, poderiam contribuir para aliviar
e num percentual que pode ser até superior 
àqueles 25% -as despesas do Governo na 
área de pessoal. 

Entendo que o Congresso Nacional deve 
participar desse esforço, sobretudo com a 
apresentação de critérios,como também po
dem os sindicatos respectivos dar a sua parti
cipação. Na questão dos .portuários, que me 
procuraram e seguramente procuraram ou
tros Senadores) chegamos a dizer que não 
se poderiam tomar essas medidas sem a parti
cipação ati v a e diligente dessa classe, porque 
se parte do princípio de que mesmo eles com
preendem a importância de se conter o déficit 
público. Evidentemente, o Governo preten
de que isso seja feito de maneira menos peno
sa e a menos dolorosa possível. Aproveito 
o aparte para felicitar V. Ex• pela lucidez 
com que desenvolve o seu papel de Senador 
da República, pelo equilíbrio, pelo desapai
xonamento com que desempenha, exerce o 
seu mandato nesta Casa. V. Ex•- acaba de 
se referir a aspectos que considera positivos 
sobre o esforço do Governo. Fala na dinami
tação das pistas, na preocupação do Goveni.o 
com ô problema daquela região dos lanoma
mis. V. Ex• falou, inclusive, naquilo que aca
bou traduzindo-se sob a forma de ressaca 
num esforço de interesses con~ariados pelo 
Governo, acabou traduzindo-se numa con
centração de objeções ao Governo, e que 
hoje embaraça, dificulta_ mesmo a açáo do 
Governo. Sãõ os interes-ses contrariados na 
área do cimento, são os interesses contra
riados na área das montadoras de carro. V. 
Ex' não se referiu, mas me refiro agora, ao 
cartel da telefonia V. Ex' sabe que tudo isso 
se acaba somando, de forma inicialmente ve
lada, mas atuante e operosa, como uma ressa
ca sobre o Governo, e procura embaraçar 
a sua ação. Também felicito V. Ex• por haver 
enfocado esses aspectos positivos do trabalho 
do Governo, da coragem do Presidente Co
llor, no esforço que vem desenvolvendo para 
sanear a vida económica, administrativa e até 
os aspectos morais da vida pública brasileira. 

O SR. MAURÍCIO COJUú:A .::.. Senador 
José Ignácio Ferreira, espero que V. Ex~; co-' 
mo Líder do Governo, com grande Prestígio 
ga área federal, ajude a conter a idéia de 

o Governo fazer demissões em massa, evitan
do ocorra um trauma de natureza social em 
nosso País. 
. É preciso acabar com os i~centivos que 
prívlregíain grandes grupos económicos, em 
detrimento da grande massa de pequenas e 
médias empresas, bem como abrir gu~rra à 

. corrupção, ao contrabando, à remessa disfar
çada de lucros para o extc~_rior e à sonegação 
fiscaL 

É preciso, sem dúvida, proceder a uma mo
dernização da Administração Pública, com 
a qual concordamos perfeitamente. 

Promover uma reforma administrativa é 
mais do que uma necessidade, é imposição 
da sociedade brasileira, assim como o é, tam~ 
bém, a busca das causas e dos responsáveis 
por este estado de pré-falência das institui
-ções públicas. 

Ã.o invés de se demitir milhares de funcio
nários, criando sérios problemas sociais e até 
organizacionaiS, é chegada a hora de convo
cá-los para participarem democraticamente 
da modernização do Serviço Público_, Existe 
muita gente séria e competente que está pron
ta para participar. 

Atitudes e, por conseqüência, comporta
mentos não se mudam por decreto, mas com 
a participação ativa do homem. 

Se existe excesso de servidores em alguns 
setores, há falta em outros. As escolas e os 
hospitais estão carentes de recursos huma
nos. No nosso ponto de vista, esta é a hora 
de incentivar as unidades de treinamento, 
através de cursos de reciclagem e de aperfei
çoamento. Está na hora de aproveitarmos as 
potencialidades dos servidores públicos nas 
atribuições que o Estado terá no novo orde
namento da sociedade brasileira, resultante 
do processo de reformas que está se desen
volvendo. 

No nosso entender, a modernização da ad
ministração pública começa pela valorização 
dos recursos humanos e jamais por considerar 
o funcionário como elemento de despesa do 
orçamento público. A economia que se faz O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. 
ao demitir o funcionalismo, em massa, é uma fu• um aparte? 
vit6da de Pirro. Além de gerar uma dimi- o SR. MAURÍCIO CORRÊA _ Ouço V. 
nuição ínfiina de despesas, ao se considerar Ex• com muito prazer. 
o servidor o grande "vilão da história", a 
demissão de 360:000 gerará grandes proble- O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex• costuma 
mas sociais e ecoriômicos ao País. A econo- brindar este Plenário com pronunciamentos 
mia que se fará de menos de 1 bilhão de do maior interesse, tanto no campo polítí&i 
dólares anuais não resolverá os principais como no campo económico e social. Hoje 
problemas e poderá provocar a inviabilização V. EX" confirma a sua linha política, a sua 
da reforma administrativa do Governo Fe- ação partidária, denunciando essas demissões 
dera! em massa, que estão gerando tanta inquie-

0 processo de mudança só se tornará dura- tação, tanta angústia, em IJlilhares e milhares 
douro se houver uma alteração profunda do de famflias~ atingindo, obviamente, milhões 
comportamento humano, especificamente, e de pessoas sem nenhum critério. H~ .poucos 
da sociedade, como um todo. E, para isso, minutos conversava com o nobre senador 
há necessidade de que o processo seja demo- Manuseto de La,vor e S. EX' me dizia da preo-
crático; e, portanto, participativo.- cupação que domina a Sudene, que é um 

O processo de mudanças deve envolver de- símbolo do Nordeste. A Sudene interpreta 
bates entre o quadro gerencial que está ini- um espírito. Ela não é apenas uma repartição 
ciando a gestão do atual Governo e os repre- pública, simboliza todo o anseio ~e uma gera
sentantes dos funcionários que,.em conjunto, ção para 'corrigir os desníveis sociais da Re
poderão apresentar o plano de reformas a gião Nordeste. O nobre Senador Mansueto 
um fórum maior que represente os verda- de Lavor nos dizia há pouco que os DiretOres 
deiros anseios da sociedade, que é o Con- da Sudene estão preocupados, porque há De
gresso Nacional. Só assim se obterá a adesão partamentos daquela Instituição que pratica
de todos aos objetivos maiores de moder- mente ficaram sem nenhum funcionário, sem 
fiiz~Ção da administração pública. nenhum técnico. E por quê? Porque não há 

É imperativo que se convoquem todos, uma um critério, não há uma linha, não há 
desde 0 mais simples servidor.ao mais espe- uma orientação, coordenada. Então, tudo is
cializado técnico do Governo, a participar sonos dá um sentimento de que essas demis
da estruturação de uma nova organização, sões, além do objetivo de diminuir as despe
que possua como característica básica uma sas com o funcionalismo, têm também um 
nova mentalidade, criativa, motivadora 'e grande cunho publiciárío: há uma grande 
participativa. preocupação em conseguir manchetes de jor-

nais. Porque esse filme também foi feito em 
Seria com essa nova mentalidade que se Alagoas. Recordo-me que, quando vazou a 

veria transformar a atual administração que notícia de que o Governo Sãmey estàva I e-
é fechada, voltada para si mesma, burocrática vantando dados a fim de que demitir cerca 
e cartorial, em uma instituição voltada para de 60 mil pessoas ..:._ o ex·Ministro Maílson 
as reais necessidades da sociedade brasileira. havia dado um númerO necessário, que seria 

As reformas da Administração Pública Fe- de SO_ou 60 mil funcionários-, o atual Presi-
deral nunca deram os resultad.os desejados. dente Fernando Collor, que era Governador 
apesar das várias tentativas, porque nunca de Alagoas e se encontrava no exterior, ao 

·. contanil;n corii a paiticipaçao daquele que voltar para o Brasil, tomando conhecimento 
tem· a responsabilidade de colocá-los em exe- de que o Presidente Samey analisava as impli
cução - o funcionário. . _ cações sociais dessa demissão em massa, 
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apÍ'Oveitou a abertura do carnaval local -
muito adequado para a sua encenaçâo ca-rna~
valesca -, no desfile das escolas de samba, 
entrevistado pelo Faustão, anunciou que ha~ 
via deniitido 15 mil funciOnárioS em Alagoas. 
Nobre Senador Maurfcio Corrêa, Sua Exce· 
lência não demitiu um! Nunca vi, é incrível! 
.é só ir a Alagoas. Sua Excelêncía aõunciou, 
pomposamente, para todo o Brasil, porque 
todo o País estava assistindo ao desfile de 
escolas de samba, que havia demitido 15 mil 
funcionários. Então, a imaginação popular 
disse: "Este que é o homem! Enquanto o 
Presidente Sarney tem dúvidas em demitir, 
enquanto ele titubeia, vem o Governador de 
Alagoas e o povo diz: "Este que é homem!" 
Portanto, esse filme já passou em Alagoas. 
Da mesma forma esses leilões dê cairõs ofi
ciais. Só que em Alagoas vários foram retira
dos, como aqui também o foram, e ninguém 
explicou ainda onde se encontram esses car
ros. Nobre Senador Maurício Corrêa, ouso 
aparteá-lo, primeiro, para congratular-me 
com V. Ex• por essa pieocupação perrilanerite 
e constante, da sua vida polftica, de denunicar 
fatos desta natureza, segundo, para que, jun
tos, formemos uma grande frente nesta Casa, 
independentemente de siglas partidárias, pa
ra que distorções dessa natureza não angus
tiem a nossa sociedade, que já está tão perple
xa e atónita diante desse vaivém do Governo. 
O Governo está pareCerido"Um -colibri, o úni
co pác:;saro que voa para· frente e para trás. 
Não sei se V. EX" sabia deste detalhe. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sei., 

O Sr. Divaldo Suruagy - As atitudes do 
Governo me leinbram õ COlibri. 

O SR. MAURÍCIO CQRRJ1:A- Nobre Se· 
nador Divaldo Suruagy, agradeço imensa
mente pela sua contribuição. 

O que mais preocupa;Sr. PréSidellte, são 
os indícios que neste mês teremos uma infla
ção razoável, tendo em vista que, no Primeiro 
mês, o Governo comuniCou -que ã-lnflação 
era zero. 

Fico a me perguntar, ítob-re Senador Man
sueto de Lavor, se, no final de tudo, como 
prenunciam os fatos, nada disso der certo. 
Jmaginem 360 ou 400 mil trabalhadOres se
rem dispensados por um objetívo que não 
deu certo! Por isso, apelaria ao meu amigo, 
nobre Senador José Ignácio Fei'[efra, IC:VasSe 
ao Presidente da República essa apreensão. 
É uma gilhotina terrível em cima de milhares 
de funcionários públicos brasileiros~·--

Se assim não ocorrer, estar-se-á desperdi
çando tempo e dinheiro, consumidos na for
maç-ão e no aperfeiçoamento dos técnicos do 
Governo Federal. 

A administração dos recurs·os humanos 
tem que pos!'.uir uma estratégia a longo prazo. 

A formaç-ão e o aperfeiçoamento de uma 
equipe de técnicos governamentais se faz ao 
longo de uma ou mais gerações. 

Assim sendo, nenhuma atitude a curto pra
zo se torna razoável, quando se parte para 
a de-missão em massa, quando os bons são 

comparados aos regulares e aos maus servido
res, os assíduos aos faltoso_srtendo como úní
co parâmetro de comparação o tempo d_e _ser
viço e coiiíõ .. único objetivo a reduÇãO de des
pesas. Diga-se _a bem 9-a verdade- despesas 
que não passam de alguns poucos grãos de 
areiã., se comparadas com os imensos prejuí
zos provocados pela malversação de recursos 
públicos ocorrida impunemente nas últimas 
décadas. 

O homem jamais deve ser reduzido à cate
goria de mera despesa-, mas considerado, isto 
sim; coma: um alto investimento, o mais im
pOrtante de todos. -

r>imin-Uír estaVaSta máquina administra
tiva, c_riã:áa ao longo dos ailos, e que só Veio 
a p~~jti9i~At~-~conomia brasileira, at_ravés 
da burocracia e da corrupção, é urna tarefa 
mais que necessária. É uma tarefa impos
tergável. 

No entanto, não se pode em apenas alguns 
meses ccrrrigi!""Cri'ô·s-· provPcãdoS-por déc-adas 
de centralização admiriístratiVi: - -

Sr. Presi-dente. não podemos assistir passi
vamente a este festival de desumanidades e 
de equívocos no&erenciamento da admin_is
tração púb\lca, sob pena- dC: sermos julgados 
coniventes com a desgraça e- a miséria que 
se quer ll,l!J.Çar s_ob_re esta parcela importante_ 
de llossa so-ciedade, que é o funcionalismo 
público. _ __ ~ 

Estabeleçamos nesta casa uma trincheira 
de resistência a estes desmandos, para termos 
o respeito do povo. 

Sr. Presidente, ainda trago ao conhecimen
to da Casa ~~gumas pr~ocupações_ dos fuqcio- _ 
nários da Petrobrás, feitas através deste docu
mento: 

DEMISSOES DE RECÉM· 
CONTRATADOS: 

lJM ENTRAVE AO DESEt'IVOLYI· 
MENTO 

DE RECURSOS HUM-ANOS 
NA PETROBRÁS Ê 

UMA QuESTÃOSOCfAL 

Histórico dos fatos 
No início de 1989, 34 (trinta e quatro) 

-mu prOfissionais se inscreveram -num 
COncurso âbeito publicamente pela Pe-

- trobrás para cursos de especialização em 
diversas áreas de conhecimento ( enge
nharia, coritabilidade, geologia, adJni· 
nistração etc.). D~te total de parti_ci
pantes, 673 conseguiram aprovação para 
-o iníCío de treinamento e especiafizaçãq _ 
eliminatórios, que culminariam em uma 
admissão posteríor. 

O objetivo do concurso e dos cursos 
de especialização era o de capacitar, de 
acordo com as necessidades da Compa
nhia, os profis.-;ionais côffi uma prepa
ração de alto nível capaz de suprir as 
deficiências de pessoal qualificado, prin
cipalmente nas- áreas administratívas. 
Uin caso típico dessa siiuação é o fato 
de que o último concurso para adminis~ 
tradores, na Companhia foi realizado há 
14 (quatorze) anos passados. 

A parte acadêmica e adminiS:tràtiva do-
período de treinamento foi firmada por 
um convênio da Petrobrás com as Uni
versidades Federais da Bahia e do Rio 
d~ Janeiro._F o valor inyestjçio em equi· 
pamentos, instalações e na contratação 
de um corpo docente, de mais alto nível 
no Brasil (Docentes da COPEAD e da 
COPPE) f6í de aproximadamente 15 mi
lhões de dólares. 

A partir de 1'·' de março de 1990, à 
medida _que os cursos iam se comple
tando os-profissionais começaram a ser 
admi~dos pela Companhia, muitos ten
do de optar pqr substituir suas li_çenças 
por afastamento definitivo de seus anti
gos_ empregos (Banco do Brasil, CSN, 
Telerj, Golden Cross, I:SM, Gillete do 
Brasil, Mesbla, etc.). 

No dia 19-5-90, esses profissioriaiS fo
ram comunicados de que uma Qeç_isão 
dá Companhia havia determinado a sus
pensão das admissões previstas-e a de
missão dos empregados contratados a 
partir de 1~· de março de 1990. 
O entrave 

Segundo Bernardo Kliksberg, Diretor 
do Projeto Regional Latino-americano 
de Assistência das nações unidas ao Cen
tro Latino-americano de Administração 
para o desenvolvimento, "nunca ocorreu 
na América Latina uma pressão históri
co-social tão forte e concreta exigindo 
resultados organizacionaiS e capacidade 
administrativa quanto a que a opinião 
pública e as grandes forças sociais estão 
a exercer diariamente ... 

Mais adiante, no mesmo texto, (Age
rência na Década de 90) afirma que "Pe
de-se que o Estado gaste_ menos mas, 
simultaneamente, requer-se a promoção 
de exportações, desenvolvimento de 
programas sociais etc." 

Essa contradição no caso brasileiro é 
dramática, uma vez que há uma carência 
de recursos ~ que o processo, portanto, 
de admiriis"tiação de escassez,- só será 
possível por intermediação de gerentes 
qualificados. 

É a consagração de PrincípiOs indiscu
tíveis da teoria geral de administração 
(eficiência, produtividade e racionalida
de) que deveriam nortear as ações- e a 
formação académica, com o máximo de 
aproveitamento do potencial dos profis
Sionais_(ganh~õs de qualidade). 

Sem dúvida nenhuma, a Petróleo Bra
sileiro S/ A, em face ainda da necessidade 
de constante desenvolvimento tecnoló
gico·, não p·ode privar-se de um planeja
mento e desenvolvímento de recursos 
humanos que lhe proporcione atuar com 
competência e eficácia n-o mercado inter
no e externo. É de difícil argumentação 
contrária- o fato de que o trabalho, o 

-dipitãl e a -iecnologia, organizados num 
planejamento estratégico são indispen
sáveis ao desenvolvimento da Compa
nhia. 
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E é por causa não s6 do ~specto quan
titativo do investimento realizado mas 
principalmente pela falta de trat~ento 
ade_quado ao que poderia signifiCar para 
Companhia idéias novas e atualizadas 
impulso motivador, desenvolvimento d; 
tecnologia, que pedimos consideração a 
respeito. 

Como profissionais, Cientes do nosso 
dever não poderíamos sucumbir a uma 
decisão que nos provoca uma profunda 
frustração de não sennos considerados 
capazes de servir à Companhia e ao Bra
sil. 
A questão social 

:roda dec_isão, seja de um gerente pú
blico ou pnvado, espera-se que dimen-
sione conseqüéncias sociais. - -

Neste caso específico~ relatamos o fato. 
de profissionais demitidos que no dia da 
admissão optaram em substituir licenças 
de seus antigos empregos por uma de
missão. Além disso, também estes pro
fissionais em números relevantes tive
ram de transferir residências entre Esta
dos se comprometendo corn contratos e 
despesas de moradia. 

E óbvio que não se espera um Estado 
paterna'Iista, nem uma conduta populista 
de decisões, mas no mínimo seria preciso 
que o Estado resguardasse o direito 
àqueles que fizeram inúmeros sacrifícios 
para honrá-lo com o Seu trabalho a sua 
dignidade e o seu projeto de vida: · 

Sr. Presidente, volto, neste instante, a coo
clamar os Srs. Congré:ssitas para que forme
mos uma barreira no sentido de impedir -
e agora temos o projetO'," aprovado ontem, 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho,_ no que 
tange aos 4 meses anteriores à eleíÇão, das 
despedidas dos funcionários, com exceção 
daqueles que exercem cargos de confiança; 
formemos uma barreira no sentido de impe
dir se lesione a Petrobrás, para que não se 
acabem com empresas que estão esperando 
apenas o momento exato para que a sanha 
inimiga estrangeira possa entrar, embora te
nhamos os obstáculos de natureza constitu
cional. Te;nos que estar atentos n3 ·defesa 

que c~nstruímos com sangue, suor 
. Nao é através da acusação do 
que vamos corrigir o nosso País. 

Nossa preocupação tem que Ser maior na pre
servação do que é nosso. _ · 

. Ag~ra_ mesm? def_end~~o~ a Companhia 
S1derurgtca NaciOnal. O Mintstro Ozires Sil
va esteve na Comissão de Infra-estrutUra e 

, extraímos de S. Ex' a afirmação de que o 
Governo já pensa em reconsiderar a nefasta 
id~ia de privatizar essa companhia. SabemOS 
que, se tal privatização ocorrer, lá fora os 
nossos inimigos, as multinaéionais, vão tomar 
conta dessa empresa. O que iSso" significa? 
O sucateamento da nossa indústria e, sem 
dúvida nenhuma, o privilegiamento das mui~ 
tinacionais, que querem controlar os setores 
essenciais da vida económica brasileira. 

Fica aqui, portanto, essa advertência _coril 
relação aos funcionários públicos que- estãÕ 

sendo, ileste momento, a mira, o olhar do 
Governo, como se fosseln rciSponsáveis por 
tudo de ruim que existe. 

Se amanhã ou depois - repito -, essa 
política não der certo, e esses 360 mil, 400 
mil funcionários públicos estiverem coloca
dos no olho da rua, nunca nos perdoarão 
se nos silenciarmos neste momento, porque: 
calados e não combatendo, seremos cúmpli
ces de uma política injusta e iníqua. 
-'Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues, como Líder. 

O SR. CHAGAS RODRI<;UES (PSDB -
Pl. Como Lídel.', prOnuncia o seguinte discur
so.) --Sr. PreSidente, Srs. Senadores, o Jor· 
nal de Brasília, de hoje, traz uma notícia que, 
a bem da verdade, precisa ser retificada. Diz 
a notíci_a-: "Substitutivo da LDO - Lei de 
DiietriiéS "Urçamentárlas - é aprovado no 
Senado". Realmente, a Comissão Mista de 
Orçamento-aprOVOU~ ontem, o Projeto envia
do pelo Poder Executivo. Mas essa notícia 
de hoje, Sr. Presidente, precisa ser retificdda, 
no que diz respeito ao IPC. Leio, na parte 
final: 

"A comissão mista aprovou também 
a retirada, do texto do substitutivo de 
um_artigo que limitava a participaçã~ da 
Untão no financiamento das entidades 
de prev_idência privada ligadas a adminis
tração federal, ao número de emprega
dos participantes de cada plano de bene
fício. Diante da resistência do "lobby" 
de seus colegas parlamentares, o relator 
do substitutivo, Senador José Ricba 
(PSDB_ --PR), acabou cedendo. Ficou 
valendo a redaçáo do projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias do gOverno, 
que mantém os subsídios transferidos às 
entidades em 1989, atualizados pela va~ 
riação do J~dice de Pieços ao Consu
midor (IPC). Se o texto for mantido 
o Instituto de Previdência dos Congres: 
sistas (IPC) continuará recebendo da 
União quatro cruzeiros de contribuição 
pata cada cruzeiros descontado dos segu
rados (congressistas e funcio·nários do 
Congresso).'' 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa_oo.tícia 
não é correta. Na forma da legislação em 

, vigor, os Çongressistas são segurados obriga
tórios, contribuem com 10% sobre o seu sub
sídio, e os _servidores, do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados são segurados fa
cultativos se requererem a inscrição, passarão 
a pagar 10% sobre o seu vencimento básico. 
No que tange à União, como entidade patro
nal, ela contribui com 20%, nos termos da 
Lei n• 7.586, de 1987. 

De modo que, Sr. Presidente, a notícia não 
é exata. Mandei fazer um levantamento e 
verifiquei que neste ano, até abril, a propor
çãQ n;io tem sido nem de 1 para 2, mas de 
!O para 12 ou 13. 
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Quero crer goe o jornalista resp_onsáv~l por 
esta notícia cometeu um equívoco, mas esta· 
va, talvez, bem intencionado, procurando in
formar corretamente os leitores. 

Fica aqui, pois, esta retifiCãção, e aproveii:o 
a oportunidade para dizer o seguinte: o IPC 
tinha sua lei bâsica, a Lei n" 4.284, de 20 
de novembro de 1963, que devemos, sobre
tudo, ao Monsenhor Arruda Câmara de 
quem tive a honra de ser Colega na Câ~ara 
dos Deputados, um homem de elevado espí-, 
rito público. Nem sempre concordávamos 
com suas idéias, o que é normal num Con
gresso, mas era homem respeitabilíssimo e 
muito lutou pelo IPC. 

Ora, o IPC depois passou a ter uma nova 
lei básica, fundamental, que foi a Lei n1• 7.087, 
d~ 29 de dezembro, de 1982, e o que se pode 
d1zer é que o IPC, hoje, e isso vem de muito 
tempo, só concede pensão, que chamam de 
aposentadoria, ãquele que tiver contribuído 
no mfnimo, durante oito anos, e a contri: 
buição corresponderá a oito trinta avos. Se 
tiver contribuído durante doze anos receberá 
doze trírita avõs do -subsídio, e não' da remu
neração total devida ao Congressista. Ames
ma coisa acontece com o servidor. Além de 
ter contribuído, no mínimo, por oito anos, 
o servidor precisa ter 50 anos de idade, dentro 
d_aquela !i!osofia segundo a qual a previdên
cm é para amparar o homem, sobretudo num 
estágio avançado de idade. Então, ele tamM 
bém precisa ter 50 anos. 

Aproveito ainda a oportunidade para dizer 
que em muitos países da Europa, sobretudo 
nos países nórdicos- é verdade que são paí
ses da Europa -, os Congressistas recebem 
uma pensão independentemente de contri
buição. Se foram eleitos, se o povo os man
dou ao Parlamento, por isso devem ter um 
mínimo de garantia, porque nem todos os 

congressistas são ricos. Em nosso País, a 
maioria também não é rica, e muitos deles 
nunca contribuíram para nenhum instituto de 
previdência. Conheço muitos Congressistas 
que; quando deixarem a vida pública., a única 
pensão que vão receber é a do IPC. Logo, 
nosso Instituto não é uma simples previdência 
complementar. Para muitos é a única; sendo 
assim fundamental. 

Devemos continuar contribuindo. Se for 
o cas?, .dem?craticamente,~ poderemos até 
exammar a hipótese de elevar a contribuição 
dos Congressistas de 10 para 15%. É assunto 
que dependerá de exames, de estudos etc. 
Mas é preciso que se diga isso, porque limita 
gente pensa que o Congressista se aposenta 
ganhando o que percebia, a sua remuneraçáo 
.total, e isso com qualquer tempo de contri
buiçáo. N:ão é exato. O Congressista,_ para 
ter a pensão, precisa contribuir, no mínimo, 
durante oito anos, e ter 50 anos de idade. 
E também não é sobre a remuneração total 
que se calcula a pensão, mas apenas sobre 
o subsídio, que, como sabemos, corresponde 
a pouco mais da metade de toda a remu
neração. 

O Sr. Gerson Camata - Permite-me V. 
EX" um aparte? 
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O SR. CHAGAS RODRIGUES :C.. Sena-dor 
Gerson Camata, concedo-lhe o aparte, com 
prazer. 

O Sr. Gerson Camata- Tenho acompa
nhado, não só a nível de Congresso Naci~nal, 
como a nível das Assembléias Legislativas, 
esse debate que tem surgido e que se enqua
dra, hoje, dentro de um processo nacional 
de bombardear o Poder Legislativo. Este é 
um Poder vulnerável, que tem defeitos, mas 
normalmente esses defeitos são colocados e 
são vistos com um telescópio do tipo Hubble, 
que os americanos colocaram no espaço, ao 
passo que as virtudes são vistas com a .luneta 
invertida, de modo que se tornam mmto pe
quenas. Em relação ao IPC, há um debate 
que não se fere, há um assunto que não é 
tocado. Se, pelas dificuldades que atravessa 
o País, tivermos que tomar posições el_ll rela
ção a este ponto, teremos que considerar, 
por exemplo, que os metalúrgicos da CSN, 
da Companhia Siderúrgica de Tubarão, da 
Açominas, têm uma caixa de complementa
ção de aposentadoria que mais de 50% sã? 
pagOs com recursos da União e do contn
buinte, O Banco Central dispõe também de 
um instituto de aposentadoria desse tipo, em 
que a União paga a metade daquilo que paga 
o funcionário dessa Instituição. __ _ 

O Banco do Brasil tambéni possUi esse ins
tituto. O Tesouro Nacional, com relação à 
Caixa Económica, contribui com metade. 
Quer dizer, a Caixa Económica, qu_e é um 
órgão do Governo, contribui também com 
a metade, para essa complementação, A 
Companhia Vale do Rio Doce- V. Ex' sabe 
- também dispõe desse sistema. Todas as 
empresas estatais têm esse tipo de sistema 
de complementação de aposentadoria .. Ele 
existe ex:atamente porque a aposentadona da 
Previdência Social, no Brasil, transforma ho
je o aposentado num huniilhado, num sofri
do. Ao invés de receber um prêmio pelo seu 
longo período de trabalho, o aposentado re-
cebe um castigo. Até aquele que se aposenta 
pelo INPS. sabemos que uma parte da sua 
aposentadoria é paga com os recursos do con
tribuinte, do Tesouro, porque aquilo que ele 
pagou a vida toda é quase sempre tudo gasto 
em assistência médica, e, na hora de pagar 
a aposentadoria, aprovamos, aqui, no OrÇa
mento, recurso público, recurso do cont~i
buinte, para. complementar a aposentadona 
de toda a população bra<;ileira que se apo
senta pelo INPS. Então, se tivermos que cor~ 
tar, teremos que cortar de todos, tem de ha
ver um corte geral, até no recurso- do contri-' 
buinte para a complementação de aposenta
dorias. E vamos ver o que acontece na grande 
batalha jurídica que vai surgir, provocada por 
funcionários da Vale do Rio Doce, do Banco 
do Brasil, qUe pagaram a vida inteira e que, 
agora, já recebendo as suas aposentadorias, 
defrontam-se, de repente, com o corte das 
mesmas. O que os tribunais vão decidir sobre 
esse direito que esses funcionários ~dquiri~ 
ram? Coloco esta questão, porque nmguém 
fala na caixa de aposentadoria do Banco Cen
tral, do Banco do Brasil, da Caixa Econô-

mica, dos metalúrgicos da CSN, da C~si~a, 
da CST, enquanto o Parlamentar sofre diana~ 
mente uma campanha violentíssima. V. Ex• 
es_tá çliante de um Parlamentar que, como 
V. EX" citou, não tem INPS, porque, formado 
em Economia, comecei a trabalhar, depois 
entrei na vida polftica, como vereador, já vai 
fazer 28 anos, e nunca mais dei uma contri
buição à Previdência normal. Uma pesso~ 
que trabalha 28 anos- espero que fique aqm 
pelo menos até uns 35- tem o direito, como 
qualqtler outro cidadão, de se aposentar. E 
nunca se põe a verdade, se diz que com oito 
anos o Parlamentar sai ganhando 2 milhões 
de cruzados. Presenciei, há pouco tempo, um 
fato até doloroso, quanto à viúvadoDr. Tao
credo Neves, que, parece, naquela época, re
cebia - e não faz muito tempo - algo em 
torno de 4 mil ou 4 mil e 500 cruzados. O 
Dr. Tancredo Neves foi Parlamentar a vida 
inteira, nem sei quantos anos, mais de 30, 
porque eu era garoto e ele já era Parlamentar, 
prestou a este País inúmeros serviços, deu 
a própria vida, imolou-se pelo País. Não tinha 
o Dr. Tancredo outra aposentadoria e a sua 
viúva recebeu uma pensão, não tão sigoifi
cativa. Pois foi atacada de maneira violenta. 
c_omo se fosse ·uma milionária que estava atrás 
dos recursos do Tesouro, quando, na verda
de, estava recebendo umã- pensão de viúva 
de um homem que viveu a vida inteira traba
lhando, lutando por este País e que por ele 
se imolou, como se todo mundo pudesse ter 
direito e essa mulher não. V. EX' coloca muito 
be-nl a questão. A melhor maneira. de se com
bater o problema é mostrando a verdade, 
e não a escondendo: há recurso público, mas 
também há recurso público na Previdência 
Social para pagar aposentadoria a tod?s 
aqueles que se aposentam pela Previdêncm; 
há na Vale do Rio Doce, há na CST, há 
na _Cosípa, há no Banco do Brasil, há na Caixa 
Económica e em inúmeros outros sistemas 
de aposentadoria, Talvez o ideal fosse estabe
lecer como nos pafses europeus: todo cida
dão, ao atingir 65 anos, se aposenta, e, aí, 
o recurso público seria igual para todos, mas 
uma aposentadoria que não transformasse es~ 
se cidadão - um homem trabalhador, um 
homem digno- num mendigo aposentado, 
quase sempre vivendo de maneira até_ um 
pouco dolorosa, às custas do filho e do neto, 
que lhe dão uma pequena ajuda mensal. 
Aborda V. Ex• assunto que deve ser enfocado 
com essa franqueza, com essa clareza e, aci
ma de tudo, com a verdade. A verdade deve 
ser sempre a melhor maneira de se combater 
o mal-intencionado, o mal-informado, que 
desejam, talvez, atrás disSo tudo, também 
feiír a instituição. Pirabéns a V- EX" 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Agra
deço a V. Ex• esse judicioso aparte, que incor
poro com satisfação ao meu modesto discur
so. 

V. Ex~ fez referência àqueles homens que 
passam a vida tocfa prestando serviços à co
munidade, exercendo um mandato eletivo. 

Póís~ã nossa legiSlaçãO, ã legislação do IPC, 
só permite, para completar a carência ou para~ 

aumentar o número de anos de contribuição, 
que se incOq)Ore" apenas um ma:ridato eletivo, 
e, assim mesmo, terá o segurado que contri
buir pela sua parte e ainda, pela parte patro-
nal- 2!3. - --

Assim, veja V. Ex•, tudo é feito com o 
espírito de justiça e de correção. Mas não 
há obra perfeita. Se for o caso, deveremos, 
oportunamente, numa reunião do Conselho 
Deliberativo, com a participação dos Mem
bros do Conselho Consultivo, cogitar do apri
moramento da nossa legislação. 

Quero, finalmente, Sr. Presidellte, elogiar 
o nobre Relator, Senador José Richa, que, 
mais uma vez, agiu com espírito ,Público. 
Atendendo às disposições do projeto do Go
verno, S. Ex~ limitou os tecursos da União 
em favor dessas instituições da chamci.da pre
vidência privada, e o te to não ultrapassa dota
ções já votadas. De modo que procedeu o 
Senador José Richa com correção. Não há 
n'lda que possa ser censurado no particular, 
e espero que no Brasil, um dia, se chegue 
a essa situação a que se referiu o nobre Sena
dor Gerson Camata: um homem, ao atingir 
determinada idade, terá direito a amparo; 
para não pedir esmolas, ele terá direito a 
uma aposentadoria mínima. Estamos cami
nhando para isso. 

E os Congressistas. aqueles que se dedica
ram à vida pública, que tenham direito pelo 
menos a uma pensão correspondente ao pe
ríodo de contribuição, sendo este no ntínimo 
de oito anos, e_ desde que tenham pelo menos 
cinqüenta anos- de idade. 

_Muitos não perceberri que a entidade pa
tronal do celetista- o celetista do Município, 
do Estado, da União, das Casas do Congresso 
- contribui com 2/3 e o segurado, em 1/3. 
Isso é normaL Se ÍOf o caso, em princ(pio, 
não sou contrário a que o Congressista che
gue a contribuir não apenas com 10% •. mas 
com 15%, para que as correspondentes enti
dades patronais - Senado e Câmara - con
tribuam com a outra parte no mesmo percen
tual. 

O Sr. -Gerson Cama ta- ..:... Piirriite~m.e V. 
Ex~ outro aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Pois 
não, nobre Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camala- GoStaria de fazer 
uma complementação ao meu raciocfnio an
terior, que vem em apoio ao que V. Ex~ está 
dizendo. Há poucos dias, encontrei-me em 
Vitória - os fatos São a melhoi maneíra de 
dizer as· coisas, são como as parábolas do 
Evangel~o- com um italiano que foi profes
sor da Ulliversldade Federal do Estado do 
Espírito Santo durante trinta e poucos anos. 
Aposentou-se aqui, no Brasil, nunca traba
lhou na Itália - formou-se na ltálía -e veio 
muito jovem para cá, fez concurso para a 
Universidade do E~tado do Espírito Santo, 
deu aula nesta UníVeisidade durante trinta 
e poucos -anos e agora se aposentou. Cõmo 
cidadão italianot pela legislação previdenciá~ 
ria da Itália, ele tem o direito, ao atingir 65 
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anos, morando onde estiver, mesmo sem 
nunca ter trabalhado na Itália, a uma aposen· 
tadoria. Estou dizendo isso para vermos co
mo o sistema previdenciário bra!:iileiro precisa 
ser reviSto, talvez não nesta época de dificul
dades, mas um pouco mais adiante, na hora 
em que o país se equilibiaf ecOnómica e finan
ceiramente. Esse professor me dizia _que tr3-
balhou no Brasil32 ou 33 anos e a s-ua aposen
tadoria, no Brasil, era equivalente a 130 dóla
res e na Itália, onde ele nunca trabalhou, 
de 1.100 dólares e que os parentes a estavam 
remetendo para ele._ Nunca trabalhou na Itá
lia, apenas se formou na Itália e veio embora 
para o Brasil. Agora, como cidadão italiano, 
ao atingir 65 anos, morando onde estiver, 
tem direítõ a essa- pensão. b país dele, onde 
nunca trabalhou, lhe paga uma pensão dez 
vezes superior à pensão que o Brasil lhe paga, 
lugar onde ele trabalhou tantos anos. 

OSR. CHAGAS RODRIGUES- O aparte 
de V. E~ evidencia a necessidade, por uma 
questflo de justiça, de retornarmcrs a·política 
de desenvolvimento económico social -e de 
combatermos os desníveis sOciais-e régiõnãis, 
para assegurarmos a todos uma vida condig
na. Mais uma vez, agradeço a V. Ex• o expres
sivo aparte. 

O Sr. Alberto HotTmann - Nobre Sena
dor, concede-me V. E~ um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Chagas Rodrigues, V~ Ex• 
se inscreveu para breve comunicação, como 
Líder, e ultrapassou de longe todos os tempos 
regimentalmente previstos. Há outro inscrito 
como Líder, o nobre Líder do Governo. o-õs
taria que V. Ex• abreviasse as suas interven
ções. Lamentavelmente, sinto-me nesta obri
gação. Temos uma Ordem do Dia importan
te, da qual consta o item que cria o Estatuto 
da Criinça e do Adolescente. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Pre' 
sidente, V. Ex• tem razão. Foi honrado com 
os apartes e digo_ a V~ Ex• que o próximo 
será o último. Logo em seguida concluirei. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Que o aparte seja breve e a respota, tam
bém 

OSR. CHAGAS RODRIGUES- Concedo 
o aparte ao nobre Senador Alberto Hoff
mann. 

O Sr. Alberto Hoffmann- Nobre Senador 
Chagas Rodrigues, cumprimento V. Ex~ por 
esse oportuno e judicioso discurs_o, não só 
por sua responsabilidade de estar à frerite 
do lnstituto de Previdência dos Congressis
tas, neste instante, como pelo alto e profundo 
espírito público que caracteriza suas e:q>licaM 
çóes, Há pouc_o, o·emit].ente Senador GCrson 
Carriata falaVa não-56 dos Parlamentares que 
estão na inatividade e também das viúVas. 
É o caso da Exm• Sr-Tancredo Neves. Adita
ria apenas dois _pequenos exe_mplos, um desta 
Casa, outro, da Câmara dos Deputados: o 
Senador Tarso :Qutra, Um homem que cuidou 
~o da a vida do _bem público e não tev~ tempo 

para cuidar de si, das suas atividades particu
lares, e não conseguiu amealhar praticamente 
nada. Em que situação ficaria a sua viúva 
se fosse cortada, de um momento para outro, 
essa pequena pensão que ela recebe? Outro 
exemplo é de Dario de Almeida, capixaba 
que conheci, foi bom amigo e companheiro 
durante muitos anos e cuja famíJi? passaria 
grandes privações se não contasse com essa 
pequena pensão do IPC. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Agra· 
deço a V. Ex' o valioso aparte, que não é 
só correto, como foi proferido por um homem 
de inegável autoridad~ e que ta~bém possui 
elevado esptrito púbHco. 

Sr. Presidente, aqui encerro estas conside
rações, e muito obrigado. (Muito bem!_) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
lgnácio Ferreira, como Líder. , 

.. O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST 
=-- ES. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
tenho dois assuntos a enfocar nesfa-sessão 
de sexta-feira. O primeiro é ameno. O segun
do é relativamente_ polêmico. . . _ , 

- O pririleiro'C! com reláção à Ida da Sr• Minis
tra Margarida Procópio ao meu Estado, no 
dia de anteontem, 23 de maio, em que o Espí· 
rito Santo comemorava 455 anos da coloni
zação do seu_ solo. 

Esse di::\,$[. Presidente, foi da maior im
portância para nós, porque o Estado come
mora o seu dia máximo, o "Dia da Coloni
_zaç~o do Solo do Espírito Santo". Foi exata
mente há 23_ de maio de 1535 que chegou 
ao solo_capixaba a "Caravela Glória", co
mandada por Vasco Fernandes Coutinho, o 
Donatário da Capitania do Espfrito Santo. 
E ele, com .,o peito cheio de esperanças e 
o coração cheio de sonhos, enfrentou a índia
da, que chegou à praia com flechas, 1anças. 
Com o disparo do primeiro canhão, ele afu
geritou a indiilda, e chegou, então, a pisar, 
junto com seus companheiros, o solo capixa
ba._ Há até uma referência aos sargaços da 
beira da areia que ficavam nas botas dos colo
nizadores e do donatário; da{, o nome de 
canelas verdes dado aos moradores do Muni
cípio de Vila Velha, exatamente a praia em 
que desembarcaram o donatário e seus co
mandados. 

A Ministra Margarida Procópio esteve no 
meu Estado em data significativa, participan
do não só das comemorações daquele mo
mentO alto da História do Espírito Santo co
mo também de r~l,llliões de trabalho da maior 
importância. S. Ex' -reuniu-se com Prefeitos 
da GraiÍde Vitória, uma reunião de trabalho 
eXtremamente fecunda, trat3.ndo de proble
mas de saneamento básico, de lixo e de lixo 
h()spital.ilf em particular. habitacional, pro
blemas estes concernentes ã sua Pasta, que 
é um superministério. 
_Ainda a Ministra Margarida Procópio man-. 

teve _contatos, em sessão que começou às 19 
horas e foi até ãs 23 horas e 10 minutos, 

do dia 23 de maio, com 90% dos 67 prefeitos 
municipais dos 67 Municípios do nosso Esta
do. S. Ex•, naquela ocasião, revelou realmen
te toda a sua capacidade de compreensão paM 
ra com os problemas de um Estado como 
o Espírito Santo, que, sobretudo, na suare
gião norte, tem problemas imensos. A Sr• 
Ministra marcou claramente a posição do Go
verno ao não fazer discrifnínações de natu
reza partidária; recelJ~u a ~5J:dos, e não houve 
uma só Pergunta da Sr• Ministra a respeito 
da sigla do prefeito que estava apresentando 
o seu pleito. --- -

Aliás, abro um parêntese para referir que 
a atitude de S. Ex• constituiu um ponto con
trastante com o comportamento do próprio 
Governador do Estado. O Governado! d-o 
Estado tem agido de maneira extremamente 
discríminatória com os prefeitos que nãO es
tão ligados a S. Ex•, e lá, no E:spírito Santo, 
há prefeitos, um grande números deles -
pasmem os Srs. Senadores- que sequer fo
ram; a qualquer tempo, recebidos pelo Go
vernador. Inúmeros prefeitos do meu Estado 
nunca foram recebidos pelo Governador do 
Estado, o que revela um comportamento dis
criminatório. Aliás, no passado, o Governa
dor se apontava como sendo vítima desse 
comportamento por parte do Governo Fede
ral passado. 

O Governo novo foi ao Espírito Santo, 
através da Sr• Ministra Margarida Procópio, 
como a oferecer um lição, na pedagogia do 
comportamento da Ministra, ao Governador 
do Estado. Inúmeros prefeitos do meu Esta
do tiveram a oportunidade de dizer isso de 
viva voz, enaltecendo o comportamento de 
S. Ex\ que-não indagou sobre a sigla parti
dária de qualquer dos prefeitos. Portanto, 
esses aspectos devem ser ressaltados. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Concede-me V. 
Er um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Com muito prazer, ouço V. Ex~ 

O -Sr. Divaldo Suruagy - Senador José 
lgnácio Ferreira, embora faça uma oposição 
bastante clara e definida ao Governo Fernan
do Collor, não posso deixar de reconhecer 
os méritos, a capacidade de trabalho, o espí
rito público, a consciéncia social da Ministra 
Margarida Procópio. Tive o privilégio de -co
nhecê-la de perto, de com ela conviver em 
vários caJ!lPOS administrativos. Por onde pas
sou, no exercício êla atividade pública, a Mi
nistra Margarida Procópio sempre marcou e 
pontilhou __ as suas funções com ·gestos dessa 
natureza que V. Ex' está exaltando neste mo
mento. Lamento apenas que os demais Minis
tros não sigam o àemplo da Ministra Marga
rida Procópio, e, por que não dizer, o próprio 
Presidente da República. A Folha de s~ Pau
lo~ em denúncia formulada pelo Senador Ju
tahy Magalhães, acusava uma discriminação 
nas verbas de publicidade do Governo em 
relação à Folha, simplesmente porque este 
jornal tem uma linha crítica ã Administração 
Fernando Collor. Aproveito esta oportuni
dade para congratular-me com V. Ex•, e exal-
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tar sua fala ao enfatizar os giandes méritos 
da Ministra Margarida Procópio, e, ao mes
mo tempo, tentar responder ao Senador Juta
hy Magalhães, que leu uma nota da Folha 
de S. Paulo, jornal de maior- tiragem Deste 
País, onde deixou bem clara a discriminação 
que o Governo está fazendo em relação a 
esse conceituado jornal, pelo simples fato de 
ele ter adotado uma linha crítica em relação 
ao Governo. Deixo bem claro que a M-inístra 
Margarida Procópio dignifica este Governo, 
e lamento que os demais Ministros não sigam 
o seu exemplo. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Agradeço a V. Ex', eminente Senador Dival
do Suruagy, mas discordo de V. E~ na ques
tão da discriminação do Governo. 

, Há poucos dias o eminente Senador Edison 
Lobão foi recebido pelo Presidente da Repú
blica e de lá saiu dando declarações à impren
sa acerca do comportamento de sua Exce
lência. E quem é o Senador Edison Lobão? 
É um Seriador francamente ligado ao ex-Pre
sidente José Samey e que, inclusive, partici
pou, com todo empenho, da tentativa de_ lan
çamento da candidatura do Sr. SílVio Santos, 
que era exatamente aquele obus contra a can
didatura de Fernando Callor. De maneiÍ'a 
que S. Ex·- revelou, naquele episódio, que 
é apenas simbólico esse comportamento, uma 
ausência de preocupações discriminatórias. 

No episódio da Folha, esse_ jornal mesmo 
deixou claro que é extremamente residual o 
que tem na parte de receita advinda de publi
cidade pública. A Folha colocou isto com to
da clareza: é extremamente residual. De ma
neira que, se o Governo tentasse retaliar a 
Folha, não tinha como fazê-lo. Inclusive a 
Folha tem tido alguns editoría:is extremamen
te sensatos, --_evidente que muitos outros 
não exibem esse atributo. Então, não há por 
que o Go_verno pretender discriminar a Fo
lha, sobretudo se pretendesse retaliar ... 

O Sr. Div81do Suruagy- Ésiamos discú
tindo não o montante da receita da Folha, 
e sim o gesto de discriminação, que foi muito 
bem denunciado pelo Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- V e· 
ja V. Ex' que o episódio é incidente, ele não 
pode ser simbólico de nada, porque_ não se 
vai retaliar com aquilo qUe não produz reta
liação. Não faz sentido, a própria Folha dei
xou claro que o episódio não a afetaria. Por
tanto, se o Governo pretendesse retaliar a 
Folha, o faria de outra maneira. Quem sabe 
até aquele episódio do Sr. Romeu Tuma, da 
chegada da Polícia Federal na Folha de S. 
Paulo poderia ser erigido em simbólico desse. 
comportamento, quando evidentemente não 
o foi... Era muito milís simbólico, porque 
esse episódio, mínimo e inexpressivo, -não 
afetou a Folha, como ela própria teve oportu
nidade de enfatizar, pela manifestação con
tida nos seus textos. 

O Sr. Gerson Camata - Permite-me V. 
Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Conced9 o aparte a V. EX', Senador Gerson 
Camata. 

-o sr. -Gerson Cainata - Ilustre Senador 
José Ignácio Ferreira", ilobre Líder do Gover
no, hoje é urna sexta-feira e V. E r. trata de 
assunto regional, relativo ao Espírito Santo, 
mas que abrange um aspecto nacional - o 
gesto da Sr" Ministra M-argarid-a Procópio nes
se Estado. Recebi, ontem, o depoimento, o 
testemunho de um prefeito - não digo seu 
_nome, para não submetê-lo às b9tas do Go
vernador, que tem perseguido sistematica
mente os prefeitos que não rezam pela sua 
cartilha.. Disse-me esse prefeito que mais im
portan(e __ d_q q_ue a reunião de trabalho foi 
o gesto da Ministra, aquele cantata compre
feitos, absorvendo os problemas sem nenhu
ma discriminação, gesto que o Espírito Santo 
não está acostumado a ver há mais de quatro 
anos. Houve uma abertura total aos prefeitos 
de todos os Partidos. Até disse-me esse pre
feito qtie liOU.ve alguns qUe se confessa!am 
adversários do Governo, e foram ouvidos 
com igualdade e com a promessa de atendi
mento dos pleitos que faziarri.-A Sr" Miriistra 
deu uma demonstração de ser - o próprio 
Senador Divaldo Suruagy·, que a- conhece 
bem, frisa esta posição - uma autoridade 
interesSada em resolver os problemas dos 
brasileiros, não ió.teressando se o veículo é 
de um Partido de oposição ou não. V. Ex~ 
enfoca que é um fato capixãba, mas é um 
fato da História bnisileii'a, a colonizãção do 
_s_olo_do EspíritO Santo. E há nessa coloni
zação outro fato que precisa Ser -registrado, 
para contrastar com a discriminação que o 
atual Governador do ESpírito- Santo- irilpõe 
aos prefeitos e a vários segnientos da socie
dade capixaba. Diz a História que Vasco Fer
nandes Coutinho, o Donatário da Capitania 
do Espírito Santo, foi também um grande 
exemplo- de austeridade, de seriedade e de. 
honestidade na admiriistiaçãó da coisã públi
ca. Ao morrer, ele não tinha sequer uma mor
talha para nela ser sepultado. Foi um Dona
tan.O,-diiíg!U-a Capítania-e faleceu em quase 
extremã miséria. Tudo aquilo que ele conse
guia de~dicava ao crescimento da Capitania: 
implantação da indústria da cana, a criação 
-de rota para penetração do interior. Enfim, 
Vasco Fernandes Coutinho foi um exemplo 
-de seriéC!ade. b atual Governador do Espí
rito :lanto tende a discriminar os prefi:itos, 
os procuradores, os advogados, os Promo
tores do Estado. Ele estabeleceu no Espírito 
Santo um ünpériõ-de corrupção. Sete empre
sas da sua farru11a ___:_ e ó Espírito Santo todo 
sabe - trabalham só para o Governo. Algu
mas empresas de irmãos, de secreté\rios, cria
das durante o seu Governo, ganham, sistema
ticam'bnte, as licitações públicas. Quando não 
ganham, ganha outra empresa, que subloca 
o serviço para a empresa da família do Gover
nador. Isso ocorre acintosamente no Estado 
do Espírito Santo. Ocorre, agora, um fato 
ln7

édito na História do Espírito Santo: GoVer
nador indica como candidato ao Governo, 
porque não fez nenhuma convenção, tirou ... 

o nome do bolso do colete, o dono de cinco. 
dessas firmas, sócio do irmão dele, mas dizem 
que, na verdade, o verdadeiro dono é o Go
vernador. Quer dizer, ele está pretendendo 
transformar o Espírito Santo - o p6vo capi
xaba não vai permitir- numa senzala, e se 
julga um donatáiíõ-da Capitania, confunde 
o dinheiro público -com os bolsos da família 
dele,_ com as-empresas da famiJia dele. Ele 
está tentante voltar o Espírito Santo ao siste
ma de Capitania, de donatário da Capitania 
do Estado do Espírito Santo. Então, é um 
eKemplo contrastante: o primeiro Donatário 
- o homem sério, austero, que não tinha 

__ s_e{fuer uma mortalha para envolver seu corpo 
quando faleceu; e o atual Governador- que 
tenta transformar o Estado do Espírito Santo 
numa espécie~de Capitania hereditária da sua 
faml1ia. Cumprimento V. Ex•, -e cumpri
mento muito mais a Ministra pelo gesto de 
democracia, de mudança que este País está 
sofrendo atravvés de sua ação. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Muito obrigadó a v'. E~, eminente SeDador 
Gerson Camata. 

V. Ex• pode estar certo de que o povo. dO 
Espírito Santo seguramente não vai permitir 
que se eleja para o Governo um candidato 
que foi tirado do bolso de trás da calça do 
Governador. Estou, inclusive, recolhendo es
ses elementos, seguramente numa ltita que 
vamos travar, no embate eleitoral deste ano, 
e esses fatos certamente serão colocados à 
consideração do povo do Espírito Santo, para 
que julgue os candidatos que se abalançam 
à Suprema Curul do Governo do Estado. 

Realmente a Ministra Margarida Procópio 
me impressionou fortemente, pela sua enor
me capacidade de tolerância para com os des
confortos naturais da vida pública. Fiquei im· 
pressionado fortemente com aquelas delega
ções que ela recebia, exibindo faixas e, âs 
vezes, começando sua exposição-com reivin
dicações duras, e S. Er desbastava tudo aqui
lo num diálogo· franco, abraçava a todos e 
terminava aquele encontro sob aplausos, cân
ticos e elogios. 

A 5r Margarida Procópio não é uma Minis
tra artificializada, trazida dos gabinetes refri
gerados para a posição elevada e31 que se 
encontra. Não, é uma Ministra que veio de 
baixo, que pisava o chão, o barro. Ficou anos 
em comunidades, conhece pelo no~e _9s fi
lhos e mOradores de povoados_ inteiros nos 
quais atuou com assistência dedicada, viven
do, realmente, o problema social com intensi
dade. S. Ex• tem extrema sensibilidade e, nes
ta oportunidade, desejo enfatizar o valioso 
trabalho em sua passagem pela Casa CiVil 
do eminente Senador Divaldo Suruagy, 
quando Governador. Todos sabem a impor
tância da Chefia da Casa Civil e o que ela 
exige daquele que desempenha tal encargo. 
O Espírito Santo passou a conhe-cer~ melhor 
a Ministra. E o Brasil precisa conhecer me
lhor e m~ essª- _Minist_ra, porque S. EX' é 
realmente alguém muito competente, com 
extrema dedicação, com grande sentimento 
de patriotismo, com uma vocaçlo de serviço 
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que poucos têm nessa ativídade penosa, e 
também uma disposição de luta muito gran
de. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Pennite-me V. 
Ex~ um aparte? 

OSR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Pois 
não. Ouço o aparte de V, Ex~, eminente Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O _Sr. Jutahy Magalhães- Senador José 
lgnácío Ferreira, estou vendo as luzes verme- . 
lhas piscando. Serei rápido no meu aparte, 
para atender, inclusive, às campainhas toca
das pelo Presidente, em exercfcio, do Senado 
Federal. 

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A intervenção da Presidência ocorre por
que o tempo já ultrapassou muito o trabalho 
regimental, e temos uma Ordem do Dia im
portante, que interessa a-o Espírito Santo. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Serei breve. 
Em primeirO.- lugar, o problema da Folha de 
S. Paulo. Fiquei, até certo pontO, prCõcupado 
com a resposta de V. EX" ao parte do Senador 
Divãldo Suruagy. V. Ex• considera que ova· 
lor é importante. Considero que não; consi
dero que o ato simbólico de ter cortado até 
dez centavos de publicidade já sena suficien~ 
te. E a denúncia foi feita pela Folha de S. 
Paulo. Até agora não li, nem ouvi - e V. 
Ex• não desmentiu o fato. Então, fiquei preO· 
cupado que V. EX'l, como Lfder do Governo, 
não tenha tido condições, porque, certamen· 
te, __ não recebeu as informações necessárias 
para desmentir o fato. Em segundo lugar, 
V. Ex~ falou, em aparte ao Senador Gers_on 
Camata, doS problemas do Espírito Santo. 
Sei das preocupações de V. Ex". que foi Presi· 
dente de uma CPI importante no Senado Fe
deral, aCPI da Corrupção, o Senador Carlos 
Chiarem; -hOje MinistrO da Educação, foi o 
Relator, e o Senador Itamar Franco, que foi 
o Vice-Presidente, é hoje o Vice·Presidente 
da República. Então, antes de V. Ex~ come· 
çar a catar qualquer pmblema de corru:pçâtf 
no Espírito Santo, não seiia poSs(vel, com 
a força dos três que ocuparam os principais 
cargos ~a Comissão, fazer com que este Go
verno se interesse pelas decisões da Comissão 
que foram encaminhadas à Procuradoria Ge
ral da República e estão paradas, p_r~tica
men'te, até hoje, se-m nei:thuina evolução? Se
rá que V. Ex'~ não poderiam cobrar aquilo 
que V. Ex~1 , com nossa ajuda - do. Senador 
Ch:igas Rodrigues, minhã, do Senador José 
Paulo BiSo I, do Senador Mãnsueto de Lavor, 
do Senador Severo Gomes - executaram? 
É tempo de V. Ex~, com o prest(gio que tem 
hoje no Governo, o Senador Itamar Franco, 
o Senador Carlos Chiarelli, os três juntos, 
os três reunidos, façam com que este Go
verno volte ãs vistas para aquilo que foi apuw' 
rado pela Comissão aiüerioi. -- -

O SR. JOSÉ INGÁCIO FERREIRA,
Muito obrigado, Senador Jutahy Mag_alhães. 
Vou responder brevemente, porque preciso 
eo,trar finalmente numa questão polêmica ou 

relativamente polêmica. Portanto, não é uma 
questão como esta que enfoquei anterior
mente. 

Respondo a V. Ex• dizendo o seguinte: não 
disse que o Governo retaliou pouco. Disse 
qUe o que simbolizava, o que revelava a ine
xistência de retaliação era o fato de qUe não 
se havia produzido prejuízo algum, e, portan
to, se o Governo quiser retaliar, vai retaliar 
com alguma coisa que _produza efetivamente 
prejuízo. 

O que deve ter ocorrido, portanto, deve 
ter sido algum fato episódico, eventual, um 
fato que não poder ser levado à conta de 
uma retaliação, porque retaliação- eu dizia 
- nào ~ouve,. O que evidencia a ocorrência 
da retaliação, é bem verdade, não é o ·valor. 
De qualquer modo, poder-se-ía pretender re
taliar simbolicamente, mas penso que o Go
verno aí só teria a perder, porque ele estaria 
com o-simbolismo da retaliação sem ter efeti
vamente retaliado. 

De maneira que a Folha de S. Paulo não 
terá sido retaliada, e esse episódio certamen
te pode ser levado à conta de alguma coisa 
eventUal que tenha oçorrido, mas sem um 
propósito doloso do Governo de retaliar, de 
atin_g_~r os interesses da Folha. Ela_ própria 
disse que não. E reta!iarsim~qlicamente seria 
o Governo pretender, afinal de >contas, ficar 
apenas com o ónus do_ mal_ que pretenderia 
infligir aO seu pretenso adversário. 

Outra questão é a Procuradoria Geral da 
República. Hoje, V. Ex• sabe, nós próprios, 
na Constituição Federal, demos uma autono
mia mui!O grande ao Procurador da B.epú
blica, que, já neste próprio Governo, tem-se 
manifestado e uSado dessa autonomia, dessa 
independência que lhe foi Constltucionalmen
te __ _9.eferida por nós. De maneira que cabe 
ao Governo não mais determinar, mas instar 
no sentido de providências relativas a esses 
fatos. No passado, o Governo Quase que po
deria, hierarquicamente situado acima da 
Procuradoria, dar uma determinação; hoje, 
o- Procurador tem essa autonomia que lhe 
demos, e ele naturalmente pode e deve, segu
ramente, ser instado pelo Governo. Inclusive. 
a&radC:ço a V. Ex> a Iem~rança. Vou pessoal
mente, como cidadão, Senador e Líder do 
G.O_verno, instar junto ao Procurado!, para 
que dê seguimento às conclusõeS do gue cons
tituiu uma página memorável na História do 
Senado Federal, que foi o trab31ho que fize
~__Q_s,__todos nós, inclusive V_. Ex~, o eminente 
Sen~Qor Chagas Rodrigues, e tantos outros, 
naquela Comissão que marcou época na His
tória do Senado Federal e na História daRe
pública. -

Sr. Presidente, vou terminar, 'referindo
me, ao que IDe parece t~r certo relevo, por
qUe, inclusive, é ulil fato que emergiu hoje 
nos jornais: a qoestão da decisão da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, ontem. 

-Ela teria decidido, segundo os jornais, que 
a Ministra da Economia vai ter um prazo 
para prestar informações ao se·nado e, assim, . 
ser porcessada por esta Casa. 

O Sr~ Jutaby Magalhães - Permite-me V. 
Ex•, apenas pará dar uma explicação? A Co
missão não falou em prazo. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Eu 
sei disso. 

Veja V. Ex', fOi Urri parecer extremamente 
sensato, em cujo mérito não entro -um 
parecer equilibrado até, muito bem elabo
rado, de 20 páginas, que conheço e que fala 
em prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador, a Presidência adverte V. 
Ex~ que este assunto, por ser polémico e com
plexo, V. Ex~ o discutirá no momento devido. 

O SR. JOSÉIGNÁCIOFERREIRA -Não 
vou conceder apartes, a pedido de V. Ex~ 

Este fato tem sido levado aos jornais, como 
que teria gerado a iminência de um Processo 
s_obre a Ministra, por crime de responsabi
lidade. 

Nós, e por coincidência estamos aquí os 
três- eu, o eminente Senador Jutahy Maga
lhães e o nobre Senador Chagas Rodrigues 
-, q~:~e participamos daquela CPI memorável 
no .Senado Federal, conhecemos a Leí n"' 
1.079. O eminente Senador Jamil Haddad 
apre_sentou um ~equerimento, pedindo que 
o Plenário do Senador Federal examinasse 
a questáo e desse autorização para que a Mi
nistra fosse processada. 

Sr. Presidente, isso naturalmente é com
preensível porque-o eminente Senador Jamil 
Haddad, que tantas homenagens recebe, jus
tissimamente, pOr todos os seus méritos, é 
um médico. Na verdade, o Senado Federal 
não vai autorizar coisa alguma. 

Quero colocar estaS questões e'dizer com 
toda clareza: esse episódio não tem nenhum 
sentido, está sendo levado às páginas dos jor
nais com.certo estrépito, mas não há como 
se cogitar sequer da ocorrência de crime de 
responsabilidade. Por quê? Porque não há 
a figura do crime de responsabilidade. Segun
do, se houvesse, não havia por que se cogitar 
de exa~e da espécie pelo Senado Federal. 

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

COMPARF;CEM MAIS SRS. SeNADO-
RES: . -

Alu!zio Bezerra - Carlos Dê'Carli -
Odacir Soares - Carlos Patrocínio - João 
Castelo- Carlos Alberto- Lavoisier Maia 
- MarcoÕdes Gadelha- Ney Maranhão
Mansueto de Lavor - Divaldo Suruagy -
Albano Franco --Lourivat Baptista - Ger
son Camata- Nelson Carneiro- Mata· Ma
chado - Fernando Henrique Cardoso -
Mendes Caiiale - Affonso Camargo - Al
berto Hoffmann- José Paulo Biso]. 

O SR. PRESIDENT]i: (Pompeu de Sousa) 
- So~re a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 19Secretário. -

É lido o seguinte 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 60, DE 1990 

Dispõe sobre a preferência dos créditos 
relativos a depósitos e aplicações finanM 
ceiras. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Os saldos dos depósitos e aplica~ 

ções de qualquer natureza preferem a todos 
os créditos admitidos a concurso de credores, 
liquidação ou faléncia de instituição finan: 
ceira. 

Art. 2~ Esta lei entra em VIgOr ria- data 
de sua publicação. _ 

Art. 3~ Revogam-se as disposiçoes erri 
contrário. 

Justificação 

Conforme previstos nos arts. 1556, 1563 
e 1569 do Código Civil, os credores gozam 
de privilégio sOmente sobre os bens do deve_
dor, excluídos do concurso de credores sobre 
os bens de terceiros em poder do devedor 
insolvente. 

Trata-se, como se vê, do_ depósito r~gular, _ 
"que conserva a sua natureza primitiva e em 
que a propriedade da coisa não passa ao de
pósitário, visto como a tem de restituir indivi
dualmente, como um corpo certo", (carvalho 
santos; "Código Civíl Brasileiro Interpreta
do", 4• ed., Vol. XVlll, pg. 60). 

Todavia, pelo disposto no art. 1.280 do 
referido Código, o depósito_ de coisas fungí
veis, em que o depositário se obrigue a resti
tuir objetos do mesmo género, qualidade_ e 
quantidade, regular-se-á pelo disposto acerca 
do mútu_o, que é o empréstimo de coisas f~n
giveis. E, consoante a norma consub~tancm
da no art. 1.257 do Código Civil, o emprés
timo de coisas fungíveis (mútuo) trans~ere 
o domínio da coisa empre.<;tada ao mutuário, 
por cuja conta correm todos os riscos dela 
desde a tradição. 

Não nos parece necessário reacender adis
puta em torno das diferenças sutis entre o 
mútuo e o depósito irregular, cuja grande 
anormalidade é a transferência da proprie
dade da coisa depositada, o que não acontece 
em relação ao depósito regular. Conforme 
ensina Carvalho de Mendonça: 

"O depósito irregUlar, que representa 
uma modalidade da figura de depósito, 
conquistou com os teinpos-função econó
mica notável Combinou-se, formou-se 
em redor dele uma séi'íe de operações 
comerciais, especialmente bancárias. Foi 
justamente devido à atividade bancária 
que se criou este tipo discordante do tra
dicional." 

"O dinheiro, se depositado sem indivi
duação nos bancos a título de guarda, 
é por estes recebido com a faculdade de 
livre disposição, para que possam desen
volver o crédito e os negócios.'' 

"O Cód. CoffierciaJ, no art. 285, man
dou que os depósitos feitos- em banco 
ficassem sujeitos às disposições das leis, 
estatutos ou regulamentos da sua insti
tuição. 

De~e modo, excetuou das regras bási
cas do depósito normal as que disciplinam 
o depósito irregular" ("Tratado de .Qi
reito Comercial Brasileiro", 3~ ed., VoL 
VI, Parte 2•, n~ 1.083, pg. 445, grifos 
nossos). 

E, mais adiante, em outro tópico de seu 
monumental Tratado, escreveu o insigne 
mestre: 

"Os depósitos bancários são débitos 
que os bancos assumem com os clientes. 
No caso de falência dos bancos, os depo
sitantes classificam-se entre os credores 
·quirografários. Tudo acons_elha a admi
nistração superior do banco, logo que 
conheça plenamente o estado de insol
vência ou de próxima falência, cessar o 
r~ceQímento de depósitos" (op. cit., 3• 
~d-~ Vol. VI, Parte 3', n" 1.438, pgs. 
15213). 

Esse entendimento vem sendo adotado pe
la jurisprudência de nossos Tribunais e pelas 
autoridades monetárias do País. 
__ As_ recentes medidas económicas do Go
verno, tornando indisponíveis por longo pe
riodo os saldos dos depósitos e aplicações 
financeiras das pessoas físicas e jurídicas, ge
raram clima de insegurança junto aos deposi
tantes atuais e em potencial, havendo alguns 
ecommtistas.,.jurlstas e observadores impar
ciais chegado à conclusão de que somente 
a próxima geração se verá totalmente livre 
de preocupações quanto à segurança das ope
rações bancárias passivas. 

Se, além da incerteza proveniente das refe
ridas medidas económicas, o depositante ti
ver pleno conhecimento de que os seus depó
sitos e_ aplicações irão garantir preferencial
mente outros credores meditará longamente 
antes de efetuar seus depósitos e fazer suas 
aplicações em instituições financeiras. 
- A -criação- de fundo ou seguro, sem a parti
cipação de recursos da União, com o oÇtjetivo 
de proteger a economia popular, garantindo 
créditos, aplicações·e depósitos até determi
nado valor, conforme previsto no art. 192, 
nD Vl, da Constituição, não elide o proposto 
neste Projeto, cujo fundamentO é o de que 
oS recursos dos depositantes não devem ja
mais ser destinados ão pagamento preferen
cial de dívidas da instituíçâo financeira, mui
tas delas assumidas antes da realização.,.dos 
depósitos dos incautos depositantes. 

A advertência de Carvalho de Mendonça, 
segundo a qual a administração do Banco 
deve cessar o recebimento de depósitos tão 
Jogo conheça o estado de sua insolvência, 
ou de sua próxima falência, é fruto apenas 
de retidão de seu caráter. Ao contrário, a 
admin"istiação da instituição financeira, mes
mo consciente do estado de insolvência, au~ 
mentará seus eSforços e seus gastos com pro
paganda visando ao aumento de depósitos 
e Os desprevenidos depositantes irão destinar 
suas econo_mias ao pagamento de créditos 
preferenciais já existentes ant~s_ desses depó
sitos, o que atenta contra os mais comezinhos 

. princípiOS de juStiça e de morál. 

Como mostrado anteriormente; o-depósito 
bancário é considerado depósito irregular, 
visto que transfere à instituição finariêeira a 
propriedade da coisa depositada, o que não 
acontece, viã de regra, com o depósito regu: _ 
lar. Essa criação doutrinária, visando a facili
tar as operações das ·instituiç6i;:S fírlàriceiras,
acabou por converter-se em norffias_ legais 
inseridas nos Códigos Comercial e Civil, nas 
Leis de Falência e SociedadeS-por Ações. No 
entanto, tendo em vista que não é correto 
nem mesmo decente que o dinheiro dos depo~ 
sítari.tes, emfugar de lhes ser devolvido priori~ 
tariamente, responda por dfvidasde qualquer 
espécie do depositário, necessário se torna 
a promulgação de lei que, sem alterar as nor
mas sobre o depósito irregular, que transfere 
a propriedade do dinheiro depositado, dê ca
ráter de preferência absoluta ao crédito do 
depositante ou aplicador sobre os bens do 
devedor insolvente ou falido, até o limite dos 
respectivos depósitos e aplicações, quer se 
trate de concurso de credores, liquidação ou 
falência de instituição financeira~_ -~-- · · 

Finalmente, cumpre assinalar qUe este pro
jeto de lei se deve a insistentes pedidos de 
depositantes que forarit Surpreendidos com 
o voto n!' 079/90, de 30 de março último, pro
ferido pelo Presidente do Banco Central do 
Brasil, aprovado "ad referendum" do Conse
lho Monetário pela Ministra da Economia, 
Fazenda e Planejamento. Nesse voto está ex
presso que, somente após do pagamento dos 
créditos privilegiados, serão pagos os quiro
grafários, onde se incluem os decorr~ntes de 
depósitos, os dePositantes, em sua quase to
talidade ignoravam que, de seus bens deposi
tados ou aplicados, iriam ser tirados recursos 
para pagamento prioritário de credores priví
legiados das instituições financeiras. HavenM 
do sobras do próprio dinheiro depositado, 
ser-lhe-iam restituídos os valores corresponM 
dentes aos seus depósitos ou aplicações. Não 
dando para pagar os credores privilegiados, 
os depositantes e aplicadores perderiam tu
do. _ __ 

Feitas as explicações supra, cabe ao Con
gresso Nacional enfrentar a quest~o. Apro
vado o projeto, os depositantes e aplicadores 
passarão a tertranq üilidade. Rejeitado, terão 
eles pelo menos conhecimento da real situa
ção e efetuar_ão .seus depósitos e realizarão 
suas aplicações com pleno conhecimento da 
matéria, certos de que, havendo fracasso da 
instituição fin3nceíra depo~i!ái-I~; seus depó
sitos imigulã.res pasSã.fão regularmente para 
outros bolsos privilegiados. BenemerênCia Ou 
estultice, a opção, em todo o caso, terá sido 
consciente. 

Sala de Sessões~ 25 de maio de 1990. -
Sen"ador Alfre~o Campos. 

(À Comissão de Assuntos Económi
cos-competência terminativa.) 

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

0 SR. PRESIDENTE (pompeu de Sousa) 
- A Presidência recebeu o Ofício n9 S/18, 
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de 1990 (n9 3.415190, na origem), através do 
qual o presidente do Banco Centra], nos Ter
mos da Resolução n" 94, de 1989, solicita 
autorização para que o Governo do Estado 
do Espírito Santo possa emitir 24.602.259 
(vinte e quatro milhões, seiscentos e dois mil 
e duzentos e cinqüenta e nove) letras finan
ceiras do·tes.ouro daquele estado (LIT-ES), 
para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu o Ofício oP S/19, 
de 199Q (n\1' 3.417/90, na origen:i), atraVés cio 
qual o Presidente do Banco Central, nos ter
mos da Resolução n9 94, de 1989, Solicita 
autorização para que o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul possa emitir 
107.862.370 (cento e sete milhões, oitocentos 
e sessenta e dois mil e trezentos e setenta) 
letras financeiras daquele e~tado (LFT-RS), 
para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotada a hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 18, DE !990 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 3~6, c, do Regimento Iiltérno.)· 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n~ 18, de 1990, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que modifica 
o §·79 do art. 65 do Regimento Interno. 
(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidada· 
nia; e Diretora.) 

Este item não poderá ser tratado nesta ses
são, de acordo com o art. 175, letra e, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem2: 

Discussão, em turno ú.nico, da redação 
final (oferecida pela Comissão TempO· 
rária em seu Parecer n9 142, de 1990), 
do Projet_o de Lei do Senado n~ 193, de 
1989, de autoria do Senador Ronan Tito, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e dá outras providên
cias. 

Em discussão a redação final, em turno 
único. (Pausa.) 

O Sr. Gerson Cam.ata -Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
"""':' Com a palavra o nobre Senador Gerson 
Cama ta. 

OSR.GERSONCAMATA(PMDB-ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, depois de dois 
anos de discussão no Senado Federal, discus-

são bem ampla, que envolveu vários segmen
tos da sociedade brasileira, principalmente 
os segmentos ligados a esse problema, o gran
de ou talvez um dos maiores problemas que 
o pafs enfrerita, chega aqui a -.:edação final 
do projeto de autoria do Senador Ronan Ta
to. Esse projeto foi amPlamente discutido por 
setores da igreja:, orgariismOs sociais, prefei
turaS, entidades da sociedade que se preocu
pam com() problema do menor. O relatório 
foi feito pelo Senador Francisco RoUemberg, 
que se dedicou a um amplo processo de con
sultas;-de debates, de audiências. S. Ex' rece
beu subsídios de váiios setores da sociedade; 
como Senador diligente que é, deslocou-se, 
ás suas expensas, por e,<;te País afora, percor
reu quase todas as capitais brasileiras, onde 
promoveu encontros, audiências, recebeu 
opiniões, sugestões, e agora co-Ineça a chegar 
ao Congresso Nacional_ um volume já com 
cerda de 400 mil assinaturas de crianças que 
não são menores abandonados - crianças 
de colégios, de escolas, filhos de pais de classe 
média baixa e alta, filhos de pais ricos. Essas 
crianças estão pedindo ao Legislativo se de
bruce, rápido, ligeirO, sobi'e esse problema 
dos seus_ rontemporâneos, dos seus colegas 
menores .abandonados, que estão af pelas 
ruas. 

Quando se fala sobre este tema, às vezes 
ocorrem exageros; alguns dizem que o Brasil 
tem 60 milhões de menores abandonados nas 
ruas. Acredito seja um pouco de exagero, 
mas é uma realidade tão dura, tão pesada, 
é umã realidade tão dolorosa deste País que 
precisam até de um exagero para dar aquele 
soco no ros_to, na ~a, para que o Pafs des
perte para esse problema. Tãlvez os proble
mas sociais do Brasil só comecem a ser resol
Vidos quando solucioitarmos o problema do 
menor abandonado. 

O Sr. Presidente, as Nações Unidas, há 
mais de 18 anos, redigiram a Carta dos Direi
tõs-aa Criariça, e o Brasil, agora, através des
se Código, vai começãr, efetivamente, a ado-
tar essa Carta. -

Aqui consta o título de Código do Menor, 
mas as pessoas, os líderes, os prelados, os 
pastores, as assistentes sociais preferem a pa
lavra "estatuto"- não sou advogado, mas 
me parece que "código'', aqui, no Brasil, tem 
o sentido de coibir, de colocar proibições, 
de punir, e "estatuto'' representa mais os di
reitos da criança. Essas entidades já começam 
a pedir que, em vez de código, se coloque 
a palavra "estatuto" e se garantam amplos 
direitos, se apliquem recursos, para que essas 
crianças sejam, efetivamente, recuperadas, 
que elas possam ter educação, como as outras 
crianÇas tê,; que possam não viver só da men
dicância e não comecem a perder a sua digni~ 
dade logo no início de sua infância, quando, 
atiradas à rua, são submetidas a todo tipo 
de vexame, quase tratadas como animais, cer· 
tamente tratadas de maneira pior do que os 
animãís aomésticos da classe média e da clasw 
se média-alta brasileira. Há cães e há gatos, 
no Brasil, que têm um tratamento muito me-

- lhor do que essas crianças atiradas à rua. 

É esta uma chaga, uma ferida dolorosa que 
a sociedade brasileira tem que enfrenar e com 
ela conviver, contudo, também tem que pro
curar pensar, curar e conseguir que essas 
ctianças aos poucos se reintegrem a vida. 

O grande património deste País ~ o povo. 
Talvez o Governo pudesse começar a pensar 
um pouco em reduzir os investimentOs ein 
outras áreas. Vejo que começam a ser feitos 
nas rodovias os reparos necessários, mas pen
so que há priorídades. () grinde património 
do Brasil não saõ- certairieiíte ·as minãs, os 
minérios; as estiadas, as cõ-nstruções nem õs 
prédios; o grande património do Brasil é o 
povo que mota rió Brasil, é o povo brasileiro. 

Não podemos preocupar-nos apenas em re· 
cuperar as rodovias que estão esburacadas, 
em recuperar ou melhorar as condições de 
exploração das riquezas naturais, quando o 
povo brasileiro precisa ser recuperado, quan· 
do essa criança, esse menor é que precisa 
ser assistido. A criança é o grande património 
que o País tem, é a grande riqueza que o 
País tem. 

Deste modo, Sr. Presidente, eu faço um 
apelo a V. Ex• Sei que, atendendo ao que 
determina o Regimento Interno, V. Ex• não 
pretende colocar nenhuma matéria em vota
ção na sessão de hoje. Mas há aqui, no Plená
rio, a unanimidade para que se realize a vota
ção - não se trata da votação do projeto, 
apenas da sua redação final. 

Na Câmara dos Deputados houve audiên
cias, estudos, e as Comissões já estão traba
lhando informalmente. Não podem trabalhar 
formalmente porque o projeto ainda não foi 
para lá enviado. 

Seria muito interéSsante para nós do Poder 
Legislativo que até às eleições deste ano essa 
vontade do povo brasileiro de ver esse Esta
tuto aprovado pudesse concretizar-se. Preci
samos apressar essa decisão, por que o reces
so já está chegando, já vem af o período da 
Copa do Mundo, que vai tornar um pouco 
difícil a ocorrência de quorum, e, logo após, 
o_ rec~so _e o üúcio da camp~nhaeleitoral 
tornarão ainda mais difícil a obtenção de quo
rum. 

Os Srs. Senadores que aqui estão são unâ
nimes em aprovar a redação fiilal, põ-rque 
muitos fizeram parte da Comissão;-cujo Rela
tor foi o ilustre Senador FrancisCo Rollem
berg e o Presidente, o nobre Senador N abor 
Júnior. 

Em se tratando de redação final, já houve 
uma aprovação, e acredito que não haveria 
nenhuma quebra da vontade expressa por V. 
Ex• se se pudt"sse votar hoje. Há unanimi
dade, já manifestada na votação do projeto; 
a redação final seria praticamente uma corre
ção·de termos, de pontuação. Não há necessi
dade de uma única correção, é apenas o ato 
formal da votação da redação final. Com isso 
o projeto já poderia ser enviado segunda
feria à Câmara dos Deputados; a Câmara 
dos Deputados se debruçaria oficiafmeilte sei~ 
bre a matéria e até o dia 7 ou 8 de junho 
já estaria no Plenário da Câmara para vota
ção. Aí teríamos essa grande aspiração aten-
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dida neste gesto de magnanimidade que V. 
EX'", como Presidente concederia, na inter~ 
pretação do Regimento, nesta sessão de sex~ 
ta-feira. 

É o apelo que faço a V. EX' e que repre
senta a vontade do Plenário intdrõ;-um apelo 
de toda a sociedade brasileira e de todas as 
crianças abandonadas, que precisam depres
sa de uma ação do Governo e do Congresso 
em seu favor. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presídência registra o apelo de V. Ex~ 
Por se tratar de assunto da mais alta impor
tância, após a discussão da redação final, o 
projeto será encaminhado à Câmara dos De
putados, porque o Regimento não cria ne
nhum óbice a respeito. (Pausa) 

Continua em discUSs-ão a redação final. 
(Pausa) 

Não havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, a Presidência considera encerrada 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a redação final ~ 
considerada definitivãmente aprovada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
LEI DO SENADO N• 193, DE !989 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

LIVRO I 
Parte Geral 

TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1~> Esta lei dispõe sobre a proteção 
especial à criança e ao adolescente. 

Art. 29 Considera-se criança, para os 
efeitos desta lei, a pessoa até 12 (doze) anos 
de idade incompletos, e adolescente aquele 
entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em 
lei, aplica-se excepcional este Estatuto às pes
soas ep.tre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos 
de idade. 

Art. 39 A crianÍa e o adolescente gozam 
. de proteção especia. e ser~lhes~ão proporcio
nadas oportunidades facilidades, por lei ou 
por outros meios, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento, mental, moral~ espíritua:l 
e social, em condições de liberdade e digni
dade. 

Art. 4~> É dever da família, da comuni
dade, da sociedade em geral e do Poder Públi
co assegurar, com absoluta prioridade, a efe
tivaçáo dos direitos referentes à vida, à saúde; 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profis
sionalização, à cultura, à dignidade, ao res~ 
peito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de priori da· 
.de compreende: 

a) a primazia de_ receber proteção e socor
ro em quaisquer circunstánc_ias; 

b)__ a precedência no atendimento por servi
ço de relevância pública ou órgão público 
de qualquer Poder; 

c) a preferência na formulação e na execu
ção das políticas sociais públicas; 

d) o aquinhoamento privilegiado de recur
sos públicos n-as áreas rélacióriadas com a pro
teção à infância e à juventude. 

Art. 5? Nenhuma criança ou adolescente 
será objeto de qualquer forma de negligência, 
discrimiilação, exploração, violência, cruel
dade e opressão, punido na forma da lei qual
quer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 

Art. 6? Na interpretação desta lei Ievar
se-ão em conta, os fins sociaís a que eta se 
dirige, as exigências do bem comum, os direi~ 
tos e deveres individuais e coletivos, e a con
dição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento. 

TÍTULO II 
-Dos Direitos Fundamentais 

CAPÍTULO I 
Do Direito à Vida e à Saúde 

Art. 7~> Acriança e o adolescente têm di
reito a proteção à vida e à saúde, mediante 
a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência. _ 

Art. 8? É assegUrado à gestante, através 
do sistema único e descentralizado de saúde, 
o atendimento pré e perinatal. 

§ 19 A gestante será encaminhada aos di
ferentes níveis de atendimento, segundo cri· 
térios médicos específicos, obedecendo-se 
aos princípios de regionalização e hierarqui
zação-do sistema. 

§ 29 A parturiente será atendida prefe
rencialmente pelo mesmo médico que a 
acompanhou na fase pré-natal. 

§ 3~ Incumbe ao Poder Público propiciar 
apoio alimentar à gestante e ã nutriz que dele 
necessitem. 

_-Art. 9!' O Poder Público e as demais ins
tituições p-ropíciaráo as condições adequadas 
ao aleitamento materno, inclusive aos filhos 
de mãe submetidas a medida privativa de li
berdade. 

Art. 10. Os hospitais e demais estabele
cio'fé"i'Itõs- âe- attúlÇão- à Sàúde--ôe-geStàilfés; 
públicos e particulares, são obrigados a: 

I_- _man_ter registro das atividades desen
volvidas, através de prontuários individuais, 
pelo prazo de 18 (dezoito) anos; 

li -identificar o rec~m-nascido mediante 
o registro de sua impressão plantar e digital 
e da impressão digital da mãe, sem prejuízo 
de outras formas normalizadas pela autori
dade administrativa competente; 

lli -proceder a exames visando ao_ diag
nósiíco e terapêutica de anonnalidades no 
metabolismo do recém-nascido, bem como 
prestar orientação aos pais. 

IV -fornecer à parturiente ou a seu res
ponsável, por ocasião da alta médica, decla-

ração ·de nascimento onde constem necessa
riamente as intercdriêricias do parto e do de
Senvolvimento do neonato. 
V- manter alojamento conjunto, possibi

litando ao neonato a permanência jurito-- à 
mãe. 

Art: 11. É assegurado atendimento mé
dico à criança e ·a6 adolescente, através do 
sistema único e descentralizado, garantido o 
acesso universal e igualitário às açóes e servi
ços para promoção, proteção e recuperação 
da saúde. . ---- _- __ 

§ 19 A criança e o adolescente_ portadores 
de deficiência física, sensorial ou mental rece
berão atendimento especializado. 

§ 2~ Incumbe ao Poder Público fornecer 
gratuitamente àqueles que neçess,i_tarem os 
medicamentos, próteses e outros recursos re
lativos ao tratamento ou reabilitação. 

Art. 12. Os estabelecimentos de atenção 
à saúde deverão proporcionar condições ade
quadas à permanência dos pais ou respon
sável, nos casos de internação de criança ou 
adolescente. 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confir
mação de maus-tratos contra criança ou ado
lescente serão obrigatoriamente comunica
dos ao Conselho Tutelar da respectiva locali
dade. 

Art. 14. O serviço único e descentrali
zado de saúde promoverá programas de assis
tência médica e odontológica para a preven
ção das enfermidades que ordinariamente 
afetam a população infantil, assim com cam
panhas de educação sanitária para pais, mes
tres e alunos. 

Parágrafo único. É Obrigatória a vacina
ção das crianças contras as enfermidades en
démicas nos casos recomendados pelas auto
ridades sanitárias. 

CAPÍTULO II 
Do Direito à Liberdade, ao 

Respeito e à Dignidade 

Art. 15. A criança e o adolescente têm 
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 
como pessoas humanas em processo de de
senvolvimento físico, psfquico e social, e co
mo sujeitos de direitos civis, ht~manos e so~ 
ciaís" gaian~tidõs ria éoiistituição e nas leis. 

Parágrafo únicO. O direito à libúdade 
compreende os seguintes aspectos: 

a) liberdade de ir, vir e estar nos logra
douras públicos e espaços comunitáriOS, res
saivadas as restrições legaiS; 

b) liberdade de opinião e de expressão; 

'c) liberdade de crença e culto religioso; 
d) liberdade de brincar, praticar esportes 

e divertir-se sadiamente, segundo as necessi
dades e características de sua idade; 

e) llberdade de participar da vida familiar 
e comunitária, seni discriminaÇões; 

t) liberdade de participar da vida politica, 
na forma da lei; 

g) liberdade de buscar refúgio, auxílio e 
orientação; 

h) liberdade de recorrer à autoridade com
petente em caso de colisão de interesses com 
os doS pais ou responsável. 
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Art. 16. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica 
e moral da criança e do adolescente, abran~ 
gendo a preservação da imagem, da identi
dade, da autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

Art. 17. É dever de todos velar pela dig
nidade da criança e do adolescente, pondo-se 
a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou cons
trangedor. 

CAPÍTULO III 
Do Direito à. Famrua e à 

Convivência Comunitária 
SEÇÁO I 

Disposições Gerais 

Art. 18. Toda criança ou adolescente 
tem direito a ser criado e educado no seio 
da famflia natural e, excepdonalmente, em 
família substituta, assegurada a convivência 
com os membros de sua família e com as 
pessoas de sua comunidade, como forma de 
participação na sociedade. 

Art. 19. Os filhos, havidos ou não dare
lação do casamento, ou por adoção, terão 
os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias rela
tivas à filiação. 

Art. 20. É expressamente vedada qual
quer distinção entre filiação legítima e ilegfti
ma, natural e civil, para efeito de reconhe
cimento de direito ou privilégio legal. 

An. 21. O pátrio poder será exercido, 
em igualdade de condições, pelo pai e pela 
mãe, na forma do que dispuser a legislação 
civil, assegurado a qualquer deles o direito 
de, em caso de discordância recorrer à autori
dade judiciáiia- Conipetente para a solução 
da divergência. 

Art. 22. Aos pais incUmbe -o de-ver- de 
sustento, guarda e educação dos filhos meno
res, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, 
a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciais. 

Art. 231 A falta ou a carência de recursos 
materiais não Constitui mOtivo suficiel).te para 
a perda ou a suspensão do pátrio poder. Ine
xistindo outro motivo, que por si só autorize 
a decretação da medida, a criança ou o ado
lescente será mantido em sua família de ori
gem, a qual deverá obrigatoriamente Ser in
cluída em programas oficiais de auxilio. 

Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio 
poder serão decretadas judicialmente, em 
procedimento contraditório, nos casos pre
vistos na legislação civil, bem como na hip6-
tc:se de descumprimento injustificado dos de
veres e obrigações a que alude o art. 22. 

SEÇÁOJI 
Da Família Natural 

Art. 25. Entende-se por família natural 
a comunidade formada pelos pais, ou qual
quer deles e seus descendentes. 

Art. 26. Os filhos havidos fora do casa
mento poderão ser reconhecidos pelos pais, 
conjunta ou separadamente, no próprio ter
mo de nascimento, ou por testamento, me
diante escritura ou outro documento público. 

Parágrafo únicO. O reconhecimento po
de preceder o nascimento do filho ou suce
der-lhe o falecimento. 

Art. 27. O reconhecimento do estado de 
filiação é direito persOnã.iíSsimo, indisponível 
e imprescritível, podendo ser exercitado con
tra os pais, ou seus herdeiros, em qualquer 
tempo, observado o segredo de justiça. 

SEÇÁO III 
Da_Família Substituta 

SUBSEÇÁOI 
Disposições Gerais 

Art. 28. A colo_caçáo-em lar substituto 
far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente, nos tennos desta lei. 

§ 1" Sempre que possível a criança ou 
adolescente deverá ser previamente ouvido, 
e a sua opinião devidamente considerada. 

§ 29 Na apreciação do pedido levar-se-á 
em conta o grau de parentesco, a relação 
de afinidade, ou de afetfvidade, a fim de evi
tar ou minorar as conseqüências emocionais 
e psicológicas decorrentes da medida. 

Art. 29. Não se deferirá colocação em 
lar substituto a pessoa que revele, por qual
quer modo, incom"pãtibilida-de com a natu
reza da medida, ou não ofereça ambiente fa
miliar adequado. 

An. 30. A colocação em lar substituto 
não admitirá transferência da criança ou ado
lescente a terceiros ou a entidades governa
mentais ou não-governamentais, sem autori
zação judicial. 

Art. 31. A colocação em lar substituto 
estrangeiro constitui medida excepcional, so-
mente admissível na modalidade de adoção, 
se_inpre precedida por tutela, pelo prazo mini
mo de 1 (um) ano, para efeito de estágio 
de convivência, e desde que esgotadas as pos
sibilidades de manutenção da criança na pró
pria família ou em noVo lar no País. 

Art. 34. À o assuniif a guarda ou a tutela, 
o responsável prestará compromisso de bem 
e fielmente desempenhar o encargo, median
te termo nos autos. 

SUBSEÇÁO II 
Da Guarda 

~- _ 33. A gUarda obriga à prestação de 
assistência: material, moral e educacional à 
criança ou adolescente, conferindo a seu de
tentor o direito de opor-se a terceiros inclu-
sive aos pais. ' 

§ 19 A guarda destina-se a regularizar a 
posse çle fato, podendo ser deferido, liminar 
ou incidentalmente. nos procedimentos de 
tutela e adoção, exceto nos de adoção por 
estrangeiros. 

§ 29 Excepcionalmente, deferir-se-á a 
guarda, fora dos casos de tutela e adoção, 
para atender a situações peculiares, ou suprir 
a falta eventual dos pais ou responsável, po
dendo ser deferido o direito de representa
ção, para a prática de atos determinados. 

§ 39 A guarda confere à criança ou ado
lescente a condição de dependente, para to
dos os fins e efeitos de direito. 

Art. 34. O Poder PúbliCo estimulará, 
através de assistência jurídica, incentivOS fis
cais e subsídios, o acolhimento, sob a forma 
de guarda, de criança ou adolescente órfão 
ou abandonado. 

Art. 35. A guarda poderá ser revogada 
a qualquer tempo, mediante ato judicial fun
damentado, havendo motivo razoável, ouvi
do o Ministério Público. 

SUBSEÇÃO III 
-Da Tutela 

Art. 36. A tutela será deferida, nos ter
mos- da lei civil, à criança Ou ao adolescente 
até 21 (vinte e um) anos incompletos. 

Parágrafo único. O deferímento da tutela 
pressupõe a prévia -decretação da perda ou 
suspensão do pátrio poder. 

Art. 37. Será dispensada a especializa
ção de hipoteca legal, sempre que o tutelado 
não possuir bens ou rendimentos ou pórqual
quer outro motivo relevante. 

Parágrafo único. A especialização de hi
poteca legal será também dispensada se os 
bens, porventura existentes em nome do tute
lado, constarem de instrumento público, de
vidamente registrado no registro de imóveis, 
e se_ os rendimentos forem suficientes apenas 
para a mantença do tutelado, não havendo 
sobra significativa ou provável. 

Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela 
o disposto no art. 24. 

SUBSEÇÁOJV 
Da Adoção 

Art. 39. A adoção reger-se-á segundo o 
disposto nesta lei. 

Art. 40. O adotando deve contar com, 
no máximo, 18 (dáoitO) anos à data do pedi
do, salvo se já estiver sob a gUarda ou tutela 
dos adotantes. 

Art. 41. A adoção atribui a condição de 
filho ao adotando, Com os mesmos direitos 
e deveres, inclusive sucessórias, desligando-o 
de qualquer vínculo com pais e parentes, sal
vo os impedimentos matrimoniais: - -

§ 19 Se um dos cônjuges ou concubinas 
adota o filho de outro, mantêm-se os vínculos 
de filiação entre o adotando e o cônjuge ou 
concubino dQ_ adotante e os respectivos pa
rentes. 

§ 29 É recíproco -(j díreito sucessório en
tre o adotando, seus descendentes, o ado- _ 
tante, seus ascendentes, descendentes e cola
te-rais até o 49 grau, observada a ordem de 
vocação hereditária. - -

Art. 42. Podem adotar os maiores de 21 
(vinte e um) anos, independentemente does
tado civil. 

§ 19 Não podem adotar os ascendentes 
e os irmãos do adotando. 

§ 29 A adoção por ambos os cônjuges ou 
concubinas poderá ser fonnalizada, desde 
que um d~les tenha completado 21 (vinte e 
um) anos de idade, comprovada a estabili
dade conjugal ou concubinária. -

§ 39 O adotante há de ser, pelo menos, 
16 (dezesseis) anos mais velho que o ado
~do. 
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§ 49 Os divorciados e os judicialmente se
parados poderão a dotar conjuntamente, con
tanto que acordem sobre a guard~ e o rcgi_me 
de visitas, e desde que iniciado o eStágio de 
convivência na constância da sociedade con
jugal. 

§ 59 _ A adoção poderá ser deferida ao 
adotante que, após inequívoca manifestação 
ele vontade, vier a falecer no curso do_ proce
dimento, antes de prolatada a sentença. 

Art. 43. A adoção apenas será deferida 
quando apresentar reais vantagens para o 
adotando, fundar-se em motivos legítimos e 
for razoável supor que se estabelecerá um 
vínculo semelhante ao da filiação, entre o 
adotante e o adotando. 

Art. 44. Enquanto não der conta de sua 
administração e saldar o seu alcanCe, não po
de o tutor ou o tutãdar adotar o pupilo ou 
o curatelado. 

Art. 45. A adoção depende do consenti
mento dos pais ou do representante legal do 
adotando. 

§ lu <? cons~ntimento será dispensado 
e~ rel~çao à cnança ou adolescente cujos 
pa1s sejam desconhecidos ou tenham sido 
destituídos do pátrio poder. 

§ 2~ _ Em se tratando de adotando maior 
de 12 (~oze) anos de idade, será também 
necessáno o seu consentimento pessoal. 

Art. 46. A adoção setll. preCedida. de_ es
tágio de convivência com a criança ou adoles
cente, pelo prazo que a autoridade judiciária 
fixar, observadas as peculiaridades do caso. 

§ 19 O estágio de: convivénciá-poderá ser 
dispensado, se o adotando não tiver mais de 
um ano de idade, ou se, qualquer que seja 
a sua idade, já estiver na companhia do ado
tante durante tempo suficiente para se poder 
avaliar a conveniência âã cõnstituição do vin
culo. 

§ 2~ Cumpfindo-se o estágio de convi· 
vência no exteriOr, a sindicância será substi
tuída por informação prest3.da pela autori
dade judiciária do domicílio dos adotantes, 
que poderá valer-se da colaboraçáo de agên
cia especializada. 

Art. 47. O vínculo da adoção coõ"stúúi: 
se por sentença judicia(, que será inscrita no 
registro civil mediante mandado, do qual não 
se fornecerá certidão. 

§ 1 ~ A inscrição consignará o nome dos 
adotantes como pais, bem como o nome de 
seus ascendentes. 

§ 29 O registro original do adotando será 
cancelado por mandado arquivado. 

§ 3~ Nas certidões do registro nenhuma 
observação poderá constar sobre a origem 
do ato. -

§ 4~ A critério da autoridade judiciária, 
poderá ser fornecida certidão parQ. a salva
guarda de direitos. 

§ 59 A sentença conferirá ao adotando 
o nome do adotante e, a pedido deste, poderá 
determinar a modificação do prenome. 

§ 69 A adoçâo produz seus efeitos a partír 
do trânsito em julgado da sentença, exceto 

na hipótese prevista no art. 42, § 5-~", caso 
em que terá força rt:troativa à data do óbito. 

Al;t~ 48. ,d._adoção é irrevogáveL 
Art.-49.- A morte dos adotantes não res

tabelece o pátrio poder dos pais naturais. 
At_:t. _SQ~- A autoridade judicária mante

rá, em cada comarca o foro regional, um_re
gistro de crianças e adolescentes em condl
çóes de serem adotados e outro de pessoas 
interessadas na adoção devendo, sempre que 
pOS"Síve-1 e conveniente aos interesses da crian
ça ou do adolescente, ser obedecida a ordem 
de inscrição. 

§ l\' O deferimento da inscrição dar-se·á 
após prévia consulta aos órgãos técnicos do 
Ju.i:mdo, Ouvido o Ministério Público. 

§ 2~ Não será deferida a inscriçãÕ se o 
interessado não satisfizer os requisitos regais, 
ou em qualquer das hipóteses previstas no 
art. 29~ 

Art. 51. Cuidando-se de pedido de ado
ção formulado por estrangeiro residente ou 
domiciliado fora do País, observar-se-á o dis
pOsto no art. :n. 

§ 1~ O candidato deverá comprovar, me
diante documento expedido pela autoridade 
competente do respectivo domicílio, estar de
vidamente habilitado à adoção, consoante as 
leis do seu país, bem como apresentar estado 
psicossocial, elaborado por agência especia
lizada, de idoneidade reconhecida por orga
nismo internacional e credenciada no país de 
orígem. _ 

§ z~ A-autoridade judiciária, de ofício ou 
a requerimento do Ministério Público, deter
minará a apresentação do texto pertinente 
à legislação estrangeira, acompanhado de 
prova da respectiva vigência. 

§ 3~ Os documentos em língua estran
geira serão juntados aos autos, devidameni:e 
autenticados pela autoridade consular, obser
vados os tratados e convenções internacionais 
e, acompanhados da respectiva tradução, por 
tradutor público juramentado. 

§ 4u O estág_ip de convivência, em qual
quer hipótese, será de, no mínimo, um ano, 
observado o disposto no art. 46 e seu pará
grafo 2~. Se o adotando possuir 2 (dois) ou 
mais anos de idade, os 15 (quinze) primeiros 
dias do estágio deverão ser cumpridos em 
território nacional. 

§ 5" Somente se admitirá o-infcio do está
gio de convivência no exterior quando os pais 
do adorando. se conhecidos e vivos. estive
rem destituídos do pátrio poder, com senten
ça transitada em julgado. 

CAPÍTULO IV 
Do Direito à Educação, à 

Cultura e ao Lazer 

Art. S~L A criança e O ádolescente têm 
direito ã ,edocação, -vísãndo ao pleno desen
volvimento de sua pessoa, preparo_ para o 
exerclcio da cidadania e qualificação para o 
trabalho, assegurando-se~lhes: 

l - igualdade de Condições pata o acesso _ 
e pennanêricia na e"séola; - _ 

II - direito de ser respeitados por seus 
mestres e professores; 

-rn - diréitO de contestar critériós avafia
tivos, podendo recorrer às instânciaS esCo
lares superiorell.; 

IV -direito .de organização ·e-pa-rticipação 
em entidades estudantis; _ 
v- acesso a programas de bolsas de estu~ 

do; 
VI - opção pela escola mais próxima à 

sua moradia. 
Parágrafo único. É direito do educando 

e de seus pais ou responsável ter ciênCia do 
proces-so pedagógico, bem como participar 
da definição qas propostas educacionais. 

Art. 53. E dever do Estado assegurar à 
criança e ao adolescent.e: 
I- ensino fundamental, obrigatório e gra

tuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na ídade pr6pria; 

II - prog-ressiva extensão da obrigatorie
dade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento eçlucacional especiali
zado aos portadores de deficiência, preferen
cialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em cteche e pré-escola 
às crianças de O (zero) a 6 (seis) anos de 
idade; _. _ _ _ _ _ ~ 

V - acesso aos-níVeis maiS. elevados do 
ensino~ dã pesquisa e da criaÇão artística, se
gundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do adolescente traba
lhador; 

VII - atendimento no ensino fundamen
tal, através -de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimen
tação e assistência à saúde. 

§. 19 O B.cess? ao ensino obrigatório e gra
tuitO é direito público ~ubjetivo. 

§ 29 O não-oferecimento do ensino obri
gatório pelo Poder Público, ou sua oferta irre
gular, importa responsabilidade da autorida
de competente. 

§ 39 Coinpete ao Poder Público recen
sear os educandos no ensino fundamental, 
farer~(hes a chamada e zelar, junto aos pais 
ou responsável, pela freqüência ã escola. 

§ 49 São responsáveis solidários pela 
criação e manutenção das creches e pré-es
colas o Poder Público e os empregadores em 
retação aos filhos e dependentes de seus em
pregados. 

Art. 54. Os pais ou res;poÕsável têm a 
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 
nas escolas públicas _clU privadas. _ _ 

An. 55. Os dirigentes de eStabele-Cíi.Iit:n
tos de ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de: 

I - mauS~úaios envolvendo seus ~lunos; 
II - reiteração de faltas injustificadas· e 

de evasão escolar. esgotados os recursos esco
lares; 

III_- elevadOs. níveis de repetência. 
Art. 56. O Poder :público estimul_ará pes~ 

quisas, experiências e novas_ propostas relati· · 
vasa calendário, seriação,_currfculo, metoQ_o
logia, didática e á.va1iaçã0, com Vistas _à inser
ção 'de crianças e adolescentes excluídos do 
ensíno fundamental obrig~tório. - -· 

Art. 57. No processo educacional respei
tar-se-ão os valores culturais, artfsticos· e hís-. 
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tóriC:oS próprioS do contexto social da criança 
e do adolescente, garantindo~se a estes o 
acesso âs fontes de cultura e a liberdade de_ 
criação. 

Art. 58. O.s Municípios, com apoio -dos 
Estados e da União, estimularão e facilitarão 
a destinação de recursos e espaços para pl'õ
gramações culturais, esportivas e de lazer vol
tadas para a infância-e a juventude. 

CAPITULO V 
Do Direito à profissionalização e à 

Proteção no Trabalho 

Art. 59. A proteção ao trabalho dos ado
lescentes é regulada por legislação especial, 
sem prejuízo do disposto nesta Lei. 

Art. 60. b proibido qualquer trabalho a 
menores de 14 (quatorze) anos de idade. 

Parágrafo único. Na condTção de apren
diz, somente poderão ser admitidos adoles
centes a partir de 12 (doze) anos de idade. 

Art. 61. Na condição de trabalhador ou 
de aprendiz, é conferido ao adolescente: 

I - garantía de direitos previdenciários e 
trabalhistas; 
II- garantia de acesso e freqüência à esco

la em turnos ·e épocas compatíveis com seus 
interesses, atendidas as peculiarid~des locais; 
III~ horário especiil de trabãlho; 
IV - garantia de trabalho protegido ao 

adolescente portador de deficiência, de acor
do com a Convenção 168 da Organização In
ternacional do Trabalho. 

§ 1~' Considera-se aprendizagerrl a -for
mação -p-rofissional metódica, ministrada se
gundo operações ordenadas de conformidade 
com um programa sob orientação de um res
ponsável, em ambiente adequado e que con
fira ao adoleScente o domínio de um ofício. 

§ 2~. Os limites máximos de tempo neces
sáiios â apic!ildizagem metódica serãO: fixados 
por atos do Ministério dóTiãOaJho: ouvida 
a categoria profissional a que corresponda 
o ofício. 

Art. 62. Ao adolesc-ente empregado, 
aprendiz, em regime familiar de_ trabalho, 
aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é ve
dado o trabalho: 

I - noturno, realizado entre as 22 (vinte 
e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas 
do dia seguinte; 
II- perigoso, insalubre e penoso; 
III - realizado em locais prejudiciais à 

sua formação e ao seu desenvOlvimento físi
co, pSíqUico, moral e social; 

IV - realizado em horários e locais que 
não permitam a freqüência à escola __ _ 

Art. 63. Os pTogramas sociais que te
nham por base o trabalho educativo, sob res
ponsabilidade de entidade governamental ou 

·não go\'ernamental sem fins lucrativos, deve
rão assegurar aos adolescentes que dele parti
cipem condições de capacitação para o exer
cício de atividade regular e remunerada. 

§ [9 Entende-se por trabalho educativo 
a atividade laboral em que as exigências p~da-. 
g6giCas relativas ao desenvolvimento. pess'oal 
e social do educando prevalecem sob o aspec
to produtivo. 

§ 2~ A r6nü.úleração que o adolescente 
receba pelo trabalho efetuado, ou a partici
pação na venda dos produtos de seu trabalho 
não desfigura o caráter educativo. 

Art. 64. Oadokscente tem direito à pro
fisSi0miflz3Çãci-é à- proteção no trabalho, ob
servados ás seguintes aspectos: 
I- respeito à condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento; 
II - capacitação profissiOnal adequada ao 

mercado de trabalho. 

TÍTULO IIl 
Da Prevenção 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

-Ait: -65:" -'h dever de tàdo's prevenir a 
ocorrência de situação de risco pessoal ou 
so_cial à criança e ao adolescente. 

Art. 66. A criança e o adolescente têm 
direito a inforniação, cultura, lazer, esportes 
diversões, espetáculos, produtos e serviços 
que respeitem sua condição peculiar de pes
soa em desenvolvimento. 

Art. 67. As obrigações· previstas nesta 
Lei não excluem da prevenção especial outras 
decorrentes dos princípios por ela adotados. 

Art. 68. A inobservância das normas de 
prevenção im-portará: eni resPonsabilidade da 
pe~soa física ou jurídica, nos te,rmos desta 
LeL 

CAPÍTULO II 
Dá PfeveriÇão Especial 

SEÇÃOI 
_ Da in.rormação, cultura, lazer, esportes, 

diversões e espetáculos 

Art. 69. O Poder Público através do ór
gão competente, regulará as diversões e espe
táculos públicos informando sobre a natureza 
deles, as faixas etárias a que não se recomen
dem, locais e horários em que sua apresen
tação se mostre inadequada. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelas 
diversões e espetáculos públicos deverão afi
xar, em lugar visível e de fácil acesso, à entra
da do local de exibição, informação destacada 
subre a natu!'eZ'I. do espetáculo e a faixa etária 
especificada no certificado de classificação. 

Art. 70. Toda criança ou adolescente te
rá acess'õ âs diversões _e espeiáculos públicos 
classificados como adequados para sua faixa 
etá_ria. 

Parágrafo único. As C_rianças menores de 
10 (dez) anos somente poderão ingressar e 
permanecer: nos locais de apresentação ou 
exibição quando acompanhadas dos pais ou 
responsável. 

Art. 71. As emissoras de rádio e televi
são somente exibirão programas Com finali
dades educativas, artísticas, culturais e infor
mativas, adequados ao público infanto-juve- -
nil, no horário recomendado para essa faixa 
etária. 

Parágrafo único. Ne~hum espetáculo se
rá apresentado ou anunciado sem aviso de 
sua classificação, antes de sua transmissão, 
apresentação ou exibição. 

Art. 72.- Os proprietárioS, diretores, ge
. rentes e funcionários de emPresas que explo
rem a venda ou aluguel de fitas de progra· 
mação em vídeo cuidarão para que não haja 
venda ou locação em desacordo com a classi
ficação atribuída pelo órgão competente. 

Parágrafo único~ As fitas a que alude este 
artigo deverão conter informação sobre a na
tureza da obra e a faixa etária a que se desit
nam. 

Art. 73. As revistas e publicações con
tendo material impróprio ou inadequado a 
crianças e adolescentes deverão ser comercia
lizadas em embalagem lacrada, com a adver
tência de seu conteúdo, proibida· a venda a 
menores de 18 (dezoito) anos. 

Parágrafo único. As editoras cuidarão 
para que as capas que contenham mensagens 
pornográficas ou obscenas sejam protegidas 
com embalagem opaca. 

Art. 74. As revistas e publicações desti
nadas ao público infanta-juvenil não poderão 
conter ilustrações, fotografias, legendas, crô
nicas ou anúncios de bebidas alcoólicas. taba
co, armas e munições, e deverão respeitar 
os valores éticos e sociais da pessoa e da fa
mília. 

Art." 75. Os responsáveis por estabeleci
mentos que explorem comercialmente bilhar, 
sinuca ou congénere, e casas de jogos, assim 
entendidas as _que realizam apostas, ainda 
que eventualmente, cuidarão para que não 
seja permitida a-enfrada e a permanência de 
crianças e adolescentes no local, afixando avi
so para orientação do público. 

SEÇÁO II 
Dos produtos e serviços 

Art. -76. É--prOibida a venda à criança ou 
ao adolescente de: 

I -armas, munições e explosivos; 
II- bebidas alcoólicas; 
III- produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica, ainda 
que por utilização indevida; 

-IV - fogos de estampido e de artifício, 
exceto aqueles que pelo seu reduzido poten
cial sejam incapazes de provocar qualquer 
dano físico em caso de utilização indevida; 

V- revistas e publicações que contrariem 
o disposto nos art. 73 e 74. - -

Art. 77. É proibida a hospedagem de 
criança ou adolescente em hotel motel, pen
são ou estabelecimento congénere, salvo sefi 
autorlza_do ou aCompanhado pelos pais oui \ 
responsável. _ _ _ ! \ 

SEÇÃO !11 ' \ 
»a autorização para viajar I \ 

Art. 78~ Nenhuma criança poderá viajaf \ 
para fora da comarca onde reside, deSacom~ \ 
panhada dos pais ou responsável, sem expres~1· \ 

sa autorização judicial. \ 
§ 1~ A autorização não será exigida! 

quando: ·-
1 

V .tratar-se de comarca contíngua à da re~ '. 
sidênda da criança ou do adolescente, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída 
na mesma região metropolitana; 

\ 
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b) a. crianÇa ou adolescente estiver acom-
panhado:_ -
1-de ascendente ou colateral IÍlaior, até 

o terceiro gra-u, comprovado documental
mente o parentesco; 

2- de pessoa maior, expressamente auto
rizada pelo pai, mãe ou responsável, median
te declaração escrita, dispensado o reconhe
cimento de firma. 

§ 2\' A autoridade judiciária poderá, a 
pedido dos pais ou responsável, conceder au
torização válida por 2 (dois) anos. 

Art. 79. Quando se tratar de viagem ao 
exterior, a autorização é dispensável, se a 
cria~ça ou adolesc~n~: 

I -estiver acompanhado de ambos os pais 
ou responsável; 

II -viajar na companhia de um dos pais, 
autorizado ex;:oessamente pelo outro através 
de documento com firma reconhecida. --

Art. 80. Nenhuma criança ou adolescen
te nascido em território nacional, poderá sair 
do País em companhia de estrangeiro resi
dente ou df'IIJJ.iciliado no exterior, sem prévia 
e expressa autorização judicial. 

LIVRO II 
Parte Especial 

TfTULQJ 
Da Política dC Átendlmento 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 81. A política de atendimentQ dos 
direitos da criança e do adolescente far-se-á 
através de um conjunto de medidas gove.rna

, mentais e não-governamentais, em nível da 
União, dos Estados, do Distrito Feder3.1 e 
dos Municípios. 

Art. 82. As necessidades da criança e do 
adolescente deverão ser asseguradas através 
de: 
1- políticas sociais básicas; 
II - políticas e programas de assistência 

social, em caráter supletivo, para aqueles que 
deles necessitem; 

III - serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicosocial às vítimas 
de neglig~ncia, maus-tratos, exploração, abu
so, crueldade e opressão, bem como de iden
tificação e localização de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desamparados; 

IV.._ proteçâo jurídico-social por entida
des da sociedade civil de defesa dos direitos 
da criança e do adolescnte. 

Parágrafo único. Entende-se por polít_i
cas sociais básiCas as que asseguram educação 
e saúde ao público infante-juvenil. 

Art. 83. São diretrizes da política de 
atendimento: 
I- criação de conselhos municipais, esta

duais e nacional de defesa da criança e do 
adolescente, órgãos deliberativos e controla
dores das ações em todos os níveis, assegu
rada a participação popular paritária por 
me~q_ ~~- <>:rg~mi~~-ç-~es .re_p_r~s~ntatiYas; ___ _ 

II - manutenção de fundos municipais, 
estaduais e nacional vinculados aos respec
tivOs conselhos de defesa da criança e do ado- · 
lescente; 

III - criação e manuted'Ção de programas 
específicos, observada a descentralização po
lítico-administrativa; 
IV- municipalizaçãO do atendimento; 
V - integração de 6rgáos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensaria, Segurança 
Púbica e Assistência Social, em um mesmo 
local, para efeito de agilização do atendimen
to iniclalde adolescentes a quem se atribua 
autori~ de ato i_nfracional; 

VI- produção e apoio a estudos pesquisas 
e estatísticas; 
vn- elaboração de material para educa

dores; 
VTII- formação, treinamento e aperfei

çoamento de pessoal dirigente, técnico e au
xiliar dos programas de _atendimento; 

IX - identificação registro e difusão de 
programas bem sucedidos de atendimento; 
X- conscientização e niobillz_ação da opi

nião pública -no sentido da indispensável par
ticipação dos diVersos .segmentos da socie
dade. 

CAPÍTULO II 
Dos Coilsellios de DefC:Sa da Criança 

e do Adolescente 

prias unidades, assim como pelo planejamen
to e execução de programas de proteção e 
sócio-educativos destinados a crianças e ado
lescentes, em ;fegime de: 

I - orientação e apoio sócio-famíliar; 
II - apoio sócio-educativo em meio aber-

to; 
IU - colocação familiar; 
IV- acolhimento; 
V -liberdade assistida; 
VI - semiliberdade_; 
VII -internação. 
Parágrafo único. As entidades govema

_mentais e não-governamentais deverão pro
ceder à ínstrução de seus programas, especifi
cando os regimes de atendimento, na forma 
definida neste arti&o, junto ao Conselho Mu
nicipal de Defesa da Criança e do Adoles
cente, o qual manterá registro das ínscrições 
e de suas alterações, do que fará comunicação 
ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciáw 
ria. 

Art. 89. As entidades não-governamen
tais s"omente poderão funcionar depois de re
gistradas no Conselho Municipal de Defesa 
da Criança e do Adolescente, o qual comu
nicará o·re·gistro ao Conselho Tutelar e à au-

.. ---Art;--84. --· São..os_~intes os Conselhos toridade judiciária da respectiva localidade. 
de Defesa da Criança e âo-·AdQiescente: ~ - , - . - . , 

I _ Conselho Nacional_ de· Defes_a da ~aragrafo umco. Será negado registro a 
Criança e do Adolescente, vinculado à p·fesi ... + _ entidad~ que: . _ , . _ 
dência da República e sediado no Distrito ·-..:a~ . nao ofereça mstalaç?es.físicas el? _con-
Federal; dtçoes_ adeq~:~adas de hab1tahdade, higiene, 

11 lh . salubrrdade e segur_ança; 
. - çonse os estadua.Is de defesa da b) não apresente planQ.9e trabalho com-

cnança e do adolesc~nte, vmcula~os ao go- patível com os princípios deSte Estatuto: 
vern_Q _estadual e sediados na cap1tal do res- . . ... -- . · 
pectivo Estado; c) esteJa Irregularmente constihtula~;-: -. _ 

iii - conselhos municipais de defesa da ne:~ tenha em seus quadros pessoas Irudó-
criança e do adolescente, vinculados à prefei- Art. 90 As t"d d d 1 

· · 1 1 cal" d - d d . . en 1 a es que esenvo vem 
tura. mumci~a ~ 0 lZa os na se e 0 res- piográma de acolhimento deverão adotar os 
pectiVO mumcíp~o. . seguintes princfptos: 

Art: 85._ O Conselho Nacronal de Defesa I - preservação dos vínculos familiares; 
da Cn~ça e do. ~d~les:ente, ?S con~elhos II - integração em família substituta, 
e,stadurus e mumctprus sao órgaos dehber~- quando esgotados os recursos de manuten ão 
tJvos e controladores da_s açóes de a.ten~J- na própria família de orígem; ç 
mente e~ t?dos os nív-ets e se or~am~arao III- atendimento personalizado e em pew 
com ? ob}etivO de _assegu~ar a reahzaçao da quenos grupos; 
política d~ proteçao à cnança e ao adoles- IV - desenvolvimento de atividades em 
cente prevista neste Estatuto. regime de co-educação; 

Art. 86. Os membros do Conselho Naw V- não-desmembramento de grupos de jrw 
cional de defesa da criança e do Adolescente mãos· 
e! b~m a~.do~ conselhos e§tadu_ais ~~uni- VI'_ evitar, sempre que póssível, a trans~ 
c1pars ser::ao :ndtca~<;'S pelo Poder. Pu~l1,.co e ferência para outras entidades de crianças e 
por assocmçoes rehgrosas e comumtártas, as- adolescentes acolhidos· 
segUrada a representação paritária, para VII- participação da vida da comunidade 
mandato de dois anos, permitida uma recon~ local; 
dução. . VIII- preparação gradativa para o desJiw 

Art. 87. A fundação de membro do Con~ gamento; - · 
selh~ ~a~i()nal e dos cons.elhos estaduais e IX - participação de pessoas da comuni-
mumcrpats de defesa da cnança e do adeJes· da de no pro-cesso educativo· 
cente é coilSiderada de interesse público rele~ ' 
vante e não será remunerada. X- consideração dos educandos como su-

CAPÍTULO III 
-D~as entidades de atendimento 

SEÇÁOI -
Disposições Gerais 

Art. 88. As entidades de atendimento 
são ·responsáveis pela manutenção das pró-

jiítos e agentes de seu próprío processo edu
cativo: 

Parágrafo úni~o. O dirigente de entidade 
de ac-olhimento equiparado ao gü~dião-para 
todos os efeitos de direito._ 

Art. 91.· As entidades que mantenham 
programas de acolhimento poderão, em cará
·ter excepcional e de urgência, abrigar crian~ 
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ças e adolescentes sem prévia determinação 
da autoridade competente, fazendo comuni
cação do fato no prazo improrrogáVel de 24 
(vinte e quatro) horas. 

Art. 92. As entidades que desenvolvein 
Programa de internação tém ãs seguintes 
obrigações, entre outras: 
I- observar os direitOs -e garantíãs de que· 

são titulares a criança e o adolescente; 
II- não restringir nenhum direito qoe não 

tenha sido objeto de restrição na decisão de 
internação; - ---·-·-

111 - providenciar os documentos neces
sários ao exercício da cídãdania àqueles que 
não os tiverem; 

IV - Preservar a identidade e oferecer 
ambiente de respeito e dignidade ao adoles
cente; 

V - diligenciar no sentido âo restabele· 
cimento e da preservação dos_yffléulos faini· 
liares· 

VI'_ comunicar à a1itorid~de judiciária, 
periodicamente, os casos em que se mostre 
inviável ou impossível o reatamento dos vín-
culos familiares; -

VII- oferecer instalações físicas em con
dições adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e seguran-ça-; 

VIII - oferecer vestuário e alimentação 
suficientes e- adequados à faixa etáría das 
crianças e adolescentes atendidos; 

IX - fornecer os objetivos necessários à 
higiene e asseio pessoal; 

X - oferecer cuidados médicos, psicoló
gicos, odontológicos e farmacêuticos; 

XI - propiciar escolarização e profissio
nalizaçãO, 

XII - propiciar atividades culturais, es-
portivas e de lazer; , .. 

XIII- propiciar asSiStênCia religiosa àque
les que desejarem e de acordo com suas cren-
ças; -

XIV - proceder a estudo social e pessoal 
de cada caso; · 
· XV- reavaliar periodicamente cada caso, 
com intervalo máximo de 6 (seis) meses, dan
do ciência dos resultados à autoridade cow-
petente; _ 
-·xvi-informar, periodicamente, o ado
lescente internado de sua situação proces
sual; 

XVII - comunicar às autoridades compe
tentes todos os casos de crianças ou adoles
centes portadores de moléstias infecto-con-
tagiosas; -

XVIII -manter arquivo de anotações on
de conste data e ciÍ"cunstânciaS do atendimen- . 
to;nome do adolescente, de seus pais oures
ponsável, parentes, endereços, sexo, idade, 
acompanhamento de sua formação, relação 
de seus pertences e demais dados que possibi
litem sua identificação e a individualização 
do atendimento; 
· XIX - fornecer comprovante de depósito 
dos pertences dos adolescentes; 

XX - manter programas destinados ao 
apoio e acompanhamento de egressos. 

§ 19 Aplicam-se, no que couber, as obri
gações constantes deste artigo às entidades 
que mantêm programa de acolhimento... __ 

§ 2~ No cumprimento das obrigações a 
que alude este artigo~ as ~ptidades utilizarão 
preferencialmente os recursos da comunida-
de. · 

Art. 93 .... ---Ao. pessoal técnico, de apoio e 
administrativo das entidades governamentais 
~ não-govern'ãntentaiS deverão ser proporcio· 
nadas opOrtunidades de aperfeiçoamento e 
espec!~liza9ão. 

. _ __ SEÇÃO Il 
Da Fiscalização das Entidades 

Art. 94. As entidades governamentais e 
não-governamentais serão fiscalizadas pelo 
-JudiciáxiO; Legislativo, Ministério Público, 
CODS:elho Tutelares, e por associações comu
nitárlãS-le&almente constituídas há mais de" 
2 (dois) arios e que tenham comõ objetivo 
institucional promover a defesa dos direitos 
da criança- e do adolescente_ 

§ 1~ As associações a ·que se refere este 
artigo deverão registrar-se perante o Juízo 
do local onde se encontre situada a entidade 
objeto de fiscalização, comprovando atender 
os requisitos legais e indicando seus repre
serifã.ntes. 

§ 29 Os representantes das associações 
comunitárias, observado o limite de 2 (dois) 
por associação, receberão autorização judi
cial escrita, nominal e intransferível, válida 
pelo período de 1 (um) ano. 

§ 39- A autorização a que alude o pará
grafo anterior poderá ser suspensa ou revo
gada em caso de abuso. 
- § 4~ Os Conselhos Estaduais e Munici

pais de Defesa da Criança e do Adolescente, 
nó que se refere às entidades não-governa
mentais, exercerão poder de polícia adminis
trativo. 

Art. _95. .Os órgãOs legi-timados a exercer 
fiscalização, bem como os representantes au
torizados das associações comunitárias, no 
exercício de suas funções, terão livre acesso 
a toda e qualquer entidade de atendimento 
a crianças e adolescentes, em qualquer dia 
e horário, responaendo por abuso de poder. 

Art. 96. Os planos de aplicação e as pres
_tações de contas serão apresentados ao Esta
do ou ao MunJcípio, conforme a origem das 
do~açõeS orçamen~árias. 

Art. 97. São medidas aplicáveis às enti
dades de atendimento que descumprirem 
obrigação -constante do artigo 92, sem pre
juíz_o da responsabilidade civil e criminal de 
seus dirigentes: 

I -advertência, 
II - multa de até 50 (cinqúnta) valores 

de referência, · 
III -afastamento provisório de seus diri

gentes; 
IV - afastamento definitivo de seus diri· 

gentes; 
V- fechamento da unidade ou interdição 

do programa; 
VI- suspensão das atividades ou dissolu

ção da sociedade. 

TÍTULO II 
Da Situação de Rfsco e das 

Medidas de Proteção 

CAPÍTULO I 
Da Situação de Risco 

Art. 98. Considera-se em situação de riS
co pessoal e social a criança ou o adolescente: 

I -que não tem habitação certa nem meios 
de subsistência, em virtude de falta, ação ou 
omissão dos pais ou responsável; 

·n - quando não recebe _ou é impedido 
de receber o ensino fundamental e obriga
tório, correspondente ã sua idade, por açáo 
ou omissão dos pais ou responsável; 

III - envolvido direta ou indiretamente 
com a prostituição ou utilizado em espetá
cuJos obscenos; 

IV - que freqüenta habitualmente am
Qiente prejudicial ã sua formação moral, ou 
nele tenha a sua morada; 

V -vítima de maus-tratos, opressão, ex
ploração ou abuso sexual impostos pelos pais 
ou responsável; 

VI - dependente de bebidas alcoólicas, 
substâncías- entorpecentes, medicamentosas, 
tóxicas ou outras potencialmente prejudiciais 
à saúde, sem atendimento adequado pelos 
pais ou responsável; 

VII ......-com grave inadaptação familíar ou 
comunitária em_ virtude de ação ou omissão 
dos pais ou responsável. 

VIII - re.~ponsável pela prática de ato in
fracional. 

CAPíTuLO 11 
Das Medidas de Proteç~o 

Art. 99. As medidas prevl~ias neste Ca
pítulo poderão se':.-ª-Piicâdas isolada ou cumu
lativamente, beril com substituídas a qual
quer tempo. 
_.Ai( 100. Na aplicação das medidas te

.~- rão preferência as de caráter pedagógico, e 
aquelas que visem ao fortalecimento dos vín
cu,Ios familiares e comunitários .. 

Art. 10L Verificada qualquer das hipó
teses previstas no artigo 95, a autoridade 
competente poderá determinar, dentre ou
tras, as seguintes medidas: 

I - entrega aos pais ou responsável, me
diante termo de responsabilidade; 

II -encaminhamento a programa comuni
tário ou oficiar de auxilio à famflia, ã criança 
e ao adolescente; 

III -matrícula e freqüência obrigatóri~s 
em estabeleciíneD.to oficial de ensino funda-
mental; 

, 

IV- orientaçao, apoio e acompanhamen
to temporários; 

V- encaminhamento a tratamento médi-
co, psicológico ou psiquiátrico, em regime- \ 
hospitalar ou· ambulatorial; 

\ VI -proibição de praticar determinados 
atos ou freqüentar locais perigosos ou preju
diclais_à vida, à saúde ou à formação moral; 

VII -encaminhamento a programa oficial 
ou comunitário de auxilio, orientação e trata
mento a alcoólatras e toxicómanos; 

\. 
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VIII- acolhimento cm entidade assisten
cial· 

rX -colocação em -tar substituto. 
Parágrafo único. O ãcolhimento é medi

da destinada exclusivamente a crianças e ado
lescentes em situação de risco~ de caráter _pro
visório e excepcional, sOmente utilizáve_I em 
casos extremos, ou- como forma de transição 
para colocação em lar substituto ou adoção 
de outra medida adequada. 

Art, 102. As medidas de proteção de que 
trata este capítulo serão acompanhadas da 
regularização do registro civil. . 

§ 1? Verificada a inexistência de x:egrstro 
anterior, o assento de nascimento da criança 
ou adolescente será feito à vista dos elemen
tos disponí"Veis, mediaiúC requisição da auto-
ridade judiciária~_ . _ . 

§ 2? Os registros e certidC)eS necess_ánas 
à regularização de que trata este artigo são 
isentos de multas, custas e emolumentos, go
zando de absoluta prioridade, 

TÍTULO III 
Da Prática de Ato lnfracional 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 103. _Considera-se ato irifracioi;taJ a 
prática de crime ou conuavenção_pemi.l, as-
sim definidos em lei. . 

Art. 104. São penalmente inimp~táveis 
os menores de 18 (dezoito) anos, sujettos às 
medidas previstas nesta lei. -

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 
deve ser considerada a idade do adolescente 
â data do fato. 

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Individuais 

Art. 105. Nenhum adolescente será pri
vado de sua liberdade senão em flagrante de 
ato infracional ou por ordem escrita e funda
mentada da autoridade judiciária competen· 
te. 

Parágrafo único. O adOlescente tem di
reito à identificação dos responsáveis pela sua 
apreensão, devendo ser informado acerca de 
seus direitos.L_ 

Art. 106. A apreensão de qualquer ado
lescente e o local onde se encontra recolhido 
senl.o incontinenti comunicados ã autoridade 
judiciária competente e à .fa":Jília do apreen· 
elido, ou ã pessoa _I:X)r e:le m?l~da. 

Parágrafo único. Exammar-se-á, desde 
logo e sob pena de responsabilidade, a possi
bilidade de liberação imediata. 

Art. 107. A internação provisória so
mente poderá ser determinada em último re
curso e pelo menor prazo possível, não po
dendo exceder a 45 (quarenta e cinco) dias. 

Parágrafo único. A decisão deverá ser 
fundamentada e basear-se e~ indícios sufi
cientes de autoria e materialidade, demons
trada a necessidade imperiosa da medida. 

Art. lOR. O adolescente civilmente iden
ti!Íc-;d~ -~âo ·se·rá submetido a identificação 
compulsória pelos órgãos poli~iais, de prote-_ 
ção e judiciais, salvo para efetto de confron
tação, havendo dúvida fundada. 

CAPÍTULO IIl 
Das Garantias Processuais 

-Art. 109. Nenhum adolescente será pri
vado de sua liberdade sem o devido processo 
legal. 

Art. 110. São asseguradas ao adolescen
te a que se atribua autoria de ato infracional, 
entre outras, as seguintes garantias: . 
I- pleno e formal conhecim~nto d~ at:l· 

buição de ato infracional, medtante cxtaçao 
ou meio equivalente; 

II- igualmente na relaçã:o processual, po
dendo confrontar-se com vítimas e testemu
nhas e produzir todas as provas necessárias 
à sua defesa; 
m- defesa técnica por advogado, na hi

pótese de aplicação de medid~ .de internação 
ou colocação _em casa de sem1hberdade; 

. IV- assistência judiciária gratuita e inte
gral aos necessitados, na forma da lei; 

V --.direito de ser ouvido pessoalmente 
pela autoridade competente; 

VI -direito de solicitar a presença de seus 
pais ou responsável em qualquer fase do pro-
cedimento; -

VII- presunção de inoc~ncia, até a deci
são final; 

VIII- direito de recurso à superior instân
cia. 

CAPÍTULO IV 
Das Medidas Sócio-Educativas 

SEÇÃOI 
_ Dj_sposições Gerais 

Art. 111. Verificada a prática de ato in
fracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas~ 
1-adverténcia; 
li-multa; 
m -obrigação de reparar o dano; 
IV -prestação de serviços ã comunidade; 

. :V -liberdade assistida; 
VI -inserção em regime de semiliberda

de· 
Vu- internação em estabelecimento edu

cacional; 
VIII- qualquer uma das previstas no art. 

101, 1 a VII. 
§ 19 A medida aplicada ao adolescente 

levará em conta a sua capacidade de cum· 
pri-la e as circunstâncias e gravidade da infra-
ção._. __ __ 

§ 2~ Em hipótese alguma e sob nenhum 
pretexto_ será admitida a prestaçáo de serviços 
forçados. 

§ 39 Os adolescentes portadores de doen
ça ou deficiência mental receberão tratamen
to individUal e especializado, em local ade
quado às suas condições. 

Art. 112, Aplica-se a este capítulo o dis
posto nos arts. 9.9 e 100. 

Art. 113. A imposição das medidas pre
vistas nos incisos II a VII do a.rt. 111, pressu
põe a exlsiência de provas suficientes.da auto
ria e da materialidade da infração, ressalvada 
a hipótese de remissão, nos termos do art. 
127, 

L ___ _ 

Parágrafo Unico. A advertência poderá 
ser aplicada sempre que houver pr'?va da ~a
terialidade e indícios suficientes da autona. 

SEÇÃO II 
Da Advertência 

Art. 114. A advertência cOnsistirá em 
admoestação verbal, que será reduzida a ter
mo e assinada. 

SEÇÃO III 
Da Multa 

Art. 115. O valor da multa será fixado 
até o máximo'de 10 (dez) salários de refe
réncia. 

§ 19 Na fixação do valor da multa, a au!o
ridade levará em conta a situação financerra 
do adolescente e de sua familia, bem como 
a natureza e a gravidade da infração . 

§ 2o A multa será recolhida ao fundo ge
rido pelo Conselho de De~esa da ~~i~nça e 
do Adolescente do respect~vo mumc1pto. 

§ 3~ Enquanto o fundo não for regul~
mentado, o dinheiro ficará deP?sitado em es
tabelecimento oficial de crédtto, em conta 
com correção monetária. 

SEÇÃOIV 
Da Obrigãç8o de Reparar o Dano 

Art. 116. Em se tratando de ato infra~ 
cional com reflexos patrimoniais, a autori
dade poderá determin~r, conf~rme o caso, 
que o adolescente restitua .a co~a, promova 
o ressarcimento do dano, mdemze, ou, por 
outra forma, compense o prejuízo-da vítima. 

· § 1 ~· Havendo manifesta impossibilidade, 
a medida poderá ser substituída por multa, 
ou outra medida adequada. _ _ _ 

§ 29 Não será admitida a prestação de 
serviços à vítima, exceto em se tratando _de 
entidade estatal ou concessionária de serv1ço 
públic_::o, c~so em que se observará o disposto 
no art. 117. 

Art. 117. A prestação de serviços c-omu
nitários consiste na realização de tarefas gra
tuitas de interesse geral, por período não ex
cedente a 6 (seis) meses, junto a entidade~ 
assistenciais! hospitais, escolas e outros esta
belecimentos congêneres, bem como e~ pro
gramas cómunüários ou govemam:ntats_. ,-

Parágrafo único. As tarefas serao atnbut
das conforme as aptidões do adolescente, de
vendo ser cumpridas durante jornada máxi
ma de 8 (oito) horas semanais, aos sábados, 
domingos e feriados ou em dias úteis, de mo
do a não prejudicar a freqüência à escola 
ou a jornada normal de trabalho. 

SEÇÃOVI 
Da Liberdade Assistida 

Art. 118. A liberdade assistida será ad?
tada sempre que se afigurar a medida ~~IS 
adequada para o fim de acompanhar, auxthar 
e orientar o adolescente. 

§ 19 A autoridade designará pessoa capa
eitada·par-a a-companhar-o-caso-, -a qua! poderá
ser recomendada por entidade ou programa 
de atendimento. 

§ 2~ A liberdade assistida será fixada pe
_lo prazo mínimo de 1 (um) ano, podendo 
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a qualquer tempo ·ser prorr<:igada, revogada 
ou substituída por ·oütra medida, ouvido o 
orientador, o Ministério Público e o defensor. 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o 
apoio e a supervisão da S.uroridade compe
tente, a realização ·dos seguintes encargos, 
entre outros: 
I- promover socialmente o adolescente _e 

sua familia, fornecifldO~Ihe orientação e inse· 
rindo-os, se necessário, em programa oficia:t 
ou comunitário de ãuxílio e assistência social; 
II- supervisionar a freqüência e o apro

veitamento escolar do adolescente, promo
vendo, inclusive, sua matrícula; 

III - diligenciar no sentido da profissiona~ 
lização do adolescente e de sua inserção no 
mercado de trabalho; 

IV -apresentar relatório do caso, escrito 
ou verbalmente. 

SEÇÃO VII 
Do Regime de Semíliberdade 

Art. 120._ O regime de semiliberdade po
de ser determinado desde o início, ou como 
forma de transição para o meio aberto, de
vendo a medida ser cumprida em estabele
cimento apropriado, possibilitada a realiza
ção de atividades externas, independente
mente de autorização judiciaL 

§ 1" É obrigatória a escolarização e a pro
fissionalização, devendo, sempre que possí
vel, ser utilizados os recursos existentes na 
comunidade. 

§ 2'~ A medida não comPorta prazo de
terminada, aplicando-se, no que couber,_~ 
disposições relativas ã internação. 

SEÇÁO VIII 
Da Internação 

Art. 121. A internação constitui medida 
privativa da liberdade, sujeita aos princípios 
de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em ~desenvolvi
mento. 

§ 1 ~ Será permitida a realização de ativi
dades externas, a critério da equipe técnica 
da entidade, salvo expressa determinaçio ju-
dicial em contrário. · 

§ 29 ·A medida não comporta prazo de
terminado, devendo sua manutenção ser rea
valiada no máximo a cada 6 (seis) meses. 

§ 3'~ Em nenhuma hipótese o período 
máximo de internação excederá a 3 (três) 
anos. 

§ 4" Atingido o limite estabelecido no pa
rágrafo anterior, o adolescente deverá ser li
berado, colocado em casa de semiliberdade 
ou em regime de liberdade assistida. 

§ 59 A líberaçã_o- será compulsória aos 21 
(vinte e um) anos de ídade. __ 

§ 69 Em qualquer hipótese a desinterna
ção será ·precedida de autorização judicial, 
ouvido o MiniStério Ptlblico. 

Art. 122. Não poderá ser aplicada a me
dida de internação, exceto quando: 
I- tratar~se de crime cometido mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa; 
U -por reiteração no cometimento de ou

tras infiaçõC:S graves; 
Ill-por descumprimento injustificável 

, 4a medida anteriormente imposta. 

§ 1 ~ O prazo de internação na hipótese 
do inciso III deste artigo não poderá ser supe~ 
rior a 3 (três) meses. 

§ 29 Em nenhuma hipótese será aplicada 
a internação, havendo outra medida adequa
da. 

-Art. 123. A interriaçáo deverá ser cum· 
prida em entidade exclusiva para adolescen
te, em local distinto daquele destinado ao 
acolhimento, obedecicta rigorosa separação 
por critérios de idade, compleição física e 
gravidade da infração. 

Parágrafo únic<?. __ Dtu::a~-~~-o período de. 
infiiilaÇãO, iiíClusTve provisória, seráo obri
gatórias atividades pedagógicas. 

Art. 124. São direitos do adolescente 
privado de liberdade, entre outros, os seguin
tes: 
I- entrevistar-se pessoalmente com o cu

rador e o juiz da infância e da juventude; 
II- peticionar diretamente a qualquer au

toridade; 
lU -avistar-se reservadamente com seu 

defensor; 
IV -ser informado de_ sua situação pro

cessual, sempre que o solicitar; 
V -ser tratado com respeito e dignidade; 
Vl -permanecer internado na mesma lo

calidade ou naquela mais próxima ao domi
cnío de seus pais ou responsável; 

VII- receber visitas, ao menos semanal
mente; 
YTII- corresponder~se com seus familiaR 

res e amigos; 
IX -ter acesso aos objetos necessários à 

higiene e asseio pessoal; 
X- habitar alojamento em condições ade

quadas de higiente e salubridade; 
XI- receber escolarização e profissiona

lização; - ---
XII -realizar atividades culturais, espor

tíVaS e de laZer; 
XIII- ter acesso aos meios de comuni

cação social; " 
XIV- receber assistência religiosa, s_e

gundo a sua crença, e desde que assim o de
seje; 

XV- manter a posse de seus objetos pes
soais e dispor de local seguro para guardá-los, 
recebendo comprovante daqueles porventura 
depositados em poder da entidade; 

XVI- receber, quando de sua desinter
naçâo, os documentos pessoais indispensá· 

. veis à vida em sociedade. 
§ 1~ Em nenhum caso haverá incomuni· 

cabilidade. 
§ 29 A autoridade judiciária poderá_ sus

pender temporariamente a visita dos pais Otl 

responsável, se existirem motivos sérios e 
fundados de suã. -prejudicialidade-3os inte
resses do adolescente. 

Art. 125~ É dever do Estado zelar pela 
integridade ffsica e mental dos internos, ca
bendo-lhe adotar as medidas adequadas de 
contenção e segurança, 

CAPÍTULO V 
-D• Ren:lissáo 

-Ait. 126. Antes de iniciado o procedi· 
tpento judicial para apuração de ato infracío· 

nal, o representante do Ministério Público 
poderá conceder a remissão, como forma de 
exclusão do processo, atendendo às circuns
tâncias e conseqüências dO fat"o",-ã.o contáto 
social, bem como à personalidade do adoles
cente e sua maior ou menor participação m>_ 
ato infracíonal. 

Parágrafo único. Iniciado o procedimen
to, a concessão da remissão pela autoridade 
judiciária importaiá na suspensão ou extin
ção do processo. 

Art. 127 . .., A remissão não implica neces
sariamente o reconhecimento ou comprova
ção da responsabilidade, nem prevalece para 
efeito de antecedentes, podendo incluir even
tualmente a aplicação de qualquer das medi
das previstas em lei, exceto a colocação em 
casa de semiliberdade e a internação. 

Art. 128. A medida aplicada por força 
da remissão poderá ser revista judicialmente, 
a qualquer tempo, mediante pedido expresso 
do adolescente ou de seu representante legaL 

TÍTULO IV 
Das Medidas Pertinentes aos 

Pais ou Responsável 

Art. 129. São medidas aplicáveis aos 
pais ou respOnsável: 
I- encaminhamento a programa oficial 

ou comunitário de promoção â faml1ia; 
II- inclusão em programa oficial ou co

munitário de auxllio, orientação e tratamento 
a alcoólatras e toxicómanos; 

III- obrigação de submeter-se a ttata· 
mento psicológico ou psiquiátrico; 

IV- obrigação de freqüentar cursos ou 
programas de orientação; 

V -obrigação de matricular o filho ou pu
pilo e acompanhar sua freqüéncia e aprovei
tamento escolar; 

VI - obrigação de encaminhar a criança 
ou adolescente a tratamento especializado; 

VII- advertência; 
VIII- multa, obedecido o critério estabe-

lecido no§ 1'' do art. 115; 
IX- perda da guarda; 
X- destituição da tutela; 
XI - suspensão ou destituição do pátrio 

poder. 
Parágrafo único. Na aplicação das medi

das previstas nos incisos X e XI deste artigo, 
observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 24. 

Art. 130. Verificada a hipótese do art. 
98, V, desta lei, a autoridade judiciária pode
rá determinar, como medida cautelar, liminar 
ou incidentalmente, o afastamento do agres
sor da moradia comum, fixando desde Jogo 
o valor da pensão alimentícia. 

TÍTULO V 
D() Conselh() Tutelar 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão 
administrativa, permanente e autónomo, não 
·jurisdicional, tendo por finalidade o atendi
mento dos direitos da criança e do adoles
cente. 
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Art. 132. Em cada comarca, foro regio
nal ou distrital, haverá no mínimo 1 (um) 
Conselho Tutelar, composto de 5 (cinco) 
membros, escolhidos e nomeados pelo Con
selho Municipal de Defesa da Criança e do 
Adolescente, para mandato de 2 (dois) anos, 
admitida a recondução, obedecidos os se
guintes critérios: 

I -3 (três) membros escolhid()S priorita
rianiente dentre pessoas com formação uni
versitária nãS-áreas de direito, educação, saú
de, psicologia e serviço social; 

II -1 (um) membro indicado Pelas entida
des não governamentais de defesa dos direi
tos e interesses de que cuida esta lei; 

III- 1 (um) membro indicado pelas enti
dades de atendimento a crianças e adoles
centes. 

§ 1' Na falta de pessoal qualificado, nos 
termos deste artigo, a escolha poderá recair 
em educadores da rede públíca ou particular 
de ensino, com experiéncia mínima de 2 
(dois) anos. 

§ z~ As entidades a que se referem os 
incisos II e III deverão estar em funciona
mento há mais de 1 (um) ano. 

§ 3~ Haverá 1 (um) ~uplente para cada 
conselheiro. 

Art. 133. Para o exercício da função de 
conselheiro são exigidos os seguintes requi
sitos: 
I- reconhecida idoneidade moral; 
II- idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
III- pelo menos 2 (dois) anos de efetivo 

exercício na profissão ou atividade; 
IV- residir no município da respectiva lo

tação. 
, Art. 134. O local, dia e horário de fun

cionamento do Conselho Tutelar serão esta
belecidos pelo Conselho Municipal de Defesa 
da Criança e do Adolescente, cientificadas 
as autoridades locais. 

§ 1 ~ Os Conselhos poderão funcionar em 
unidades educacionais ou em outros estabele
cimentos adequados. preferencialmente nos 
bairros e centros de maior concentração po
pulacional. 

§ 2~ É obrigatória a realização de plantão 
em comarca. foro regional ou distrital com 
mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes. 

Art. 135. O exercício efetivo da função 
de conselheiro constituirá serviço público re
levante, estabelecerá presunção de idoneida
de mora.! e assegurará prisão especial, em 
caso de crime comum, até o julgamento defi
nitivo. 

CAPÍTULO li 
Das Atribuições do Conselho 

Art. 136. São atribuições do Conselho 
Tutelar: 
I- atender as crianças e adolescentes em 

situação de risco, aplicando, as medidas pre
vistas no art. 101, I a VIII; 

II- atender e aconselhar os pais ou res
ponsável. aplicando as medidas previstas no 
art. 129, I a Vlll; . 

III -promover a execução de suas deci
l sões e resolver os respectivos incidentes. po
dendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de 
saúde, educação, serviço social, previdência, 
trabalho e segurança; 

b) representar à autoridade judiciária nos 
casos de descumprimento injustificado de 
suas deliberações; 

_IY -_inspecionar delegacias de polícia, 
Presídios, entidades de internação e acolhi
mento, e demais estabelecimentos públicos 
ou privados em que possam encontrar-se 
crianças e adolescentes; 
V- encaminhar ao Ministério Público no

tícia de fato que constitua infração adminis
trativa ou penal contra os direitos da criança 
ou adolescente; 

VI -encaminhar à autoridade judiciária 
os casos de sua competência; 

VII -providenciar a medida de proteção 
que entender adequada, dentre as prev!,stas 
no art.l01, I a VII, aos adolescentes autores 
de atoJnfracional encaminhados pela autori
dade judiciária; 

VIII -substituir a medida originalmente 
aplicada por outra que julgar mais adequada; 

lX - expedir notificações; 
X -requisitar certidões de nascimento e 

de óbito de criança ou adolescente quando 
necessário, 

CAPÍTULO 111 
Da Competência 

Art. 137. Aplica-se ao Conselho Tutelar 
a regra de competénci8: constan-te do art. 159. 

CAPÍTULO IV 
Da Escolha dos Conselheiros 

-Art ___ 138 .. ,O,.Cons~o- Municipal de De-
fesa da Criança e do Adolescente determi
nará a abertura de inscrições para a compo
sição do Conselho Tutelar, publicando edital 
com o prazo de 30 (trinta:) dias, por duas 
vezes, na imprensa local, sem prejuízo da 
expedição de ofícios às entidades a que alu-
dem os incisos II e III do art. 132. . 

§ 1~ É obrigatória a abertura de inscrição 
3 (três}_meses antes do término do mandato~ 
e sempre que ocorrer a vacância do carg_o_,_ _ 

§ 29-=Ü ed_ital dever-:r especificar as atri
buições e a forma de _composição do Conselho 
Tutelar, eventual pagamento ou gratificação 
de seus membros, os requisitos gerais e espe
cíficos, bem como o praZo de inscrição. 

Art. 139. Findo o prazo para inscriçõés1 , 

será designada audiência para entrevista pes
soal, apresentação dos documentos compro
batórios dos requisitos objetivos e análise dos 
currículos. 

Parágrafo único.- Inexistíndo candidatos 
em número suficiente, será publicado novo 
edital, com observância do§ 1~ do"art. 132. 

Art. 149. Concluída a fase_ ae seleção, o 
Conselho Municipal de Defesa da Criança 
e do Adolescc;:nte fará a nomeação dos candi
datos-escolhidos e respectivos suplentes, dan
do publicidade do ato pela imprensa local. 

Art. 141. Entre o término do prazo para 
inscrições e a nomeação dos conselheiros não 
poderá mediar tempo superior a 30 (trinta) 
dias. 

Art. 142. Se a nomeação recair em fun
cionário públiCo; o presidente do Conselho 
Municipal de Defesa da Criança e do Adoles
cente fará requisição, que será obrigatoria
mente atendida. 

_CAPfTULOV 
Dos Impedimentos 

Art. 143. São impedidos de servir no 
mesmo Conselho marido e mulher, ascen
dentes e descendentes, sogro e genro ou nora, 
ittilãoS, ·cunhados, durante o cunhadio, tio 
e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Parágra"fo úniCQ. Estende-se o impedi
mento do conselheiro, na forma deste artigo, 
em relação à autoridade judiciária e ao repre
sentante do Ministério PUblico com atuação 
na Justiça da Infância e da Juventude, e_m 
exercício- na comarca, foro regional ou dis
trital. 

Art. 144., No exercício da função de con
selheiro, observar-se-á o disposto no Código 
de Processo Civil quanto aos motivos de im~ 
pedimento e de susp~ição pertinentes ao JUiz. 

CAPÍTULO VI 
Da Retribuição 

Art. 145. O Conselho Estadual de Defe
sa da Criança e do Adolescente poderá fixar 
pagamento ou gratificação aos membros do 
Conselho Tutelar, atendidos os critérios de 
conveniência e oportuniaade e tbndo por ba
se o tempo dedicado à função e as peculia
ridades locais. 

§ 1 ~ Recaindo a nomeação em funcioná
rio público, poderá este optar pelos venci
mentos e vantagens de seu cargo ou emprego. 

§ 29 Os supleittes, quando em efetivo 
exercício da função de conselheiro, poderão 
perceber pagamento ou gratificação propor
cional aos dias trabalhados. 

§ 39 O Conselho Estadual repassará aos 
Conselhos Municipais de Defesa da Criança . 
e do Adolescente da sede da comarca, foro 
Í"egional ou distrital, mensalmente, até o pri~ 
meiro dia útil do mês seguinte ao vencido, 
as verbas necessárias ao pagamento ou à gra
tificação dos membros do Conselho Tutelar. 

CAPÍTULO VIl 
Do Funcionamento do Conselho 

Art. 146. O presidente do Conselho Tu
telar será escolhido pelos seus pares, na pri
meira seSsão anual. cabendo-lhe a presidên
cia das sessões. 

Parágrafo únicõ. -Na- faua-ou-imJiedimen
to do presidente. assumirá a presidência, su
cessivamente, o co_pselheiro mais antigo ou 
o mais idoso. 

Art. 147. As sessões serão instaladas 
com o mínimo de 3 (trê_s) conselheiros. _ 

Art. 148. Havendo impossibilidade de 
comparecimento a qualquer das sessões, o 
conselheiro fará prévia e oport~a comuni
~ção ao respectivo suplente. 

Art. !49. Serádestitufdodesuasfunçód 
o conselheiro que se ausentar injustificada! 
mente a 3' (três) sessões consecutivas ou a~ 
5 (cinco) alternadas, no mesmo mandato. 
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Art. 150. O COnSelhO atenderá infor
malmente a~ partes, mantendo registro dos 
casos e das providências adotadas, c_onsig
nando em ata apenas o essencial. 

Parágrafo único. As decisões serão toma
das por maioria de votos, cabendo ao presi
dente o voto de desempate. 

Art. 151. As decisões do Conselho Tute
lar poderão ser revistas pela autoridade judi
dáriã., a-pedido de quem tenha legítimo inte· 
resse. 

TÍTULO VI 
Do Acesso à Justiça 

CAPITULO I 
Disposições Gerais 

Art. 152. É garantido o acesso de toda 
criança ou adolescente à Defensaria Pública, 
ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, 
por qualquer de seus órgãos. 

Parágrafo único. Será devida assistência 
judiciária gratuita e integral, através de de
fensor público ou advogado nomeado, aos 
que dela necessitarem. 

Art. 153. Os_ menOres de 16 (dezesseiS) 
anos serão representados e os maiores de 16 
(dezesseis) e menores de 21 (víiite e uin) imoS 
assistidos por seus pais, tutores ou curadores, 
na forma da legislação civil ou processual. 

Parágrafo único. A autoridade jQdiciária 
dará curador especial à criança ou adoles~ 
cente, sempre que os interesses deste colidi
rem com os de seus pais ou responsável, ou 
quando carecer de representação ou assis
tência legal, ainda que eventual. 

Art. 154. É vedada a divulgação de atas 
judiciais, policiais e administrativos -que- di
gam respeito a criança e adolescentes a que 
se atribua autoria de ato infracional. 

Parágrafo tínic"o. A notícia que se publi
que a respeito não poderá identificar a crian
ça ou adolescente, vedando-se fotografia, re
ferência a nome, apelido, filiação, parentesco 
e residência. · 

Art. 155. A expedição de cópia ou-certi
dão de atas a que se refere o artigo anterior 
somente será deferida pela autoridade judi
ciária competente, se demonstrado o inte
resse e justificada a finalidade. 

CAPÍTULO II 
Da Justiça da Infância e da Juventude 

SEÇÃO I. 
Disposições Gerais 

Art. 156. Os EstadOs e o DistritO Fede
ral poderão criar varas especializadas e exclu
sivas da infância e da juventude, cabendo 
ao Poder Judiciário estabelecer sua propor
cionalidade por número de habitantes, dotá
~as de infra-estrutura e dispor sobre o atendi
mento, inclusive em plantões. 

SEÇÃO II 
Do Juiz 

Art. 157. A autoridade a que se refere 
esta lei será o Juízda Infância e da Juventude, 
ou o Juiz que exerça essa função, na. fonila 
das Leis de OrganizaçãO Judiciária, cabendo 
o .exercício da jurisdição, em segundo grau, 

à Câmara Especializada do Tribunal de Jus
tiça. 

Parágrafo único. Somente poderá con
correra cargo de titular em vara especializada 
Juiz qu~ comprove freqüência e apíoveita
mento em cursos de especialização, oficiais 
ou reconhecidos. 
' Art. 158. O _Foder Judiciário promoverá 

cursos de especialização para juízes e servido
res, versando, entre outras matérias, sobre 
direito, criniínologia, sociologia, psicologia. 
pedagogia, bem como sobre a execução de. 

·políticas sociais relativas à criança e ao ado
lescente. 

SEÇÃO III 
Da Competência 

Art. 159. A competência será determi
nada: 

- I- pelo domict1io dos pais ou responsável; 
ll- pelo lugar onde se encontre a criança 

ou ã.dolescente, à falta dos pais ou respon
sável. 

§ 1~ Nos casos· de ato infracional, será 
co~p~tente a autoridade do lugar da ação 
ou om1ssão, observadas as regras de conexão, 
continência e prevenção. 

§ z~ -A execução das _medidas poderá ser 
delegada à autoridade competente da resi
dência dos pais ou responsável, çu do local 
onde sediar-se a entidade que abrigar a crian
ça ou adolescente. * 3~ Em caso de infração cometida atra
vés de transmissão simultânea de rádio ou 
televisão, que atinja mais de 1.1ma comarca, 
será competente, para aplicação da penali
dade, a autoridade judiciária do local da sede 
estadual da emissora ou rede, tendo a senten
ça eficácia para todas as transmissoras ou re~ 
transmissoras do respectivo Estado. 

Art. 160. A Justiça da Infância e da Ju
ventude é competente para: 
I- confl.ece_r de representaçõ~ promovi:. 

das pelo Ministério P"úOiico, para apuração 
de ato infracional atribuído a adolescente, 
aplicando as medidas cabíveis; 
II- conceder a remissão, como forma de 

, suspensão ou extinção do processo; 

III - conh!!cer de pedidos de adoção e 
seus incídentes; 
IV-_conhecer de_ ações civis fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos 
afettJs â criança e ao adolescente, observado 
õ f.iSpOsto no art. 221; -

_V -conhecer de ações decorrentes de irre~ 
lulariâades em entidades de atendimento, 
aplicando as medidas cabíveis; 

VI - aplicar penalidades administrativas 
nos casos de infrações contra norma de prote-
ção à cri.ança ou adoles_cente; · 

VII - conhecer de casos de situação de 
risco ·encaminhados pelo Conselho Tutelar, 
aplicando as medidas cabíveis; 

VIII -rever as decisões do Conselho Tu
telar, quando provocado por quem tenha !e~ 
gítiniO: interesse. 

Parágrafo único. Quando se tratar de 
-criã.nça ou ado_lesceqte em situação de risco, 

é também_ competente a Justiça da Infância 
e da Juventude para o fim de: 

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela; 
b) conhecer de ações de destituição do pá

trio poder, perda ou modificação da tutela 
ou guarda; 

c) suprir a capacidade ou o consentimento 
para o casamento; 

d) conhecer de pedidos baseados em dis
cordância paterna ou materna, em relação 
ao exercício do pátrio podei; 

e) conceder a emancipação, nos termos da 
lei civil, quando faltarem os pais; 

f) designar curador especial em casos de 
apresentação de queixa ou repre~entação, ou 
de outros procedimentos judiciais ou extráju
diciais em que haja interesse de criança ou 
adolescente; 

g) conhecer de ações de alimentos; 
h) determinar o cancelamento, a retifica

ção e o suprimento dos registras de nasci
mento e óbito. 

Art. 161. Compete à autoridade judiciá
ria disciplinar, através de portaria, ou auto
rizar, mediante alvará: 

I - a entrada e permanência de criança 
Ou adolescente, desacompanhado dos pais ou 
responSável, em: 

a) estádio, ginásio e campo desportivo; 
b) bailes ou promoção dançantes; 
c) boate, salão de bilhar, sinuca, boliche, 

bocha, ou congêneres; 
d) casa que explore comercialmente diver

sões eletrônicas; 
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rá

dio e televisão; 
II - a participação de criança e adoles-

cente em: 
a) espetácufoS pdblicos e seus eflsaiOs; 
b) certames de beleza; 
c) jogos e competições esportivas; 
d) festividades públicas. 
§ 1~ Para os fins do disposto neste artigo, 

a au_toridade judiciária levará em conta, den
tre outros fatores: 

a) os princípios desta Lei; 
b) as peculiaridades locais; 
c) a existência de instalações adequadas; 
d) o tipo de freqüência habifuâl ao local; 
e) a adequação do ambiente a eventual 

participação ou freqüéncia de crianças e ado
lescentes; 

t) a natureza do espetáculo. 
§ 2~ As medidas adotadas na conformi

dade deste artigo deverão ser fundamenta
das, caso a _caso, vedadas as determinações 
de caráter geral. 

SEÇÃO IV 
Dos serviços auxiliares 

Da equipe interprofissional 

Art. 162. A equipe interprofissional ~erá 
composta basicamente por assistente social 
e psicológico, podendo, sempre que possível, 
ser integrada por profissionais das áreas de 
psiquiatria e pedagogia, entre outros. 
_Art. 163. Compete à equipe interprofis

sional, dentre outras atribuições que lhe fo
-rem re_servadas pela legislação local, fornecer 

subsídios por escrito, mediante laudos, ou 
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verbalmente, na audiência. e bem assim de_
senvolver trabalhos de aconselhamento. 
Orientação, encatninhamento, prev.enção e 
outros, tudo sob a imediata subordinação à 
autoridade judiciária, assegurada a livre ma
nifestação do ponto de vista técnico. 

CAPÍTULO Ili 
Dos Procedimentos 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 164. Aos procedimentos regulados 
nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as nor
mas gerais previstas na legislação processual 
pertinente. -

Art, 165. Se a medida judicial a ser ado
tada não corresponder a procedimento pre
visto nesta ou em outra lei, autoridade judi
ciária poderá investigar livremente os fatos 
e ordenar, de_ ofíciO, as právidências neceSSá
rias, ouvido o Ministério Público. 

Art. 166. Aplica-se às multas o disposto 
no artigo 226. . 

SEÇÁO II 
Da perda~ e da suspensão do pátrio poder 

Art. 167. O procedimentO para a perda 
ou a suspensão do pátrio poder terá por pro
vocação do Ministério Público ou de quem 
tenha legítimo interesse. 

Art. 168. A petição iniciar indicará: 
I -a autoridade judiciária a que for diri

gida; 
II - o nome, o estado -civil, a profissão 

e a residência do requerente e do __ requerido, 
dispensada a ·qualificação em se tratando de 
pedido formulado por representante do Mi
nistério Público; 

III - a exposição sumáriã do fato e o pe
dido; 
IV- as provas que serão-produzidas, ofe

recendo, d~sde logo, o rol de testemunhas 
e documentos. 

Art. 169. Havendo motivo grave, pode-
. rá a autoridade judiciária, ouvido o Minis

tério Públíco, decretar a ~-~3>ensào do pátrio 
poder, liminar ou- incidentalmente, até o jul· 
g:amento definitivo da causa, ficando a crian
ça ou adolescente confii:tdo a pessoa idônea, 
mediante termo de responsabilidade. 

Art. 170. O requerido será citado para, 
no prazo de 10 (de~) dias, ~ferecer resposta 
escrita, indicando as provas a serem produ
zidas e oferecendo. desde logo o rol de teste· 
munhas e documeritos. 

Parágrafo único. - oeverào ser esgotados 
todos os meios para a citação _pessoal, com 
consulta obrigatória ao serviÇo a que alude 
o artigo 82,lll, parte final. 

Art. 171. Se .o requerido não tiver possi~ 
bilidade de constítuii advogadSJ, sem prejuízo 
do próprio sustento e de sua família, poderá 
requerer, em cartório, que lhe seja nomeado 
dativo, ao qual incumbirá a apresentação de 
resposta, contando-se o prazo a partir da inti# 
mação-do despacho de nomeação. 

Art. 172. Sendo necessário, a autorida
de judiciária requisitará de qUalquer repar~ 
tição ou órgão público a apresentação de do
cumento que interesse à causa, de ofício ou _ 

a requerimento das partes ou do Ministério 
Público. 

Art. 173. Não sendo contestado o pedi
do, a autoridade judiciária dará vista dos au
tos ao Ministério Público. Por 5 (cinco) dias, 
salvo quando este for o requerente, decidindo 
em igual prazo. 

§ 1" Havendo necessidade, a autoridade 
judiciária poderá determinar a realização de 
estudo so_cial ou perícia por equipe interpro
fissional, bem como a oitiva de testemunhas. 

§ 2~' Se o pedido importar em modifica
ção de guarda, será obrigatória, desde que 
possível e razoável, a oitiva da criança ou 
adolescente. 

Art. 174. Apresentada a resposta, a au
toridade judiciária dará vista dos autos ao 
Ministêrio Público, por 5 (cinco) dias. salvo 
quando este for o requerente, designando, 
desde logo, audiência de instrução e julga
mento. 

§_ .l " ___ A requerimento de qualquer das 
partes, do Ministério PúO!ico, ou de ofício, 
a autoridade judiciária poderá determinar a 
realização de estudo social ou, se possível 
de perícia por equipe interprofissional; 

§ 2~ Na audiência, presentes, as partes 
e o Ministério Público, serão ouvidas as teste
munhas, colhendo-se oralmente o parecer 
téçpico, salvo quando apresentado por escri
co--;-manifestando-se sucessivamente o reque
rimento; o reqUerido e O Miilistério Público, 
pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada um, 
prorrogável p"ór mais 10 (dez). A decisão será 
proferida na audiência, podendo a autorida
de judiciária, excepcionalmente, designar da
ta para sua leitura no prazo máximo_ de 5 
(cinco) dias. 

Art. 175. A sentenÇa que decretar a per
da ou suspensão do pátrio poder será aver
bada à margem do registro de nascimento 
da criança ou adolescente. 

SEÇÁO m·
Da destituição da tutela 

Art. 176. Nl:l destituição da tutela, ob· · 
servar-se-á _o procedimento para a remoção 
d_e tutor previsto na lei processual civil, e 
no que couber, o disposto na seção anterior, 

SEÇÁOIV 
Da colocação em lar substituto 

Art. 177. -·sao requisitos para a conces
são dç pedidos de coloc<rçãO emr lar substi· 
tuto: __ 

I -_qualificação completa do requerente 
e de seu eventual cônjuge, ou concubino, com 
expressa anUéilCía deste; 

II - indi!:;a_ção__de eventual parentesco do 
requerente e de seu cônjuge, ou concubino, 
com·a criança ou adolescente, especificando 
se tem ou não parenre vivo; 

III - qualificação completa da criança ou · 
adolescente e de seus pais, se conhecidos; 

IV- indicação-do cartório onde foi ins-cri
to o nascimento, ane~ando, se possível, uma 
cópia da respectiva certidão; 

V- declaração sobre a existência de bens, 
direitos ou rendimentos relativos à criança 
ou ao adolescente. 

Parágrafo único. Em se tratando de ado
ção, observar-se-áo também os requisitos e:s· 
pecíficos. 

Art. 178. Se os pais forem falecido~. ti· 
verem sido destituídos ou suspensos do pátrio 
poder, ou houverem aderido expressamente 
ao pedido de colocação em lar substituto, 
este poderá ser formulado diretamente em 
cartório, -em petição assinada pelos próprios 
requerentes. 

Parágrafo único. Na hipótese de concor
dância dos pais, eles serão ouvidos pela auto
ridade judiciária e pelo representante do Mi
nistério Público, tomando-se por termo as 
declarações. 

Art. 179. A autoridade judiciária, de ofí· 
cio ou a requerimento das partes ou do Minis· 
tério Público, determinará a realização de es
tudo social ou, se possível, perícia por equipe 
interprofissional, decidindo sobre a conces
são de guarda provisória, bem como, no Caso 
de adoção, sobre o estágio de convivência. 

Art. 180: Apresentado o relatório social 
ou o laudo pericial, e ouvida, sempre que 
possível, a criança ou o adolescente, far-se-á 
vista dos autos ao Ministério Público, pelo 
prazo de 5 (cinco) dias, decidindo a autori· 
dade judiciária em igual prazo. 

Art. 181. Nas hipóteses em que a desti
tuição da tutela, a perda ou a suspensão do 
páttio poder constitUir pressuposto lógico da 
medida principal de colocação em lar substi
tuto, será observado o procedimento contra· 
ditório previsto nas Seções II e III dest~ Capf· 
tulo. 

-Parágrafo único. A perda ou a modifiCa
ção da guarda poderá ser decretada nos mes
mos autos do procedimento, observado o dis
posto no artigõ 35. -

ArL 182. _ Cõricedida a guarda ou a tute
la, observar-se-á o disposto no artigo 32, 
quanto à adoção, o contido no artigo 47. 

SEÇÃOV 
Da apuração de ato infracional 

atnbuído a adolescente 

Art. 183. O adolescente apreendido por 
força de ordem judicial será incontinenti en
caminhado à autoridade judiciária. 

Art. 184. O adolescente_ aPreendidÇ em 
flagrante de ato infracional será, desde logo, 
encaminhado à autoridade policial de repar· 
lição especializada. 

Parágrafo único. Em se tratando de ato 
infracional praticado em cc-autoria com 
maior; prevalecerá a atribuição da repartição 
especializada, após as providências necessá
rias e, conforme o caso, encaminhará o adulto 
à repartição policial própria. 

Art. 185. Em caso de flagr<;~.nte de ato 
infracional cometido mediante violência ou 
grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, 
sem prejuízo do disposto no artigo 105, pará
grafo único e-106, deverá: 

I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as 
testemunhas e o adolescente; 

II - al?reender o produto e os instrumcn· 
tos da infração; 
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III -requisitar os-exames ou períciaS iie-=
cessários à comprovação da materialidade e 
autoria da infração. 

Parágrafo Unico. Nas demais hlpõteses de 
flagrante, a lavratura do auto poder ser subs
titulda por boletim de ocorrência circunstan
ciado. 

Art. 186. Comparecendo qualquer dos 
pais ou responsável, o adolescente será pron
tamente liberados pela autoridade policial, 
sob termo de compromisso e respon!:iabili
dade de sua apresentação ao representante 
do Ministério Público, no·mesmo dia ou, sen
. do impossível, no primeiro dia útil imediato, 
exceto quando, pela gravidade do ato infra· 
clonai e sua repercussão social, deva o adoles
cente permanecer sob internação provisória, 
para garantia de sua segurança pessoal e ma
nutenção da ordem pública. 

Art. 187. Em caso de não-liberação, a 
autoridade policial encaminhará, desde logo, 
o adolescente ao representante Qo Ministério 
Público, juntamente com cópia do auto de 
apreensão do boletim de ocorrência. 

§ P Sendo impossível a apresentação 
imediata, a autoridade policial encaminhará 
o adolescente a entidade de atendimeto, que 
fará apresentação ao· representante do Minis- . 
tério Público no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 

§ 29 Nas localidãdes OD.de-DãÕ hOuver eh· 
tidade de atendimento, a ar.resentação far
se-á pela autoridade policiaL A falta de repar
tiçãO policial especializada, o adolescente 
aguardará a apresentação em dependência 
separada da destinada a maiores, não poden
do, em qualquer hipótese, exceder o prazo 
referido no parágrafo anterior. 

Art. 188. Sendo o adolescente liberado, 
a autoridad~ poHcial, encciminhará imédlata
mente ao representante do Ministério Públi
co cópia do auto de apreensão ou boletim 
de ocorrência.- - - -

Art. 189. Se, afastada a hipótese déflã_
grante, houver indícios· de participação de 
adolescente na prática de ato infracional, a 

·autoridade policial encaminhará ao represen
tante do Ministério Público relatório das in
vestigaç6es e demais documentos. 

Art. 190. O adolescente a ·quem se api
bua autoria de ato infracional não poderá 
ser conduzido ou transportado em compar· 
timento fechado de veículo policial, em con~ 
dições atentatórias à sua dignidade, ou que 
impliquem risco ã sua integridade física ou 
mental, sob pena de responsabilidade. 

Art. 191. Apresentado o adoles~nte, o 
representante do Ministério Público, nomes
mo dia e à vista do auto de apreensão, boletim 
de ocorrência ou relatório pOlicial, devida· 
mente autuados pelo cartório judicial e com 
informações sobre os antecedentes do adoles
cente, procederá imediata e informai_mente 
à sua oitiva e, em sendo poss(ve_l, de seus 
pais ou responsável, vítírila e testemunhas. 

Parágrafo único. Em caso de não-apresen
. tação, o repre·sentante do Ministério Público 
notificará os pais ou responsável para apre
sentação do adolescente, podendo requisitar 
o concurso das Polícias Civil e Militar. 

Art. 192. Adotadas as -Providencias a 
que alude o artigo anterior, o representante 
do Ministério Públi_c_o poderá: 
I- determinar o arquivamento dos autos; 
II -:--conceder a remissão; 
III - representar à autoridade judiciária 

para aplicação de medida sócio-educativa. 

Art. 193. Determinado o arquivam-ento 
dos autos ou concedida a remissão pelo repre
sentante do Ministério Público, mediante ter
mO fundamentado, que conterá o resumo dos 
fatos, Os autos serão conclusos à autoridade 
Judiciária para homologação . 

§ l\' Homologado o arquivamento ou a 
remissão, a autoridade judiciária determina
rá, conforine o caso, o cumprimento da me
dida. 

§ 2? Discordando, -a iUtoridade judiciá
ria fará_ remessa dos autos ao Procurador
Geral de Justiça, mediante despacho funda
mentado, e este oferecerá representação, de
signará outro membro do Ministério Público 
para apresentá-la, ou ratificará o arquiva
mento ou a remissão, que só então. estará 
a autoridade judiciária obrigada a homolo
gar. 

Art. 194. Se, por qualquer razão, o re
presentante do Ministério Público não deter
minar o arquivamento ou co-nceder a remis
são; oferecerá representação à autoridade ju
diciária, propondo a instauração de procedi
mento para aplicação da ll;ledida sócio-edu· 
cativa que se afigurar a mais adequada. 

§ 1" A representação será oferecida por 
petição, que conterá o breve resumo dos fatos 
-e a classificação do ato infracional e, quando 
necessárío, o rol de testemunhas, podendo 
ser deduzido _oralmente, em sessão diária ins
talada pela autoridade judiciáriã~ 

§ z~ .A. repreSentação independe de pro
va pré-constituída da autoria e q~.aterialidade. 

Art. 195. O prazo máximo e improrro· 
gável para a conclusão çlo procedimentb, es· 
tando o adolescente internado provisoria
mente, será de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Art. 196. Oferecida a representação, a 
autoridade judiciária designará audiência de 
apresentação do adolescente, decidindo, des
de logo, sobre a decretação ou manutenção 
da internação provisória, observado o dispos
to no artigo 107 e parágrafo. 

§ 1~ O adolescente e se_us pais ou respon· 
sáveis serão cientificAdos do teor da repre
sentção, e notificados a comparecer à audiên
cia, acompanhados de advogad_o. 

§ 29 Se os pais ou responsável não forem 
1 lo.calizado, a autoridade judiciária dará cura
dor especial ãó adolescente. 

§ J9 Não sendo localizado o adolescente, 
a autoridade judiciária expedirá mandado de 
l;l_usca e apreensão, determinando o sobresta
mento do feito, até a efetiva apresentação. 

§ 49 Estando o adolescente internado 
provisoriamente, será requisitada a sua apre· 
sentação, sem prejuízo da notificação dos 
pais ou responsável. 

Art. 197 ~ A internação provisória, de-_ 
cretada ou mantida pela autoridade judiciá-

ria, não poderá ser cumprida em estabele-
cimento prisional. _ 

§ 1 ~ Inexistindo na comarca entidade 
com as características definfdas Do artigo 123, 
o a'dolescente deverá ser imediatamente 
transferido para localidade mais próXima. 

§ 29 . "Serido _impossível a pronta transfe
rência, o adolescente aguardará sua remoção 
em repartição policial, desde que em seção 
isolada dos adultos e com instalaçõe_s apro
priadas, náo podendo ultrapassar o prazo má
ximo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsa· 
bilidade. 

Ari. 198. Comparecendo ó adolesce-nte, 
seus pais ou responsável, a autoridade judi· 
ciária procederá ã oitiva dos mesmo,_poden
do solicitar-- opinião de assistente social ou 
psicólogo: --- - -- --

§ 19 Se a autoridade judiciária vislum
brar a possibilidade de remissão, ouvirá o 
representante do Ministério Público, profe~ 
rindo decisão. -

~ 2~" Sendo o fato grave, passível de apli
cação de medida de internação ou colocação 
em casa de sem.iliberdade, a autoridade judi
ciária, verificando que o adolescente não pos
sui advogado constituído, nomeará defensor, 
designando, desde logo, audiência em conti
nuação, podendo determinar a realização de 
diligências e estudo do caso por equipe multi
disciplinar. 

§ 39 O advogado ConstitUído ou o defen
sor nomeado, no prazo de 3 (três) dias conta
do da audiência de apresentação, oferecerá 
defesa prévia e rol de testemunhas. 

§ 4~ Na audiência em continuação, ouvi
das as testemunhas arroladas na represen
tação e na defesa prévia, compridas as dili
gências e juiltado o relatório da equipe multi
disciplinar, será dada a palavra ao represen
tante do Ministério Público e ao defensor, 
sucessívamente, pelo tempo de 20 (vinte) mi
nutos para cada um, prorrogável por mais 
10 (dez), a critério da autoridade judiciária, 
que em seguida Proferirá decisão. 

Art. 199. Seoadolescente,devidamente 
notificado, não comparecer, injustificada
mente à audiência de praesentação, a autori
dade judiciária designará nova data, determi
nando sua condução coercitiva. 

Art. 200 .. A remissão, como forma de ex
tinção ou suspensao do process:o_, poderá ser 
aplicada eni qualquer fase do p_rçççdimento. 

Art. 201. A autoridade judiciária não
aplicará qualquu medida, desde que reco
nheça em sua decisão: 

I-estar provada a inexistêncià-aO fato; 
n- não haver prova da existência do fato; 
lll- não constituir o fato ato infracionaJ; 
IV -não existir-prova de ter o adolescente 

concorrido para o_ ato infracional. 

Parágrafo único. Na hipótese deste arti
go, estando o adolescente 4tternado provi:;;o
riamente, será imediatamente colocado em 
liberdade . 

Art. 202. A- intimação da decisão que. 
aplicar medida de internação ou !egime de 
semiliberdade será feita: 
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I -ao adolescente e ao seu defensor cons
tituído; 

II - quando não for encontrado o adoles
cente, a seus pais ou responsável. 

Parágrafo único. _ Recaindo a int1mação 
na pessoa do adolescente, deverá este mani
festar se deseja ou não recorrer da decisão. 

SEÇÃOVI 
Da apuração de irregularidades em 

entidade de atendimento 

Art. 203. O procedimento ·de apuração 
de irregularidades em entidade governamen
tal e não-governamental terá início inediante 
portaria da autoridade judiciária ou represen
tação dos demais legitimados a exercer fiscali
zação, onde conste, necessariamente, resumo 
dos fatos. 

Parágrafo úriico. Havendo motivo grave, 
poderá a autoridade judiciáriat ouvido o Mi
nistério Público, decretar liminarmente o 
afastamento provisório do dirigente da enti
dade, mediante decisão fundamentada. 

Art. 204. O dirigente da eD.tidâde -será 
citado para, no prazo de 10 (dez) dias, ofere
cer resposta escrita, podendo juntar docu
mentos e indicar as provas a produzir. 

Art. 205. Apresentada-oU nãO ã. -respos
ta, e sendo necessário, ·a autoridade judiciária 
designará audiência de instrução e julgamen
to, intimando as partes. 

§ 19 Salvo manifestação em audiência. as 
partes e o MinistériO Público terão 5 (cinco) 
dias para oferecer alegações finais, decidindo 
a autoridade judiciária em-igual prazo.-- -

§ 29 Em se tratando de afastamento pro
visório ou definitivo de dirigente de entidade 
governamental, a autoridade judiciária ofi
ciará à autoridade administrativa imediata
mente superior ao do afastado, marcando 
prazo para a substituição,_ _ _ _ _ __ 

§ 39 Em se tratando de afastamento pro
visório de dirigente de entidade não-governa
mental, a autoridade judiciária designará pes
soa de sua confiança para responder pela enti
dade durante o prazo-de intervenção. Sendo 
definitivo O afastamento, a autoridade judi
ciária notificará os associados para que proce
dam á eleição de novo dirigente. 

§ 49 Antes de aplicar qualquer das medi
das, a·autoridade judiciária poderá fixar pra
zo para a remoção das irregularidade verifica
das. Satisfeitas as exigências; o Processo será 
extinto, sem julgamento de mérito. 

§ 59 A multa e a advertência serão impos
tas ao dirigente da entidade _ou programa de 
atendimento. 

SEÇÃO VII 
Da apuração de infração administrativa 

às normas de proteção à 
criança e ao adolescente 

Art. 206. o procedimento para imposi~ 
ção de penalidade administrativa por infração 
às normas de proteção à criança e ao ad_oles
cente terá inícíO por representação do Minis
tério Público, ou auto de infração elaborado 
por servidor efetivo ou voluntário credencia~ 
do~ e assinado por duas testemunhas, se pos~ 
sível. 

§ 19 Noprocedimentoiniciadocomoau
to de infração, poderão ser usadas fórmulas 
impressas, especificando-se a natureza e as 
círcuJ;tstâncias da infração. 

§ 2~ Sempre que possível, à verificação 
da infr3.ção seguir-se-á a lavratura do auto, 
certifiCarido-se. em caso contrário, dos moti
vos do retardamento. 

Art. 207. o requerido terá prazo de 10 
(dez) dias para apresentação de defesa, con
tado da data da intimação, que será feita: 
1- pelo autuante, no próprio auto, quan

do este for lavrado na presença do requerido; 
II -por oficial de justiça ou funcionário 

legalmente habilitado, que entregará cópia 
do auto --ou da representação ao requerido, 
ou a seu rçpresentante legal, lavrando cer
tidão; 
III- por via postal, com aviso de recebi

mento, se não for encontrado o re-querido 
ou seu representante legal; · 

IV-por edital, com prazo de 30 _(trinta) 
dias, se incerto õU nãõ- sabidO o pãrã.deiro 
do requerido ou de seu representante legal. 

Art. 208- Não sendo apresentada a defe
sa no prazo legal, a autoridade judiciária dará 
vista dos .autos ao Ministério Público, por 
5 (cfuco) dias, decidindo em igual prazo. 

Art, 209-- Apresentada a defesa, a auto
ridade judiciária procederá na -
conformidade do artigo anterior, ou, sendo 
necessário, designará audiência de instrução 
e julgamento. . _ 

§ 1' Colhida a prova oral, manifestar-se
ão sucessivamente o Ministério Público e o 
procurador do requerido, pelo tempo de 20 
(vinte) minutos para cada um, prorrogável 
por mais 10 (dez), a critério da autoridade 
judiciária, que em seguida proferirá decisão. 

§- 29 Em nenhuma hipótese será deferida 
a oitiva de testemunha mediante carta preca
tória. 

CAP[TULOIV 
Dos Recursos 

Art. 210. Nos procedimentos afetos à 
Justiça da Infância, e da Juventude fica ado
tado o sistema recursal do Código de Pro
cesso Civil, aprovado pela Lei n9 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, e Suas alterações poste
riores, com as seguintes adaptações: 

I -os r_ecursos serão interposto indepen
dentemente de prazo; 
li- em todos os recursos, salvo o de agra

vo de instrumento e de embargos de declara
ção, o prazo para interpor e para responder 
será sempre- de 10 (dez) dias; 
III- os recursos terão preferência de jul~ 

gamento e dispensarão revisor; 
IV-o agravado será intimado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, oferecer resposta a 
indicar as peças a serem trasladadas; 

V -será de _48 (quarenta e __ oito) horas o 
prazo para a extração, a conferência e o con
certo do traslado; 

VI -a apelação será recebida em seu efei
to devolutivo. Será também conferido efeito 
suspensivo quando interposta contra senten
ça que deferir a adoção por estrangeiro e~ 

a julzo da autoridade Judiciáriã", sempre- que 
houver perigo de dano irreparável ou de difí
cil reparação; 

__ YII- a~ntes çle determinar a remess~ ___ dos 
autos à superior instânCia, no caso de apela
ção, ou do instrumetno, no caso de agravo, 
a autoridade judiciária proferirá despacho 
fundamentado, mantendo ou reformando a 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias; 

VIII- mantida a decisão apelada ou agra
vada, o escrivão remeterá os autos ou o ins
trumento à superior instância dentro de 24 
(vinte e quatro) horas, independentemente 
de novo pedido do recorrente~ se a reformar, 
a remessa dos autos dependerá de pedido 
expresso da parte interessada ou do Minis
tério Públjco, no prazo de 5 (cinco) dias, con
tado da intimação. 

Art. 211. Contra atos e decisões profe
ridos com base no artigO 16f caberá i:eCurso 
de apelação. 

CAPÍTULO V 
Do Ministério Público 

Art. 212. AS funçõe"s do -Ministério Pú
blico, previstas nesta lei, serão exercidas nos 
termos da respectiva Lei Orgânica. - -

Parágrafo único. Aplicam-se ao Ministé
rio Público, no que couber, as disposições 
constantes da Seção II do Capítulo II deste 
Título. 

Art. 213. São atrib_uições do Ministério 
Púb1ico~ 

I -conceder a remissão como fonna de 
exclusão do processo; 
II- promover e acompanhar os procedi

mentos relativos às infrações atribuídas a 
adolescentes; 

rn- promover e acompanhar as ações de 
alimentos e os procedimentos de suspensão 
e destituição do pátrio poder, nomeação e 
remoção de tutores, curadores e guardiões, 
bem como oficiar em todos os demais proce
dimentos da competência da Justiça da Infân
cia e da Juventude. 

IV -promover, de ofício ou por solicita
ção dos interessgLdos, a especialização e a insw 
crição de hipoteca legal e a prestação de conta 
dos tutores, curadores e quaisquer adminis
tradores de bens de crianças e adolescentes 
em SitU.açáo" de risco; 
v- promover o inquérito civil e a 3."Çã0 

civil pública para a proteção dos interesses 
individuais, difusos ou coletívos relativos à 
infância e à-adolesdncia; -- -

VI - instaurar procedimentos administra
tivos e, para instruí-los: 

a) expedir notificações para colher depoi
mentos ou esclarecimentos e, em caso de n;!o
comparecimento injustificado. requisitar 
condução coercitiva, inclusive pela polícia Ci
vil ou militar; 

b) requisitar informações, exames, perí
cias e documentos de autoridades municipais, 
estaduais e fe_derais, da administração direta 
ou indireta, bem como promover inspeções 
e diligências investigatórias; 

c) 'requisitar informações e documentos a, 
particulares e instituíçóes privadas. 
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VII -instaurar sipdicãncias, requísitar di
ligências investigatórias e determinar a ins
tauração de inquérito policial, para apuração 
de ilícitos ou-infrações âs normas_de proteção 
à infância -e à juveritude; 

VIII -zelar pelo efetivo respeito aos di
reitoS e garantias legais assegurados às crian
ças e adolescentes, promovendo as m_edi~as 
judiciais-e extrajudiciais c3.bíveis; -

IX -impetrar mandado de segurança, de 
injunção e babeas corpus, ell'l: qualquer juízo, 
instância ou tribunal, na defesa dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis afetos ã 
criança e ao adolescente; 

X -representar ao juízo visando à aplica
ção de penalidade por infrações cometidas 
contra as normas de proteção à infância e 
ã juventUde, sem prejuCzo da promoção da 
responsabilidade civil e penal do infrator, 
quando cabível; 

XI - inspecionar as entidades públicas e 
particulares de atendimento e os programas 
de que trata esta lei, adotando de pronto as 
medidas adminiStrativas ou judiciais neces
sáriaS ã remoção de irregularidades porven-
tura verificadas; -

XII- requisitar força policial, bem como 
a colaboração dos serviços médicos, hospita
lares, educacionaiS e de assisténcia saciar,-pú
blicos ou privados, para o desempenho de 
suas atribuições. 

§ 1" A legitimação do Ministério Público 
para as ações cíveis previStaS neste artigo não 
impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, 
segundo dispuserem a Constituição e esta lei. 

§ 2" As atribuições constantes deste arti
go não excluem outras, desde que compa
tíveis com a finalidade do Ministério Público. 

§ 3" O representante do Ministério Pú
blico, no exercício de suas funções, terá livre 
acesso a todo local onde se encontre criança 
ou adolescente. 

§ 4~ O representante do Ministério Pú
blico será responsável pelo uso indevido das 
informações e documentos que requisitar, 
nas hipóteses legais de sigilo. 

§ 5'~ Para o exercício da atribuição de que 
trata o inciso VIII deste artigo, poderá o re
presentante do Ministério Público: 

a) reduzir a termo as declarações do recla
mante, instaurando o competente procedi
mento, sob sua presidência; 

b) entender-se diretamente com a pessoa -
ou autoridade reclamada, em dia, local e ho~ 
rário previamente notificados ou acertados; 

c) efetuar recomendações visando à me
lhoria dos seviços públicos e de relevância 
pública afetos à criança e ao adolescente, fi
xando prazo razoável para sua perfeita ade~ 
quaçáo. 

Art. 214. Nos processos e procedimen
tos em que não for parte, atuará obrig;:tto
riamente o Ministério Público na defesa dos 
direitos e interesses de que cuida esta Lei, 
hipótese em que terá -vista dos autos depois 
das partes, podendo juntar documentos e re
querer diligências, usando os recursos cabí
veis. 

Ait. _215. A intimação do Minsitério P6-
blico~ em qualquer caso, será feita pessoal
mente._ 

Art. --216. A -falta de intervenção do Mi
nis-tériO PilbiiCõ, quando· obrigatória à sua 
atuaÇâo, acarreta a nulidade do feito que será 
decfarada de ofício pelo juiz ou a requeri
mento de qualquer interessado. 

A!i:. 217. _ As manifestações processuais 
do representãnte do Ministério Público deve
rão ser fundamentadas. 

CAPÍTULO VI 
Do Advogado 

Art. 218. A criança ou o· adolescente, 
seus pais ou responsável; e qualquer pessoa 
que tenha legítimo- interesse na solução da 
lide poderão intervir nos procedimentos de 
que trata esta lei, através de advogado, o 
qual será intimado para todos os atos, pes
soalmente ou por publicação oficial, respei
tado o segredo de justiça. 

Parágrafo único. Será prestada assistên
cia jUdiciária integral e gratuita aqueles que 
dela necessitarem. 

Art. 219. Nenhum adolescente a que se 
atribua a prática de ato infracional, ainda que 
ausente ou fól"agido, será processado sem de
fensor, observado o @posto no art. 110, III. 

§ 1" Se o adolescente não tiver defensor, 
ser~lhe-á nomeado pelo Juiz, ressalvado_o di
reito de, a todo tempo constituir outro de 
sua preferência. 

§ Zl A ausência do defensor não deter
minará o adiantamento de nenhum ato do 
processo, devendo o Juiz nomear substituto, 
ainda que provisoriamente, ou para o só efei
to do ato. 

§ 39 Será dispensada a outorga de man
dato, quando se tratar de defensor nomeado 
ou, sendo constituído, tiver sido indicado por 
ocasião de ato formal com a presença da auto
ridade judiciária. 

CAPÍTULO VIl 
Da Proteção Judicial dos Interesses 

Individuais, Difusos e Coletivos 

Art. 220. Regem-se pelas disposições 
desta lei as aç6es de responsabilidade por 
ofensa aos direitos assegurados à criança e 
ao adolescente, referentes ao não-ofereci-
mento" ou oferta irregUlar: · 

I-do ensino obrigatório; 
II -de atendimento educacional especia

lizado aos portadores de deficiência; 
III - de atendimento em creche e pré-es

cola ãs crianças de zero a seis anos de idade; 

IV- de ensino noturno regular, adequado 
às condições do egycando; 

V--: de programas suplementares de ofer
ta de material-escolar, transporte e assistên
cia à saúde do educando do ensino funda
mental; 

VI- de serviçO de assistência social visan
do à proteção à família, à maternidade, à 
irifâlicia e à adolesc8ncia, bem como ao am-· 

paro às ÚiarÍças e ádolescentes qu"e dele ~e
cessitem; 

VII- de acesso às açóes e serviços de saú
de; 

VIII-_ de escolarização e profissionaliza
ção dos adolescentes privados de liberdade. 

Parágrafo único. As hipóteses previstas 
neste artigo Q.ão excluem da proteção judicial 
outros interesses individuais, difusos ou cole
tivos, próprios da infância e da adolescência, 
protegidos pela Constituição e p_ela __ lei. 

Art. 221.- As-ações previstas neste Caf>í-
tuJo serão proposto~ no foro do local onde 
ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omisão. 
cUjo juíio terá_ COmpetência absoluta para 
processar a causa, ressalvadas a competência 
da da JUstiça: Federal e a competência origi
nária dos Tribunais Superiores. 

Art. 222. Para as ações cíveis fundadas 
em interesseS cotetivos ou _difusos, conside
ram-se legitimidos concorrentemente: 
I-o Ministério Público; -
II -a União, os Estados, os Municípios, 

o Distrito Federal e os Territórios; 
III- as associações legalmente constituí

das há pelo menos 1 (um) ano e que incluam 
entre seus fins institucion-ais a defesa dos inte
resses e dire1tás protegidoS por-esta-Lei, dis
pensada a autorização da assembléia, se hou
ver prévia autorização estatutária. 

§ 1~ Adimitir-se-á litisconsórcio faculta
tivo, entre os MinistérioS -PúbliCo"S-da-Unl<lõ 
e dos Estados na defesa dos interesses e direi
tos de que cuida esta Lei. 

§ 2~> Em ca-so âe desistência ou abandono 
da ação por associação legítimada, o Minis
tério Público ou outro legítimado poderá as
sumir a titularidade ativa. 

Art. -223. OSOf&ãóspúbliCosle:giiimãdos 
poderão tomar dos interessados compromis
sos de ajustamento de s_ua conduta ás exigên
cias le-gais, o qual terá efid.da de· títUfo execu~ _ 
tivo CX.tiaJU.díCiàC" ·- - · 

Art. 224.- Para defesa dos direitos e inte
resses protegidos por esta Lei, são admis
síveis todas as espécies de ações pertinentes. 

§ 19 Aplicam-se às açóes previstas neste 
CapítUlo as normas do Código de_ Processo 
CiVil. - - -

§ 2~ Contra atas ilegais o abusivo de au- -
toridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público, 
que lesam direitO líquido e certo previsto nes
ta Lei, caberá ação mandamental, que sere
gerá pelas normas da lei db mandato de segu~ 
rança. 

Art. 225. Na ação que tenha por obj_eto 
o cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer, o juiz conci!deiá a tutela específica da" 

. obrigação ou, de.terminará providência que 
assegurem o resultado prático equivalente ao 
do adimplemento. 

§ 19 Sendo relevante o fundamento da 
demanda e havendo justificado receio de ine- -
ficácia do provimento final, é lícito ao juiz 
conceder a tutela liminarmente ou após justi
ficação prévia, citando o réu. 

§ 29 O juiz poderá, na hipótese do pará
grafo anterior ou na sentença. impor multa-
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diária ao réu, independentemente de pedido 
do autor, se for suficiente ou compatível com 
a obrigação, fixando prazo razoável para o 
cumprimento do preceito. 

§ 3~ A multa só será c.:iJdgíyel do réu apóS-
o trânSito em julgado da decisão favorável 
ao autor, mas será devida desde o dia em 
que se houver configurado o descumprimen
to. 

Art. 226. Os valores das multãs rever
terão ao fundo gerido pelo Conselho de Defe
sa da Criança e do Ad<!~~cente do respectivo 
município. 

§ 19 As multas não recolhidas até 30 
(trinta) dias após o trânsito na jultcido da 
decisão, serão· exigidas através de execução 
promovida pelo Ministério Público, nos mes-
mos autos, facultada igual iniciativa aos de
mais legítimados. 

§ 2~ Enquanto o fundo tiâo for -regula
mentado, o dinheiro ficará depositado em es
tabelecimento ofidal de crédito, em conta 
com correção monetária. 

Art. 227. O juiz poderá corlferir efeito 
suspensivo aos recursos, para evítar -dano ir
reparável à parte. 

Art. 228. TranSitada em julgado a seten
ça que impuser conderiação ao Poçler Públi
co, o juiz determinará a relnes.sa de -peças 
à autoridade competente para apuração da 
responsabilidade civil e administrativo do 
agente a que se atribua a ação ou omissão._ 

Art. 229. Decorridos_ 69 _(sesl!enta) dias 
de trânsito em julgado da s~~ença condena
tória sem que a associação autora lhe promo
va a execução, deverá fazê-lo o Minisférío 
Público, facultada igual iniciativa aos demais 
legitimados. _ '~- _ --

Art. 230. O juiz condenará a associação 
autora a pagar ao réu os honorários advoca
tfcios arbitrados na conformidade do § 49 do 
art. 20 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 C6dígo de Processo Civil, quando reco
nhecer que a pretensão é manifestamente in
fundada. 

coinpete_!ltes as certidões e informações que 
julgar necessárias, que serão fornecidas no 
prazo de 15 (quinze) _di_as. 

Art. 235. O _Miilistério ~úblico poderá 
instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, 
ou requisitar; de qualquer pessoa, organismo 
público ou particular, certidões, informações 
exames ou perícias, no prazo que assinalar, 
-o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias 
úteis. _ 

§ 19 Se _o órgãO- dO:_Ministério PúbliCo, 
esgotadas todas as diligências, se convencer 
~a inexistên:ia de fundamento p~ra a prop·o
sJtU~ft da açao cível, promovera o arquiva
mento dos autos do inquérito civil ou das 
peças informativas, fazendo-o fundamenta-
mente. _ 

_§ 29_ Os iiutos do inquérito civil ou--;_~ pe
ças de informação arquivados serão reme
tidos, sob pena de se incorrer em falta grave, 
no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Supe
rior do Ministério Público. 

~ 3~ Até _que seja homologada ou rejei
tada a promoção de arquivamento, em sessão 
do Conselho _Superior do Ministério Público, 
poderão as associações legitimadas apresen
tar razões escritas ou documentos, que serão 
juntados nos. autos do inquérito ou anexados 
às peças de informação. 

§ 4~ A promoção de arquivamento será 
submetida a _exame e deliberaç_ão do Conse
lho Superior do Ministério Público, conforme 
dispuser o seu Regimento. 

§ 59 Deixando o Consellio Superior de 
homologar a promoção de arquivamento, de
signará, desde logo, outro_ órgão do Minis
tério Público para o ajuizamento da ação. 

Art. 216~ - Aplicam-se subsidiariamente, 
no que co~ber, as disposições da Lei no 7.347, 
de 24 de Julho de 1985._ _ 

TiTULO Vll 
Dos Crimes e das Infrações Administrativas 

CAPiTULO I 
Dos Crimes 

Parágrafo único. Eril caso de-litigâ0ci3 de 
má-fé, a associação autora e os diretores res- SP.ÇÃO I 
ponsáveis pela propositura da ação serão soli- Disposições Gerais 
dariamente condenados ao décuplo das cus- Art. 237. Este Ca-Pftuto dispõe sobre cri-
tas, sem prejuízo de responsabilidade por mes praticado contra a criança e o adeJes-
perdas e danos. cente, por ação ou omissão, sem-prejuízo do 

Art. 231. Nas ações de que-trata este Ca- disposto na legislação penal. 
pftulo, não haverá adiantamente de custas, Art. 238. Aplicam-se aos crimes defini-
emolumentos, honorários periciais e quais- dos nesta lei as normas da Parte Geral do 
quer outras despesas. Código Penal e, <iuanto ao processo, as perti-

Art. 232. Qualquer pessoa poderá e o nentes ao Código de Processo Penal. 
servidor público deverá provocar a_ iniciativa Art. 239_. __ -_os crimes definidoS -nesta-Léi 
do Ministério Público, prestando-lhe- infor- são de ação pública incondicionada. 
mações sobre fatos de que tenham conheci-
mento que constituam objetO de ação civil, SEÇÃO ll 
e indicando-lhe os elementos de ~_Qn_vicção. ~~s C~es em Espécie 

Art. 233. Se, no exercíciO de sUas fun~ Art~"240. Dejxa~j) enc3rreg3do de servf-
ç6es, os juízes e tribunais tiverem conheci- ço ou _o dirigente de estabelecime-nto de aten-
mento de fatos que possam ensejar a propo- ção à saúde de gestante de manter registro 
situra de ação civil, remeterão peças ao Mi- das atividades desenvolvidas, na forma e pra~ 
nistério Público para as providêncías cabí- zo referidos no art. 10 desta Lei, bem como 
veis. _ _ _ _ _ de fornecer à parturiente ou a seu respon-

_Art. 234. Para instruir ã petiçãõ iitícial, sável, por ocásião da alta médica, declaração 
o mteressado poderá requerer às autoridades- de n_ascimento_, onde constem as intercorrênw 

cias do pãrto e do desenvolvimento de neo
nato: 

Pena- detenção de 6 (seis) _anos. 
--Parágrafo- único. Se o crime é culposo: 

Pena - detenção de 2 (dois) a 6 (seis) 
meses, ou multa. 

Art. 241. Deixar o médico, enfermeiro 
ou dirigente de estabeleCimento-de- at"enção 
à saúde de gestante de identificar coi'retaw 
mente o neonato e a parturiente, por ocasião 
dO parto, bem como deixar de proceder aos 
exames referidos no artigo 10 desta Lei: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Parágrafo único. Se o crime é cUlposo; 
Pena - detenção de 2 (dois) a 6 (seis ) 

meses, ou multa. 
Art. ·;uz: Privar a criança o adOlescente 

de sua liberdade, procedente à sua apreensão 
sem estar em flagrante de ato infracional õu 
inexistindo ordem escrita da autoridade judi
ciária competente: , 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Parágrafo único. Incide na mesma pen_a __ 
aquele que procede à apreensão sem obser
vância das formalidades legais. 

Art. 243. Deixar a autoridade policial 
responsável pela apreensão de criança ou 
adolescente de fazer imediata comunicação 
à autoridade judiciária competente e à família 
do apreendido ou à pessoa por ele indicada: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Art. 244. Submeter criança ou adoles
cente sob sua autoridade, guarda ou vigilãn~ 
cia a vexame ou a constrangimento: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Art. 245. Sumbeter criança ou adoles
cente sob sua autoridade, guarda ou vigilân
cia a·lrâtain.erito ciuel: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos. 

§ 1? Se resultar lesão corporal grave: 
Pena- reclusão de 2 (dois) a 8 (~i to) anos. 
_§ 29 Se resultar lesão corp-oral gravíssi-

ma: 
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) 

anos. , 
§ 39 Se'_res__ultar morte: 
Pena- reclusão de 1s (quinze) a 30 (trin

ta) anos. 
Art. 246. Deixar a autoridade compe

tente, sem justa causa, de ordenara imediata 
liberação de criança ou adolescente, tão logo 
tenha conhecimento da ilegalidade da 
apreensão: -

Pena - deterição de 6 (seis) a 2 (dois) 
anos. 

Art. 247. Descumprir, injustificadarrien
te, prazo fixado nesta Lei em benefíciO de 
adolescente privado de liberdade: 

Peóa - detenção de 6 (seis) a ~(dois) 
anos. 

Art. 248. Impedir ou embaraçar a ação 
de autoridade judiciária, membro dÕ conse
lho Tutelar ou representante do Ministério 
Público no exercício de função prevista nesta 
Lei: 
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Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 

Art. 249. Subtrair criança ou adolescenM 
te ao poder de quem o tem sob sua guarda 
em virtude de lei ou ordem judicial, com o 
fim de colocação em lar substituto: 

Pena -reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
e multa. 

Art. 250. -Prometer ou eret!Var a entrega 
de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga 
ou recompensa: 

Pena- reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa. 

Parágrafo único. Incide nas mesmas pensa 
quem oferece ou efetiva a paga ou recom
pensa. 

Art. 251. Promover ou auxiHar a efetiva
çào de ato destinado ao envio de criança ou 
adolescente para o exterior cOm inobservân
cia das formalidades legais ou com o fito de 
obter lucro: 

Pena- reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis), 
e multa. 

Art. 252. Produzir ou dirigir representa
ção teatral, televisiva o película cinemato· 
gráfica,- utilizando-se de crianças ou adoles
cente em "cena de sexo explicfto ou pomo
gráfica: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem, nas condições referidas neste artigo, 
contracena com crianças ou adolescentes. 

Art. 253. Fotografar ou publicar cena de 
sexo explídtõ oU porriOgráfica envolvendo 
criança ou adolescente: 

Pena- reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos. 

Art. 254. Vender, fornecer ainda que 
gratuitamente ou entregar, de qualquer for
ma, a criança ou adolescente arma, munição 
ou explosivo: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. 

Art. 255. Vender, fornecer ainda que 
gratuitamente, ministrar ou entregar, de 
qualquer forma, a criança ou adolescente, 
sem justa causa, produtos cujos componentes 
possam causar dependência ffsiCã ou psíqõí
ca, ainda que por utilização indevida: 

Pena - detenção de 6 (seis) a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Art. 256. Vender, fornecer ainda que 
gratuitamente ou entregar, de qualquer for· 
ma, a criança ou adolescente fogos de estam
pido ou de artifício, excetci aqueles Q\J.C, pelo 
seu reduzido potencial, sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de 
utilização in~evida: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. 

CAPÍTULO II 
Das lnfrações Administrativas 

Art. 257. Deixar o médico, professor ou 
responsável por estabelecimento de atenção 
â saúde e de ensino fundamental, (?ré-eScolà 
ou creche, de comunicar à autoridaCle compew 

. tente os casos de que tenha conhecimento, 

envolvendo suspeita ou confirmação de 
_maus-tratos contra crianÇa ou adolescente:' 

Pena- multa de 3 (três)·a 20 (vinte) salá
rios de referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência. 

Ar~. 258. Impedir o responsável ou fun
cionário de entidade de atendimento o exer
cício dos direitos constantes nos incisos II, 
III, VTI; VIII e XI do artigo 124 desta Lei: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência. 

_Art, 259, Divulgar, total ou parcialmen· 
te, sem autorização devida, por qualquer 
meio_ de comunicação, nome, ato ou docu
mento de procedimento policial, administra
tivo ou judicial relativo a criança ou adoles· 
cente a que se at.ribua ato infracional: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência, aplícando-se o dobro na 

- reinddência. 
§ 1 u Incorre na mesma pena quem exibe, 

total ·ou -parcialmei:Jte, fotografia de criança 
ou adolescente envolvido em ato infr<J.cional, 
ou qualquer ilustração que lhe diga respeito 
ou se refira a atas que lhe sejam atribuídos, 
de forma a permitir sua identificação, dircta 
o'rJ. fndiretamente. · 

§ 2" Se o fato for praticado por órgão 
de imprensa ou emissora de rádio ou televi
são, além da pena prevista neste artigO, a 
autoridade judiciária poderá determinar a 
apreensão da publicação ou a suspensão da 
programaç-ão da emissora até por 2 (dois) 
d_ias, bem como da publicação do periódico 
até por 2 (dois) números. 

Art. 260. Deixar de apresentar à a.utori· 
dade judiciária de seu domicílio, no prazo 
de 5 (cinco) dias, com o fim de regularizar 
a guarda, adolescente trazido de outra co
marca para a prestação de serviço doméstico, 
mesmo que autorizado pelos pais ou respon· 
sável: 

Pena-multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência, aplicando-se o dobro em 
caso-de reincidência, independentemente das 
despesas de retorno do adolescente, se for 
o cas-o·. 

Art. 261. Descumprir, dolosa ou culpo· 
samente, os deveres inerentes ao pátrio poder 
ou· decorrentes de tutela ou guarda, bem as· 
sim determinação da autoridade judiciária ou 
Conselho Tutelar: 

Pena -multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá· 
rios de referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência. 

Art. 262. Hospedar criança ou adoles
cente, desacompanhado dos pais ou respon· 
sável ou sem autorização escrita destes, ou 
da autoridade judiciária, em hotel, pensão, 
motel ou congéneres: 

Pena -multa de 10 (dez) a 50-(cinqüenta) 
salários de referência; em caso de reincidên
cia, a autoridade judiciária poderá determi
nar o fechamento do estabelecimento por até' 
15 (quinze) dias. 

Art. 263. Transportar criança ou adoles
centes, por qualquer meio, com inobservân
cia do disposto nos artigos 78, 79 e 80 desta 
Lei: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência. -

Art. 264. Deixar o responsável por di
versão ou espetáculo público de afixar, em 
lugar visível e de fácil aces~o, à entrada do 
local de exibição, informação destacada so
bre a natureza aa diversão ou espetáculo e 
a faixa etária especificada no certificado de 
classificação: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte}salá
rios de referência, aplicando-se ·o dobro em 
caso de reincid~ncia. __ 

Art. 265. Anunciar peças teatrais, filmes 
ou quaisquer repesentações ou·espetáculos, 
sem indicar os limites de idade a que não 
se recomendem: 

Pena -multa de 3 (três} a 20 (vinte) salá~ 
rios de referência, duplicda em caso de reinci
dência, aplicável, separadamente, à casa de 
espetáculo e aos órgãos de divulgação ou pu· 
blicidade. 

Art. 266. Transmitir. através de rádio ou 
televisão, espetáculo em horário diverso do 
autorizado ou sem aviso de sua classificação: 

Pena- multa de 20 (vinte) a 100 (cem) 
salários de referência; em caso de reincidên
cia 4\ autoridade judiciária poderá determinar 
a suspensão da programação da emissora por 
até 2 (dois) dias. 

Art: 267. Transmitir, no todo ou em par
te, através de rádio ou televisão, espetáculo 
considerado inadequado pelo órgão compe· 
tente: 

Pena-multa de 50 (cinqúenta) a 200 (du
zentos) salários de referência; em caso de 
reincidência, a autoridade judiciária poderá 
determinar a suspensaão da programação da 
emissora por até 5 (cinco} dias. 

Art. 268. Exigir filme, trai ler, peça, 
amostra ou congênere classificado pelo órgão 
competente como inadequado às crianças ou 
adolescentes admitidos ao espetáculo: 

Pena -mUita de 20 (vinte) a 100 (cem) 
salários de referência; na reincidência autori
dade judiciária poderá determinar a suspen
são do espetáculo ou o fechamento do estabe
lecimento até 15 (quinze) dias. 

Art. 269. Vender ou locar a criança ou 
adolescente fita de programação em vídeio, 
em desacordo com a classificação atribuída 
pelo órgão competente: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência, em caso de reincidência, 
a autoridade judiciária poderá determinar o 
fechamento do estabelecimeflto por até 15 
(quinze) dias. 

Art. 270. Descumprir obrigação cons
tante dos artigos 73 e 74 desta Lei: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência, duplicando-se a pena em 
caso de reincidência, sem prejuízo de apreen
são da revista ou publicação. 

Art. 271. Deixar o responsável pelo es
tabelecimento ou o empresário de observar 
o que dispõe esta Lei sobre o acesso de crian
ça ou adolescente aos locais de diversão, ou 
sobre sua participação no espetáculo. 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência·; em caso de reincidência 
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a autoridade judiciária poderá determinar o 
fechamento do estabelecimento por até 15 
(quinze) dias. 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 272. A União, os Estados e os Mu
nicfpios, no prazo de 90 (noventã) dias conta
dos da publicação deste Estatuto, elal;?oração 
projeto de lei dispondo sobre a criação ou 
adaptação de seus órgãos às diretrizes da polí
tica de atendimento fixadas no artigo 83. 

Art. 273~ Os contribuintes do imposto 
de renda poderão abater da renda bruta 
100% (cem por cento) do valor das doações 
feitas aos fundos controlados pelos Conselhos 
Municipais, Estaduais e Nacional de Defesa 
da Criança e do Adolescente, observado o 
seguinte: 

I-limite de 10% (dei porcento) da renda 
bruta para pessoa física; 

II - limite de 5% (cínco por cento) da 
renda bruta para pessoa jurídica. 

§ 1 ~ As deduções a que se refere este arti~ 
go não estão sujeitas a outfos limites estabe~ 
tecidos na legislação do imposto de renda, 
nem excluem ou reduzem outros beneficíá
rios ou abatimentos e deduções em vigor, 
de maneira especial as doações a entidades 
de utilidade pública. 

§ 29 Os Conselhos Municipaís, Estaduais 
e Nacional de Defesa da Criança e do Adoles
cente fixarão critérios de utilização, através 
de planos de aplicação, das doações subsi
diadas e demais receitas, aplicando necessa
riamente percentual para incentivo ao acolhi· 
menta, sob a fonna de guarda de criança ou 
adolescente órfão ou abandonado, na forma 
do disposto no art._227, § 39 , VI, da Consti
tuição Federal. 

Art. 274. A falta dos Conselhos Muni
cipais- de Defesa da Criança e do Adoles
cente, os registras, inscrições e alterações a 
que se referem os artigos 88, parágrafo único, 
e 89 desta Lei serão efetuados perante a auto
ridade judiciária da comatcã a que pertencer 
a entidade_. _ 

Art. 275. Enquanto não instalados os 
Conselhos Titulares, as atribuições a eles con
feridas serão exercidas pela autoridade judi
ciária. 

Art. 276._ O Decreto-lei n~ 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, Código Penal, passa 
a vigora com as seguintes alterações: 

"1) Art. 121. ··················~········ 
§ 4~ No homicídio culposo, a pena 

é aumentada de um terço, se o crime 
resulta de inobservância de regra técnica 
de profissão, arte ou ofício, ou se o agen
te deixa de prestar imediato socorro à 
vítima, não procura diminuir as conse
qüências do seu ato, ou foge para evitar 
prisão em flagrante. Sendo doloso o ho
mício, a pena é aumentada de um terço, 
se o crime é praticado contra pessoa me· 
nor de catorze anos. 

2) Art. 129. . ............................. . 
§ 7" Aumenta-se a pena de um ter

ço, se ocorrer qualquer das hipóteses do 
artigo 121, § 4• · 

§ 89 Aplicar-se·á lesão culposa o disM 
posto no § 5? do artigo 121. 

3) Art. 136. . ........................... . 
§ 3~ Aumenta-se a pena de um ter~ 

ço, se o crime é praticado contra pessoa 
menor de catorze anos. 

4) Art. 213. . ........................... . 
Parágrafo único, Se a ofendida é me· 

nor-de-Catorze anos: 
Pena -reclusão de 4 (quatro) a 10 

(dez) anos. 
5) Art. 214. . ........................... . 
Parágrafo único. Se o ofendido é 

menor de catorze anos: 
Pena -reclusão de 3 (três) a 9 (nove) 

anos." 

Art. 277. O artigo 102 da Lei n" 6.015, 
de 31 de dezembro de 1.973, fica acrescido 
do seguinte item~ 

''Art. 102. . .... ~ ......................... . 
6) a perda e a suspensão do pátrio 

poder._" 

Art. 278. A Imprensa Nacional e demais 
gráfica da União, da administração. direta 
ou indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público Federal, promo
verão edição popular do texto integral deste 
Estatuto, que será posto à disposição das es
colas e das entidades de atendimento e de 
defesa dos direitos da criança e do adoles
cente. 

Art. 279. Esta Lei entrará em vigor 90 
(noventa) dias após sua publicação. 

Art. 280. ReVOgam-se a Lei n9 6.697, de 
10 de outubro de 1979 (Código de Menores), 
e as demais disposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Volta-se à lista' de oradores. 
_Concedo a palavra ao nobre Senador Juta· 

hy Magalhães. 

· O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores; quisera ter esta· 
do equivocado, quando, no primeiro dia útil 
de vigência do "Plano Brasil Novo" compa
reci a esta tribuna para denunciar a dose exa· 
gerada das medidas que acabariam levando 
o País â recessão não planejada: a depressão 
económica.. 
· Chegam-nos agora, indicadores alar'man

tes: o número de desempregados em São Pau
to chega a quase 1 milhão de trabalhadores, 
superando dois dígitos de taxa de desempre
go, os -sãlários, pressionados pelo abandono 
do Estado à proteção dos mais necessitados 
chegam ao seu ponto mais baixo; há claros 
indíCios de redução da capacidade em vários 
setoies industriais, morroente bens de capital 
e ~ompressão -das vendas no comércio. E os 
jornais de hoje estão apontando que na agri
cUltura vamos ter a diminuição da safra da 
ordem de 3,6%. 

E a inflação? Para o Governo ela foi zero 
em ·abril e está prefixada em zero no mês 
de maio. Em conseqüência, os salários dos 

trabalhadores ficaram tão comprimidm. l(Ue 
não restou alternativa ao Govefilõ senão 
abandonar, num claro ato de omissão deres· 
ponsabilidades, a polltica salarial, entregan~ 
do em má hora os trabalhadores à livre nego· 
ctação salarial. Ora, livre negociação em pie· 
na recessão é arrocho salarial, mesmo para 
setores mais organizados com maior capaci· 
dade de resistência às perdas. Justo no mês 
e-m que se condensam as datas-bases, esta 
medida tem um só objetivo: impor aos assala
riados nova cota de sacrifícios no combate 
à inflação. Pior ainda criou~se um clima gene· 
nllízado de tensões soCiais e greves cujo des· 
fecho ainda é imprevísivel. As instituições 
recém-reconstruídas e amparadas por um es
tatUto constitucional que sequer completou 
dois anos e requer ampla legislação comple
mentar periclitam. 

O IPC - Indice de Preços ao Consumidor, 
do IBGE, que até o Plano CollQr era o indica
dor oficial da inflação, chegou a 44tX no mês 
de abril. O Dieese, acusado injustamente pe
lo porta-voz da Presidência da República, 
Claúdio Humberto, de manipulador de índice 
e por isto processado por esta jUdiciosa insti· 
tuição, foi mais modesto: media 24%. O mé~ 
todo do Dieese é o mesmo do IBGE paTa 
o IPC, com a única diferença de que acom
panha a média de preços entre os dias lo e 
30 de cada mês - e não de 15 a 15 como 
o IPC. A FijJe. da Universidade de São Paulo. 
não deixou por muito menos: -~pontou 
20,19% utilizando o método preconizado pe· 
lo Govern-o- ponta a ponta- que não capta 
nenhuma "memória inflacionária ... Pafa de
sespero da Ministra da Economia, Zélia Ca~· 
doso de Mello, eis alguns indicadores claros 
da evolução de preços em abril e que se man
tém a olhos vistos nos dias que correm: 

Feira 
Laranja .... ............................... 9,52% 
Banana-nanica ........................... 25,8I% 
Mamão comum ............ , . .-........ ~-:-::23,87% 
Tomate .... _ .............................. 25,82% 
Cenoura .20,74% 
Beterraba ................................. 39,23% 
Alface ...................................... 33,88% 
Espinafre ..............................• -.-.-.30,86% 

Saúde 
Dentista- ................................... 19,10% 
Médico ..................................... 10,22% 
Oculista .................. ~ ... -,~ ......... 7,91% 
Maternidade ............................ 6,77% 

Serviço ~~ Toucador 

Cabeleireiro ......................... .-: ... 20,67% 
Barbêiro ............... - ...... -... ;e..-~_. • .-18,71% 
Costureira .-................................ 14,78% 
Alfaiate ..................... ~~-.... ·~ ....... 16,97% 

Vestuário 
Roupa Masculina ........................ 22.08% 
Roupa Feminina -........................ 27,01% 
Calçados ................................... 27,04% 

·Tecidos ........... ~.T .......... --.......... 33,0&% _ 
O Sr. Odacir SOares- Pennite~me V. Ex' 

um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 

prazerouço V. Ex• 
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O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Ju
.tahy Magalhães. V. EJÇ! aborda de forma rápi
da a questão da reposição salarial e consigna 
o fato- de que o Governo está estabelecendo 
uma política de livre negociaÇão entre traba
lhadores e empregadores. É lógico qtie o Go
verno deveria chegar a esta decisão de estabe
lecer para reposição salarial o princípio da 
livre negociação, considerando que, através 
das medidas já adotadas, o Governo vem pro
curando inserir o Bra~il, plena e totalmente 
em uma economia de mercado, sem a inter
venção do Poder Público, nem do ponto de 
vista paternalista, como ainda ocorre lamen
tavelmente, mas como ocorria de forma den
sa anteriormente, e nem, por outro lado, pa:ra 
impedir que as atividades económicas ocor~ 
ram de forma livre, límpida e transparente. 
Evidentemente, essa questão da taxa de infla~ 
ção é discutível, porque o próprio Dieese,. 
ao levantar esses índices, só o faz no Estado 
de São Paulo, ao contrário de outros institu~ 
t~s que levantam os índices de preços, confor~ 
me V. Ex•, inclusive, está se referindo, em 
relação à alta de diversos produtos, num es
pectro mais amplo do PaíS, em Estados dife
renciados do País. A s_ociedade brasileira co~ 
mo um todo, da mais esclarecida a menos 
esclarecida, estava esperando que o Go\'erno 
passasse a colocar à disposição dos trabalha
dores e dos empregadores uma política de 
livre negociação, onde se permitiria o fortale
cimento dos sindicatos e das associações. 
Com a livre negociação, os sindicatos de em
pregados e de empregadores necessariamen
te se fortalecem. Ocorre que o Governo, por 
outro lado, talvez não contasse ainda com 
esse sentimento atrasado e retrógrado de cer
tos setores do empresariado nacional, que 
toda vez que este ou outrOs governos acena
ram com a possibilidde de se incluir ·nas rela~ 
ções de trabalho a livre negociação, esses se
tores atrasados sempre viram essa possibi~ 
lidade como uma forma de punir o trabalha
dor, não repondo, no momento, das reposi
ções salariais de cada categoria, as perdas 
efetivamente verificadas no período em de
corrência da inflação. Na realidade, a questão 
neste momento não está no fato de ser este 
ou aquele o índice correto da inflação. O 
problema está no fato de que certos setores 
sindicais ainda não estão suficientemente for
tes para negociar em igualdade de condições 

rfodo. De modo que V. Ex' aborda uma ques
tão importante, pi"incipãlmente dos últimos 
anos da História do Brasil e para cá, porque 
o Governo está preocupado em que a socie
dade se moderníze- as relações de produ
ção, as relações trabalhistas, as relações sindi
cais. O Governo não quer que os trabalha
dores sejam penalizado~ ou apenados como 
decorrência dessa modernização, por uma 
ótica atrasada, como eu disse, de certos seta~ 
res empresariais. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agra
deço a V. Er pelo seu aparte, nobre Senador 
Odacir Soares, mas discordo dele. 

Se me recordo bem, há oito ou dez anos, 
tentei apresentar um projeto, estabelecendo, 
a livre negociação opicional, porque daria 
cOiiôíções a que os sindicatos determinassem 
se seria proveitoso para o empregado estabe
lecer a livre negociação ou não. 

V. Ex• fala dos empresários ... 

O Sr. Odadr Soares - De certos empre
sários. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- De cer
tos empresários. Mas V. Ex' se esquece de 
que 75% dos empregados não são sindic-ali
zados. Veja V. Ex• a dificuldade desses 75% 
em estabelecer a livre negociação. E, dos que 
são sindicalizados, a maioria pertence a sindi
catos que não têm a capacidade de negocia
ção devida para esse processo normal de livre 
negociação. Mais ainda, neste período de re
cessão, se busca a manutenção do emprego 
e não o aumento salarial. Assim, o momento 
também é totalmente inoportuno para se co
locar a livre negociação salarial. 

Eu, por' exemplo, há oito ou dez anos, pro~ 
curei fazer isso, porque tenho como ideal que 
nós possamos chegar um dia à livre negocia
ção integral; porém, há etapas a serem cum~ 
pridas. Não se pode, de uma hora para outra, 
simplesmente por que não se chega a uma 
conclusão interoa corporis do Governo, do 
seu núcleo econômico, a respeito dos índices 
inflacionários, jogar os empregados na livre 
negociação. Isto é um ato criminoso, porque 
qualquer um de nós sabe que, nesta hora. 
não- p-ode haver iivre negociação no Brasil, 
pois não há sindicatos suficientemente fortes 
para-defender os trabalhadores dos seus des~ 
níveis salariais. 

com setores empresariais e, por isso, o Go- O Sr. Odacir Soares- Permite~me V. EX' 
vemo do Presidente Cóllor de Mello, aten- um aparte? ' 

' dendo à postulação do próprio Ministro do -o- SR. JUTAHY MAGALHÃES _ Pois 
Trabalho, Ministro Rogério Magri, está ini-
ciando uma série de mesas redondas, no sen~ não. 
tido de se encontrar, através das mais varia- O Sr. Odacir Soares - Permita-me ]em-
das Lideranças dos Partidos Políticos no Con- brar a V. Ex• que houve recentemente em 
gresso Nacional, um instrumento jurídico- São Paulo e em Brasília greves de motoristas 
num determinado momento em que se procu- de ô"nibus, mas chamou-me mais atenção a 
ra estabelecer a li\'re negociação - legisla- greve de São Paulo. O Sindicato dos moto-
tivo, temporário, que possa impedif que os ristas de ô_p:ibus, depois de realizar assem~ 
trabalhadores venham a ser penalizados por bléia, resolve deflagrar a gre\'e, lá em São 
patrõe's desavizados, não modernos, por pa- Paulo. E a greve terminou sendo lamentada 
trões que ainda se utilizam de métodos me- pela categoria como um todo porque, na rea-
dievais, ultrapassados, retrógrados, paracon- !idade, da categoria, em São Paulo, que, ho-
ferir aos trabalhadores a reposição" salarial je, tem cerca de 60 mil motoristas sindicali-
.aquém das taxas de inflação ocorridas no pe- =~ zados, apenas 3 mil resolve_ram deflagrar a 

greve que te;minou sendo coroada de abso
luto insucesso, porque não atendia às reivi!l~ 
dicações da categoria. Então, temos d<?is fa~ 
tos concretos neste momento, do ponto de 
vista das relações trabalhistas, ou da questã_o 
da reposição salarial dos trabalhador.es. Pn
me"ãro, o Governo inseriu já uma política de 
livre negociação. E o Governo, consciente 
da fragilidade de certos setores da cl_asse_tra· 
baJhadora, como de_corrência de uma postu
lação do próprio Ministro do Trabalho, e com 
o apoio de todas as lideranças partidárias, 
esteá procurando fixar uma política que seja 
complementar ao princípio da livre negocia
ção. que é o priricfpio-geral em todas as sacie~ 
dades de livre mercado, de economia de mer
cado. Não temos nenhuma sociedade moder· 
na de economia de mercado onde não exista 
o princípio da livre negociação salarial, e Q 

Brasil, necessariamente,. está caminhando 
para isso. Agora, temos de convir que os nos
sos sindicatos são frágeis, porque terminaram 
sendã--sindiciüos de meras reivindicações po
líticas. No Brasil, os sindicatos perderam, em 
decorrência, talvez, até, do estado de exce
ção, do estado de direito excepcional emq 
ue vivemos, o seu objetivo que fundamen~ 
talmente é sempre postular melhoria~ sl:lla
riais. Os sindicatos passaram a ter atiJ.aÇã.o 
política e, portanto, se tornaram sindicatos 
repartidos, representativos desta ou_ daquela 
corrente minoritária. Os sindicatos hoje, em 
face das suas militâncias, são-entidades repre· 
sentantivas das minorias sindicais. Então, a 
livre negociação vai permitir- não imediata
mente, é claro, mas mais para a frente -
o fortalecimento das entidades sindicais, quer 
de trabalhadores, quer patronal, porque é 
neste sentido que caminha toda a "'ida sindical 
nas sociedaes mordenas. No momento em 
que o Governo concorda em que se deva ter 
uma política que fixe regras transitórias, para 
a livre negociação. ele atende às reivindica
ções, inclusive das cla!:ises trabalhadoras mais 
frágeis, daquelas menos organizadas, daque
las em que as suas categorias sindicais estão 
menos organizadas. parece-me que o Gover- · 
no, ao pretender dispor de uma política tran
sitória para compensar essa fragilidade, ele 
atende as aspirações desses setores sindicais 
ou trabalhadores não sindicalizados mais frá
geis, da sociedade brasileria. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre 
Senador, V. Ex! continua mantendo uma li
nha de raciocfnío da qual eu discordo, princi
palmente no momento atual porque está se 
esquecendo dos 75% da força de trabhlho 
que não é sindicalizada. 1 

' I O Sr. Odacir Soares - E que nunca; serií. 
sin~icalizada, enquanto não houver li"'k'e ndi 
goctação. · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- sses 
75% devem então, serem discriminadO_s, e 
ficam sem nenhuma proteção, porque a livre 
negociação não pode ser feita _por Q_uem n'ão 
é sindicalizado. - \ 

O Sr. Odacir Soares- Tenho certeza de 
que os 75% necessariamente, vão, também, \', 

\ 
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se sindicalizar, vão se organizar em sindica
tos. 

O SR. JUTAHY MAGAJ;-HÃES- Mas sai· 
ba V. Ex• que nós precisamos queimar etapas 
para chegar ao fiilaL Concordo que, tal vez, 
no ano 2010 seja ideal para nós a livre nego
ciação em todas aS áreas. 

O Sr. OdacirSoares- No ano 2010 oBra
sil já será um País do Primeiro Mundo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Deus 
queira! Também torço para que isso seja uma 
realidade. Mas o que eu vejo, nobre Senador, 
e a discussão é neste sentido, é que, para 
o momento presente, temos que estabelecer 
asgarâ.ntias necessárias de que o arrocho sala
rial não será maior do que já é, porque, hoje, 
estamos com o nível salariais mais baixo da 
história económica do País. 

Veja, então, V. Ex• que, no momento, te
mos que lutar contra isto. Eu sei que o Gover~ 
no, mais uma vez- eu não critico tanto esse 
vaivém que está aí- está mudando um poucõ 
a sua linha de raciocínio, está querendo esta
belecer uma discussão mais ampla a respeito 
dessa política salarial. 

O Sr. Odacir Soares - O Governo está 
vinculado aos anseios da sociedade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, 
nós não poderemos discutir uma política sala~ 
ri ai transitória, uma política salarial para três, 
quatro meses. Não é o que estamos necessi~ 
tando no momento. PrecisamoS voltar a uma 
nova política salarial que foi destruída pelo 
atual Governo. Temos que retomar a luta 
daquela política salarial que o Congresso Na
cional já havia estabelecido, que pode ser 
modíficada, pode ser melhorada, mas que foi 
uma conquista do Congresso Nacional e dos 
trabalhadores, principalmente. 

O Sr. Leite Chaves- Pennite-me V. Er 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Con
cedo o aparte a V. EX', com todo o prazer. 

O Sr. L"eite Chaves - COngratulo-me com 
V. Ex' por trazer um tema tão atual. No mo
mento, o problema que está a merecer, inclu
sive do Congresso, maior preocupação é o 
da defasagem salarial. Mas concordo, em 
grande parte, com o aparte do nobre Senador 
Odacir Soares. Durante a Constituinte, o 
maior empenho que os sindicatos tiveram, 
sobretudo os de Sã_o Paulo, foi no sentido 
de que fossem organizações livres. E o conse
guiram, em toda a sua dimensão, a ponto 
de se constitufrem e se desfazerem sem a in
terferência do Governo. Antigamente, era 
preciso a aprovcição do Ministério do Traba
lho, para que houvesse sindicatos, inclusive. 
associações de: classe sindicaís. Hoje, não. 
No Ministério do Trabalho há apenas um li
vro para registrar a existência do sindicato, 
mas não há necessidade de prévia aprovação. 
Então, os sindicatos são livres por sua deter
minação. Eles se organizaram e se mostraram 
capazes de defender melhor os. seus associa
dos do que o próprio Governo. Considera-

vam que a interferência do Governo- qual
quer governo -· etã, àquela altura, preju
dicial. Acobertava sempre uma forma de pa
ternalismo. Quando o Governo ficava ao lado 
dos trabalhadores, lutando pela livre nego
ciação e a fim de que ela saisse, era o Governo 
às vezes obrigado a consentir que os empre
sá.rios tivessem determinadas melhorias para 
se compensar. Terminavam adquirindo privi· 
légios. Hoje, não. Então, como está o qua
dro? Os_sindlcatos não estão organizados em 
todo o País, mas nas grandes capitais. E quan
do uma categoria obtém uma determinada 
vantagem, compulsoriamente ela vai-se es
tendendo às demais. Na medida em gue os 
Sindicatos hoje são responsáveis pela vigilân
cia do valor aquisitivo dos salários, terão que 
lutar intensamente, terão que se organizar. 
Enül.o, ·são ãs gxi"D.des causas que fazem os 
grandes organismos sociais. Estou certo de 
que a partir de agora os sindicatos haverão 
de se fortalecer. Eles t.ém que tratar exata
mente do problema salarial, que foi fato es
quecido. No passado, eles tratavam mais de 
assuntos polfticos, a finalidade era outra. O 
Governo deve interferir, e ter organismos pa
ra isso, para corrigir distorções com uma pe
quen·a ajuda. Mas a luta deve ser das duas 
ca~egorias. Creio que riUnca os sindicatos esti-

. veram tão organizados quanto agora. Até 
mesmo um sindicalista está a frente do Minis
tério do Trabalho, coisa que nunca ocorreu. 
Lembro-me -e fui presidente do Sindicato 
dos Banc_ári.os.na Para1ba; fui do sindicato 
do Paraná, Londrina; fui da Contec por muito 
tempo - de nunca ter visto os sindicatos tão 
fortalecidos quanto agora. Então, eles têm 
que ter boas lideranças e se organizarem bem. 
Agora, ninguém nega a preocupação do Go
verno em relação a esse setor, sobretudo a 
esses 75% que não têm sequer participação 
sindical. O Presidente, pela segunda vez, foi 
a um supermercado para testar a cesta básica, 
esses marginalizadoS, digamos, vivem a nível 
de cesta básica. Muita gente .supós que o Pre
sidente Collor fosse a um supermercado por 
demagogia. Mas Sua Excelência voltou a se
gunda vez, e não t.enho dúvida de que voltará 
outras vezes. E Sua Excelência adquire oco· 
nhecimento do fato, no supemercado. E os 
supermercados no País sabem que a qualquer 
momento o próprio Presidente ou um seu 
preposto pode flagrar o valor da cesta básica. 
Aliás, qualquer trabalhador pode seguir o 
exemplo e denunciar quando h ou ver extrapo
lação das limites estabelecidos. Em todo ca
so, a discussão deve continuar, mas hoje sou 
favorável a que os sindicatos exerçam o papel 
que tanto buscaram ter no quadro nacional, 
saindo do patrocínio ou da proteção estatal, 
que era perniciosa no passado, inclusive que 
lhes tirava valor de iniCiativa. Hoje, existe 
no quadro sindical a livre autonomia da von
tade. Onde os sindicatos não forem capazes, 
o Governo tei'n meios para interferir, mas 
essa interferência sõ deve ser feita em estado 
de reconhecida necessidade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra
deço a V. EX' que traz uma contribuição a 
este pronunci~ento. 

Vejo-me aqui cercado por Senadores liga
dos ao Governo, portanto, os apartes serão 
todos nesse sentido. 

Agora, V. Ex', nobre senador, está mistu
rando um pouco alhos com bugalhos. O pro
blema do fortalecimento do sindicato é uma 
coisa e o da livre negociação, no momento 
atual, é outra completamente diferente. Po· 
derão, no futuro, no afunilamento dessa 
questão, chegar a se confundir, porque so~ 
mente os sindicatos mais fortes terão melho
res condições para a livre negociação. Mas, 
no momento atual, embora o sindicalismo 
brasileiro esteja se fortalecendo, sabe V. Er 
que ainda não é suficiente representativo na 
coletividade dos trabalhadores brasileiros. 
Então, essa é a diferença. Agora, quando 
V. Ex' fala da ida do Presidente Fernando 
Collor ao supermercado, eu acabei de ler uma 
relação enorme de itens, inclusive de alimen
tação, em que o aumento foi acima de 30%. 
Isso é esquecido. Então, daqui a pouco vamos 
dessazonalizaro tomate, a banana. Tudo que 
subiu vai ser dessanozalízado, para que a in
flação permaneça zero. 

Veja V. EX' que foi feita uma pesquisa 
por esse item alimentação e, segundo a pes
quisa realizada, a alimentação subiu no més 
de abri184%. 

Observe V. Ex• qu_e há muita diferença en
tre os dados que estão sendo divulgados pelo 
Governo e a realidade nacional. 

Hoje, os supermercados estão mantend.o 
a cesta básica a preços congelados. Está dan
do cadeia para quem aumenta o preço desses 
produtos da cesta básica, mas não dá cadeia 
para aqueles que vende~ inclusiye para os 
próprios supermercados, através da chamada 
"casadinha": "Você compra esse produto por 
esse preço, mas é obrigado a comprar outro 
produto por um preço !JlUito maior". EntãÇ> 
isso, não dá cadeia, mas o preço da cesta. 
básica dá. 

Eu faço o meu supermercado toda seniana, 
praticamente, sem televisão. Mas, também 
tenho uma noção de preços. 

O Sr. Odacfi- SOares- V. EX' mci Permite, 
nobre Senador Jutahy Magalhã~~~--

0 SR: JU~ AHY MAGALHÃES-. Eu gos
tana de continuar o meu pronunciamento-. 

O Sr. Odacir Soares- A culpa é de V. 
Er- que traz um tema tão atual para debate 
nesta Casa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra
de_ço o inte!esse de V. Ex' 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex' tem sido 
muito fel!z, porque é difícil o dia em que 
V. Er' nao aborda uma questão atual. Eu 
queria parabenizá-lo por isso. Mas não sei 
se foi a Ministra da Economia, Zéii3 Cardoso 
de Mello, ou se foi o Ministro do Trabalho 
9ue~ prestou essa declaração que considero 
mte.rr~ente procedente. Veja bem, o gran
de lDim1go dos assalariados no Brasil nos 
últimos anos e até hoje em qualquer ;ocie
dade organizada, é a inflação. 

O SR. JV'rAHY MAGALHÃES- Sena
dor Odacir Soares~ e"sta conVCrsa já venho 
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ouvindo há quase 30 anos. Isto já""éStá-c:Utsã.
tivo. 

O Sr. Odacir Soares - Estive vendo on~ 
tem, não sei qual foi a central sindical que 

·estabeleceu uma reposição salarial_ de quase 
200%. Vi isso na televisão e não me lembro 
qual foi a centeal sindical que, em assembléiã 
geral, que deveria ter meia dúzia de pessoas, 
decidiu que a reposição deveria ser de 170%. 
Ora,- issO no monientó em que o Governo 
procura se reorganizar internamente, piocu
ra reduzir os seus gastos, procura enxugar 
a máquina estatal, procura privatizar empre
sas estatais, procurã conter o volume de di
nheiro em circulação, no momento em que 
o Governo faz um aperto geral para si mesmo 
e para toda a sociedade brasileira, falar-se 
em repoísção salarial em tomo de 170%, evi
dentemente que isso é um verdadeiro absur
do. Ora, de que adianta aumentar o salário 
em 100%, 150% se essa reposição vai refletir 
nos preços e, conseqüentemente vai refletir 
na.inflação? Entendo que realmente a socie
dade brasileira, como um todo, está sendo 
sacrificada para que possamos ter, mais 
adiante, num momento mais próximo ou um 
pouco mais distante, uma sociedade mais or
ganizada, uma vida melhor; possamos ter o 
Governo investindo seus recursos orçamen
tários em atividades eminentemente sociais, 
como quer o Presidente Fernando CoUor de 
Mello, na Pasta da ação Social, na Previdên
cfa "SOcial, no saneamento, na educação, na 
saúde etc, o que não vinha oconendo até 
recentemente. Por que todas essas atividades 
que são próprias do Estado, estão inteira
mente deterioradas no Brasil? Por falta de 
investimentos maciços. O Estado estava- 'in
vestindo seus recursos no pagamento da dívi
da externa, e a outra parte dos recursos estava 
investindo no saneamento das empresas esta
tais, faltando, conseqüentemente, recursos 
para serem aplicados na área social. Então, 
eu queria apenas consignar esta última frase: 
a inflação é o grande inimigo do salário do 
trabalhador, num País com realidades Sócio
econdmicas tão diversíficadas quanto o Bra
sil. E V. EX', ao fazer referências a esses 
dados, não sei se levantou esses preços em 
Brasflia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, 
em Rondônia, no Rio Grande do Sul, em 
Roraima ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -~ Não,~ 
foi na Bahia. 

O Sr. Odacir Soares- .. -.ou na Bahia mes· 
mo. Quer dizer, o Brasil é um País de diversi
dades sócio-econômicas muito grande. Essa 
questão de taxas e índices ínflacionários é, 
do ponto de vista técnico, muito complexa. 
Os índices sáo considerados em face da sua 
incidência sobre as despesas ou s-obre os salá
riosdecada trabalhador. De modo que, repe
tindo uma frase, se não me engano, da Minis· 
tra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, 
ou do Ministro do Trabalho e Previdência 
Social, António Rogério Magri, continuo en
tendendo - e todo o- Brasil sabe disso -
que o grande adversário do salário e de uma 
vida melhor para qualquer assalariado é a -

i~ação, que o Governo já conseguiu reduzir 
para índices de 3% ou 4%. Se consíderás
senws, hoje, que o índice é de 10%, mesmo 
assim seria uma vitória imensa do Governo, 
porque-a inflação em março estava em torno 
de 84% a 85%, E o Governo nem queria 
tanto. O Presidente Fernando Collor de Me
llo, no primeiro momento, não desejava que 
se atingisse um índice tão baixo, quase que 
tão insignificante como o índice que atingi
mos. O Governo já foi vitorioso além das 
suas expectativas. Então, para finalizar, o 
grande adversário ·do salário do trabalhador, 
é a inflação. Esse inimigo é que temos que 
combater, com todas as nossas forças e com 
todas as nossas armas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Essa 
interPretação, já ouço há mUitos anos. Ima~ 
gine V. Ex~ que eu também -V. Ex~ cita 
declarações da Ministra Zélia ou do Ministro 
Magri- citaria declarações do Joaquinião 
de que combater a inflação, fazer a inflação 
chegar a zero, Delfim já conseguiu, Bresser 
conseguiu, Funaro conseguiu e o Mafison 
também, praticamente, conseguiu. Esse últi
mo não teve tanto êxitO", mas, todos fizeram 
baixar a inflação, no primeiro momento. 

Então, baixar a inflação é fácil, fazer um 
arrocho. Houve up1a nova metodologia do 
confisco de 80% da economia, dos nossos 
bens individuais- isso foi retirado do merca
do. Então, na questão da inflação, dizer que 
o principal foi fazer o que já está feito, istO 
não aceito, porque baixar a inflação-nós con
seguimos. Agora, manter a economia, o de
senvolvimento, nós não conseguimos; baixar 
aj_I1flação a custo -de salário é fácil conseguir, 
embora o salário náo seja o responsável pelá 
inflação. Uma vez, há muitos anos, li uma 
declaração atribuída a um prefeito de São 
Paulo, se não me engano, dizendo que para 
resolver os prqblemas de infra-estrutura de 
São Paulo a melhor maneira era não aceitar 
mais nenhum nordestino que chegasse a São 
Paulo. Agora, a maneira mais fácil de se coro_:"' 
bater a inflação é fazer os nordestinos retor
narem para suas origens. E se V. Ex~ fizer
um levantamento estatístico do número de 
viagens de ónibus de São Paulo para o interior 
do Nordeste, V. EX' vai tomar conhecimento 
de quantas são as viagens extras que têrn sido 
feitas para os desempregados de São Paulo 
e do Rio que estão retomando às suas ori
gens. Se V. Ex• for visitar um Município do 
interior da Bahia, verá várias famílias que 
retomaram do Sul do País por não terem 
mais condições de viver, por não terem mais 
emprego. 

Veja V. E:<f que esse quadro como um todo 
é que deve ser olhado. Como V. Ext mesmo 
disse, o índice inflacionário varia: Chega a 
Ministra e diz: a inflaçã_o é zero. Todos nós 
temos que bater palmas: a inflação é zero .. 
Mas será mesmo? Aí é que resta dúvida! 

Antes de continuar meu pronunciamento, 
Sr. Presidente~ ante.s que a luz vermelha co~
mece a piscar, estou vendo o nobre Senador 
Ney Maranhão, não sei se S. Ex• está queren
do, também, apartear. 

O Sr. Nejr Maranhão- Senador Jutahy 
Magalhães, queria acompanhar o discurso ~e 
V. EX' e, se me der licença, mais para a frente 
poderei aparteá-lo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
não. 

Sr. Presidente, continuo. 
Diante de evidências estatísticas insofismá

veis que demonstram que a inflação não está 
sob controle, o Governo se desconcerta. Há 
duas semanas percebe-se_ o amaranhado em 
que a equipe ministerial está envolvida. A 
incOnsistência económica do Plano, que re
lança a inflação sem conter o excesso de liqui
dez evidente no elevado nível de recursos 
aplicados no over nighyt - US$ 56 bilhões, 
segundo o Jornal do Brasil -, segue-se a fra
gilidade jurídica; no final de abril a quanti
dade de dinheiro estava em USS_ 43,75 bi

, lhões, 35% do PIB, algo bem superior aos 
números de 19 de março: 19,5 do PIB. 

Aqui, a primeira tentação de todos os últi
mos Governos é a de manipular o índice de 
inflação. "Prefixação"' "expurgo", "desinde
xação" e "de5sazonalização" são sinónimos 
desta intransigência com os fatos que se ne
gam a dobrar-se aos-decretos administrativos. 
Em 1973, o Governo Médici "prefixou" a 
inflação em: 12%. Os trabalhadores ganha
ram nas ruas e na justiça: o PT é um dos 
maiores frutos dessa luta do novo sindica
lismo paulista. Durante os anos 81183, o Go
verno Figueiredo também usou e abusou dos 
expurgas. Chegou a demitir uma equipe intei
ra do IBGE, chefiada por Marco Antônio 
Aguiar, quCSe Pegou a tão vergonhosa deter
minação. Resultado: _os índices foram recal
culados e os salários recompostos por força 
da lei. · 

O mesmo viria a ocorrer com o Plano Bres
ser, cujo seqüestro de 27%, criuo giandes 
tensões sociais, entre elas a invasão na CSN, 
par acabar sendo devolvidos pela Justiça do 
Trabalho. 

Desta vez_ o mago cede lugar à feiticeira 
que nos ensina a boa técnica da dessazooa
li~ação: "há que retirar do índice o- "efeiio-es
taç"ão"'. Se chega o inverno, retira~se do (nde
ce as roupas de inverso. Supõe-se, então, que 
as pessoas e:nf:rentem o frio com roupas leves 
de verão ... Na verdade, quando se fala na 
retirada do vestuário do índice da inflação 
em nome da sazonalidade, verifico que o Go
verno - tão preocupado com os de_scami· 
sados -em lugar de se preocupar em criar 
condições para o descamisado ter sua camisa, 
visa mais a retirar a camisa dos que ainda 
a tém ... 

Ora, qualquer mudança de índices. neste 
processo, nada mais faz do que reduzir acre
dibilídade. Prova disto é que pesquisa feita 
pela MSC, e publicada no Correio Braziliense 
de 13 de maio passado, demonstra que o 
apoio da população -ao-Plano vem caindo: 
48,8% ainda apóiam o Presidente, contra 
37,8% contrários e 13,5% qUe não reSpon
deram. Na cidade~satélite de Samambaia, a 
mais pobre do Distrito Federal, o "Plano Bra
sil Novo" é, porém, rejeitado pela grande 
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maioria: 73,5% o mesmo Jornal Comprova 
o ceticisroo da população coin as ã.nunciadas 
demissões no serviço público: 55,5% do:!> 400 
entrevistados são contra estas demissões; 
consultados se as demissões se constituem em 
fatos impOrtantes, 0,8% afirmam que não 
pensam assim. · 

Toda mudança de critérios e tentativa de 
manipulação de índice só levarão, portanto, 
â fragilização do Governo e aumento das t~n· 
sões sociais. A Constituição -é clara: não pode 
haver redução do valor real do salário. Como 
isto está ocorrendo, tém os assalariados pleno 
direito de recorrer à Justiça do Trabalho para 
recuperar suas perdas. Culpar os salários pela 
inflação é grosseira deturpação dos fatos. Os 
salários sempre correm atrás da inflação, com 
perdas e sofrimentos neste rastro de pobreza 
e aflições. A inflação, no Brasil, origin::t-se 
dos desequilíbrios do setor externo, pressio
nada pela dívida externa ·a produzir megasu
perávits cada ·vez maiores, que são compra
dos pelo Governo para fazer frente aos com
promissos em dólares. Ainflaçáo_está no défi
cit público,mas este não está nos salários dos 
servidores. Está no déficit financeiro provo
cado pela dívida. Sobre isto" o "Plano Brasil 
Novo" ainda nada disse! 

Na realidade, tanto a fragilidade técnica 
do Governo quanto sua fragilidade jurídica 
têm origem na soberba tecnologia. Os econo
mistas re~m-~gressos dos bancos universi
tários vêm com muita energia mas pouca hu
mildade e nenhuma experiência, Veja-se o 
caso da Ministra Zélia Cardoso de Mello aqui 
no Senado Federal. Comportou-se como uma 
colegial "tomada pelo tento", Em todo mo
mento tratou esta casa senão com desprezo, 
pelo menos com sentimento de confronto. 
Mas não estávamos aqui nem para dar nem 
para tomar lições. Estas as tiVemos na vida 
pública que nos delegou os mandatos. Está
vamos e aqui estamos ·corporificando uma 
instituição que se constitui em poder autó
nomo e independente da República, com o 
objetivo de exercer a sagrada função de fisca
lizar o Executivo. Dona Zélia tomou-nos co
mo "banca examinadora". 

Toda a equipe económica, aliás, vem Com
padecendo deste mal. Crem-se legitimados 
pela maioria dos votos conferidos a<? _Presi
dente Collor no dia 17 de dezembro e querem 
governar apenas com esta delegação. Esta, 
porém, é apenas urna legitimidade de origem 
que pode não se realizar em processo, depen
dendo da forma como as decisões de governo 
são tomadas e implementadas. 

O Governo não é um posto. É um conjuiÍto 
de poderes que interagem sobre:: um comple
xo sistema de instituições, no ~vértice do qual 
se situa, naturalmente, o Presidente da Repú
blica. O Poder EXecutivo, nem de longe, é 
monocórdio. Nem deve ser. É apenas o lugar 
onde se condensam os mais diversos interes
ses da sociedade que luta por seus direitos. 
Suas diversas agências respondem por esta 
trama contraditória e se constroem como ins
trumentos da legitimação. 

Até agora, porém, a equipe económica 
continua governando do alto de uma ficção; 

a legitimidade do Presidente Collor. Já disse 
e repito: esta legitimidade decorre de um ex
pectativa pretérita que deve_ se concretizar 
em p!oceSso. Ê. mais fá~il_e freqüeote na his
tóriá:- dos_ povos _a deslegitimação do que () 
Seu coDtfário... -

A equipe económica tem que descer do 
seu pedestal com pés-de-barro e entrosar com 
a administração pública. O País detém, na 
áre['"'ecón_ô-I!)Íca, uma das equipes técnicas 
riiãiSie_speitadas nos organismos internacio
iláís.- Consta até que o Japão considera oBra
sil um País com vocação natural para a expor
tação de serviços técnicos. Temos uma bri
lhante eqUipe, concursada, na Receita, (De
partamento da Receita), na Despesa (Depar
tamento do Tesouro Nacional), na gestão de 
pol(ticas de conjuntura (Banco Central), na 
execução da política de investimentos (BN
DES) e na formulação de estud~s para o Pla
nejamento {IBGE, IPEA). Corno estão estas 
equipes situadas no coração da equipe da Mi
nfstr.a ~lia? Quais dos antigos servidores da 
Casa: foram e estão seDdo chamados a colabo
rar com-as decisões de Governo? Como está 
a estação Órbita! dos povos acadêmicos cha
mados ao Governo pela Ministra da Econo
mia acoplada à máquina de governo na esfera 
económica? 

Parece que este é UQJ. desafio a que não 
se propõe a equipe de Governo, que continua 
tomando suas decisões em fins de _semana 
passados ·em sitfos de recreio no Estado de 
São Paulo, a centenas de quilômtros Pa má
quina que detém a memória da administração 
pública e arma a institucionalidade interna 
do processo decisório. 

Como diz Faoro - "toda a ativídade re
pousa como o nome enfático de Estado, na 
administração pública, cojo cerne é a buro-
cracia", ··-- . , 

Por isto a dança macabra de decisões que 
se alteram a cada semana, como o JOF sobre 
pagamentos em cruzados novos (20% e sobre 
compras com cãrtões de_ crédito (1%). Daí 
também o vendaval de Medidas Provisórias, 
muitas das quais retiradas a tempo de se_ evi
tar o flagrante atestado de inconstit~ciona
lidade pelo Congresso. E também a enxur
rada d_e_ atos administrativos do Banco Cen
tral, tão confusos quanto inconsistentes. Eis, 
para registro dos Anais desta Casa, como a 
importante revista, isto é Senhor, n~ 1078, 
de 16 de maio, registra o caos destes primei
ros 60 dias de governo. (anexo) 

Diante destas evidentes contradições go
ve:rnamentais, não é o Presidente_ da Repú
blica qUe se desfaz em descrédito público. 
É o Estado. É a democracia - entre nós 
como forma de convivência e governo. Por 
enquanto a Nação observa. Já está um pouco 
cansáda:tf.as aventuras domingueiras do Presi
dente levadas ao paroxismo do passeio super
sónico para excitar Os lndices de populari
dade. Agora a população 'já começa -a ficar 
atenta aos índices da inflação e reajuste de 
salários. Não há necessidade de ser carto~ 
mante para "adivinhar qUe a deterioração do 
Plano Brasil Novo é mais rápido que os ante
riores e que suã ãprovaçâo·poderá não passar 

do mês de maio, aliás fatídico ... ANação~ 
com efeito,- começa a se cansat-com a magia 
sem resultados concretos, regada a espetá
cuJos espasmódicos, para exigir que seu coti
diano e destino sejam levados a sério, o que 
nada tem a ver como a seriedade fisíon6mica 
da ilustre professora Zélia e seus discípulos 
no Governo ... 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Ouço 
V. Er com muito prazer. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Jotahy 
Magalhães, ouvi atentamente o pronuncia
mento de V. Ex~ e os aparteS dados os seu 
discurso. V. Ex\ nesse pronunciamento, está 
sendo um crítico contundente do Governo 
que se instalou há 60 dias. Nobre Senador. 
Roma não foi feita em uni df3. V. Er, em 
seu pronunciamneto, falou, até, nos esportes 
que o Presidente da República pratica. V. 
EX' falou nos descamisados, nas pesquisas de 
opinião pública nas demissões, no déficit pú
blico e nas medidas provisórias. No entanto, 
Senador Jutahy Magalhães, há 60 dias a Na
ção brasileira já SeõtiU-quf: existe· Governo 
neste País. Estamos esquecidos de que ses
senta é pouco dias no Palácio do Planalto 
e nos Ministérios ilão havía Governo. Tínha
mos, como diz o adágio popular, uma "casa 
da mãe joana", onde todos mandam e nin
guém obedece. Tínhamos MinistroS sem 
apoio para tomar decisõ_es. Agora, os Minis
tros tém condições de tomar decisão, às vezes 
erradas é verdade, mas há um Preside_nte da 
República que assume a responsãbitidade: da
quilo que seus Min!stros fazem, e assUme_ pu
blicamente, como o fez, ainda esta semana, 
em rede de televisao:-Essa foi Uma afirma-Ção 
feita quando da sua posse e reafirmada agora. 
O Presidente da República é criticado- por 
praticar esportes, S. Ex• é moÇo_ e· SimpZ.e" 
gostou de praticar espo-rtes. Porque Sua Ex
celência pratica esportes nos fins de" semana, 
o assunto é trazido às tribunas do_ Senado, 
da Câmara, com a cobertura da imprensa, 
de modo geraL Entendo que a vida particular 
do Presidente da República não diz respeito 
a ninguém. Aliás, o próprjo Papa pratiCa -eS-
portes, gosta de esquiar. ·Mas é do conheci
mento de todos: corpo são, mente sãl A prá
tica de esportes é saudável! Há o problema 
da inflação, há o problema de desa-certos, 
que temos que reconhecer, e eu, como Vice· 
Líder do governo, sou o primeiro a reconhe
cer que alguns erros, alguns desacertos foram 
cometidos. Inclusive, tive ocasião de_ solidari
zar-me com V. Ex•, no que concerne à ma
neira como o Secretário João Santana alar
deia a demissão de funcionários. Não é por 
aí. Nesta semana, durante um debate na tele
visão, tive oportunidade de mandar um reca
do ao Sr. João Santana: "Aja mais e fale 
menos". É evidente que temos que enxugar 
essa máquina, Senadorl Na área da educação, 
por exemplo: a Sorbonne, Universidade co
nhecisa no mundo_ inteiro, tem 800_ funcio
nários, incluindo professores ~ tenho esses 
dados estatísticos - oara 22 mil alunos. A . 
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Universidade Federal do Rio de_ Janeiro tem 
7.987 funCioriários parã· 32 mfl.al~lios. Por 
aí V. Ex" vé. Nessa área universitária, profes
sores e funcionáiiõs sáo mar pago!'. por haver 
exces-so de pessoal, por malandragem, nobre 
Senador. Isso está acontecendo também no 
Serviço Público, onde existem trinta a qua
renta pessoas fazendo o trabalho de dez. Sin
to na pele esse problema. V. Ex• e eu, como 
todo brasileiro, temos um coração deste ta
manho. Por isso, não aceitamamos ·as demis
sões; mas há pessoas ganhando à custa de 
milhões e_ núlhõcs de brasileiros que pagam 
impostos. Esse dinheiro é canalizado para o 
pagamento desses funcio-nários. que não dão 
qualquer rendimento. Deve-se enxugar a má
quina e melhorar o salário daqueles que fi. 
cam, para terem responsabilidade maior _!las 
coisas públicas. Quanto ao problema do a~a~
tecimentO, quero dizer a V. EX: que conheço 
muito bem essa área de abastecimento: fui 
Presidente da Cobal/Nordeste, e a comandei 
do Estado de V. Ex· até o Estado da Parafua, 
durante dois anos, e sei perfeitamente a-pres
são dos grupos que controlam o ab:u:.tecimen
e, tive ocasião de denunciar aqui a ação dos 
monopólios nesse sentido: a sabotagem, a 
meneira indireta que essa gente (az para que 
este plano não dê certo. Porque o que essa 
gente quer é cada dia ganhar mais. A visita 
do Presidente Collor, de vez em quando, ao
supermercado, não é demagogia. É porque 
Sua Excelência quer ver com os próprios 
olhos, pelo menos aquilo, o mínimo que o 
trabalhador brasileiro precisa para se alimen
tar, o mínimo para sobreviver. que é essa 
cesta básica. Quero dizer a V. Ex~ que dentro 
de pouco tempo, acredito que agora no mês 
de _junho para julho, a Companhia Nacional 
de Abastecimento, que foi unificada à Cabal, 
Cibrazém, Seap, SFP, funcionará plenamen
te_ Inclusive, apresentei um projeto e tenho 
certeza de que V. Ex~ vai apoiá-lo, com ~ 

finalidade de evitar que órgãos como Fae, 
Inan e LBA, tenham poder de compra, de 
acordo com arL 23 da Constituição: centra
lize tudo nessa Companhia, que é empresa 
muito grande e tem condições de comprar 
em melhores condições para abastecer esses 
órgãos que citei há pouco, pois ela foi reestru
turada,_estava quebrada, onde existe, só de 
atraso no pagamento de funcionários, naCo
bal, um bilhão e 960 milhões de cruzeiros, 
que ó GQverno vai indenizar e demitir 70% 
desse_ pessoal, porque náo tem o que fazer. 
Ela foi criada na época dos governos milita~ 
res, V. Ex~ sabe, para que essa gente,_quando 
safsse da caserna, fosse aprOveitada. Em de
corrência disso~_a Coba1 tornou-se um elefan
te branco, a CFP uma foD.te de escândalo, 
·bem como a FAE e outios. Então, isso tudo 
tem de ser consertado devagar. Esse órgão 
vai funcionar como uma cesta básica e, para
lelamente a esta cesta bâsica, para ajudar aos 
descamisados, não ãqueles operários do 
ABC; da área da indústria automobilística 
que ganham muito dinheiro comparados aos 
miseráveis, 75% do País. Essa Companhia 
vai unificar· e vai ve'rider-14 Produtos alimen
_tares e mais g -produtos de limpeza em todo 

o ~aís e, agora, éom um<l: diferença. V. Ex~ 
vê a luta que estamos teJ!d() J!a Sudene, na 
Sudam para mudar a fisionomia, o trabalho 
dáquela área onde V. Ex~ sabe, como eu, 
como nordestino -V. E~ sempre luta pelo 
Nordeste, pela sua Bahia - da indústria da 
!'ieca, a indústria daqueles que procuraram 
se locupletar esse tempo todo através de in
centivos, formando fazendas e mais fazendas 
de 30, 40 mil hectares onde não davam em
prego à população. O Governo que"r m~dar 
esse sistema, prestigiando o pequeno, o micro 
e o médio empresário. A prioridade é com
prar o grão do micro e pequeno produto!, 
.em todo o -País, e repassar para os -pequenos, 
a fim de abastecer todo o País. Esse trabalho, 
nobre Senador, não se pode fazer em 60 dias. 
V. E_x• tem que reconhecer que por trás da 
imprensa falada e escrita estão os "tubarões" 
que estão usando a boa fé dessa gente, p~a 
tirar partido daquilo que eles sempre toma
ram. Respeito o ponto de vista de V. Ex~ 
a quem sempre digo: é um Senador que não 
faz rodeio nas coisas que diz. Lembro-me 
de que, quando veio o Sr. Ministro Vicente 
Fialho, como V. Ex1 o inquiriu, e a resposta 
foi dada quando S. Ex' saiu: as verbas mal 
empregadas desse GovernO, onde até foi 
construído um campo de aviação, lá no inte
rior do Ceará, para uso do Presidente da Re
pública, e a verba para esse empreendimento 
era destinado ao DNOCS, para as micro e 
pequeri.as empresas, para que o pequeno pro
dutor produzisse. Aquele campo de aviação 
foi construído e, até hoje, não desceu o Presi~ 
dente e, como disse aqui, s6 têm descido uru
bus. Portanto, nobre Senador, eu, como Vi
ce-Líder do Governo - estou me alongando 
demais nesse meu aparte - e V, E~, como 
eu, estamos no papel de mostrar os erros. 
Veja V. Ex~ que o Presidente tem a humil
dade de, quando erra, recuar, Isso é uma 
qualidade de estadista. Não foi uma vez, nem 
duas que ele recuou em seus pronunciamen
tos e nas_ suas posições. Portanto, V. Ex~. 
.:::orno Senador de oposição, e eu, como Vice
Líder do Governo, temos um interesse co
mum, que é O bem-estar i:leSte País. Tenho 
certeza de que V. EX", mesmo com essas críti
cas contundentes ao Presidente da República 
e ao seu Governo, intimamente, como bom 
brasileiro, como Senador autêntico e defen
sor do Nordeste, está dando também uma 
contribuição para que o Governo acerte. 
Obrigado pelo aparte. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agra· 
deço a_V_, Ex~~ nobre Senador N ey MaranhàÇJ. 
V. Ex' sabe da satisfação com que recebo 
os apartes de V. EX" e, às vezes, até os provo
co para que V. Ex*, em nome da Liderança 
do Governo, posSa manifestar o ponto de 
vista oficial. 

Sobre seu aparte, posso fazer algumas ob
servações interessantes. V. Ex~ afirma, com 
a ênfase de quem não participou do Governo_ 
passado e com a força de V ice-Líder, que 
não tínhamos Governo, que era uma verda
deira "casa da mãe joana". Mas veja V. Ex~ 
o seguinte: quem dá força, quem dá susten-

t~ção _ _<.t. esse_ Governo, suste_I].tação coB-gr~§
sual? São exat(!IP-~nte aqueles elementos que 
votaram pelos cinco anos de Governo Sarney, 
são exatamente aqueles elementos que defen
diam todas as atitudes políticas e_ adminis
trativas do Governo Sarney, e quando V. E"x~ 
acusa o Governo "Samey não tenho o dever 
de defendê-lo. Agora, todos aqueles que se 
locupletaram do Governo Sarney durante 
cinco anos, e que hoje apóiam o Governo 
Collor, deveriam estar aqui para defender 
o ex-Presidente, porque na época em que 
Sua Excelência tinha poder eu e outros aqui 
o acus~vamos. 

O Sr. Ney Maranh,ão- V. Ex" tem o exem
plo do Governador do Maranhão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES..,- E vários 
foram os Senadores aqui que me apartearam 
naquela época para defender o Governo. E, 
hoje, é um silêncio total quando o Governo 
Sarney é acusado, _ 

O Sr. Ney Maranhão - Rei morto, Rei 
posto. 

0-llR. JUTAHY MAGALHÃES - Sim, 
é exatamente isso, mas é com isso _que não 
concordo. 

O Sr. Ney Maranhão · Nós não concor
damos. 

O SR. JU'I' Ali"Y MAGALHÃES - Acho 
que é exatamente fia hora em que Sua Exce
lência está afastado do poder que os seus 
defensores deveriam estar, aqui, para-defen
dê-lo com mais ênfasel 

O Sr. Ney Mar3nlião- Correto, Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pelo 
menos assim agiria eu e acredito que V. Ex• 
também. 

O Sr. Ney Maranhão- Quando _o Presi
dente Jango caiu, eu tinha a obrigação e visi
tava S. Er todo o ano no Uruguai. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Veja 
V. Ex~ que não estamos vendo isso aqui. E 
o Governo Collor aproveita-se- dos erros do 
Governo passado, nomeia os indicados por 
aqueles que auxiliaram o Governo passado, 
toma as atitudes idênticas às do Governo pas
sado, onde "dando é que se recebia," e agora 
V. Ex• não pode mais desmentir que o Go
verno atual está agindo dessa forma, do ''é 
dando que se recebe". Então, veja V. EX"., 
tenho que ter paciência para esperar que o 
tempo passe, mas já é hora de criticar o que 
está errado. 

'\!. E r fala que o Presidente assume a res
ponsabilidade de sua equipe. Isso é bom, isso 
é correto. Correto, como u:ma forma de mos
trar prestígio aos seus auxiliares. NãO sei se 
Sua Excelência vai agir assim durante muito 
tempo. Não sei se Sua Excelência vai tir"Cõri· 
dições de dizer que assume todos os erros 
da sua equipe, porque a sua equipe está er
rando demais. 

O Sr. Ney Maranhão - Sua Ex.celênci3 
já deu o recado, Senador, na última reunião. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Se a 
sua eqUipe está errando demais, Sua Exce
lência não pode ficar sempre nessa· condição 
de ser e o responsável por esses erros. 

O Sr. Ney Maranhão --Sua Excelência 
já deu o recado. O que errar agora vai para 
a rua, Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Neste 
caso, Sua Excelência já deixa de ser o re::,pon
sável pelos erros cometidos e pelas ações de 
sua equipe. Mas, veja V. Ex• que não está 
tão cedo de se criticar. assim, o atual Gover
no. E V. Ex• com a autoridade de 1'' Vice
Líder do Governo, está dizendo que "Sua 
Excelência já está dando o recado". 

O Sr. Ney Maranhão - Já deu o recado, 
na última reunião. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-~' .o pró
prio Presidente já está críticando a sua equi
pe. 

O Sr. Ney Maranhão - Sua Excelência 
dá a oportunidade, errou uma vez, errou a 
segunda, na terceira tem que ir para a rua, 
Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois é. 
então, enquanto isso, es~amos aqui, também, 
para criticar, porque na medida em que Sua 
Excelência for errando, estamos aqui para 
tentar criticá-lo, para ver se ·exatamentC aju
damos a que acerte. 

V. Ex• fala que ninguém_ tem nada a ver 
com a vida particular do Presidente. Eu tam· 
bém concordo. Entendo que a vida particular 
deve ser respeitada por todos. Agora, se V. 
Ex~ considera vida particular aquelas fanta· 
sias de fim de semana, com todas as televisões 
atrás, com todos os jornalistas correndo ao 
lado dele, bufando de cansaço, se isso é . .Vida 
particular ... 

Isso é uma estratégia de mar"keting poHtico. 
Eu não critiCO- o fato .. , 

O SR. NEY MARANHÃO- Como é que 
Sua Excelência pode fazer um esporte secre· 
to? 

O SR. JUTAHY.MÁGALfiÃES -Note. 
V. Ex• a c-oincidência. Di!sde a viagein à Eu
ropa, Sr. Senador - V. Ex• é sempre um 
homem veraz, eu conheço e sei que V. Ex• 
não está infonnando errado consciéntemente 
- se V. Ex• se der ao cuidado de procurar 
se infomiar, até com eles próprios, pode pro
curar o Sr. Cláudio Humberto e perguntar 
se na Viagem à Europa, sempre que o Presi
dente ia dar a sua corridinha, andar de bicicle
ta, ou qualquer coisa, o Sr. Cláudio Huf!I· 
berto não tinha a preocupação de av~sar a 
todos os órgãos de imprensa para irem ftlmar 
o Presidente. 

Então, Sua Excelência não quer fazer isso 
secretamente; Sua Excelência quer um traba
lho de marketing, pronto. 

O Presidente é um bom comUnicador, isso 
é inegável. , 

O SR. NEY MARANHÃO --:.Sénador, nes
sa idade eu ainda pratico um esporte. Hoje 

à tarde oest~u pratiêando um esporte aqui no 
tatame do Senado. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Agora, 
v~ja V. EX~-que miá estotúratando da vida 
particular do Presidente, faço diferenciação 
entre o Senhor Presidente da República e __ 
o Sr. Fernando Collor. 

O Sr. Fernando Collor, tenho razões múlti
plas para não tratar da sua vida pessoal, em 
respeito à amizade e tradição de família, in· 
clusive o defenderei se alguma coisa for feita 
à sua pessoa ou pessoas de sua famt1ia. 

O Sr. NeY OMararihão - Todos nós temos 
certeza disso, Senador. 

o SR. JUTAHY-MAGALHÃES- Disso 
V. Ex~ pode ter certeza, agora. ao Senhor. 
Presidente da República não. A es.te eu_~q~~ 
estarei combatendo todos os dias, se for ne
ccss.áljo. 

V. Ex~ abordou, também, as visitas ao su· 
pennercado. Não acho necessário Sua Exce~ 
lência-ir pessoalmente com todas aquelas má· 
quinas de televisão para isso. Isso aí qualquer 
auxilíar de sua confiança -se Sua Excelência 
tem algum auxiliar de confiança - poderia 
dar as informações a respeito dessa questão 
de preços. Mas_, _ _talvez não tenha auxiliar de 
confiança:-- -

O Sr. Ney Maranhão - Mas Sua Exce
lência às vezes pensa como um adágío popu
lar do Nordeste, o dono do defunto é que 
pe-ga na al_ç:a do caixão,_S_enador. __ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois é, 
mas é porque o dono de defunto precisa pegar 
na alça do caixão quando ele tem a força 
suficiente e tem necessidade dele próprio pe· 
gar. Ele, tendo amigos, ajuda a carregar, por
que ninguém carrega caixão sozinho. 

V. Ex• fala que os descamisados, não os 
operários do __ ABC, merecem a atenção do 
Senhor Presidente. Aí eu discordo plenamen
te. 

O .~fr. Ney M8ranhão -Merecem. 

O SI!. JÚTAHY MAGALHÃES- Enten
do -Que todos merecem. E aqu~la_ história de 
que 10% não têm. Todo o brasderro tem que 
ser dirigido pelo Governo como um todo. 
Há discriminação contra a elite, contra operá
rios do ABC etc. 

O Sr. Ney Maranhão - Estava fala.nd? 
apenas que esses ganham e são os mais aqm
nhoados. 

O_SR. JUTAHY MAGALHÃES -Quanto 
aos descamisados, gostaria que o Presidente 
tivesse a preocupação de dar ~amisa aos d~s
camisados e não retirar a_cam.Isa dos que am
da a têm cOmo está sendo feito atualmente. 

No qu~ diz respeito a XingO, mais uma 
vez vai haver festa para comemorar a recupe
ração dos trabalhos, do tempo perdido na
quela usina. 

O Sr.- Ney Maranhão ---:- Louvo a luta de 
V. Ex•, nobre Senador Jutahy Magalhães, no 
Senado Federal, em favor da Usina hidrelé
trica de Xingó. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES- O Presi
dente da República, Fernando Collor de_M~
llo, deverá ir, agora, na próxima semana, à 
Usina Hidrelétrica de Xingó assistir a uma 
festa. Entendo que esse é o nosso maL Faze
mos festas quando anunciam uma obra. En
tendo que deveríamos fazer festa quando 
concluísse a obra. De anúncio em anúncio, 
o Brasil já gastou não sei quanto nessas festas 
que a USina de Xingó estaria pronta em pou
co tempo. É melh()r '!-Piaudirmos no final. 

O Sr. Ney Maranhão - No entan(o, V. 
Ex' está satisfeito pelo início dessa obra. 
Aliás, todos nós, do Nordeste, estamos. 

O SR. JUTAIIY-MAGALHÃES - Estou 
satisfeito quando se fala disso. Saiba V. EXf 
que não venho ao Senado Federal para aplau
dir o Senhor Presidente da República por 
ir a Xingó. 

O Sr. Ney Maranhão- Correto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Posso 
aplaudir quando concluir a obra. 

O Sr. Ney Maranhão - Se Deus quiser, 
estaremos vivos, e vamos assistir à inaugu
ração da Usina Hidrelétrica de Xingó. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- No que 
concerne ao recuo, entendo que é uma qu-ali
dade de Sua Excelência. Como disse o Sena
dor Divaldo Suruagi, é o bem-te-vi, é o coli
bri, é aquele que vai para frente, para trás, 
fica voando e, muitas vezes, não tem o desti
no certo. 

A minha critica está centrada na equipe 
económica do Governo, a meu ver, mais ain
da a forma como eles administram, a falta 
de humildade dessas pessoas. V. Ex~ lem
bra-se quando a Ministra esteve aqui. S. EX' 
teve 30 dias para escolher um dos 30 dias 
para vir. E chega aqui e ainda tem o displante 
de dizer que tem outros compromissos mais 
sérios para atender. 

Ora, Sr. ~.residente, isso não podemos 
aceitar: temos que ter o auto-respeito ___; e 
a isso temos que r'eagir. E há o caso que 
foi citado, por eXeinplo, pelo Senado José 
Ignácio Ferreira. Ontem, a questão foí abor~ 
dada na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Não tratamos do crime de res
ponsabilidade. Mas isso está previsto na 
Constituição. -E o Congresso que tem ter o 
auto-respeito de fazer cumprir aquilo que es-_ 
tá determinado na Constituição. Sabemos 
que não somos nós que vamos elaborar proje
tes de lei sobre crimes de responsabilidade 

'e mandar para a Cânlara e da Câmara vir 
para cá. Mas temquehaveror~~eitoàCons
tituição. Se o próprio Congresso abdicardes
se seu direito, então estará sendo mais uma 
vez submisso ao Poder Executivo. 

O Sr. Ney Maranhão - Isso, todos nós 
temos a obrigação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não é: 
isso. É que a Ministra tem a obrigação de. 
responder. Te~! ~ini, tem ~e responder ã_s 
informações solicitadas pelo Senador Jam1~ 
Haddad Sei das dificuldades que S. EXf vru 
enfrent~, para obter todas as informãç6es. 
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Mas, se S. Ext desejar cumprir aquilo que 
a"Constituição determina, pode, inclusive, 
m~dar as informações mais fáceis de· serem 
colhidas: ou as.da Capital de São Paulo, da 
Capital do Rio de Janeiro e outras Capitais 
que se façam necessárias. 

DOCUMENTOS A QUE SE REf'E· 
RE O SR. JUTAHY MAGALHAES 
EM SEU DISCURSO: 

A CORTE DE HENRIQUE IV 

- Rãymundo Faoro 
O Henrique IV em causa não é o usurpador 

E depois de ela complementar, indicando inglês que derrubou do trono Ricardo II, iní· 
no ofício- por que não atende_em 24 horas ciando a disputa entre York e Lancaster. O 
a essas nece_ssidades totais. Contudo, acho nosso Henrique IV é menos épico, ainda q!!_~ 
que a Ministra deye estar colhendo as infor- -·trágico, naquela fronteira que flutua entre 
mações para poder complementá-las. a tragédia e a comédia. Ele existiu na Itália, 

. . . , _ _ ou,-c-om mais propriedade, no imaginário i ta-
~-o res~etto à mstltutçao q~e temo~ de liano, onde Pirandello foi buscá-lo, para a 

e:ugu_. aqu1 no Congress? N_a~onal. __ N_ao ~ __ glória _do teatro. Esclareça-se que ele não é 
Oposição~ 9ovemo, é a mst1tmção, da qual · a _flor. da imaginação do poeta: ele é filho 
todos partlctpamos. --da história do imaginário, transferindo-se, 

O Sr. Ney Maranhão- Nesse ponto é-um: 
Poder que tem o respeito a outro, Sr. Sena.M 
dor. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- É isso 
que temos que fazer e é-isso que procuramos 
realizar. Vamos trabalhar em conjunto para 
isso. 

Para complementar, Sr. Presidente, vou 
tratar, rapidamente, de um assunto do SenaM 
dor Chagas Rodrigues. O que precisamos fa
zer no Congresso, reconhecendo e fazendo 
mea culpa, é conseguir passar à opinião públiM 
ca a. impressão de que estamos trabalhando 
com seriedade e com eficiência, cumprindo 
a nossa obrigação de legislar, de fiscalizar. 
No dia em que conseguirmos iSso, poderemos 
discutir todos os outros assuntos. Enquanto 
não transmitirmOs essa "impresSão â opiriião 
pública, de trabalho e eficiência, J?.âo adianta 
ficar cedendo aqui, ali, acolá, porque sempre 
vão nos cobrar mais do que isso. O primeiro 
dever noss_o é ·demonstrar â opinião pública 
que estamos presentes, estamos legislando, 
estamos fiscalizando, estamos querendo ser 

. eficienteS: Trabalhando todos, de uma forma 
ou de outra, apoiando ou não o Governo, 
mas trabalhando todos, pelo bem do Brasil. 

Sr. Presidente, peço a· v. E~ que comple
mente o meu pronunciamento_ com os anexos' 
que fazem parte dele. 

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

-- comiábula política, onde quer que as condi-
ções sociais exijam que ele viva e governe. 
Ontem, a Itália. Mais tarde, um país da Amé
ria do Sul, paisagem que Pirandello visitou, 
como colega de Shakespeare, preocupado em 
identificar, em algum soberano local, o mo
delo ideal. · 

Não importa, no espaço de uma crônica, 
falar-da personagem imperial, com sua co
nhecida carreira de indefinições e sor.bras. 
O ponto de vista, embora dentro do pa~co, 
deixa o rei fora do olho, para acompanhar 
os gestos da corte. Nossos atares se chamam, 
quando não são os cortesãos anónimos, a 
marquesa Matilde Spina, o barão Tito Belcre
di, Frida, o jovem Montesquini di Nolli, o 
doutor em economia e medicina, bem como 
I_n utroque jure DionySius- Genoni. Fiquem 
de fora Franco, Calcio, Morno, Media etc. 
O que os aproxima é a maneira de ver o 
trono, numa· impressionante uniformidade, 
sem nenhum ensaio préyio. Eles estão diante 
de unia -farsa, que- pode não ser uma farsa 
- esta a ambigüidade do espetáculo. Eles 
participam de uma ditadura consentida pelos 
criados da corte - desde os marqueses até 
os carroceiros- pendentes de duas versões. 
Ora eiitendem que a ditadura é uma necessi· 
dade, caminho preparatório da democracia 
-ditadura educativa, nas palavras do barão 
Tito Belcredi-, ora agem como se a oligar
quia absoluta fosse a farsa d~ democrâcia, 
O sistema polítiCo de Henrique IV tinha um 
parlamento, orgulhava-se de seus juízes _e_,_ 

na cúpula, um governo trovejava e. fazia sol. 

Os viajantes e a imprensa local discutiam 
as instituições e seus titulares com respeito 
e seriedade. Todos sabiam, nos altos círculQs 
dos poder, que o parlamento baseava-se nu_M 
mà representação fraudada, e, quando não 
fraudada, fraudulenta. O mapa eleitoral pri· 
vilegiava os burgos manipulados, desfavore· 
cendo aqueles mais politizados. Foi assim que 
o rei, apesar de ser quem é, conseguiu asse-gu· 
rara hereditariedade de sua casa, alongando, 
em outro momento, o mandato do vizir. 

Um capítulo obscuro na trcigédia de Pirafl
dello é o que trata dos juízes. 9 caso_ é que 
houve, pelo capricho ou por força da razão 
do Estado, algumas coisas sérias na cadeira 
ím-perial. O ·parlamenw transferiu o julga· 
menta do caso, que é de sua competência, 
para os juízes. Os juízes repicaram, concluin· 
do-se o -jogo, depois de ·muitas dilações, no 
empate técnico. O marquês Carl?s Montes
quini di Nolli inventou uma doutnna da s~pa· 
ração dos poderes, segundo a qual um poder 
controla o outro. O judiciário, entretanto, 
ao que declarou, em termos impenetráveis 
ao leigo, torna-se, segundo a versão francesa 
que ora consulto, invlsible et nulle. Ele sus
tentou que quando o imperador legisla, é si
nal de que a liberdade não mais existe, expan
dindo-se a ditadura nua e crua. O governo, 
finalmente, não governa~ limitando-se a de
monstrações de sabedoría, de violência, na 
mascarada pirotécnica do reino. 

-Se o parlamento não legisla, nem controla 
o executivo; se o judiciário não sabe o que 
é, se o governo não governa, que é que move 
a máquina? Toda a atividade repouSa, como 
o nome enfático de Estado, na administração 
pública, cujo cerne é a burocracia. Burocratas 
_são, na verd_ade, todos- os parlamentares, 
os juízes e os governantes. _O que os caracM 
teriza não é a responsabilidade perante o po
vo, ne01_ perante o rei, mas os proventos que 
recebem. Desta forma, a farsa continua. Os 
poderes pensam, e com eles pensa o rei, que 
o povo acredita que a fraude é a verdade. 
Em última análise,_ a corte d~ HenriqUe IV 
é o próprio Henrique IV sem manto imperial 
e sem coroa. Ainda bem que não temos ne
nhum Pirandello para perturbar o sono dos 
justos. 
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PÉS DE BARRO 

Fragilidade jurídica do Plano Collor 
obriga o Governo a montar 

operação tapa-buracos 
EUana Simonetti e Inácio Muzzi 

Brasileiras e brasileiros já foram apre..o:;en
tados às duas personalidades que convivem 
no ministro Paulo Brossard, do Supre_mo Tri
bunal Federal. Ora o paladino da democracia 
que despontou no Senador Brossard, do 
MDB e PMDB, ao tempo da ditadura militar. 
Ora o acusador do PT pela morte de dois 
trabalhadores durante a greve _de bóias-frias 
em Leme, ou o advogado da invasão militar, 
seguida de três mortes, da Companhia Side
rúrgica Nacional, em Volta_ Redonda, duran
te o governo Samey, do qual -:f3rossard parti· 
cipou como consultor-geral e ministro da Jus
tiça. Na terça~feira, 8, o defensor do estado 
de direito Paulo Brossard ressurgiu durante 
o julgamento no STF de um pedido de sus
pensão da ~edida Provisórià, a de número 
82, que pro1be a Justiça de proteger os direi
tos individuais em processos contra o Plano_ 
Collor. 

Antes do julgamento no Tribunal) houve 
uma reunião administrativa' em que os minis
tros comentaram não ser este o momento 
ideal para o Judiciário atacar o plano econó
mico do governo. Não ficou eXplícito qual
quer acordo entre eles, tanto é que no mo
mento da decisão dois votos foram discar~ 
dantes: o de Brossard e o de José CeJso de 
Melo Filho. Mas o discurso feito por Brossard 
no momento do seu voto soou como um ato 
de rebeldia. Ele lembrou todos os momentos 
na história brasileira, e na Alemanha de Hi
tler, em que a possibilidade de defesa dos 
direitos individuais foi suspensa. E assinalou 
que se fosse admitida a proibição das limina
res por 30 meses, não haveria 'por que impedir 
que a medida fosse prorrogada por mais 30 
meses, o que resultaria em cinco anos de clau~ 
sura da Justiça em relação a direitos garan
tidos na Constituição. 

Mas foi fora do Tribunal que Brossard se 
permitiu estravasar, mais tarde, seu inconfor
mismo com a situação. A alguns assessores 
ele explicou que seu discurso fora um puxão 
de orelhas nos minisrtros do Supremo, que 
se acovardaram como nos_temp~_s da ditadura 
militar. Quer tenham sentido ou não o puxã_o 
de orelha, o fato é que os outros seis ministros 
presentes no julgamento não alteraram sua 
posíção: escaparam pela tangente e deixaram 
de atender o pedido feito pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, argumentando que a 
medida ainda não havia sido votada no Con· 
gresso. Isso tranqüilizou momentâneamente 
o governo, mas não resolveu o problema dos 
muitos atas do Executivo publicados e em 
vigor, ·comprometidos ou por erros jurídicos, 
ou por brechas por onde escapam os esperta
lhões e que exigem a intervenção--do serviço 
de tapa-buracos do governO. 

Cinco dias depois de ter assinado uma proi
bição de saques do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, o governo anunciou, na 
~xta-feira, 4, que pretende reabrir a oportu· 

nidade de retirada de cruzeiros para demi· 
tidos e aposentados. A sexta alteração das 
normas na área do FGTS é o mais recente 
exemplo do vaivém das regras do jogo do 
plano de estabilização económica do governo 
Collor. Neste caso, além de deixar velhinhos 
e desempregados atónitos e enfastiadas de 
procurar descobrir diariamente nos jornais 
o melhor momento de correr ao banco, o 
governo desobedeceu normas estabelecidas 
por ele mesmo: a ministra da Economia, que 
havia perdido a faculdade de alterar o plano 
através de portarias, insistiu em fazê-lo. 

Boa parte do ziguezague governamental foi 
procedid~ de críticas formuladas por juristas 
respeitados por sua competência e indepen· 
dência, e outros nem tanto. Há um certo con· 
sensO de que o Plano Collorpoderia ter alcan· 
çado os mesmos objetivos valendo-se: de tns· 
trumentos legais. O bloqueio nos bancos, por 
exemplo, poderia ter sido determinado atra· 
vés de uma lei temporária, com validade de 
um ano, com a justificativa de combate à 
sonegação;o para que fosse feito um balanço 
geraL Da forma como foi feita, a_Medida 
Provisória, ·que é o coração do plano, deu 
mar,gem a uma série de questionamentos. 

_ A,.çontece que estas discussões ainda estão 
se realizando fora da Justiça. Isso porque os 
empresários, que supostamente teriam tido 
seus direitos feridos, aproveitaram~se_das fa· 
lhas existentes nas regras para livrar seu"s cru
zados bloqueados. Já os advogados temem 
que o Supremo Tribunal Federal, por motiva
ções políticas, dê respaldo às ínconstituciona· 
!idades em vigor, e, por ser instância máxima, 
impeça que futuras contestações tenham me
lhor acolhida em foros menos privilegiados. 

Para contornar a situação, organizações co· 
mo a Ordem dos Advogados do Brasil, a Co· 
missão de Justiça e Paz de São Paulo, a Asso
ciação Nacional dos Docentes, a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência e o 
Movimento Nacional dos Direitos Humanos 
estão promovendo seminários para a discus
são de todos estes problemas. E buscam for~ 
mas de atacar a inconstitucionalidade do pia· 
no aos poucos, por pontos específicos na Jus· 
tiça. _ 

Enquanto isso o governo, que se apercebeu 
da confusão criada, começa a reagir. Na reu-· 
nião ~inisterial da quªr~a~feira, 9, Collor deu 
um Pasta nos e:rros do governo. Antes de 
ler o discurso previainente Qreparado, ele dis
se: "O governo não pode errar e não vai 
mais errar. Não se pode avançar um passo 
e recuar dois." Oficialmente, cabe ao minis
tro da Justiça, no caso Bernardo Cabral, evi
tar desencontros em relação às normas jurídi
cas. Collor, preferiu, no entanto, atribuir ao 
ministro das Relações Exteriores, Francisco 
Rezek, a missão de filtrar eventuais erro·s nas 
Medida$ Provisórias, mensagens, portarias e 
·dc~cretos do governo. :h dele a' última palavra 
no trabalho de manufatura legisl_ativa do Exe
cutivo. 

As Medidas Provisórias 184, última versãó 
·da regra que ressuscitou o cruzeiro_ e blo
queou as contas eiii cruzados, e a 185, que 
dá ao Tribunal Superior do Trabalho o poder . 

de suspender decisões dos tribunais regio-_ 
nais, foram antes revisadas por Rezek. Como 
ex~ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Rezek tem trânsito suficiente para-saber os 
humores daquela corte, onde geralmente vão 
bater as tentativas de mudanças nos planos 
do governo. E para isso contribui o fato de 
que o ministro ainda ocupa o bloco de apartaM 
mentos reservado exclusivamente aos minis· 
tros da suprema corte do País, na Superqua
dra313 Sul, em Brasília. A situação é comple
tamente anormaL Para alojar o sucessor do 
n;tinistro Rezek no tribunal, o prímo do presi
dente Collor, ministro Marco Aurélio Men· 
des de Farias MeU o; o STF está tendo de 
esvaziar um apartamento na mesma quadra, 
que até agora abrigava uma Seçáo de sua bi
blioteca._ 

A situação confortável que o governo pre
tende garantir parece indicar que ainda não 
se esgotou a avalanche de Medidas Provi
.llórias que desaba sobre o PaíS. O eX-pre
sid_ente Sarney foi_ responsável por 148 destas 
medidas nos 525 di3.s de seu governo depois 
da promulgação da nova ConstituíÇãO. Co
llor, nos primeiros 60 dias de governo, com· 
pletados no dia 15 de maio, já enviou 37 Me
didas Provisórias- aO Congresso, o que dá a 
média de uma medida a cada 162 dias, bastan
te superior àquela alcançada pelo governo 
anterior, que editou uma medida a cada 3,54 
dias. Para coibir o uso abusivo desse expe
diente, o deputado Nelson Jobim (PMDB
RS) tenta aprovar no Congresso um projeto 
de lei que obriga o governo a explicar em 
detallies a urgência do assunto tratado. 

Mesmo que daqui para frente o governo 
evite vícios constitucionais nas Medidas Pro
visórias- que· ainda editará, os euos que já 
forãm cometidos permanecem. E alguns dos 
mais gritantes são os seguintes: 

Empréstimo Compulsório 

Antes da promulgação da nova Constitui
Ção, o empréstimo compulsório era regula
mentado pelo Código Tributário Nacional; 
que no artigo 15 prevja a possibilidade de 
adoção da medida se a conjuntura exigisse 
a queda temporária do poder aquisitivo da 
população. Foi assim que o Plano Cruzado 
justificou a cobrança do empréstimo sobre 
o consumo de veículos e·combustíveis. A me
dida provocou forte reaçáo no Çongresso; 
que eliminou a possibilidade na Consti~I).Íção 
que -elaborou. Hoje há advogados-~ juristas 
que justificam o bloqueio do dinheiro nas 
contas, dizendo que a hiperinflação 'repre
sentava um risco de calamidade pública, o 
que permitiria o empréstimo compulsório. O 
artigo 148 da Constituição prevê a ínstituição 
destes empréstimos, através de -lei c,ample
mentar, para atender despesas extraordiná
rias em caso de calamidade pública, guerra 
externa ou sua iminência. Ou no caso de in
vestimentO público de caráter urgente e rele
vante interesse nacional. O governo, entre· 
tanto, prefere usar outra designação na tenta
tiva de escapar deste tipo de.discussáo: chama 
o bloqueio de indisponibilidade de recursos 
com promessa de devolução: Isso é sinônin:to 
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de empréstimo, e como foi tomado _contra 
a vontade do dono do dinheiro, é compul
sório. Portanto, a medida é inconstitucional, 
por não ter sido adotada através de lei com· 
plernentar e por não estar motivada nas alte_~
nativas preVistas na Constituição-. 

Para reagir contra o empréstimo, há duas 
alternativas: ou uma associação de âmbito 
nacional entra com um pedido de julgamento 
da norma em tese junto ao_ Supremo Tribunal 
Federal, ou qualquer indivíduo lesado pode 
entrar com processo junto a um juiz de pri
meiro grau, contra um fato concreto, por per
das e danos. Para ingressar na Justiça com 
mandado de segurança contra o bloqueio de 
depósitos à vista, por exemplo, o cidadão tem 
um prazo de 120 dias a contar da publicação 
da lei, que foi no dia 12 de abril. ' 

Torneiras . , i 

O artigo 18 da Medida Provisória 168 per
mitiria (Jue a ministrá-da Economia alterasse 
os limites e prazos do bloqueio dos cruzados. 
A intenção era poder ampliar ou reduzir o 
tempo que os c-ruzados permaneceriam indis
poníveis, dependendo do comportamento da 
economia. Mas isso deveria ser feito para to
dos os cruzados igualmente, sem distinções. 
Então a ministra Zélia, pressionada por em
presários e trabalhadores, cometeu a primei· 
ra ilegalidade; abriu a torneira para o ·paga
mento dos salários do mês de março e feriu 
o princípio da isonomia, liberando dinheiro 
apenas para algumas pessoas e determinada 
finalidade. 

A irregularidade foi corrigida logo depois, 
com a Medida 174, que deu à ministra o poder 
de abrir exceções. Mais tarde, a Medida 184 
simplesmente revogou o artigo 18 e a torneira 
parecia definitivamente fechada. Apesar dis
so, a ministra Zélia ainda assinou portaria 
mexendo com a torneira do FGTS. A Porta
ria 260, do dia 4, pode ser questionada por 
ser ilegal. Mas não é a única. O Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
está fazendo um levantamento de todas as 
medidas administrativas que iilvadiram a área 
privativa de lei para enviar ao Congresso. 
A Constituição dá poder ao Congresso para 
anular atas administrativos do Poder Execu· 
tivo, quando julgar que a decisão deveria ser 
tomada por lei. 

Liminares 

Primeiro, o governo publicou a Medida no 
173, que proibia a concessão-de liminares em 
processos contra o plano económico. A limi
naré um instrumento de que o Poder Judiciá
rio dispõe para suspender um determinado 
fato, sempre que haja comprovadamente o 
risco de lesão irreparável a alguém. Quem, 
por exemplo, sentir-se lesado pelo bloqueio 
das contas em cruzados nos bancos, pode, 
ou podia, entrar na Justiça com uma ação 
ordinária de perdas e danos, com pedido de 
liminar, e se a medida fosse concedida, antes 
mesmo do julgamento o dinheiro sairia d3.s 
mãos do Banco Central e ficaria em juízo, 
para evitar que ocorressem maiores danos. 
Pois bem. O governo determinou que isso 
não poderia ocorrer. 

Passaram-se 30 dias e a medida não foi 
apreciada pelo Congresso. O governo ime
diatamente enviou uma nova versão, que não 
só proibia as liminãres mas também as caute
lares. _Cautelar é um tipo de processo que 
existe- para preveitlr danos, e"VTtai.riscos, e 
ocupa todo um capítulo do código brasileiro. 
Desta vez o erro foi apontado pelo Procura
dor-Gc!fal da República, Aristides Junqueira 
Alvarenga. A medida foi retirada do Con
gresso e substituída pela n~' 182, que proíbe 
a concessão de liminares por 30 meses, a par
tir da edição do plano, ou seja, durante os 
18 meses do blogueio e os 12 Illesesda devolu
ção dos cruzados retidos em parcelas, os da
nos não poderão ser suspensos pela Justiça. 

Além da retroaiividade da medida, que já 
é questionável; a suspensão _das liminares 
tromba com o item XXXV do art. -59 da Cons
tituiÇão. Ali está -dito qUC:-"a lei Dão -excluírá 
da apreciaçãQ do Poder Judiciário lesão ou
ameaç-á a direito". E este é o argumento bási
co utilizado pelo Conselho Federal da OAB 
na aç-ao <lireta -de inconstitUcionalidade pro- . 
posta ao Supremo Tribunal Federal, com pe
dido de liminar para a suspensão dos efeitos 
da medida provisória. Os ministros do STF 
negaram o pedido de liminar, com a justifi
cativa de que a medida ainda não havia sido 
.aprovada pelo Congresso até aquela data -
8 de maio. A expectativa de OJ)hir Filgueiras 
Cavalcante, presidente do Conselho, é de que 
o julgamento do processo não seja adiado 
por muito tempo. E, ao analisar o caso, Mi
guel Reale Jr., que trabalha no grupo forma
do pelo Conselho para o levantamento das 
inconstitucionalidades do plano, diz que, "ao 
proibir as fítriinãres, o govern'o passou a ser 
réu confesso, -iSto é, admitiu que haveria mo
tivos de sobra para que as líminares fossem 
concedidas". 

Transferência de titularidade 

A primeira riledida provisória que blo
queoU os cruzados nos bancos, de número 
168, criou a figU:ra da transferência de titulari
dade. Ela sofria de uma imprecisão de lingua
gem qu:a: dava margem à interpretação de que 
as contas poderiam mudar de dono sem que 
fosse neeéSsário o comando de ninguém. A 
primeira tentatiVa de corrigir o erro veio na 
Medida Provisória n9 172, que reeditava o 
art. 12 da Medida n9 168, mas incidia em 
novo erro: determinava que, com a transfe~ 
rência de titularidade, as obrigações contraí~ 
das antes do plano Poderiam ser extintas. E 
não especificava que obrigações. Desta for
ma, alguém que pagasse pensão para sua ex
mulher, por exemplo, poderia pretender fa
zê-lo apen-as mais uinà vez depois do plano, 
e extinguir com isso a "obrigação. A Medida 
n~ 174 resolveu este problema logo depois. 

Quando o Congresso aprovou a Medida 
n9 168, que virou lei, com todos os erros já 
apontados, o governo precis-ou--correr para 
mudar a lei recém-sancionada. O problema 
não era de fácil solução, porque existia o risco 
de o Congresso pretender mudar outros pon
tosda lei. E, para encerrar a questão, o gover
no resolveu simplesmente, com a Medida n~ _ 

184, eliminir o art. 12. Resultado: não existe 
mais a transferência d~ titularidade. E quem 
quiser fazer pagamentos em cruzados deverá 
utilizar-se da cessão de crédito, um instru
mc::l.nto que_ existe no Código Civil desde 1916 
para a transferência de bens. 

Imposto sobre Operações Financeiras 

A Medida ProVisóiia n~ 160 alterou a legis
lação do Imposto sobre Operações Financei-. 
ras (IOF), criando ''incidências de-·earátei
transitório", entre outras coiSas, sobre a 
transmissão e venda de ouro e sabre os saques 
da caderneta de poupança. No caso do ouro, 
a Constituição é clara: o art. 153 diz que o 
ouro sujeita-se exclusivamente â incidência 
do imposto na operação de origem, e que 
a aüquota mínima neste caso é de 1% Como 
o governo criou uma tributação sobre a co~ 
mercialízação do metal, feriu a exclusiVídade 
determinada pela Constituição. 

No caso da poupança a discussão é um pouR 
co mais complicada. Mas mesmo assim o 
Conselho Federal da OAB considera eviden
te que a caderneta de poupança não é uma 
operação financeira, não-éespeculativa e por
tanto não pode ser taxad3:. Os argumentos 
de quem defende o governo, como é o caso 
do juriSta Celso Bastos, baseiam-se no art. 
154 da ConstituiçãO; que permite a criaçãO 
de impostos extraordinários; temporários, na 
iminência ou no caso de guerra externa -
onde o importante é vencer ou vencer. 

Folha de S. Paulo 

Domingo, 20 de maio de 1990 

LIVRE NEGOCIAÇÃO 
Ao decidir-se pela livre riegociação sala

rial, o governo Collor cons-egue afastar um 
perigo imediato para a política antiintlacio
nária - a retomada da espiral entre salários 
e preços -, ao mesmo tempo em que se ex
põe- a dificuldades de natureza diversa. Em 
primeiro lugar, a decisão determinou um no-;; 
vo prejuíZo pata a cn!dibilidade da equipe 
económica. Corri efeito, o abandono do siste~ 
ma de prefixação de preços e salários inevita
velmente surge como decorrência da supresa 
que cercou as estimativas do índice de infla
ção de abril; a brusca alteração em regras 
estabelecidas dois meses antes não disfarça 
seu caráter casuística. _ 

Em segundo lugar, a I{vre negociação tem 
um custo político inocultável para Um gover
no que vinha insístfndo na tese de que os 
assalariados não seriam atingídos pelos sacri
fícios inerentes ao ajuste antiinflacionário. 
Numa conjuntura recessiva, o poder de pres
são dos sindicatos tende a ser extremamente 
baixo - e têm Sido freqüentes, _com efeito, 
críticas quanto à oportunidade da medida. 
Assim, o governo Collor se vê envolVido com 
o desgaste político que a adoção de um discur
so irrealista nos últimos meses não poderia, 
cedo ou tarde, deixar de acarretar. 

Sem dúvida, a idéia da livre negociação 
é em princípio desejável. Não apenas encami
nhada a economia brasileira no sentido da 
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modernização. diminuindo a ingerência do 
Estado nas relações sociais- devendo-se ter 
em conta, entretanto, que é indispensável o 
papel da poder público na distribuição de 
renda e na garantia de padrões mínimos de 
sobrevivência para as camadas de baixa renda 
-como também estirilula o aperfeiçoamento 
das atitudes politicas tanto do empresariado 
como das organizações· de trabalhadores: 
mais autenticidade na representação. mais 
flexibilidade e pragmatismo de parte a parte 
só tendem a ser estimuladas. quando deixa 
de prevalecer a. tutela estatal. 

Deve-se lembrar. ademais. que os meca
nismos de indexaçáo s-alarial não foram capa
zes de preservar o poder de compra dos traba
lhadores. Agindo como importante fator de 
realimentação inflacionária, os reajustes a1,1~ 
temáticos de salário mostraram-se. nestes úl
timos anos. ineficazes para cumprir os obje
tivos a que se propunham. 

Dentro desse contexto, a livre negociação 
merece ser vista, antes de tudo, como um 
desafio para o atual governo. Sua adoção. 
neste momento, contribuiu para abalar-lhe 
a credibilidade. Pode ter efeitos positivos no 
controle da inflação. Este só será conseguido, 
entretanto, se no plano da polttica fiscal e 
monetária as autoridades económicas de
monstrarem máximo rigor e pertin-ácia. É no 
campo das finanças públicas que se desen
volve o combate decisivo à inflação. De fato, 
na eventualidade de o governo perder o con
trole sobre o programa de estabilização, hesi
tando em efetuar cortes em seus próprios gas
tos. dificilmente haverá condições para que 
a p~tica da livre negociação venha a persistir. 
Com elevados índices de inflação, seria inevi
tável o retorno a algum tipo de correção auto
mática dos salários- e, com ísto, mais um 
foco de pressão inflacionária-estaria instituí
do. 

Mais do que nunca, portanto, renova-se 
a exigéncia de que o combate à inflação se 
faça com implacável tenacidade; esta é a con
dição básica para evitar que o desgaste na 
credibilidade do governo....;... para· o qual con
tribuiu a iniciativa de introduzir. neste mo
mento. a livre ne-gociação - venha a acen
tuar-se ainda mais. 

DESORDEM JURÍDICA 

Dalmo de Abreu Dallari 
A _ordem jurídica é necessáfia para que 

as pessoas saibam quais são seus direitos e 
suas obrigações. A ordem jurídica é neces
sária para que se tenha um caminho pacífico 
para a correção das injustiças .• como também 
para que as pessoas sintam _a verdadeira segu
rança. Esta só pode e_xistir quando a convi
vência é -regulada por regras certas e conhe
cidas, democraticamente estabelecidas e efe
tivamente respeitadas por todos. 

O Brasil está vivendo em situação de desor
dem jurídica. Esta é determinada, antes de 
tudo, por iniciativas do próprio Presidente 
da República, com o apoio, por inércia, omis
são ou acomodação de órgãos superiores que, 
abrindo mão de suas competências, deixaram 

de cumprir o dever constitucional de defen
der suas prerrogativas e de fazer respeitar 
a ConstítUição . .E: o povo vem sendo induzido 
a çoncóidar ~om a ofensa aos seus dir:eitos 
"eninome do patriotisnio" e a poupar a figu
r~ do Presid_ente, atribuindo as ilegalidades 
e as co~_fusões à incompeténcia ou inexpe
riência dos auxiliares, que foram livrevemen
te es_colhidos pelo Presidente e são por ele 
mantidos_. 

Agindo com inegável audácia, mas tam
bém com grande dose de improvisação, o Se
nhor Presidente da República resolveu mu
dar o Brasil por decreto. Usando método típi
co dC regilnes não democráticos, impôs ao 
paíS um ••pacOte'"Tegislativo, agredindo direi
tos fundamentais sem explicação nem discus
sáQ, praticáõdo ·atõs que a constituiçãO não 
lhe permite. Basta ler o artigo_ 84 do texto 
coristitucíonal, onde são enumerãdas as com
petências do Presidente da República. Não 
existe ali qualquer dispositivo que permita 
ao Presidente alterar a ordem económica e 
inteffCrii: noS_CoiÍtratos de rlature'za fiÕanc~i
ra sem passar pelo Congresso Nacional. E 
iSSo vetfi sendo feito coffi grande largueza. 

Reproduzindo a viOlência dos atas institu
cion_ais e complemerit3.reS, instrumentos só 
apar-entemente leg;isl~tivo~ usados pelos _go~ 
vemos militares e depois um pouco atenua
dos pelos antidemocráticos decretos-leis, o 
novo-chefe do Executivo resolveu imitar seu 
antecessor e mergulhou fundamente na mani
pulação das medidas provisórias. 

O que são real~ente a~ "medidas provisó
rias" e quando elas podem ser usadas sem 
ofensa á- ConstítUição? Antes de tudo, é im
portante assinalar que é completamente erra
do pensar que tais medidas são alguma espé
cie âe lei. A Constituição, no artigo 59 diz 
em que consiste o processo legislativo e faz 
a enumeração das espécies de lei que podem 
ser elaboradas, E ali não há referência a me
didas_ provisórias. 

É no artigo 62 que se prevê que, "em caso 
de relevância e urgência, o Presidente da Re
pública poderá adotar medidas provisórias 
com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional ... " Não são 
leis nem projetas de lei, são "medidas" de 
caráter excepcional, que só podem ser adota
das em caso de extrema necessidade, quando 
esperar alguns dias poderá acarretar perdas 
muito graves e_ irreparáve"is. 

À semelhança do que aconteceu com os 
atos iitstitucionais, quando alguns juristas 
criaram a caricatura de uma .. teoria da ordem 
institucional'~, para dar aparência de coisa 
séria- aos comandos arbitrários, há quem pre
tenda, agora:, justificar a ampla utilização das 
medidas provisórias afirmando que elas tam
bém são previstas ria Constituição da Itália. 
Na realidade, o artigo 77 da Constituição ita
liana diz que "o governo (que lá é delegado 
do Parlamento, pois se adota o parlamen
tari!!lD~) n;io pode, sem delegação das Câma
ras, expedir decretos com valor de lei". E 
no mesmo artigo se dispõe que, "em casos 
extraordinários de necessidade e urg!ncia, o 
governo· pode adotar medidas provisórias 

com força de lei", devendo submetê-las. no 
mesmo dia, às Câmáras. 

Comentando esse dispositivo, um dos mais 
eminentes juristas italianos, Oreste Ranellet
ti, diz que a medida proVisória é a iespostã.
a um "estado de necessidade", situação de 
fato em que o direito admite que, para salvar
se ou para preservar um bem relevante e des
de que haja absoluta urgência, sem qualquer 
possibilidade de uso dos meios regulares. al
guém pratique um ato ilegal. Acrescenta Ra
nelletti que a "necessidade" não é fonte de 
direito, mas apenas excepcionalmente haven
do uma exigéncia absoluta e improrrogável. 
pode justificar a adoção de certas medidas. 
E absurdo, portanto, usar continuamente a 
medida provisória, como se fosse uma espécie 
de lei e como se houvesse estado de necessi
dade permanente. 

O absurdo e a incoristítucionalidade se 
agravam quando, vencido o prazo máximo 
de duração admitido pela Constituição. a me
dida provisória é reeditada, fraudando a nor
ma constitucional. t muito expressiva, a esse 
respeito, a opinião autorizada do ilustre pro
fessor da Faculdade de Direito da USP Tércio 
Sampaio Ferraz Jr .• atual secretário-geral do 
Ministério da Justiça. Em livro rec_entemenle 
publicado, intitulado "Interpretação e Estu
dos da Constituição de 1988" (Ed. Atlas. 
1990), observa o eminente jurista que reedi
tando medidas provisórias o Chefe do Execu
tivo faria do Congresso "um mero- aprovador 
de sua vontade ou um poder emasculado", _ 
podendo impor ilimitadamente sua vontade. 
E conclui: "Afinal, de provisória em provi
sória se iria enchendo o papo presidencial". 

A desordem jurídica é irmã gémea da de
sordem social e nenhuma delas convém ao 
Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Pomp!.'U tlc: S~Ju:-.uJ 
-O tequeriinei'üo tle V. Ex• ~erü reltimc-n· 
talmente atendido. A Presidência apr~n:c:ica 
e~te quase final de sessiio. de vez que ;linda 
há doi~ ()radnre:. inscritos. paw fazer um ape
Io. até levando em conta que- h;i tré-~ Vicc-Lí
deres presente:.. e que esse apelo :.eja çonJu
.tido ao:. :.eus Iíderados. a fim de que. na pró
xima semana. o comparecitnento ti.!'! :.e:.:.õe~ 
do Congresso Nacional atenda ao upe-lo fL'ito 
por S. Ex'. o Presidente do Congresso. para 
que o Congresso Nacional resgate perame 
a opinião pública o alto apreço. o alhl re:.rx.·i· 
to. o altíssimo poder que deve mnnter pre:.en· 
te. permaneme-m~nte. 

Duramt' o discurso do Sr. Juwln· ma
.~alhtin. o Sr. PomP('/1 dt' .)ousa, 3 J~·tn•
târio. deixa a ('tu/eira (ÜI Pre.~idh~eia. que 
é ocupada pelo Sr. Nelson ê'amt'iro, fre· 
.\·idente. 

Duralll(' o discur.m do Sr. Jwaln J'l,fll

ga/hâes. o Sr. Nel.wn Cwnl'iro. ·Presi· 
dente, deixa a codf'im da Presidénâuijll(' 
(• ocupada pelo Sr. Pompeu tle Sou.m. _ 
3"_Secrrtlírio. 

O-SR. PRESIDENTE (P(lmpcu Jt:- Sou~a) 
- Conçedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhiio. 
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -:- Sr. Presi· 
dente. Srs~Senadores. no dia 17 de abril pa~
sado_, houve uma festa para a saúde no país. 
É que. naquela data, o Senhor Arthur Sen· 
das, Presidente do Grupo Sendas. em discur· -
sono Ministério da Saúde. deu conhecimento 
ao Exm" Sr. Ministro da Saúde, Dr. Ah:r:n( 
Güerra. da criação do _"'Premio Sendas dC: 
Saúde no Brasn··. 

É um prêmio que anualmente vai recom· 
pensar a pesquisa científica no Brasil no_Setor 
de Saúde. Prêmio que chega em momento 
muito importante. dada a crise por que pas:.a 
o setor público de saúde entre nós. 

O Grupo Seildas, desde sua fundação até 
hoje, sempre teve uma preocupação pela di· 
mensão humana e social de sua emprôa. 
Tanto é verdade, que o Grupo Sendas mesmo 
procurando lucro. um dos dogmas do capita
lismo. nunca descurou o lado social de suas 
empresas. O Grupo Sendas. se compõe-hOje 
de 18 mil membros_ com alimentação gratuita. 
assistêilcia méaica, hoSPitalar. E mai~. o~ 
operários das Sendas são contemplados com 
bolsas de estudos que vão do 1" grau à uni ver· 
sidade. não só para seus funcionários. como 
para seus dependentes. Antigos empacota· 
dores da empresa. hoje. são advogados. en
genheiros. contadores, psicólogo~. admini~· 
tradores de empresa. assistente sociais. peda· 
gagos. economistas. É assím que a empre::.a 
assumiu responsabilidade sociais. 

Já que as Sendas respondem por ROl( do 
abastecimento nacional com grandes lucros. 
com certeza, outro nem poderia ser. social· 
mente. seu comportamento. 

Assim. com o Plano Collor, o Grup{)_ Sen· 
das está muito bem. e de tal marieira que 
até prémio de saúde cria. para incentiyar as_ 
pesquisas·científicas no setor médico. E sinal 
que se trata de uma empresa dirigida com 
competência e só a competê-ncia poderá sal· 
var quem ingressar no mundo do empresa· 
riado. Mas não é só o __ Grupo Sendas que 
vai bem diante do plano Collor. A companhia 
Produtora Pilar, de Pernambuco. a maior fa· 
bricante de biscoitos e Massas do Norte-Nor· 
deste, vive iinuile à recesSão do Plano Collor. 

Não demitiu funcionários. aumenú)u suas 
vendas em mais de 30%- em relação aos dois 
primeiros meses do ano e está in-vestindo for
temente em um projeto de diversificação. 
Quer lançai- no mercado a margarina vegetal. 

Então, Sr. Presidente, é o que acabo de 
atírni3f. Nas empresas a primeira qualidade 
que se exige do empresário é a competéncia 
e a imagiriãção para novas criações. 

Bom seria que empresas outras. do mesmo 
porte como a das Sendas. tivessem a mesma 
atitude para com seus empregados, que seria 
uma atitude benfazeja para corit a ~ociedade 
de quem elas tudo recebem..Se assim fosse. 
nosso País sería bem diferente nos dias de 
hoje. 

O-Prémio Sendas de Saúde anualmente se
rá concedido a pesquisadores brasileiros com 
idade até 45 anos. Para 1990, a área de saúde 
escolhida para premiação foi a da Saúde Pú
blica no segmento_"Doenças Tropicai::.". 

Q"Sr. Minisirõ da Saúde. Dr. Akeni Guer· 
f'd, ficou __ ~ntusiasmado com a iniciativa do 
Grupo Sendas. Assim nossa pesquisa cientí
fica se sente mais incentivada. 
O Go_v_erno todavia _rlãa_ está esquecido de 
su3::. ob-rigaçQ~es saciai::, para com a saúd~. 
Tanto assim ·que. segundo o ministro. 3.S0 
do PIB s_erào investidos na Saúde._ No ~ntan·
to-. o Gove:rnQ quer muito mais. Quer fechar 
o ano de 1';.1YO investindo na Saúde ·l.l'( do 
PHL Desses 4("f. virão zq. do setor privado. 
Mas o setor público quer chegar a IO'"'í. Para 
tanto é necessário o apoio decisivo do setor 
privado. tanto em recursos materiais, tanto 
em re_çu_rsos __ humanos. 

Para que o setor de pesquisas tenha ~m:e:-.· 
so. é mister a interação entre os dois se tores: 
público e privado. 

Foi o que disse o Ministro da Saúde no 
discurso de agradecimento à grande iniciativa 
do presidente do Grupo sendas. --

Devido à importância dos dois pronunda
mentos-. sr. Presidente. peço a (ranscrição 
dos me~mos nos anais desta casa. 

Tenho dito. Sr. Presidente. (Muito bem!_) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE7TSR. NEYMARANHAO EM SEU 
DISCURSO c 

Discurso proferido pelo Sr. Arthur Sendas 
- PreSidente do Grupo Sendas - ocasião 
do lançamento do Prêmio Sendas de Saúde, 
no último dia 17-4~90. no Gabinete do Minis· 
tério da Saúde em Brasilia. 
Autoridades Presentes 
Senhoras_ 
Senhores 
Ilustres JomaliSút.s 
Colegas de Diretoria de Casas Sendas 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
Deputado Alceni 
Guerra 

Senhor Ministro, 
Estarilos aqui para comunicar a Vossa Ex

celência o lançamento do Prêmio Sendas de 
Saúde. 

Esta promoção é um dos marcos principais 
das comemorações do 31}' aniversáriO de Ca· 
sas Sendas. 

A ·nossa Cmpresa nasceu, se consolidou e 
deSenvOlVeu dentro dos princípios básicos da 

-fé em Deus e da confiança nos homens. 
Os nossos fundadores, o Comendador Ma: 

noel Antônio Sendas e sua esposa _Dona Ma
ria Soares Sãndas, seffipre tiveram a exata 
nação da dimensão humana e social de uma 
empresa. 

Já no pequeno Armazém do Povo, minha 
mãe cozirihavit para a família e também para 
os noss-'--os empregados, que partilhavam irmã
mente de nossa mesa. 

I:oi esse sentido da_empresa como extensão 
familiar que ficou seildo a diretriz fundamen
tal de Casas Sendas. 

A grande Família Sendas, hoje já com 18 
mil membros, garante além de alimentação 
gratuita, assistência médico-hospitalar
dentária, e um sistema de bolsas de estudos 
qUe assegUra -a todos- os funcionários Sendas 

e seus dependentes. a possibilidade de cursos 
do 1" grau até a universidade. com livre esco· 
lha dos cursos a serem seguidos. 

Muitos de nossos principais executivos de 
hoje- advogados. contadores, psicólogos, 
engenheiros. adminstradores de empresa. as~ 
sistentes sedais, pedagogos, economistas.co· 
meçaramsuas carreiras como simples empa
cotadores, e graças aos- seus esforços e as 
possibilidade de estudo oferecidas. se trans
formaram em execelentes profissionais de ní
vel superior. 

Relatamos esses fatos movidos não apenas 
por um justo orgulho. mas principalmente 
pela consciência de que a empresa tem tam· 
bém responsabilidade _social a cumprir. 

Senhor Ministro. 
O comerciante é por natureza um pioneiro. 
Nós, do setor supermercadista. que. em 

pouco mais de 30 anos. implantamos um setor 
que é. certamente. o mais moderno e dinâ· 
mico de toda a economia brasileira. procu· 
ramos sempre-estar sintonizados com os an· 
seios de nossa gente. 

Já. se disse que. no comércio. a falta de 
sensibilidade é o caminho mais curto para 
o insucesso. 

Fundados em nossa história. identificados 
com as preocupações maiores da nação brasi
leira, solidários com a verdadeira revolução 
moral e económica desencadeada pelo Presi· 
dente Fernando Collor, concluímos que, den
tre os eventos comemorativos de nosso 30'. 
aniversário, não poderfamos ficar restritos 
apenas ao nosso ambiente empresarial. 

Na busca de um marco que simbolizasse 
a contribuição e a presença de nossa empresa, 
como do próprio setor, na melhoria das con
dições de vida do homem brasileiro. encon· 
tramas na área da Saúde a resposta certa. 

O slogan de Casas Sendas "brasileiros a 
serviço da boa alimentação", demonstra o 
que tem sido a característica principal de nos· 
so trabalho. 

Respondendo hoje por ~wrk de_ todo o 
abastecimento nacional, os supermercados 
participam interisamente do dia-a-dia da saú
de do brasileiro. 

Tomada a decisão de se instituir o Prêmio 
Sendas de Saúde. procuramos os conselhos 
do notável Professor Doutor Clementina Fra
ga Filho, cuja nome é motivo de honra e 
orgulho para a medicina brasileira. 

Apoiando e abraçando com entusiasmo a 
idéia, o- Professor Clementina Fraga convi
dou para part_iciparem do projeto dq_is d()s 
maíor_es nom~:s da ciência brasileira, os Pro
fesson!s Doutores Carlos Chagas Filho e Dar· 
cy Fontoura de Almeida. 

Esses-3 eminentes acadê-micos, júnramente 
com dois representantes do Conselho de Ad· 
ministração de Casas Sendas. o Professor 
Eliasar Rosa e o Dr. Humberto Matá, com~ 
põem o Conselho Curador do Prê-mio Sendas 
çle Saúde._ 

O Prêmio, a ser gerido com plena e total 
autonomia pelo seu Conselho Cur·ador, que 
inclusive já elaborou o regulamento próprio. 
que passaremos em seguida às mãos de Vossa _ 
Excelê-ncia, será concedido anualmente a 
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pesquisadores brasileiros com idade até 45 
anos. 

Para 1990, a aréa da saúde escolhida para 
premiação foi a de saúde pública, no segmen~ 
to Doenças Tropicais. - -- -

Senhor Ministro, 
Na certeza de que assim agindo, estamos 

·participando ainda mais do projeto Brasil No
vo~ conduzido pela liderança firme e lúcida 
do Presidente Fernando Collor de Mello, so
licitamos a Vossa Excelência o especial obsé
quio de comunicar ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República 
o lançamento, bem como a motivação e o 
sentido do Prêmio Sendas de Saúde. Rogan
do ao bom Deus que proteja e ilumine Vossa 
Excelência, agradecemos a honra que nos 
concedeu ao nos receber para esta comuni-
cação. -

Muito Obrigado. 
Discurso proferido pelo Exm• Sr. Ministro 

da Saúde, Dr. Alceni Guerra, por ocasião em 
que o Sr. Arthur Sendas lhe dava conheci
mento da criação do Prêmio Sendas de Saúde, 
em 174-90, no Ministério da Saúde- Bra
sma. 
Caro amigo Arthur Sendas 
Senador José Agripino 
Deputado Joáo Agripino 
Autoridades 
Amigos 
Senhoras e Senhores . 

Esta instituição do Prêmio Sendas de Saú
de vem a propósito no momento até ante
cipado. 

Planejávamos, no infcio de nossa gestão, 
alguns háb'itos e algumas abordagens que nos 
possibilitassem uma interação maior com o 
setor privado nacional na área de saúde, e 
tínhamos uma direçáo no norte que era exata
mente a procura de um aporte maior do que 
o setor privado tem de melhor para oferecer: 
os recursos humanos e os recursos financei
ros. 

Telllos hOje do nosso produto_ interno bru
to 3,8% em investimento em saúde. 

Se Deus e o Presidente Collor nos ajuda~ 
rem, poderemos, quem sabe, fechar o ano 
com 4% em investimento do produto interno 
bruto na área de saúde. E desses 4%, 2% 
serão do se to r púb.lico e 2% do se to r privado. 
Pulamos de 1,8_ do setor público para 2% 
e achamos absolutamente imprescindível do 
nosso esforço para elevarmos os investimen
tos para 10%, e que 6 setor privado nos apoie 
decisivamente. 

Não há recurso no setor público para nós 
fazermos investimento de tamanha monta so
zinho, s6_cqm recurs_o público~ E planejá
vamos, eu dizia até, ·amecipad8mente, da sua 
generosa oferta Dr. Arthur Sendas maneiras 
que pudessem viabilizar esse aparte de recur
sos materiais e humanos no setor privado pa
ra o setor saúde. E várias idêiãs ··nos ocorre
ram, e uma das que acalentávamos era exata-
mete do projeto interação na ·pesquisa em 
outras áreas da nossa cultura da ciência da 
saúde. E fomos surpreendidos com a sua ge~ 
nerosa descoberta. Acho que o Sr. foi clarivi
dente e espelha muito bem o que o Presidente 

Co_llor pensa do moderno empresário nacio
nal. 

Recebo, Sr. Anhur, com muita alegria, a 
oferta da sua premiação aos nos_~s pesquisa~ 
dores-,- é- um- áto -de ousadia ein busca da sua 
obrigação social que muito bem se referiu 
no seu discurso. Agradeço em nome da saúde 
do Brasil, em nome do Presidente Collor. 
Agradeço do fundo do coração! Acho que 
é um gesto simbólico da mudança de perfil 
do empresário ~r~sileiro com referência ao 
setor saúde. Agradeço ao Senador José Agri
pino, ao Deputado João Agripino que abri-:. 
lhantam essa nossa solenidade, e quero lhe 
dizer para finalizar, Dr. Arthur, que espera
mos mais da sua clarividência e da sua bon~ 
da de. 

A saúde _lhe agradece muito. 

PIÜiMJO SENDAS DE SAÚDE 

O Grupo ',$éildas;- consCiente do papel so
cial que cabe ao empresariado, por ocasião 
do seu 30o aniversário de fundação, decidiu 
criar um prêmio anual de incentivo à pesquisa 
na área médica em nosso País. 

Essa decisão foi tOmada, por entender que 
essa área se reveste atualmente de. extrema 
relevância e _carece de programas de incen~ 
tivo, visando, principalmente, a jovens. 

Após exa-mes de programas semelhantes 
em outras áreaS, e consultas a especialistas 
do setor, chegou...ge à proposta de regulamen
to abaixo. 

O "Prêmio Sendas de Saúde" será conceM 
dido, anualmente, à pessoa física que tenha 
realizado trabalhos de pesquisa de reconhe~ 
cida importância na área da saúde. 

Para implementar a realização do prêmio, 
a direção da Casas Sendas, através de seu 
Conselho de Administração, decidiu instituir 
um Conselho Curador. Este Conselho será 
forniado por 5 membros, sendo 2 represen
tantes do Conselho de Administração da Ca

- sas Sehdas e 3 escolhidos entre personalida-
des da área da saúde. Será indicado por Casas 
Sendas um Secretário-Executivo. 

A cada ano, o Conselho Curador, em sUa 
primeira reunião ordillária, no mês de janei
ro, ·definirá o setor da pesquisa a ser objeto 
da premiação e estabelecerá as regras e datas 
para inscrição e julgamento. 

Para o ano de 1990, o Conselho escolheú 
o setor "Pesquisa em Doenças Tropicais". 

Poderão candidatar-se pessoas físicas, bra
sileiras de até 45 anos de idade, com trabalhos 
realizados em território nacional, relativa
mente ao setor de pesquisas referido. 

OS'"Currículuin deverão ser enviados ao Se
cretário Execútivo, até â data prevista. 

Cabe ao COnselho Curador a designação 
da Comissão Julgadora, que será composta 
de 5 membros de notória competência no 
campo de conhecimentos indicado. 

A Comissão Julgadora, após exame dos 
currfculum apresentados, indicará o veilce~ 
dor, fundamentando sua opção em voto ~cri-· 
to, que será en~inhado ao Conselho Cura
dor do Prêmio, a quem caberá o anúncio da 
premiação. 

Além de quantia em dinheiro, cujo -valor 
será fixado pelo Conselho de Administração 
de Casas Sendas, o Prêmio consistirá num 
diploma e numa madalha de Honra ao Mérito 
cunhada em ouro. A medalha conterá, no 
anverso, as imagens do Comendador Manoel 
António Sendas, e sua esposa, Maria Soares 
Sendas, fundadores do Grupo Sendas, e no 
reverso, inscrição relativa ao evento. 

Para o exercício de 1990, fica defhiidO o-
seguinte calendário: _ · 

1 -Prazo de inscrição dos c-~ndidatos, 
com apreSentação do currfculu-iii: 

-Até 30 de junho. 
2- Ex:ame peta Comissão Jtllgadorã 
-de 15 de julho à 30-~e seterribro 
3 -Entrega do PrêJ!lÍO 
-Segunda quiiízenà. de novembro _ 
Valor do prêmiO em dinheiro, em 1990 
......... o equivalente a 15 mil dólares (cotação 

oficial) ·· - , _ 
Setá-dada ampla divulgação ao regulamen~ 

to ·d_o Prêmio, tanto através de publicação 
em jornais e revistas, bem como da distri
buição de cartazes em Universidades e Cen
tros de PesquiSas. 

Composição do Conselho CUrador: 
Professores Carlos Chagas Filho, Clemen

tina Fraga Filho e Darcy Fontoura de Almei
da, Drs. Eliasar Rosa e Humberto Mota, os 
dois últimos representant!!s de _Ca~as SendaS. 
Secretário Executivo: Dr. Newton Henriques 
Furtado. 

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

O SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi-
dente, Ses. Senadores, após um longo jejum 
de eleições diretas paa a Presidência da Repú~ 
blica, todos clamávamos pela possibilidade 
urgente, a_mpla e irrestrita de elegermos o· 
chefe da Nação. 

Os trabalhos da Assembléia Nacional 
Constítuinte deln0ntr3.iam sÕbjameiúe a 
itensa busca coletiva de dar-se ao País, uma 
organização modema, ágil, e efiCiente .. Vai, 
contudo, pela distância ·entre-o falai e O fa.zC:r, 

Legitimamente preocupado com eleições 
e mais eleições, o Congresso Nacional dispe_n
deu esforços, cujos resultados nem_ sempr~_ -
são perceptíveis, se cc.-nsid-erarmos- o que -a 
nova Constifufção exige que se faça. Nem 
mesmo as muitas propostas de !e enviadas 
em tempo pelo Governo, como era de s~a 
obrigação, tramitam. no Parlanlento sob o 
exame atento e o ritmo sustentado que o Ço~-:
ta Magna define _e ~s necessidades do povo 
impóe. Sabe-se lá em que limbo as coisas 
caíram. 

Agora, com nova eleição, se não dos meno
res, por estarem __ em _j~go !odos os governos 
estaduais. Todos os mandatos de deputados 
federais e estaduais e trinta e rim mandatos 
sen-atoriais, o Congresso q-uer realizai', em 
tempo màiS'do que- cUrto, o que não conse
guiu fazer em mais de ano e meio. Além 
disso; como novo Governo Federal, cuja fase 
de transíção- deixou claro-que seriam feita~-. 
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mudanças e proposta!-. de alteraç6es de mon
ta, sobram matérias impmtantís:c;imas para 
ser deliberadas. 

Imprel'isiona o observador imparcial, Sr: 
Presidente e meus ilustres Pares. constata a 
saraivada de reclamaçaões que alveja os Po
deres Legislativos e Executivo. Não se pode. 
no entanto. acusar o atual Governó do imobi
lismo (uma tara que. infelizmente. gravou 
fortemente o País nos ültimos anos). coo fa
zem muitos. abusivamente. accrcã 'cto Legis· 
lativo. 

Pelo contrári(), a intensa preocupação com 
os destinos do Pais c com o sofrimento da 
maioria do povo e não com os que choram 
de barriga cheia) justifica plen~mente o enga· 
jamentó governamental em aeCidir e decidir 
depressa. para não caír no marasmo do muito-
falar e pouco fazer. · 
. A decisão é condição prévia à execução. 

E claro que não se pode comparar o processo 
decisório de um Governo. sobretudo um que 
se quer ágil. cnmo o de um colegiado que 
comporta 500 ou mais membros. Um e outro 
seguem ritmo distinto:->. Tampouco é razoável 
contrapô-los, alimentar atritos entre dois P()· 
deres. apc~•ar de legitimidade do jogo gover
no-oposição. Convém lembrar que fos.sê 
quem fosse o granhadQr dd segundo turno 
das eleiçôes presidenciais de ~~~9. o atual 
CongresSo Nacional mio teria ofereCido 
maioría clara a ninguém. A contagem de vo
tos. na feitura das leis. dá-se de acordo com 
o assunto e com as negociações que o prepa
ram. 

Ouvimos e lemús. pór toda parte. que _o 
Goverrib exorbita. é duio e autoritário. Nãt-l 
hâ dúvida alguma de que estamo!-! diante de 
um brutal exagero. Nas condiçôes cm que 
o Brasil se encontra em 19~0. qualquer auto
ridadee que se preze e se exerça. tomando 
decisôes e. sobretudo. h!vando-as <l sério e 
cfetivamenrC colocandó~as em prátka. daria 
a equivocada impressão de "autoritarismo". 

Com a fase íncíal de ajuste. _dificilmente 
evitável. todo novo Governo cria seu entrosa
mento próprio e gera ritmo adequado de tra
balho. Hoje. esse ritmo não pode permitir-se 
ao luxo de deixar as Cl)ÍSas correrem sem 
quaisquer penas. porque esse ou aquele gru
po tem suas crises de ~uscetibilidade. 

Os poderes da República devem respeito 
às leis._cuja finalídadc maior é t'Írdenar a vida 
social nu Estaddo como expressão da vontade 
coletiva de pov(). Afora isso. cada um quese 
pratique com autonomia. mas também ctlm 
eficiêti.cia. As negociações põlítícassão servas 
do interesse coletivo e não de candidatos ou 
de setores. 

Sd não errd quem nada faz. Infalível. só 
o Santo Padre. e. mesmo assim. depende do 
assutno. O uso dos poderes contitucionais 
também está exp()Sto ao risco do discordo 
e mesmo do engano. Quem jamais errou que 
atire a primeira pedra. E que aceite que se 
lhe atirem também outras. 

Se o Governo currig.e seus erros. ao invés 
de ser vítima de ataques esdrúxulos. por parte 
dos que. guiçá. se considerem donos da ver
dade, deveria ter sua honestidade reconhe-

cida e seu compromisso com o bem-estar de 
todo~ ressaltado. 

E evidente que o açodarnento não se reco
menda. Mas não confudamos rapidez no pro
cesso decisório com precipitação. Não é por 
ainda. diga-se de passagem. que o próprio 
Congresso prevê que os projetos de lei de 
uma Casa sejam sempre submetidos ao exa
me de outra. Assim, aprofunda-se a negocia
ção e aprimora-se a proposta. Ninguém pen
sará. contudo. em submeter as complexa!'. ne
gociações parlamentares de chamado aos 
Oombeiros de Casa estiver pegando fogo. 

Pode-se dizer que. econõmica e financeira
mente. a casa estava pegando fogo e era ne
cessário usar extintores e jatos de água em 
abundância. Quem já testemunhou o apagar 
de _um incéndio sabe o que a ág_ua faz. Extin
gue as chamas. mas também extravasa e mo
lha. Medidas governamentais destinadas a 
uma ação rigorosa e certeira atinge seus obje
tivos .. molhando também as circunvizinha"n
ças. Não são lágrimas de crocodilo que ajuda
rão a enxugar o excesso ou a reparar os even· 
tuais exageros. 

A ação de juristas e politicas experimen
tados assemelha-se à dos bombeiro:;.: presen· 
tes na hora certa. para ver a rever. inspirados 
pelo interesse público e investidos da respon
sabilidade governamental. Essa espécie de 
plantão cívico é exercido pelo Ministro da 
Justiça com uma dedicação que relembra a 
todos o e.o;mero sem reservas com que o rela
tor da Constituição dedicou-se à missão que 
lhe fora confiada pelos representantes do po
vo. 

Passa pelo Ministro da Justiça o canal privi
legiado de comunicação com o Parlamento. 
Será este ainda mais amplo quando tivermos. 
em breve. tanto a integração institucional que 
procederá a desejada implantação do parla
mentarismo quanto a superação de certos 
anacronismo.;<; pOlíticos. Aparecem eles nem 
presidencialismo que não é cOmpleto e num 
regime pré-parlamentarista que. todavia. ca
reCe de experiência para assumir-se como co
responsâvel pela gestão da coisa pública. 

Tiv-éssemos nós tido o bom senso de adotar 
o regime parlamentarista de governo já em 
~~~~-em todos os níveis (União. Estados e 
Municipios), com as reformas indispensáveis 
dos_~~strumentos políticos de ação (sistem_a 
eleitoral e incompatibilidade de mandatos. 
por exemplo. a teríamos já um modo associa
tivo de governar o País. Nesse modt), Con
gresso e E;cecutivo. a nível_ federal. ou As
sembléias <)U Càmaras _e Executivo. a nível 
estadual ou municipal. emergiriam de uma 
mesma maioria eleitMaL A clareza dessa 
maioria ofereceria aos governos apoio parla
mentar coeso. o que é fundamental para a 
ação de governo. Num contexto desses, seria 
e será muito menos árdua a tarefa de Ber
nardo Cabral. 

É ela árdua pur4ue muitos que podiam ter 
feito. quando tiveram a oportunidade esta
vam investidos da autoridade e, ademais. ti
nham a obrigação morãl de o fazer. omiti· 
ram-se. tardaram. postergaram. sobresta· 
rarn. Não caiamos. agora. na tentação de. 

no falar. louvar as iniciativas que se t~main 
e. no fazer. escapar das conseqüências. E fâcil 
fazer caridade com o bolso alheio. 

Se o Congresso aprovou, com a maioria 
que compreendeu ser irrecusável. o sanea
mento financeiro e económico por tantos de
cantado. cabe-lhe. como todos nós. entender 
que urge assumir seus efeitos e agir para 
minimizá-los e preservar a maioria dos nossos 
compatriotas de everitUãíS -desviOS- perversos 
e indesejáveis. no salário. rio emprego, na 
saúde. na educação e em tantos outros setores 
mais.-

Dá de si. sem hesitar. o Ministro Bernardo 
Cabral. como poucos o fizeram até a presente 
data. Sua atuação. ao htdo do Presidente da 
República. nas reuniões com os líderes políti
cos. no constante e incansável diálogo com 
parlamentares. no exame dos textos e docu
mentos de Governo. na chefia de uma Pasta 
que responde por substancial fatia do inte
resse público. na respresentação do País em
importante frentes internacionais de traba
lho. fazem de Ministro da Justiça um incari
sável operário de organização social do Esta
do brasileiro e um talentoso regente do enten
dimento e da articulação político-administra
tiva. 

Reflítamos um pouco. A recentissima his
tória política brasileira evidencia. na figura 
do Ministro da Justiça. a consagração da tena
cidade e de perserverança na defesa da causa 
pública. Resssoma ainda nos ouvidos de to
dos os pareceres do relator da COnstituinte 
e a correção com que defendeu suas posições 
na Coinissão de Sistematização e no Plenário 
da Assembléia. Firmeza e responsabnidade 
conseqüente destacaram Beranardo Cabral 
no cenário nacional. Mesmo os interesses 
possivelmente contratados pelas decisões po
líticas jamais lhe negaram esse reconheci
mento. No rtosso pais. em que freqüentemen
re os que fazem. os que usam e os que aplicam 
as leis ignoram-nas quando tal lhes convém. 
Cabral soube valer-se de melhor hermenêu
tica para discernir o que era divergéncia de 
doutrina entre correntes de pensamento e o 
que era prirtcípio e norma. No conflito das 
interpretações. o postulado da vontade geral 
preside a decisão. 

Regozijemo-nos com o deScortino do Pre
sidente da Repúbli_ca em ~er decidido_ dispor. 
na equipe governamental de um homem co
mo o Ministro da Justiça. Seu respaldo asse
melha-se a ação de um primeiro-ministro 
annt la lettre. canalizando o esforço de trans
formar o enunciado e a proposta de Governo 
em atos concietos. 

Que entendam. enfim. aqueles que acham 
que quanto maior o desastre maior sua chan
ce de ganhar por sobre os escombros da der-
rota alheia: em terra devastada não há vence- -/ 
dores, só vencidos. No jogo duro do tudo 
ou nada. só há perdedores. Há sécuiQs que 
perde. sem quase chance de sobrevida. um 
sem número de brasileiros. Creio que já não 
e sem tempo que uma boa arrumação da casa 
afinal lhes traga algo mais do que meros-ecos 
de velhas promessas. Se o sofrimento de uma 
intervenção cirúrgica parece interminável e.~ 
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a convale:;;cença penosa. a revisão orgânica 
resultante dá novo alento. nova esperança. 
enfim. nova possibilidade de agir e de ser. 

Se o caminho é o cerro. trilhemo-lo com 
segurança. Se_a velocidade é muita e as CurVas 
arriscadas. adaptemo-la. Não percamos o en· 
tusiasmo nem diminuamOs õ afírico. já que 
abundam as cassandras, cujo ínteicsse-e des~ 
mobilizar. dc_sanimar. íãú:r mesmo réCUar. 

Miremo-nos. Sr. Presidente. e Srs. Seri3.d0~ 
res. que. no exemplo de empenho que a equi
pe governamental demonstra e _reforcemos 
nossa confiança em que, com a consolidação 
que o tempo e a perseverança trarão._emer
gerá do reordenamento político económico 
e social um País renovado pela força de suas 
tradições e pela grandeza de seu povo. aberto 
para futuro e partícipe da Comunidade inter
nacional em níveis nunca dantes alcançados. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
(Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Conforme a Presidéncia acabou de decla
rar. ainda há dois oradores inscritos. 

Entretanto. verifico que, no plenário. as 
condições de presença não permitem conti· 
nua r a sessão de acordo com o art. 155 do 
Regimento. _ ----

De forma que considerem-se inscritos os 
dois oradores a próxima sessão. de vez que. 
nesta sessão. regimentalmente. a Presidéncia 
se encontra impedida de lhes dar a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidéncia encerra os trabalhos. desig
nando para a sessão ordinária de segunta
feira a seguinte 

ORDEMDOOIA 
I 

-I-

I -
PROJETO DE RESOLUÇAO 

N" IS. DE 1990 1 

(Em regime de urgência. nos ~ermos do 
art. 336. c, do Regimento Interno) 

DisCussão. em-tuino único, do Projeto de 
Resolução n" 1R. de 1990. de autoria do Sena· 
dor Marco Maciel, que modificá o-§ 7" do 
art. 65 do Regimento Interno. (Dependendo 
de pareceres das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e Diretora. )-

- 2--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N'" 42. DE 19R9 

DisCússão,_em turno único. do Projeto de 
Lei da Câmâra n" 42. de_l 1:W:flri" 3.59~/89~ 
na Casa de origem). que dispõe sobre os feria
dos de 12 de outubro e de 2 de novembro. 
tendo 

PARECER. >~ob n" 43. de 1990. da Co· 
misSãO· 1 

-de Educação, favorável. nos ter'mo de 
substitutivo que oferece. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esta encerradã a sessão. 

( Levanta·se a sessão às /2 horas e 25 
minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N· 91, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen· 
tar. em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissã'o Diretora n" 2. de 1973. e tendo 
em vista: o que consta do Processo n~ 
005.739190-0. 

Re.c;olve rescindir o contrato de trabalho 
do senhor José Pedro da Silva Vianna. Asse
sor Técnico. DAS-3, do Gabinete do Líder 
do PDT. Senador Mário Maia. contratado 
sob o regime jurídico da Consolidação das 
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. a·-pa-rtir de 1 de maio 
de 1990. 

Senado Federal, 23 de maio de_ 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 92, DE 1990 

O- Presidente dO Senado Fed~~al. no uso 
da sua competê-ncia regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Djretora n" 2. de 4 de abril de 
1973._ e teo_dg em vista o que consta do Pro
cesso n" 002.644/90·8. 

Resolve aposentar, voluntariamente. Luiz 
do Nascimento, Analista Legislativo, Classe 
"1"", Padrão III._ do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 40. inciso 
III. alínea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, conbinado com os arts. 
515, inciso IÍ; 516, inciso I; 517. inciso III 
e 488, § 4"; do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal bem como o arts. 11. da 
Resoluçãon" 87. de 1989, com proventos inte
grais. observado o disposto no arts. 37. inciso 
XI. da Constituição Federal. 

Senado Fedefal. 23 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

8• REUNIÃO REALIZADA 
,13M 26 DE ABRIL DE 1990 

Às dez horas do dia vinte e seis de abril 
de mil novecentos e noventa. na sala da Co
missão, sob a Presidência do Sr. Senador Cid 
Sà"bóia de Carvalho, Presidente,- reúne-se 3. 
Comissão-de Constituição, Justiça e Cidada
nia com a presença dos Srs. Senadores Meira 
Filho, Marcondes Gadelha, Leite Chaves, 

j ___ _ 

Antônio Luiz Maya, João Castelo, Roberto 
Campos. Mauro Benevides, Afonso Sancho, 
Jamil Haddad. Chagas Rodrigues, Francisco 
Rollemberg, Maurício Corrêa. Carlos Patro
cínio. João Calmon, José Fogaça, Jutahy Ma
galhães. M?nsue~g de Lai(Qr, J~rba,s Passari
nho. Márcio Lacerda e Carlos Alberto. Dei
XaRJ; de comparecer. por motivo justificado, 
os Srs. Senadores Áureo Mello, Humberto 
Lucena. Edison Lobão, Odacir Soares, Afon· 
so Arinos e Oilivo Pires. Havendo número 
regimental, o Sr. Presidente declara aberto 
os trabalhos e dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior. que é dada como aprovada. 
A seguir. passa-se à apreciação das matérias 
constantes da pauta. na ordem determinada 
pelo Sr. Presidente. Item 1 - Projeto de 
Lei do Senado n" 54. de 1988, de autoria 
do Sr. Senador Marco Maciel, que dispõe 
sobre o Ouvido-geral e dá outras providên
cias. (Deliberação terminativa)- O Sr. Se·
nadar Jamil Haddad. relator da matéria emi
te parecer pela constitucionalidade. juridici
dade e aprovação quanto ao mérito, nos ter· 
mos do_ substitutivo que oferece. Colocado 
em discussão, fazem considerações sobre a 
matéria os Srs. Leite Chaves, Chagas Rodri
gUes e Carlos Alberto. Os Srs. Leite Chaves 
e Carlos Alberto solicitam- vista da propo
sição. A Presidê-ncia defere pedido de vista 
conjunta aos Srs. Carlos Alberto e Leite Cha
ves e, a seguir, anuncia a apreciação do ítem 
8 da pauta: Projeto de Decreto Legislativo 
n" 22. de 1988. de autoria do Senador Fernan
do Henrique Cardoso, que susta o Decreto 
n~ 96.814. de 28 de setembro de 1988, que 
.. transforma a Secretaria Geral do Conselho 
de .Segurança Nacional em Secretaria de As
sessoramento da Defesa Nacional - SA
DEN/PR, __ e dá outras providências''. O Sena· 
dor Mauro Benevides, na qualidade de rela
tor, emite parecer pela rejeição da matéria. 
Não havendo discussão coloca-se em votação 
o parecer que recebe aprovação unânime. 
Nesta oportunidade o Sr. Presidnete trans· 
fere a direção dos trabalhos ao Sr. Senador 
João Calmon, e passa a relatar o item 54 
da pauta: Parecer Sobre as Emendas de n~ 
I a 25 oferecidas em plenário, ao Projeto 
de Lei do Senado n" 249/89. de at.. to ria do 
Senador Luiz Viana Fillio. que altera, atua-
1iza e consolida a Lei n~ 5.98S, de 14 de de
zembro de 1973, que regula __ ~s direitos auto· 
rais. O Sr. Cid Sabóia de Carvalho oferece 
parecer pela rejeição das Emendas 1 (um) 
a 25 (vinte_.e cin~). Em fase de discussão, 
fazem uso da palavra os Srs. Jamil Haddad, 
Jarbas Passarinho, José Fogaça, Meira Filho, 
Maurício Corrêa. Jutahy Magalhães, Leite 
Chaves, Marcondes Gadelha, Mauro Bene· 
vides e Carlos Alberto que aproveita o ensejo 
para solicitar vis~ã-da matéria, obtendo o de
ferimen-to da Presidência. Nesta oportunida
de, ao evidenciar-se a falta de quorum, 9 _ 
Sr. Presidente encerra a reunião, deixando 
adiados os demais itens _da pauta. Nada mais 
havendo a tratar, eu Vera Lúcia Lacerd~ Nu
nC:s, secretá-ria, iavrei a presente ata que, após 
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Prcsi· 
dente. 
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9' REUNIÃO REALIZADA 
EM 3 DE MAIO DE !990 

Ás dez horas do dia três de maio de mil 
novecentos e noventa, na sala da Comissão, 
sob a presidência do Sr. Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, Presidente, reúne-se a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania com 
a presença dos Srs. Senadores João Calmon, 
José Paulo Bisol, Odacir Soares, -Leite Cha
ves, Lourival Baptista, Áureo Mello, José 
Agripino, Francisco Rollemberg, Afonso 
Sancho, João Lobo, João Castelo, Jutahy 
Magalhães, Maurício -Corrêa, Olavo Pires e 
Carlos Patrocínio. Deixam-de comParecer, 
por motivo justificado, os Srs. Senadores 
Humberto Lucena, Mansueto de Lavor, Már
cio Lacerda, Mauro Benevides, Edison Lo
bão, Marcondes Gadelha, Chagas Rodri
gues, Afonso Arinos e J arbas Passarinho. 
Havendo número regimental, o Sr. Presiden
te declara aberto os trabalhos e dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. A seguir, passa-se à aprecia~ 
ção das matérias constantes da pauta, na or~ 
dem determinada pelo Sr. Presidente. Item 
1-Projeto de Lei do Senado n~> 54, de 1988, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre o Ouvidor Geral e dá outras 
providências. (deliberãção terminativa) -
Relator: Senador Jamil Haddad. Parecer: pe
la constitucionalidade, juridicidade e aprova
ção quanto ao mérito, nos termos do substi· 
tutivo que oferece, Foi concedido vista con
junta da referida matéria aos Senadores Car
los Alberto e Leite Chaves, na reunião do 
dia 26 de abril, p.p., tendo sido devolvido 
pelos requerentes nesta data, sem voto em 
separado. Não havendo discussão coloca-se 
em votação o ·parecer ttUe recebe aprovação 
unânime, devendo voltar ã pauta da próxima 
reunião para apreciação em turiú:) suplemCD.
tar. Item 2- Projeto de Lei do Senado n~> 
290, de 1989, de autoria do Sr, Senador José 
Ignácio Ferreira, que altera o artigo 1~> da 
Lei n~ 7.320, de 11 de junho de 1985, que 
"dispõe sobre a antecipação de comemoração 
de feriados e dá outra~ pr:ovi~nci!'lS"· (deli
beração terminativa) -- O Senador Mauro 
Benevides, relator da matéria-emite parecer 
concluindo pela constitucionalidade, juridiCi~ 
dade e aprovação quanto ao mérito. Não ha
vendo discussão, coloca-se em votação o pa~ 
recer. que recebe aprovação unânime. Item 
3 - Projeto de Lei do Senado n~ 224, de 
1989 -Complementar, -de autoria do Sena· 
dor Carlos Chiarelli, que estabelece condi
ções para a aposentadoria especial dos servi
dores públicos civis da União, Estados, Muni
cípios e do Distrito Federal, bem como dos 
trabalhadores regidos pela CLT. conforme 
'o disposto, respectivamente, no § 1'~ do art. 
40 e inciso II do art. 202, da Constituição 
Federal. Pelo Sr. Senador João Calmon é 
lido parecer da lavra do Senador Áureo Me
llo, concluindo pela constitucionalidade, juri
dicidade e aprovação quanto-ao mérito, <:c;!Ill 
emenda n9 1 que oferece. Não havendo dis~ 

· cussão, coloca-se em votação o parecer que 

recebe aprovação unânime.ltem 7- Projeto 
de Lei do Senado n~ 139, de 1989, de autoria 
do Senador Hugo Napoleão, que dispõe so
bre a realização de eleições prévias no âmbito 
dos partidos políticos. (deliberação termina
tiVa) Relator: Senador Mauro Benevides. Pa- _ 
recer: pela inconstitucionalidade do Projeto. 
Não havendo discussão, é colocado em vota
ção o pareCer, que recebe aprovação unáni:. 
me. Item 12 - Projeto de Lei do Senado 
n9 :ns, âe 1989, de autori~ do Senador Odacir 
Soares, que regulamenta o art. 135 da Consti
-~o Federal. (deliberação terminativa) O 
Sr." Leite Chave~ emite parecer conduindo 
pela constitucionalidade, juridicidade e apro
vação quanto ao mérito. O Sr. Jutahy Maga
Ulães solicita vista da matéria, tendo seu pedi
do o deferimento da Presidência. Item 13-
Projeto de D,ecreto Legislativo n912, de 1988, 
que aprova os textos das recomendações ado
tadas pela ConfeiênCia Iriternacional do Tra
balho, no período de 1962a 1985. O Sr. Sena~ 
dor Maurício Corrêa apresenta parecer pela 
constitucionalidade, juridicidade e aprova
çá(Yqu~nto ªo mérito, Não havendo discussão 
é colocado em votação o parecer. que recebe 
apiovaçáo unânime. Item 14 - Consulta S/ 
N. de 1989, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli, sobre possibilidade de ser reeditada 
medida provisória não apreciada expressa
mente pelo Congresso Nacional bem como 
a possibilidade de as ConstituiçõeS Estaduais 
e as Leis Orgânicas dos Municípios virem a 
adotar o mesfi:ió iRstituto da medida provi
s6iía~ O -s-r. Senador Maurício Corrêa, na 
qualidade de relator da matéria emite parecer 
favorável à Consulta. Não havendo discus
são, coloca-se em votação o parecer do rela
tor que obtém aprovação unãnime. Item 15 
-Projeto de Lei do Senado n~> ~02, de 1989, 
de autoria do SenadoiJUtahy Magalhães, que 
dispõe sobre domicflio eleitoral, filiação par
tidária, propaganda eleitoral gratuita, e dá 
outras providências. (deliberação terminati
va) O Reltoar, Senador Maurício Corrêa, 
emite parecet pela inconstitucionalidade da 
proposição. Em fase de discussão, o Sr. Oda
cir Soares solicita vista da matéria, sendo 
atendido pela Presidência.Iteoi-11- Projeto 
de Lei do_Senado n9 335, de 1989, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que regulamen· 
§ 6~ da Constituição Federal, dando nova re
dação _ao item 1~ do art. 52 e 7~ do art. 54 
da Lei n• 6.015, de 31-12-73. (deliberação 
terminativa) Por solicitação do_ Sr. Presiden
te, o Sr." S_enador Meira Fílho faz a leitura 
do parecer exarad.o pelo Senador Ney Mara
nhão. Após conh~cimento e avaliação da ma
téria, o Sr. Meira Filho resolve requerer vista 
da mesma, no que, é atendido pela Presi
dén~ia. Item 21- Projeto de Lei da Câmara 
n9 66, de 1989, de autoria do Podêr Exeç:u~ 
tivo, que revoga a Lei n~ 6. 811, dei 8 de 
julho de 1980, e dá outras providências. É 
apresentado parecer pelo relator, Senador 
Mauro Benevides, concluindo pela constitu
cioit-alidade, _juridicid!lde e aprovação quanto 
ao mérito-.--~m fase de discussão, o Sr. Sena
dor- L'eite Chaves solicita vista da matéria, 

obtendo o deferimento da Presidéncia. Item 
23 - Piojeto de Lei da Câmara n~ 71, de 
1989, do Poder Executivo, que altera a Lei 
n~ 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
dispõe sobre o Código Nacional de Trânsito. 
O Relator, Senador Leite Chaves emite pare
cer concluindo por constitucional, jurídico e 
aprovação quanto ao mérito. Não havendo 
discussão, coloca-se em votação o parecer 
que é aprovado por unanimidade. Item 24 
-Projeto de Lei da Câmara n~> 65. de 1989, 
do Poder Executivo, que dispõe sobre a trans
ferência de bens imóveis para o património· 
das instituições de ensino superior que men
ciona e dá outras providências. O Sr. Senador 
Mauro Benevides apresenta p'arecer con
cluindo pela constitucionalidade, juridicida
de e aprovação quanto ao mérito, Não haven
do discussão, coloca-se em votação o p·arecer 
que recebe aprovação unânime.. Nesta 6por
tunidade o sr. Senador Cid_Sabóia de Carva
lho transfere a direção dos trabalhos ao Sena
dor Odacir Soares e passa a relatar o item 
54 da pauta: Parecer sobre as Emendas de 
números 1 a 25, oferecidas em Plenário, ao 
Projeto de Lei do Senado n~ 249/89, de auto· 
ria do Senador Luiz Viaria Filho, que altera, 
atualiza e consolida a lei n9 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973, que regula oS direitos au
torais. A referida matéria foi encaminhada 
ao- Sr. Senador Carlos Alberto, no dia 26 
de abril, p.p., por ocasião do deferimento 
da Presidência ao seu pedido de vista. Esgo
tado o prazo regimental de direito à vista 
sem que S. Ero tenha apresentado voto em 
separado, é colocado em votação o parecer
exarado pelo relator concluindo pela rejeição 
das Emendas de Plenário, sendo a_pr_()ovado 
por unanimidade:-nem 55 .:...._ Diversos 2, de 
1990, do Senhor Presidente do Senado Fede
ral, no qual encaminha Of. SM 90/90, sobre 
questão de ordem levantada pelo Senador 
Alexandre Costa, acerca da Mensagem Presi
dencial que indica o Sr. José Gilton Pinto 
Garcia parà. o Caverno do t.stado do Amapá. 
O Sr. Senador Afonso Arinos oferece parecer 
pelo sobrestamento da decisão sobre a Men· 
sagem no 103/90. Após amplo debate o pare
cer é rejeitado tendo o Sr. Presidente desig
nado Relator do vencido o Sr. Senador Mau
rício COrtêa, o qual, nesta oportuiúdade, 
ocupa a tribuna para emitir o parecer. Colo~ 
cado em votação, é aprovado o parecer, ten
do ~ado .da palavra na discussão da matéria 
os Srs. Leite Chaves, Odacír Soares, Jutahy 
Magalhães, João Castelo, José Ignácio Fer~ 
reira, Afonso Sancho, Afonso Arinos, Mau~ 
rício Corrêa. e Chagas Rodrigues. Tendo em 
vista o adiantado da hora, o Sr. Presidente 
encerra os trabalhos deixando em aberto o 
prazo para nova convocação desta Comissão, 
que poderá reunir~se extiaordinariamente às 
dezoito hQ.ras de hoje, dependendo da deci~ 
são do Plenário à questão de ordem objeto 
da referida consulta. Nada mais havendo a 
tratar, eu Vera Lúcia Lacerda Nunes, lavro 
a presente ata que, após lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente e levada à publi
caÇão.· -
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O SR. PRESIDENTE (Cíd Sabóia de Car
valho)...,... Está aberta a reunião da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.. 

Passamos ao item 1: 

Projeto de -Lei do Senado n" 54, de 
1988, que dispõe sobre o Ouvidor- Ge~ 
ral e dá outras providéncias. ' 

Esta. matéria teve vista OOnfunta solicitada 
pelos Srs. Cãrlos Alberto e Leite Chéives, 
na reunião do dia 26 de abril do corrente, 
após parecer emitido pelo Senador Jamil 
Hadda.d, favorável quanto ao mérito, nos ter· 
mos de substitutivo que oferece. 

A matéria foi devolvida à Comissão pelos 
requerentes sem voto em separado. 

Pergunto ao Senador Leite Chaves se quer 
dar alguma explicação sobre a matéria? 

O SR. LEITE CHA VÊS - Eu solicíto 
a V. Ex• que coloque em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Vou colocar em votação nominal, 
por se tratar de deliberaçã-o terminativa da 
Comissão. - -

Os Srs. Senadores que aprõvarem o pare~ 
cer do Senador Jamil Haddad, deverão votar 
"sim". 

Procede-se à votação 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) --Vou tomar o resultado (Pausa.) 

A matéria foi aprovada por 12 votos. 

Item D:• 2: 

Projeto de Lei do Senado n'' 290, de 
1989, que altera o art. 1~ da Lei 7.320, 
de 11 de outubro de 1985, que dispõe 
sobre a antecipação de comemoração de 

, feriados e dá outras providências. 

De auÍoria- do Senador José Ignácio Fer· 
reira. 

Como d Relator é o Senador Ney Mara· 
nhão, que já' não maís pertence à Comissão, 
peço ao Senador Mauro Benevides para subs· 
titu"í-Io. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: o Projeto de Lei em 
epígrafe, de autoria do ilostre senador José 
Ignácio Ferreira, propõe a alteração do art. 
19 da Lei n9 7.320/85, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

.·''Art. 1~ Serão comemorados por 
...... ~ntecipação, nas segundas-feiras, os fe-

/ riados que caírem nos demais dias da 
semana, com exceção dos que ocorrerem 
nos sábados e domingos e dos dias 1 ~ 
de janeiro (Confraternização Univer
sal), 7 de setembro (Independência), 25 
de dezembro (Natal), Sexta-Feira Santa, 
CorpUs Christi e 12 de outubro (Nossa 
Senhora Aparecida- Padroeira doBra
sil)."" 

Na justificação, destaca o autor que a sua 
proposição objetiva incluir, no elenco das ex
ceções, o dia 12 de outubro, declarado pela 
Lei n' 6.802, de 30 de junho de 1980, como 
feriado nacional, para culto público e oficial 

a Nossa Senhora Aparecida, Padroeir~ do 
Brasil. -

Não se trata de nehum precedente, consi
derando que, pelas Leis 7.466/86 e 7.765/89, 
o dia lo de maio, Dia do Trabalho, e o dia 
de Corpus Chisti, respeCtivameine, já foram 
também incluídos naquelas exceções. 

Por outro lado, ressalta o eminente Sena
dor José Ignácío Ferreiia que a data da come~ 
moração da· Padroeira do Brasil, País tradi
cion3.1mnete devoto de Nossa Senhora Apa
recida, merece ser festejada com festa maior, 
possibilitando aos milhões de cristãos católi~ 
cos brasileiros, festejá-la no seu próprio dia, 
e não de forma antecipada. 

Demais disso, convém assinalar que as tra
dicionais romarias que se organizam, por oca
sião dessas comemorações dos mais longín
quo-s -rincões do País, em particular da Igreja 
Católica, mantêm fidelidade ao dia 12 de ou
tubro, POr esta data considerada dia saritifi
cado_ para o Brasil. 

Não bastassem essas razões, devemos con
sidàãr -que a iniciativa do ilustre Senador 
José Ignácio Ferreira traduz um elevado sig
nificado religioso, que vem- ao encontro de 
todo um sf:ntJ"iuento de veneração e de espe
rança que o povo brasileiro consagra à Mae 
de Deus, Nossa Senhora Aparecia e que deve 
ser solenemente reverenciado. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n" 290/89. 

Sala das Comissões, 3 de -maio de 1990 
- Cid Sabóia de Carvalbo, Presidente. -
Mauro Benevides, Relator. -Leite Chaves 
- Afonso Sancho - Odacir Soares - João 
Calmon - Afonso Arinos- Roberto Campos 
- Melra Filho- Maurício Correa- Chagas 
Rodrigues - Jutahy Magalh~es - Luiz Via~ 
na. 

*O parecer é faVoi'ãvel, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóía de Car
valho)- Em dis-cussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
(ProCede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) Item p9 3 

Profetoae Lei do Senado n'1 22~. de 
1989 - COmplementar, que estabelece 
cOndições pará a aposentadoria especial 
dos Servidores Públicos Civis da Uni:o. 
Estados, Municípios, do Distrito Fede
ral, bem como dos trabalhadores regidos 
pela CLT, conforme o disposto respecti
vamen_te no § 19 do art. 40 e inciso II 

- do art. 202 da Constituição Federal. 

Concedo a palavra ao Senador jQão Cal
moo para ler o parecer exarado pelo Senador 
Áureo Mello. 

OSR. JOÃO CALMON -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, de iniciativa dõ eminente Se
nador Carlos Chíarelli, o Projeto de Lei Com
plementar sob exame pretende estabelecer 
critéi'iOS ·e--cOiidíções para a aposentadoria es
pecial dos servidores públicos das três esferas _ 

de governo, bem como dos trabaJhadores em 
geral. 

A Proposição encerra um conjunto de pro
visões que, se transformadas em normas jurí
dicas~ deverão r~gulamentar, por yia de inte· 
gra-ção, os direitos constitucionais estatuídos 
no § 1 ~ do art. 40 e no inciso II do artigo 
202 Carta em vigor. Trata-se, tecnicamente, 
de dar condições de aplicabilidade aos referi
dos dispositivos constitucionais. 

Sob o ponto de vista da constitucionali
dade, portanto, o Projeto não merece qual
quer objeção, antes pelo contrário, eis que 
se trata de iniciativa com o p-ropósito -de dar 
plena eficácia a dispositivos constitucíonais 
que versam sobre direitos de elevado alcance 
social. 

No que tange à técnica legislativa, outros
sim, o Projeto reúne condições de receber 
acolhim~nto~ r~ssalvado unicamente o aspec
to Objeto da emenda mais adiante indicada. 

No que respeita ao mérito, o Projeto con
tém formulações de esmerado apuro técnico. 
avapçando consideravelmente a partir da ex
periência brasileira no campo prevideociário. 
Além disso, é de ressaltar a inquesti0ná1!'el 
oportunidade e conveniência da Proposição 
em questão, por vir preencher a lacuna legis
lativa já apontada. 

Ao despeito dos notórios aspectos poSiti
vos do Projeto, entendemos ser cabível a 
apresentação de emenda supressiva incidente 
sobre a expressão "sob pena de responsabi
lidade" contida no artigo 49 in fine. Trata-se, 
a nosso ver, de inserção redacionat despi
cienda, eis que a definição de responsabi
lidade que se pretende atingir já se encontra 
insculpida no artigo 85, VII da Carta de 1988 
{descumprimento das lei~'). _ 

Em face do expostÇ), manifestamo-nos {a~_ 
voravelmente à aprovação de Proje"to de Lei 
Cõmplementar do Senado n~ 224/89, com a 
seguinte emenda: 

EMENDA SUPRESSIV A 

---Ao Projeto de Lei do SenadO n9 224/8"9. 
Suprima-se do texto do artigo 4Q a expres

são "sob pena de responsabilidade". 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Cru:
valho)- Não havendo quem queira discutir, 
vamos proceder à votação. 

Procede-sé à votação 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)--Votaram "Sim", 13 Srs. Senadores. 

. A matéria foi aprovada. 

Item n~ 7 

Projeto de Lei do Senado no• 139, de 
-19-89, que dispõe sobre a realização de 
eleições prévias no âmbito çios partidos 
políticos. 

Com a palavra o Senador Mauro Bene
vides. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Sr.· Pre
sidente, Srs. Senadores, o nobre Senador Hu
go Napoleão, Presidente do PFL, propõe à 
nossa cotisideração projeto em que busca tor-
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nar obrigatória, no âmbito dos partidos na
eionais, a realização de eleições prévias entre 
os respectivos filiados, todas as vezes em. que 
se realizarem eleições parã a escolha de can
didatos a Presidente da República, Governa
dores de Estado ou Prefeitos Municipais. 

A proposição cria, ainda, as condições para 
que a escolha se processe exigindo, inclusive, 
um observador designado pela Justiça Elei
toral. 

Ao justificar a medida~ o eminente repre
sentante piauiense expende uma série de ar
gumentos altamente ponderáveis. Acontece, 
no entanto, que a COnStitUiÇão em vigor asse
gurou aos partidos ampla liberdade, consoan
te se depreende do preceituado no § 19 , do 
art. 17,1n verbfs: 

"§ 1"' É assegurada aos partidos po
líticos autonomia para definir su·a estru~ 
tura interna, organização e funciona-· 
mento, devendo seus estatutos estabe
lecer normas de fideliçiade .e disciplina 
partidárias". (o grifo é nosso). 

Deflui do exposto que a proposição, em 
que pesem seus altos propósitos moralizado~ 
res, implantados em todos ()S partidos que 
tenham um mfnimo de respeito, não deve 
ser imposta, Ex vi Legis, pois o legislador 
constituinte confiou na sabedoria e no sensq 
dos dirigentes partidários, assegurando-lhes 
a mais írrestrita liberdade __ 

Por todo o exposto, concluímos pela in· 
constitucionalidade da proposição, na media 
em que, apesar de moralizadora, restringe 
a liberdade assegurada aos partidos pelo cita
do no§ 19 do art. 17. 

Este é o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Çid Sabóia deCar: 
valho)- Em discussão o parecer que é pelil 
inconstitucionalidade. (Pausa} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

· Em votação. 
(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- O parecer foi aprovado por 14 _vo~ 
tos. 

Item n' 12: 

Projeto de Lei do Senado n9 338, de 
1989, que regulamenta o art. 135 da 
Constituição Federal. 

É de autoria do Senador Odacir Soares. 
Deliberação terminativa. 
Com a palavra o Senador Leite Chaves, 

para emitir o parecer sobre a matéria. 

O SR. LEf1E CHA VI':S -Sr. Presidente, 
SrS. Senadores; 

1. De autoria do Senador Odacir Soares, 
vem a exame desta Comissão o Projeto de 
Lei do Senado n9 338, de-1989, que ''regula~ 
menta o_ art. 135 da Constituição Federal." 

Trafa~se, em stim.a, de se conferir aos car~ 
gos pertinentes_ ao Ministério PúQli_ç9, A.Ad
·vocacia~Geral da União e à Advocacia e De~ 
fensoria Pública a isonomia salarial estabe
'lecida pelo texto constituconal, consoante o 

disposto no art. 135, que inlpóe a aplicação 
do art. 37, XII, e do art. 39-, § !9_. 

De acordo com os citados dispositivos 
constitucionais, há que se observar~ respecti
vamente, que: 
_ ~·os vencimentos dos cargos do Poder Le~ 

gislativo e do Poder Judiciário não poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder Execu
tivo"; e que 
-~é c3_s~egurado "aos servidores da admi

nistração diretra isonomia- de vencimentos 
para cargos__de atribuiçóes ig_uais ou asseme
lhados do mesmo Poder ou entre s_ervidores 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá
rio, ressalvadas as vantagens de caráter indi~ 
vidual e as relativas à natureza ou ao local 
de trabalho." 

É de insofismável clareza que o legislador 
cõfistituinte equiparou os vencimentos para 
cargos com atribuiçõeS sen1elhantes ou de 
mesmo nível. Dessarte, o projeto em questão 
disciplina a matéria rigorosamente dentro dos 
balizamentos constitucionais, em linhas pre
cedentes referidos. 

2. - Poder-se~ia questionar, por Outro la
do, a competência do Senado Federal para 
iniciar o processo legislativo em semelhante 
matéria. 

Data lnaxima venia; a remuneração dos 
membros do Ministério P-ú61ico da União foi 
estabelecida pela Lei n~ 7. 725, de 6 de janeiro 
de 1989; e pela Lei n• 7.809, de 20 de julho 
de 1989, estando_, portanto, definidos os parâ
metros legais de remuneração para tal espécie 
de cargo público. De outra parte, observa~se 
que o texto constitucional determina, imposi
tivamente, a isonomia. Trata~se, em suma, 
de .dar cumprimento às disposições já existen
tes, pósto que nitidamente expressas no texto 
constitucional, conforme. anterionnente já 
demonstrado. 

Em verdade,_o projeto em causa dá conse
qüéncia a preceito contido na Constituição, 
não podendo, salvo melhor jufzo, por sua 
função meramente operacional, agredir os 
termos_do art. 61, parágrafo 19, item II, letra 
a, da Magna Carta. 

Não se trata, em síntese, de íniciativa dis
pondo sobre aumento de remuneração, mas 
de normas que implementam dispositivos de 
contundente clareza, já consagrados no texto 
da Lei Maior em leis ordinárias que regulam 
pontos essinciais d3 matéria. 

:L :Visto que não há, de ~ordo com o 
argumento eXposto, Inovação na ordem jurí~ 
dica _rrias, apenas, o_ cumprimento de nonnas 
já- existentes, não fere o projeto em apreço 
a o-rdem constitucional vigente. _ 

4. _ Decorrido o prazo regimental, não fo
ram apresentadas emendas à proposição em 
causa e, quari.to à regimentalidade e juridici
dade de seus termos, nenhum vício foi cons
tata_do. 

5. Em-conclusão, considerados os aspec~ 
tos jurídico-constitucional, regimental e os 
que_qmgem ao niérito, somos, Salvo Melhor 
Juízo, pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nl' 338. de 1989, conforme foi apre
sentado. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cíd Sabóia de Car
valho)- Em discussão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

o~:sR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) -Com a palavra o Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. 
Presidente, peço desculpas ao Relator, mas 
solicito vista desta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Concedido vista ao Senado Jutahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE: (Cid Sabófa de~Car:
valho) - Item 13 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 12, 
de 1988, que aprova os Textos das Reco
mendações adotadas pela Conferência 
Internacional do Trabalho, no período 
de 1962 a !985. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~ 
rício Corrêa para proferir o parecer. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A -Sr. Pre
sidente: 

Após ter sido aprovado na Câmara dos De
putados, chega a esta Casa do Congresso Na~ 
cional os textçs das Recomendações Ado
tadas pela Conferéncia Internacional do Tra
balho, no período de 1962 a 1985. A matéria 
originou-se da Mensagem Presidencial nP 65, 
que tem por objetivo obter a necessária apro
vação parlamentar, a fim de que o Poder Exe~ 
cutivo possa manifestar o seu desejo, no pla
no internacional, de adoção das Recomen~ 
dações sob ex'4De. 

A proposição é acompanhada de Exposi~ 
ção de Motivos subscrita pelo Sr 'o Ministro 
de Estado das Relações Exteriores onde se 
enfatiza que "nos termos do art. 19da CQnsti
tuição da- Organização Internacional do Tra~ 
balho (OIT), os Estados~membros devem 
submeter as Convenções e Recomendações 
adotadas pela Conferência ãs autoridades na
cionais competentes". 

O mesmo docuqtento acrescenta que "as 
Recomendações, que diferentemente das 
Convenções, s~o consideradas documentos 
não vinculatórios, devem, no entanto, a 
exemplo das Convenções, ser submetidos ao 
Cõngresso Nacional, para que as autoridades 
legislativas delas tomem conhecimento". 

Na Câmara dos Deputados, em substitui
ção às Comissóe_s de Relações Exteriores, de 
ConstituiçãO e Justiça e de Trabalho, à Presi
dência daquela Casa tendo em vista parali
sação das Comissões Técnicas na vigência da 
Çoristituinte, désign-ou o nobre Deputado 
Ruy Nedel para proferir parecer oral, que 
conclui pela aprovação, nos termos do incluso 
projeto de decreto legislativo que nos foi en
viado. 

Os textOs das Recomendações foram exa- ~ 
minados,_ com a costumeira competência, pe
los setores especializados do Itamaraty con
cluindo que a adoção dos mesmos só poderia 
trazer conseqüênciiis benéficas para· o País. 
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De outra parte, a proposição obedece às 
diretriz_es constitucionais e não fere qualquer 
norma sistemática jurídica vigente. 

Ante o exposto, e considerando que no 
tocante ao mérito foi o diploma julgado con
veniente aos interesses nacioitàiS, somos~jJela 
aprovação da matéria na forma do projeto 
de decreto legislativo aprovado pela Câmara 
dos Deputados. 

Sala das __ Comissões, 3 de maio de 1990. 

É o parecer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- Em discussão o·parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que estejam de acordo, 

permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado o parecer do Senador Maurício 

Corrêa. · 
item 14: 

Consulta sobre a possibilidade de ser 
reeditada a medida provisória rião apreM 
ciada expressamente pelo Congresso Na
clonai, bem como a possibilidade de as 
Constituições Estaduais, as Leis Orgâ
nicas dos Municípios vierem a adotar o 
mesmo institiúO da medida provisória. 

De autOria do Senador Carlos Chiarem. 
Com a palaVra o Senador Maurício Corrêa, 

para emitir parecer. 

O.SR. MAURiCIO CORJWA- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Esta matéria está aqui há muito tempo; 
não sei-se ela guarda mais a consentaneidade. 
De qualquer maneira, vou ler o relatório para 
ver se me recordo. 

Fiiidos os trabalhos dtt Assembléia Nacio
nal Constituinte e promulgáda ã-CCúi.SlltüTçãô 
pátria de 5 de outubro de 1988, natUralmente_ 
começaram a surgir as prlm.eTrãSqUeStões re-:. 
Iativas â aplicabilidade de determinados dis
positiVOs da nossa nova· Lei Maior, fazen· 
do-se necessária a elaboração de suas normas 
complementares e disciplinadoras, ens~j~!!c!o _ 
assim a sua plena e perfeit3àplicabilldade. 

Como se bem salientou na Consulta objeto 
do presente parecer, o Senhor Presidente da 
República não tem se pautado de razoabi
lidade ao fazer uso demasiado do instituto 
da Medida Provisória, consagrado no art. 62 
do texto constitucionaL 

O refeiído dispOsitivo··teiD"-o coili:lão de 
conferir ao Presidente da República a prerro
gativa _de iniciativa· do processo legislativo. 

No entanto, a atipiddade da função na es
fera- de competência do Poder Executivo, 
bem como as características especialíssima~ 
do institUtO- eiii- análise, fiZeram que com tal 
prerrogativa se limitasse- àquelas situaçõ~s 
que assim o exigissem a ielevãncia e urgência 
da matéría-, em nome do interesse público. 

Dessa forma, com o decorrer do tempo 
tornou-se preciso que s-e concluísse sobre se, 
quando não expressamente apreciada a Me
dida Provisória, pOSSíVdiOSSe-i s-t.iã reedição, 
contendo as mesmas nortna"S, ou substancial
mente semelhantes. 

O segundO quesito da presente Consulta 
é conce-rn-ente à possibilidade da adoção da 
Meàlda Provisória ·pelas ConStituições Esta
duais e Leis Orgânicas dos Municípios. 

Deter-nos-emos a unia abordagem per· 
functóii.a-dõ primeíi"o tema em razão da apro
vação pelo Congresso Nacional do Parecer 
n" 1. 1989-CN, em atendimento à indagação 
de conteúdo semelhante ao do Ofício n\' 
31-CN, qlie -resultou na seguinte conclusão, 
de forma a oferecer uma solução de caráter 
temporárió'"ao problema, até que seja erabo
rada a respectiva lei complementar: 

"a) admite-se a reiteração de uma se
gunda MP, idêntica â primeira, se esta 
não foi convertida pela inocorrência dos 
pressupOStos de relevância e urgência, 
desde que se verifiquem tais requisitos 
à época da reedição. 

b) não se admite a ·reiteração de uma 
_segunda MP, idêntica à primeira, se esta 
não foi cOnvertida por discordância 
quanto ao tratamento dadQà matéria ob
jeto_ da medida. Esse_ tema deverá ser 
tratado em lei complementar. 
__ c)_ admite~_se, provisoriamente, até 
que lei conlJ>1ementar discipline a maté· 
ria, a reiteração de uma segunda MP, 
idêntica â primeira, caso o Congresso 
deixe fluir, in alpis, o prazo decadencial 
de 30 dias". 

No tocante â _ro~sibilidade da adoção, pelas 
Constituições ESiãâuais·e Leis Orgânicas dos 
Municípios, do instituto da Medida Provisó
ria..t encaramos a questão de forma positiva. 

.1:. preciso considerar que o Brasil optou 
pela forma federativa de Estado. 

Nesse caso, é inegável que seus entes fede
rados se revestem de certa autonomia polí
ticã;:cu.Jagrãdação é ditada pela Constituição 
Federal. 

Alie-se_ ao fato de que em nosso País a 
organiZação polftica é trina, com iutonomiã. 
política extensiva também aos MunicípioS, 
embora' em menor grau, além da União e 
Estados-membros, integrando ainda a orga
nização" põlftTca: ôe llosSa Federação um Esta
do-membro anômalo, que é o Distrito Fede
ral, Capítaf da Uniâo, da mesma forma dota
do de autonomia para organizar sua ordem 
jurfdico-polftica. 

Daí por que é defeso-aos Estados e Muni
cípios moverem-se~ livremente na esfera da 
comp-etência que lhes foi assinalada pela 
Constituição Federal, em assuntos de seu pe· 
culiar interesse. 

Assim sendo, desde que um ente não inva
da a competência e;xplícita ou implícl.ta de 
outro. deve-se procurar alimentar a sua auto
nomia, com instrumento de descentralização 
polftica, caracterfstica pró"p-iíii do federa]is
mo. 

Ente-~~em-Õs, _portanto, que apesar !=fa 
Constituição Federal referir-se apenas â Me
dida Provisória no âmbito da União, não o 
fez com o caráter de exclusividade, até por
que as mesmas razõeS que estão a justificar 
a sua aplicabilidade pelo Presidente da Repú-

blica também estão P-resentes no S~u u-so-Por 
Governadores e Prefeitos, bastando que_ as· 
sim ·o élisponh<Ún em suas· próprias ordens 
jurídico-políticas os Estados-membros e Mu
nicípios. - ---- -

SãO estas as razões que alicerçaraJl1 a -ror
mação do nosso pensamento, pelo que espe· 
ramos uma manifestação favorável dos ilus
tres parC:s _a respeito. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1990. 
Sr. Presidente, trata-se de consulta, quer 

me parecer que em virtude da assunção da 
Resolução n~ 1 do Congresso Nacional a ma
téria já esteja superada. 

Com· relação à questão dos Estados, a pro
blemática tem sido já discutida. 

De sorte que mantenho o parecer, porque, 
na verdade, não altera nada o quadro existen
te, apenas responde à consulta formulada, 
que a meu ver está prejudicada. Mantenho 
o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (CidSabóia de Car· 
valho) -Em discussão o parecer do Senador 
Maurício Corrêa, considerando a matéria 
preJudicada. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

O parecer foi aprovado. 
A matéria é considerada prejudicada. 

O SR. PRESIDENTETCíd.Sabóia de Car· 
valho)- Item n•JS 

Projeto de Lei do Senado n~ 302, de 
-1989, que_ dispõe sobre domicílio eleito~ 
ral, filiação partidária, propaganda dei· 
torai gratuita, e dá outras providências. 

O projeto é--de aUtoria do Senador Jutah-y 
Magalhães. 

Concedo a pal3vra ao nobre Senador Mau
rício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORJWA-Sr. Pre
sidente, peço-lhe que me mande o processo. 
O parecer não está aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - V. Ex' será imediatamente aten
dido. (Pausa) 

O SR. MAURÍCIO CORRÍ::A- Sr. Pre:· 
sidtmte, Srs. Senadores, apreSentiu:io pelo 
ilustre Senador Jutahy Magalhães, o Projeto 
de Lei n~ 302, de 1988, _"dispõe sobre o domi
cílio eleitoral, filiação partidária, propagai:tda 
eleitoral gratuita, _e dá outras providências". 

Em resunw a proposição visa a: 
a) estabelecer em 9 meses o. prazo do do

micílio eleitoral com pré-requisito pata o re~ 
-gistro de candidaturas de que trata o item 
III, do art. 94, do Código Eleitoral; 

bJ -reduzir de seis para quatro meses o pra
zo assinado para filiação de candidatos a Pre
sidente da República, Vice-Presidente, Go
vernador, Vice-Governador, Senador, -De
putado Federal, Deputado Estadual, Prefei
to, Vice-Prefeito e Vereador, pela Lei n~ 
7 .454, de dezembro de 1985; 

c) restringir, unicamente ao horário gra
tuito disciplinado pela Justiça Eleitoral; a 
propaganda eleitoral no rádio e televisão, pa
ra as eleições a partir de 1990. 
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Na justificação, infõrma o iiuStrado autor 
da proposição, que o objetivo que persegue 
é o de "estabelecer novos prazos de domicl1io 
eleitoral e de filiação partidária, que se justifi
cam em face da proliferação dos Partidos Po
líticos e do novo quadro de coligações e de 
reaglutinações partidáría que ~e avizinha··. 

E mais adiante da justificaçã-o lembra que: 
.. no que diz respeito à participação em pro
grama gratuito de rádio e televisão, farta le
gislação já existe disciplinando a matéria, mas 
achamos lógico dispor para eleições futuras. 
prevendo-se as hipóteses aplicáveis às elei
ções regionais". 

Por ser de significação para a vida das insti
tuições democráticas nacionais, a proposição 
é oportuna e conveniente, pois que moder
niza e atualiza princípioS e -normas da legisla
ção eleitoral, adequando-a à realidade nacio
nal. 

Pode parecer irrelevante, mas no nosso en
tendimento o projeto apres-enta uma omis
são. É que segundo a ConstituiçãO Federal 
(art. 32, combinado com os arts. 27 e 77), 
a eleiçãO do Governador, Vice-Go-:_~~nador 
e dos Deputados Distritais coíncidíiá com a 
dos demais Governadores e D~putados Esta
duais, para mandato de igual período. 

No mesmo sentido, estabelece que o núme
ro dos Deputados Distritais â Câmara Legis
lativa corresponderá ao triplo da represen
tação do Distrito Federal na Câmara dos pe
putados e, atingido o número de trinta e seis, 
será acrescido de tantas quantos forem os 
Deputados Federais aCima de doze. 

Como afirma o próprio autor, a proposição 
objetiva disciplinar as eleições futuras, pre
vendo-se principalmente as hipóteses aplicá
veis às eleições regionais. Entendo qUe as 
nossas leis devam abrigar norma geral. Por
tanto, deve prevalecer também para o Dis
trito Federal a regra de pr_oporci_onalidade 
e o princípio federativo. - -

Assim sendo, nas primeiras eleições para 
a Câmara LegislatiVa, Governador e Více
GOverflador do Distrito Federal, deve ser 
aplicada a regra da proporcionalidade levan
do-se em conta o número de representantes 
na. Cãffiara dos I:l"epUtãdos, vez que ainda 
não dispõe de uma Assembléia Legislativa. 

Não bastasse o impedimento anteriormen
te alegado, o projeto em tela, ao prevê a 
sua aplicação para as eleições a partir-de 1990, 
comete outra colisão com o mandamento 
cónstitucfonal, no caso· particular, o art. 16 
da Carta Magna vigente que não deixa marw 
gem a qualquer dúvida: 

"A lei que altera o processo eleitoral 
sÓ- entrará em vigor um ano após sua 
publicação". 

Ante o exposto, tenho por constitll:cional 
a proposta, desde que a vigêncía seja .co,n~i
cionada à regra do _art. 16 da Constltu1çao 
Federal. 

É o parecer. 
Gostaria de chamar a atenção dos Srs. Se

nadores. O projeto, em tese, podia· ser viabili
zado, inclusive para as eleições deste ano, 
mas entendo que mudar o domicnio eleitoral, 

-agor~, é um risco. Seria uma transformação 
muito em cima, que envolve a questão de 
filiação partidária. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. 
Ex• ~e permite? 
···o SR. MAURICIO CORRJOA- Pois 
não, nobre Se_p,ador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. 
Ex• tem toda razão. A esta altura, mudar 
prazo de domicílio eleitoral, de filiação, seria 
fora de propósito, porque o projeto foi apre
sentado antes do prazo de um ano da Consti
tuição. A idéia era atender àquelas determi-

. Dações constitucionais. O Congresso deveria 
examinar esta questão com um ano de antece
dência, infelizmente não foi po-ssível e, agora, 
se as razões forem apenas e,.;;tas, e não alguma 
outra de ordem técnica, poderia viabilizar o 
andamento do projeto, mudando as datas. 
Ao invés de _ser para esta eleição de 1990, 
que fosse para as eleições gerais e normais, 
dentro do prazo constitucional. Teria vigênM 
cia a proposta um ano atrás à sua promul
gação. 

O SR. MAURÍCIO CORRfA-Sr. Pre
sidente, estou de pleno acordo com o projeto 
apresentado pelo nobre Senador, evidente-· 
mente, desde que as normas passem a vigorar 
decorrido o lapso do art. 16 ... 

.. O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de. Car· 
valho) - Basta dizer que a lei entrará em 
vigor ap6s um an_o de sua publicação, na for

-ma do art._16 da Constituição. 

O SR. MAURICIO CORRtA- O pare· 
cer é nesse sentido, ele conclui nesse sentido. 

. O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Em discussão Q parecer. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votaçã.o. 

O SR. .ODACIR SOARES - Sr. Presi· 
dente, peço vista do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
v~lho) - O Senador Odacir Soares pediu 
vista do projeto. 
TeúCvL~ta Peio prazo de cinco dias. 

O SR. MAURÍCIO COR.RÊ:A- Sr. Pre
sidente, eu só queria faz-er um tep-aro. QuanM 
do fiz o parecer coloquei que a Comissão 
não poderia postular, infelizmente, por vício 
de inconstitucionalidade. Tenho em vista a 
complementação que 'faço neste momento, 
entendo que o projeto é constitucional, mas 
a vigência fica condicionada ao lapso decor
rido de um ano. Só essa modificação que eu 
queria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho) - Com a palavra o Senador Odach 
Soares. 

OSR. ODACIR SOARES - O parecer 
original do Senador Maurício Corrêa con
Cluiu pela inconstitucionalidade do projeto. 
S~ Ex~ mudou o seu parecer neste reunião. 
Portanto, desejo pedir vista para que eu me 
esclareça, juridicamente, melhor. 

O SR. JOÃO CASTELO-Oqueeuque
ria exatamente era sugerir ao Senador Odacir 
Soares que, em função da c_olocação feita pelo 
Senador Maurício Corrêa, S. Ex-' fizesse a 
modificação no seu parecer, a f'Jartir de então 
ele pediria vista. porque na realidade foi mo
dificado o seu parecer. Então, seria interes
sante _que ele modificasse o seu parece-r. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- O parecer já está modificado. 

O SR. JOÃO CASTELO - Se já está 
modificado, eu não t~nho mais nada a aduzir. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- O Senador Odacir Soares mantém 
o pedido de vista? 

O SR. OD.ACIR SOARES - Continuo 
em dúvida jurídica. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- O processo é remetido ao Senador 
Odacir Soares, por cinco dias. 

Item n? 17: 

Projeto de Lei do Senado n'' 335, de 
1989, que regulamenta o art. 227, § 6", 
da Constituição Federal, dando nova re
dação ao item 1", do art. 52 e 7", do 
art. 54, da Lei n"6.015, de 31-3-73. 

De autoria do Senador Márcio LacerM 
da. 

O Senador Ney maranhão. quando pcrten· 
cia ã Comissão, deixou o parecer pronto. 

Peço ao Senador Meira Filho para subs
tituir Ney Maranhão na leitura do seu parecer 
devidamente assinado. 

O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presi<.lente 
e Srs. Senadores: 

O presente Projeto, de_ autoria do nobre 
Senador Márcio Lacerda, busca dar nova re-

- d3ção ao item 1" do art. 52 e ao item 7" do 
art. 54 da Lei fl~ 6.015. de 31-12-73, para 
regulamentar õ art. 227, § 6u da Constituiç-cio 
Federal, que assim dispóe: 

"Art. 227. .. ............................. . 

·······~· .. ··-·--·--························"'·'"" 
§ 6" Os ffihos, havidos ou não dare· 

Jação do casamento, ou por adoção, te
rão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriM 
minatórías relativas à filiação." 

O referido artigo da Carta Magna, ao proi
bir a discriminação dos filhos havidos fora 
da relação matrimonial, harmoniza--:.e com 
o novo conceito dado à famma pela nova 
Constituição, segundo a qual "entende-se, 
também, como entidade familiar a comuni
dade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes" (art. 226, § 4"). Daí a justeza 
da medida tomada pelo presente Projeto, 
que, além de constitucional e jurídico, é ple
namente conveniente e oportuno, ao procu
rar banir de nossa ordem jurídica odiosa dis· 
criminaÇão contra os filhos havidos fora do 
matrimónio, hã muito criticada. 

-Com efeito, O antigo argUmento de preser
vação da famflia para justificar tal desigual
dade já vem sendo, há ~uito tempo, desmisti-
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ficado, pois as discriminações acabam sempre 
por debilitar as instituiÇões, ao inv6Sâc forta
lec!-las. 

No âmbito da técnica legislativa, temos 
uma observação a fazer, qual seja: o projeto, 
ao alterar a redação do item 1 do art. 52 
da citada lei, permitindo que tanto o pai como 

·a mãe tenham, igualmente, o dever de regis
trar o filho, torna inócuo o item II que, por 
essa razão, deve ser suprimido. 

O exame do mérito foi""[ealizado em aten
ção ao disposto no art. 101, item II, n~ 4 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
que confere competência à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para emitir 
parecer, quanto ao mérito, sobre as matérias 
de competência da União, especialmente, en
tre outras, matérias de Direito Civil. 

Ante o exposto, somos pela aprovação da 
proposta, com a seguinte emeáda, com vistas 
a sanar o vício de técnica legislativa acima 
mencionado: 

EMENDA N" I (CCJ) 

Acrescente-se ao art. 1 ~ do projeto o se
guinte parágrafo único: 

"Art. 1~ ··•••••••·•u~·····~···~-··•••••·•·· 
Parágrafo único. Fica suprimido o 

item 11 do art. 52 da Lei n9 6.015, ienu
merando-se os demais.'' 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóiá de Car~ 
valho) - Em discussão o parecer. -

Com a palavra o Senador Chagas Rodri
gues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. 
Presidente, apenas gostaria de soliCitar Um 
esclarecimento ao nobre Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - o ~elator não está" presente. o 
Senador Me ira Filho_ está apenas fazendo a 
leitura; portanto, não estudou a matéria. O 
parecer é do_ Senador Ney Maranhão. Se V, 
Ex• quiser peidir vista, faça-o. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES·- Não, 
Sr. Presidente, por princípio, nãO peço. Re
centemente, votamos o Estatuto da Criança 
conjuntamente com o Estatuto do Menor. 
Tenho a impressão de que a matéria já foi 
tratada neste Estatuto que o Senado aprovou; 
foi até objeto de discussão em plenário, mas 
o que vejo aqui é que no caso se trata, apenas, 
dos registres e dos números. 

Algumas legislações têm assegurado - e 
acho que isso atenderia rigorosamente o pre: 
ceito constitucional - os chamados õonies 
de família fictícios, que cOnstam apenas dos 
assentamentos, mas nas certidões não figu
ram. Então, aqui diz: "Obrigado a fazer de
claração de nascimento, sem quaísquer desig
nações". Já é uril progresso, ·nao se diz se 
é filho natural, se é filho legítimo, se é filho 
adulterino, se é isso ou a(J_uilo. Pai ou mãe, 
se casados, em algumas legislações a mãe po
de fazer tanto quanto-o pai; aqui já há esse 
direito, o problema de nome e prenome, a 
naturalidade, a profissão dos pais, a idade 
dos genitores na ocasião do parto e o domi
. cílio ou residência dos genitores. 

Esse art. 54, inciso VII, parece-me que dá 
- noV-ã redação ao art. 57. Entretanto, aqui 

passa a ter a seguinte redação. Atualmente 
diz o seguinte: "Os nomes e prenomes, a 
naturalidade, a profissão dos pais, o lugar, 
carlõriO onde se casaram ... " Então, vejo que 
o alcance é para excluir o problema do casa~ 
mento. 

É lamentável que o Relator não esteja 
aqui. Penso que deveríamos dar esse passo. 
Quando se tratar de filho de pai desconhe
cido, nome fictício, fica constando: nome 
qualquer que o titular daria porque se todos 
são iguais, se todos têm o mesmo direito, 
o filho Dão tem nenhuma culpa de não ter 
mãe, ou pai, ou não saber quem é a mãe, 
quem é o pai. 

Se estamOs legislando, vamos fa-zer uma 
lei justa, humana e, a meu ver, rigorosa ... 

Já que o autor não está presente, eu pediria 
que se adiasse. 

O SR. ODACIR SOARES -V. Er me
permite urri.aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Pois 
_não. 

O SR. ODACIR SOARES - Eu queria 
sugerir a V. Ex~ que peOISse vista e oferecesse 
uma emenda na forma do seu pensamento, 
que é procedent~. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Não 
gostari_i:t. de pedir vista, é uma questão de prin-
cípiO meu. - -

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - A Presidência vai acolher a suge_s
tãQ de VL Ex', ficando um impasse regimen
tal: Não posso suspender a votação sem que 
haja uma_ motivação oficial dos integrantes 
do plenário. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Já que 
V. E~ d~ignou um Relator ad boco •. 

O S!LPEESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - A não ser que como ad hoc, peça 
vista. 

O SR. MEIRA FILHO - Entendo que 
o Senador Chagas Rodri&ues está estribado 
num prOfundo conhecimento a respeito da 
legislação. O que S. Ex~ diz, naturalmente, 
é uma verdade. 

Teffiló,1nclusive, em várias oportunidades, 
sido solicitado por mães solteiras que têm 
dificuldade de registrar o filho por não terem 
pai. -

Acho que V. Ex• está _fundamentado e tem 
razões. - -

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Então 
é u~ sugestão minha~ Sr. Presidente. , 

Em princípio, somoS aqui benl assessora
dos. Concordamos ou não com os pareceres. 
Então, eu faria u.m apelo ao nobre Relator 
para reexaminar, sUgeru, qUando ouvida a 
assessoria, se concorda ou não com a minha 
sügestão para serãcrescenta-da ao trabalho. 
Parece-me que o Relator não é mais membro 
da comissão . 

o sR: PRESIDÉNTE (Cid Sabóia de Car
valho)- O Senador Ney Maranhão já não 
é mais o Relator. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - En
tão, V. Ex• poderia até redistribuir o proces
so, se fósse o cas-o, ou ele continuaria como 
Relator ad hoc para, se fosse o caso, a dotar 
essa sugestão. 

0 SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
vall_lo) - 9 Senador Me ira Filho pode pedir 
vista do processo e trazê·lo na próxima reu
Dião. 

O SR. MEIRA FILHO - E não tenha 
dúvida que vou pedir ã assessoria do ilustre 
Senador também. 

O SR. PRESiDEN'i'll (Cid Sabóia de Car
valho) - Certo. Então, V. Ex~ pede vista, 

Fica coilcedida vista, por cinco dias, ao Se
nador Meira Filhó, para que adote a provi
dência com a qual concorda. 

Item 21. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 66/89 qUe 
revoga a Lei no 6.811, de 8 de julho de· 
1989 e d~ Outras prOvidências. 

A origem é o Poder Executivo. 
Conc-edo a palavra ao Senador Leite Cha

ves pan a leitura do parecer. 

ósR. tEITECHAVES-Sr.Presidente, · 
Srs. "Semtdores, -o P!ofeto· d~Lef da 'Câinâra 
n•66, de 1989 (n•l54-B, de 1987, na Câmara), 
de iniciatíva do Presidente da República 
(Mensagem n9 150/87), revoga "a Lei n? 
6.811, de 8 de julho de 1980, bem como o 
art. 20 do Decreto-Lei n9115, de 25 de janeiro 
de 1967, com a redação dada pelo art. 2~> 
do Decreto-Lei n9 246, de 28 de fevereiro 
de 1967". · -

O art. 20 do Decreto-Lei n9 115/67, com 
a redação dada pelo art. 29 do Decreto-Leí 
n9 246/67, criou uma taxa judiciária· destinada 
a cOntribuir para a· CõnstruÇãô do Palácio da 
JUstiÇa no Distrito Federal. Posteriormente, 
pela Lei n9 6.811/80, a referida taxa passou 
a ser destinada à construção do edifício-sede 
da Ordem dos Advogados do Brasil--Seção 
do Distrito Fedérai.- · ' 

O Poder Executivo, pela exposição de mo
tivos que encaminhou o projeto ã Câmara, 
observa que a taxa em epígrafe é uma "impC?
sição pecuniária transitória que, em seu pe
ríódo de vigência, cumpriu o papel para o 
qual foi criada", e que a "'sua perpetuação 
apenas faz contribuir para o encarecimento 
de acesso ao Poder Judiciário". 

De fato. além da ilegitimidade do tributo, 
por não estar vinculado ao·costeio do serviço 
prestado pelo poder público nem tersido ins
tituído em razão do exerc.(cio do poder de 
polícia, verifica-se que a instituição e a per

-manência da referida taxa, efetivamente, 
chocam-se com a necessidade cada vez mais 

. premente de agilizar a Justiça brasileira. A 
população, por outro lado, precisa ter o seu 
acesso à Justiça facilitado e não obstruído 
com o ônus de uma taxa ilegítima e inopor
tuna. 
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Considerando, ademais, que o projeto 
atende, plenamente, aos requisitos de consti
tucionalidade, juridicídade e técnica legisla
tiva, somos pela sua aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
Aproveito a oportunidade para pedir vis-

tas. -

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- O Senador Leite Chaves pede vistas 
ao processo e o seu pedido ~ deferido pela 
Presidência. 

Item 23: 

Projeto de Lei da Câmara n" 71189. 
Altera a Lei n~ 5.108, de 21 de setembro
de 1966, que dispóe sobre o Código Na
cional de Trânsito. 

De autoria do Poder Executivo. 

Tem a palavra o Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES-_: Sr. Preside:i:r.té, 
o Projeto de Lei da Câmara fi'! 71, de 1989, 
que "altera a Lei n" 5.108, de 21 de setembrO 
de 1966, que dispõe sobre o Ç<?digo Nacional 
de Trânsito", teVe origem -no Projeto de Lei 
n1' 1. 770~A, do P_oder Executivo, encaminha
do ao Congresso Nacional pelo Senhor Presi
dente da República, com a Mensagem n~ 111, 
de 20 de março de 1989 eacompanhado de 
Exposição de MOtivos-do -Senhor Ministro 
de Estado da Justiça. 

Sublinha a referida Exposição de Motivos 
que a alteração proposta incide no art. 38~ 
da Lei n9 5. 108/66, acrescentando-lhe dois 
parágrafos. O atUal parágrafo único é trans~ 
formado em parágrafo primeiro. 

Com o parágrafo segundo. do art. 38, pre
tende-se a proibição taxativa do uso de placas 
oficiais em carros particulares e de placas par
ticulares em carros oficiais. Salienta que essa 
proibição - que já consta na Lei n~ 1.080, 
de 19 de abril de 1950, que "dispõe sobre 
o_ uso de carros oficiais"- é perfeitiunente 
adequada ao Código Nacional de Trânsito, 
e ·~tem a plicação assegurada. imune a dúvi
das, em todo o território nacional". 

Prossegue assinalando que o parágrafo ter
ceiro ~·possibilita se excepcionem determina
das situações, onde a proibição poderia pre
judicar a operacionalidade de certas ativida
des-fins, em detrimento da segurança da so
ciedade e do Estad_o~·. Aprovado pela Câma
ra dos Deputados, foi o projeto enviado a 
esta Casa e distribuídQ à sua C.omissão de 
Constituição, JustiÇa -e Cidadariia, para exã.
me e Parecer. 

Trata-se de matéria de competência legisla
tiva privativa da União; nos termos do art. 
22, item Xl, da Constitu"içaO da Repúbiica. 
Ao ter a iniciativa do projeto 1 usoú, o Senhor 
Presidente da República, da prerrogativa cu
mulativa prevista pelo art. 61, caput, da Lei 
Maíor. 

No que se refere ao Código Nacional de 
Trânsito, o acresdmo de dispositivos nele 
pretendido somen~ ~ contribui para o seu 
aperfeiçoamento. 

Concluímos, assim, pela aprovação do Pro
.jeto de Lei da Câmara n~ 71/89, por sua cons-

tituciõnalid3de, juridicidade e boa túnicã. le
gislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Saboia de Car- . 
valho):- Em discussão~ (Pausa) 

Este projeto é de autoria do Senador Luiz 
Viana. Trata-se apenas de emendas, cujo pa
recer foi dado na reunião passada por este 
Relator, contrário a todas as emendas, com 
razOes devidamente explicadas no parecer, 
do qual todos dispõem. Não havendo quem queira discutir, encer- · 

ro a discussão~ 
· Em votação. 

Os Srs: SenadOres que aprovam o parecer 
queiram permancer sentados. (Pausa) 

O parecer foi devidamente aprovado. 

Item 24: 

Projeto de Lei da Câmara n9 65, de 
1989. .. 

Dispõe sobre a transferência de bens 
imóveís para á Património das institui· 
ções de ensino superior e dá outras provi· 
dências. 

Origem: Poder Executivo. 
- CóiiCeCfõ a palavra aõ DObre-Seriãdor odã.-

cir Soares em substituição ao Senador Mauro 
Benevides, para proferir o parecer. 

0 SR. ODACIR SOARES - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A matéria tr-ãtã da -transferência de bens 
imóvies da União para o património de esco
las seperiores de agricultura de Lavras, da 
Faculdade Federal_de Odontologia de Dia
mantina e da Escola de Farmácia e Odonto
logia de-Alfenas, todas no Estadb de Minas 
Gerais. 

A matériá.-dispensa alongamentos e outros 
comentários e do ponto de vista da constitu
cionalidade e juricídade nada há que impeça 
a-sua aprovação. 

Por igual, no tocante ã _oportunidade, con
veniêDcia e regimentalidade técnico-legisla
tiva, nada há a opor. 

Pela aprovação, sem reservas. 
É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Em discussão o parece:r. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

Passo a Presidência ao Vice-Presidente da 
Comissão, Senador Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)
nem 54: 

Projeto de Lei do Senado n~ 249/89, 
de autoria do Senador Luiz Viana que 
al_tera, atualíza e consolida a Lei n~5.988, 
de 14 de dezembro de 1983, que regula 
direitos autorais. 

Passo a palavra ao Relator, Cid Sabóia de 
Carvalho. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Sr. Presidente, esta matéria já foi devida
mente relatada e foi concedido o pedido de 
vista ao Senador Carlos Alberto. Esgotado 
'o prazo, S. Ex' não apresentou nenhuma ra· 
zão. - -

Resta somente a votação deste último item 
da pautã, que -é uin processo que já voltou 
aqui em grau de recurso. Ele foi para o Plená
rio emendado e essas emendas tiveram pare
cer contrário. 

Gostaria apenas de solicitar a V. Ex• que 
pusesse em votação o parecer contrário às 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)
A Presidência Mradece _o esclarecimento de 
V.Ex'. 

A matéria está em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. (Pausa) 
Com 13 votos favoráveis, o projeto está 

aprovado termínativamente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóía de Car· 
valho) - Quero consultar o Plenário sobre 
um assunto que tem certa urgência: houve 
uma q}lestão de ordem do Senador Alexan
dre Costa, sobre a constitucionalidade ou não 
da indicação do novo Governador do Amapá, 

Quero esclarecer à Comissão que a mensa
gem que indica o novo Governador não se 
encontra na Comissão, e se há uma questão 
de ordem formulada em plenário e para cá 
remetida, a Presidência entendeu que só de
veria encaminhar essa mensagem após o pa· 
recer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Portanto, hoje não se trata de 
decidir nenhuma matéria em si, de óar um 
parecer nessa oportunidade. 

A- Comissao funciona•çomo Consultoi-'ta. 
Foi uma matéria muito colltrdvertida e· a es
colha doRelatort.ambém foi um tàn.to quanto 
problemática, por causa da emociónalidade 
gerada sobre a matéria. 

Então, a Presidência da Comissão coõ.tou 
com a cooperação de um dos seus mais ilus
tres integrantes, que é o Senador Afonso Ari· 
nos, que aceitou relatar esta matéria. 

Tem a palavra o Senador Afonso Arinos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem, 

O SR. PRESIDENTE (CidSabÓia de Car: 
valho) -Com a palavra o nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. WTAHY MAGALHÃES - Sr. 
Presidente, na última reunião, levantei uma 

_ questão de ordem, que foi decidida por V. 
·,~?'-~:a de que na reunião ordinária de quinta

fdra, nós seguiríamos a pauta e, uma vez 
esgotada, poderíamos incluir quaJquer pro· 
posta de certa .urgência, o_u convocarlamos- -
uma reunüto extraordinária para votarmos os 
assuntos de maior urgência. 

Não estou contra a apreciação desta maté
ria hoje, mas acho que, primeiro, precisa
ríamos esgotar a pauta, diante da decisão de 
V. Ex• na última reunião. 
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)....:... Inclusive, ãs pessoas que me solici
taram. lembrei essa solução da quêstão de 
ordem. Ocorre que já percorremos a pauta. 
sobre todas as matérias que possam ser vota
das agora. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não. 
V. Ex• me desculpe. mas eu mesmo tt!Qho 
aqui pareceres para serem relatados e até 
agora não fui chamado. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Posso dar preferência a V. Ex• Qual 
é o item? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Não 
é questão de preferência minha, mas de pre
ferência à pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Posso dar preferência, no encami
nhamento da reunião ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Há 
outras matérias que estão também aqui para 
serem votadas. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) -Senador Jutahy Magalhães, agr~
deço demais o zelo que V. Ex• tem por esta 
Comissã.o, que é igual ao zelo do Presidente. 
Aqui, todos zelamos pelos trabalhos da Co
missão. 

Mas, essa é uma matéria que tem, indiscuti
velmente, certa urgência. A Presidência ia 
fazer um preâmbulo e submeter ao Plenário, 
para ver como se resolve essa questão. Se 

· o Plenário entender, no entanto, que deve
mos percorrer a pauta e resolver mais algu
mas matérias, não há problema, nós a deixa
remos a mais adiante, a Presidência não vai 
fazer nenhuma questão por causa disso. 

Infciei uma consulta à Comissão sobre essa 
matéria e ia passar a palavra ao SenadOr 
Afonso Arinos para que S. Ex' explicasse, 
não era nem a leitura ainda do parecer, por
que S. Ex~ me pediu a palavra sobre essa 
matéria, e como a reunião vai se alongar mui
to, em face desses outros debates, quis con
sultar, nessa hora ... não é ainda uma delibe-

·ração da Comissão. · · 
Mas é verdade, Senador Jutahy Maga

lhães, que V. Ext levantou uma questão de 
ordem e que nós a acolhemos. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (CídSabóia de Car
valho)- Ouço o Senador Leite Chaves. 

OSR. LEITE CHAVES -Sr. Presidente, 
a posição do Senador Jutahy Magalhães é. 
muito compreensível. Estamos com uma pau
ta muito ampla, muito longa e não podería
mos deixar de levai;" em consideração esse 
itinerário normal que temos que cumprir. 
Mas, por outro lado, Sr. Presidente, essa é 
uma consulta da Mesa em caráter de urgência 
e ela demanda, sim, uma grande indagação. 

Acho que V. Ex~, pela urgência, pela im
portância e como a pauta de nossos trabalhos 
teve um bom andamento,hoje, em matérias 
que não têm relevância - iO.clusive, muitas 

delas já superadas, de vez que aprovadas no 
Plenário- V. Ex~ deverá colocar essa maté
ria em pauta, mesmo porque alguns Sena
dores pretendem viajar - eu mesmo serei 
-umdeles -e a decisão da matéria é de grande 
relevância.-- ---

De forrria que faço um apelo ao Senador 
Jutahy Magalhães, no sentido de que aceite
esse ponto, mesmo porque continuaremos na 
pauta dep~i~_de re~olviti~ e~~e: ass1,1~t(): 

O SR. ODACIR SOARES - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Tem a palavra o nobre Senador 
Odacir So~_res, para uma questão de or~em. 

O SR. ODACIR SOARES - Sr. Pmi· 
dente. nesta Comissão. sempre me insurgi 
contra a quebra das normas regimentai::~. 
Acho_ que o Regimento tem que ser obede
cido em todos os seus termos, no seu estrito 
cumprimento. 

Por_ outro lado-:!- ~nte:Jl9_q ___ tarpbém_que _a 
Cóilstítuíção asSegorou ao Senado Federal a 
apreciação,_ a deliberaçãl? de matérias Que são 
privativas da sUà cOffipetência, dentre as 
quais se insere a in-d~c;:aç_~_õ ·_qe nomes para 
ocupar os gOvernos dos ainda Território:::. Fe
derais, apesar de muita gente já considerar 
que eles são Estados, mas são ainda Terri
tórioS"Federais, na forma da Constituição. 

Considerando que essa matéria é espe:cial 
na fOrffiã..::.: iriclusive, veio uma matéria aqui, 
na semana passada, sobre consulta à Mesa 
cOm relação ao nosso colega Senador Alberto 
Hoffrnann - S. Ex~ deseja submeter e_ssa 
qUé'stãO-de ordem a V. Ex~ e, em seguida, 
ao plenário se for o caso para· que o plenário 
delibere. 

A. matéria objetivamente é a seguinte; em 
tvdas as questões que chegarem a esta Comis
são e que integrem a apreciação privativa do 
Senado Federal, dentre as quais se insere essa 
questão do~ Governadores_ de Estados. re
céni-.criados.e não instalados, eu queria pro
por que a Comissão apreciasse essas matérias 
prioritaríã.mente~ Se for o caso. até fora de 
pauta. 

É uma questão que levanto, na forma, in
clusive, do precedente já aqui discutido e de
liberado em relação à questão do nosso Cole
ga Alberto Hoffmann. 

O SR. PRESIDENTE \Cid Sabóia de Car
valho)- Vamos fazer o seguinte: eu tenho 
aqui algunS senadores que ainda pretendem 
chegar a esta reunião inclusive, não sei se 
já se encontra presente o Senador Francisco 
Rollemberg, que tem grande interesse nesta 
matéria que anunciei. Nós faremos o seguin
te: vamQS Q.elib.er_ar _ _se incluímos ou não em 
pauta esta matéria. 

O~SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Per
mite V. Ex• uma questão de ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Eu estou resolvendo uma questão 
de ordem, só um minutinho, e depois conce
derei a palavra a V. EX' 

O SR. ODACIR SOARES - Eu queria 
estender mais, eu queria que a decisã-o da 
Comissão- e foi o que propus- fosse exten· 
siva a todas as situações idênticas a essas ... 

O SR. PRESIDENTE (Cid-Sàboiade Car
valho) - Mas aí nós não teríamos mais tem
po. Eu só queria resolver esse problema ur
genfé de hoje. Primeiramente, que a Comis
são deliberasse se inclui este parecer do Sena
dor Afonso Arinos em pauta. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES
Quanto a isso não há a menor dúVida; se 
o _caso fosse esse, n:fo haveria a menor dú
vida. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - O Presidente vai terminar de de
cidir. 

Então, deliberado, que inclui, nós vamos 
incluir ... 

O SR. ODACIR SOARES -A minha 
questão de ordem é diferente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Eu sei, eu já vou solucionar. Eu 
tenho que chegar. .. 

O SR. ODACIR SOARES - Eu estou 
propondo que matérias dessa nat,ureza te
nham preferência sobre a pauta. E isso que 
estou propondo objetivamente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Mas eu quero resolver primeiro 
este caso. Essa deliberação de V. Ex" é per
manente, nós estamos aqui em um caso de 
urgência ... 

O SR. ODACIR SOARES -Mas, natu
ralmente, se ãpiicii-à: questão em foco. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- Mas não há nada inscrito para um 
debate, ainda. Deixe a Presidência resolver, 
como resolverá agora. Nós votaremos agora 
se incluímos essa questão de ordem em pauta. 
Se resolvermos que vamos incluir, eu percor
rerei a pauta de hoje, dos processos que po
dem ser votados com mais facilidade, porque 
os Relatores estão presentes; logo mais incluo 
a questão de ordem do Senador Alexandre 
Costa. Acho que é a melhor solução. 

O SR. ODACIR SOARES - Eu q~ueiia 
que V. Ex• submetesse à Comissão a questão 
de ordem que levantei. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Submeto também. A questão de 
ordem de V. Ex~ é a seguir. Deixe-me resol
ver primeiro esta, a seguir resolverei a de 
V. E<•~ 

O SR. JOÃO CASTELO - Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Con~ed_o a palavra a V. Ex" 

O SR. JOÃO CASTELO _- Eu queria 
inicialmente, me .congratular com o Senador 
Jutahy, antigo Colega -de Mesa e de várias 
outras Comissões, durante 7 anos nesta Casa, 
que eu ~dmiro pela sua competência, pelo 
se_u zelo e pela maneira como conduz os tra-
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b~lhos por onde passa nesta Casa. S~ Ex• sabe 
qÚe eu não digo isto para jogar confete, por
que realmente eu tenho de S. Ex~ esta impres
são. Mas, nesta oportunidade, eu quero pedir 
a V. Ex• e aos Companheiros que aqui estão, 
pela relevância desse assunto e, sobretudo, 
em se tratando do Senador Afonso Arinos, 
uma das figuras mais brilhantes desta Repú
blica, nosso Companheiro que aqui, hoje, nos 
brilha com a sua presença. 

Desejo Pedir a V. Ex~ que coloque a ques
tão de ordem para que seja apreciada a sua 
opinião sobre a matéria, mas Dão seja como 
V. Ex~ disse, oportunamente. Não, pelo con
trário·,-acho que o parecer do Senador Afonso 
ArinoS, sobretudo, em se tratando da matéria 
que se trata, deve ter prioridade e nós tere
mos o maior prazer de ouvi-lo o quanto antes. 
V. EX" depois, colocará em votação, em apre
ciãção os demais pareceres, e todos aqui te
nho certeza, concordarão plenamente. É o 
apelo que faço a esta Corilissão. -

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) -Senador João Castelo, a Comissão 
vai decidir, como já decidiu, e eu gostaria 
de contar com a cooperação de V. Ex~ A 
Presidência tem muito zelo por esta Comissão 
e sabe que está fazendo o melhor. 

Vamos votar se incluímos a matéria em 
pauta. 

Os Srs. Senadores que concordam com a 
inclusão, hoje, esta matéria em pauta, quei
ram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
A matéria será iitclufda para atender tam

bém, porque havia uriia questão de ordem 
deliberada anteriormente, e o Senador Juta
hy Magalhães tem razáo. 

O SR. JOSÉIGNÁC!O FER:REIRA ..:._ 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
(Assentimento da Presidência) Sr: Presidente 
apenas gostaria de ponderar a V. Ex" e aos 
demais Membros que essa situação criada_ é 
desconfortável, seguramente, para todos nós, 
porque rendemos uma homenagem ao Sena
dor Jutahy Magalhães pelo que S. Ex~ repre
senta nesta Casa, que é uma figura âe enorme 

• valor, diligente, delicado e já presidiu_ a Co
. missão de Constituição e Justiça, por isso per-· 
cebi com que zelo tratava questões idênticas. 
É a mesma retórica -dele, insistindo para que 
a manutenção e respeito da pauta tenham 

. prevalência. 
O apelo q1,1e se tem feito é que essa votação 

não representa umasucumbência do Senador 
Jutahy Magalhães que, mesmo como demo
crata, compreende que o númem pesa, mas 
não é essa a questão. Nós temos aqui uma 
questão de urgência, de relevância, afiiliil de 
contas, uma matéria de expressão que; além 
de ser originária da Presidência da República, 
de acordo com o pensamento do eminente 
Senador Odacir Soares, tem indusiVé a reve
f6ncia,..o respeito, o culto íntimo que rende
mos à figura eminente do Senado_r_ Afonso 
Arinos, que é o relator da matéria. Afinal, 
de certo modo, S. Ex• está num certo descon
forto, vivendo a fluência- da pauta sem ter 

. a oportunidade de e~p_ender o seu juízo ~-" 

re$Peito da matéria concernente à questão 
de ordem. -

Era apenas isto um apelo que pessoalmente 
faço, um apelo íntimo feito ao eminente Se
nador Jutahy Magalhães, nesta Comissão, no 
sentido que compreenda a peculiaridade da 
situação sem embargo da c_ompreensão e do 
respeito que temos pela tese que defende. 

E um pedido._ de transigência pessoal para 
que não pareça que o número esmagou o 
entendimento do eminente Senador Jutahy 
Mag_~lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- Com a palavrea o Senador Afonso 
Sancho. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES - Sr. 
Presidente, eu gostaria também. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- Só um minutinho, Senador Jutahy 
Magalhães, o Senador Afonso Sancho havia 
pedido com grande antecedência. 
_ ÇoncedO a palavra ao nobre Senador Afon
iO Sãricho. 

O SR. AFONSO SANCHO- Eu desejo, 
inicialmente, fazer mínha as palavras elos 
Companheiros com referência a essa pilastra 
de Senador que nós temos aqui, que é o Sena
dor Jutahy Magalhães to_dos nós respeitamos, 
todoS nós temos muita consideração pelo que 
S. Ex~ faz. Agora, eu queria lembrar ao meu 
querido Presidente que incluir na pauta e não 

·ser imediatamente_ lido é O mesmo que vir 
a matéria em qualquer momento e V. Ex• 
-ser obrigado a incluir na pauta. Então, só 
tem efeito, só tem resultado, só tem objeti
vidade se V. Ex• incluir na pauta, ler e solici
tar do eminente Senador Afonso Arinos que 
leia seu parecer. -

Do contrário, perde_ efeito essa votação. 

O SR. PRESIDENTE (Cíd Sabóia de Car
valho)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Jutahy Magalhães:. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. 
Presideiüe,-em-Prlmeiro lugar, qu-ero dizer 
que não tenho nenhum interesse em deixar 
de: __ yotar hoje essa matéria. Se tivesse era 
fá_cil, dentro do Regimento eu pediria vista 
da matéria e pronto. Estava acabado_o assun
to! Mas, não é essa a minha intenção. A mi
nha intenção é de fazer aquilo a que venho 
me propondo nesta Cpmissão há muito tem
po: de votarmos uma pauta que já está se 
prolongando por várias semanas. 

O q~ temos notado nesta Comissão é que 
em todas as reuniões nós colocamos antes 
da pauta matéria de importância, que leva 
o tempo todo. da reunião para ser delibera
dos. Quando termina a votação daquela ma
téria considerada de importância, os Srs. Se
nadores, por suas obrigações diversas, saem 
d<?.__ plenário e não há mais número para se 
votar a pauta. 

Então,_ eu tenho solicitado sempre a V. 
EX" ~ a outros Presidentes, que po~ aqui pas
saram, que nós pudéssemos sempre dar pre
ferência, obedíência à pauta e aproveitásse
mos essas matérias de maior interese, quando 

--··-·--- _· 
-----------,----,--. -------. --.-- ---o--.-,.----e--..--. ----- - .. -· 

houvesse maior afluência de Senadores a esta 
Comissão para esgotarmos a pauta. Aí colo
caríamos a matéria importante no final para 
que todos pudessem votar. Mas, hoje, levan
do em consideração as razões expedidas aqui, 
eu não tenho nada a opor se o voto ... 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Então, V. Ex~ retira 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu 
pediria aos Srs. Senadores que, depois de 
votada essa questão, ficas_sem aqui para esgo
tarmos a pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Bom, com a retirada da questão 
de ordem do Senador J utahy Magalhães, fkã 
todo o segmerlto dessã questão prejudicado. 
V. Ex~ deliberaram incluir em pauta a ques· 
tão de ordem do Senador Alexandre Costa 
sobre a constitucionalidade ou a inconstitu
cionalidade da nomeação do novo Governa
dor do Amapá, em face de não ser possível 
ao Presidente da República, ou ser possível, 
não se ·sabe ainda, a demissão daquele que 
Vinha exercendo o cargo naquele novo Es
tado. 

Passo a palavra ao Senador Afonso Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS - Sr. Presi
dente, meus prezados e queridos Companhei· 
ros, que-me--seja permitido, antes da leitura 
do parecer, manifestar a minha emoção, o 
meu reconhecimento, por todos aqueles que 
aqui declararam tão generosamente os seus 
sentimentos de afeição, de amizade, para 
com este velho parlamentar brasileiro, que 
há 40 anos se habituou ao tratamento de figu
ras tão insignes, tão marcadas, tão influentes, 
tão respeitáveis, Como todos aqui que se ma
nifestaram suscessivamente. 

Agradeço, profundamente, de coração, es
sas expressões e peço licença, de acordo com 
a decisão do Presidente, o meu amigo Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, com quem deba
to freqüentemente os problemas referentes 
às edições de livros- ele e _eu temos, _sobre
tudo, esta preocupação de debatermos as 

_nossas preferências por livros; ele é um emé
rito cultor dessa paixão livresca, que nem se 
resume nem se esgota nos textos, mas, sim, 
na natureza dos volumes, quer dizer. nas edi
ções. E tenho debatido com o Senador Cid 
Sabóia, muitas veze_s, esses problemas das 
edições de livros raros, que nos atrai profun
damente mas peço licença, com o coração 
muitO seriSibiliza.do, perante os meus caros 
Colegas, para proceder à leitura desse peque
no parecer a respeito desse assunto que tem 
sido suficientemente debatido: 

Encaminhou o Presidente da República ao 
Senado Federal, para os fins previstos no art. 
52, inciso III, alínea "c':, da Constituição, 
a Mensagem n" 383, de to de'abril de 1990, 
submetendo à apreciação desta Casa o nome 
do Dr. José Gilton Pinto Garcia para exercer 
o cargo de Governador do Estado do Amapá 
em substituição ao indicado e aprovado na 
conformidade das normas constitucionais es
pecíficas para o Caso. 
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Quando da leitura da matéria, na sessão 
do Senado reaHzada no dia 23 de abril do 
corrente ano, foi suscitada questão de ordem 
pelo Senador Alexandre Costa envolvendo 
a irtteligência -do disposto no § 3", "in fine", 
do artigo 14 do Ato das Dísposiçõpes Transi
tórias, que dispõe: 

"Art. 14 ................ ~---~·---~-......... . 

§ 3" O Presidente da República, até 
quarenta e cinco dias após a promulga
ção da Constituição, encaminhará à 
apreciação do Senado Federal os nomes 
dos governadores dos_ Estados de Rorai
ma e do Amapá que exercerão o Poder 
Executivo até a instalação dos novos Es
tados com a posse dos Governadores 
eleitos." 

Segundo o representante do Estado do Ma
ranhão, ao ser assegurado o exercido_ d_o e.o_
der Executivo até a instalação definitiva do 
Estado, com a posse dos eleitos em 1990, 
investiu o constituinte a autoridade em ques
tão do atributo de inamovibilidade do cargo, 
por ptazo certo, com o propósito de evitar 
que a máquina administrativa pudesse vir a 
ser colocada a serviço de alguma corrente 
poHtica no preciso momento em que a unida
de territorial transforma-se em Estado. 

Nestas condições, ainda s_egundo o autor 
da questão de ordem, não é lícito ao Senado 
Federal dar curso ao exame de Mensagem 
que tem por finalidade prccfpua obter autori
zação para nomear sub~tituto pois isto impli· 
caria em reconhecer ao Presidente poderes 
que ele de fato não tem, a saber o de demitir 
"ad nutum" e prover o cargo com outra pes
soa de sua escolha e confiança. 

É de se ressaltar que a iniciatiVa governa
mental vem acompanhada de parecer, apro
vado pelo Consultor-Geral da República, cu
ja parte conclusiva opina no sentido de man
ter o Presidente da República, não ob5tante 
o dispositivo citado, o poder discricionário 
de, a qualquer tempo, dispor do cargo, nele 
investindo pessoa julgada mais apta para o 
respectivo exercício segundo o seu juízo pes
soal. A única condiCionante seria a prévia 
obtenção da aquiescência do Senado quanto 
ao nome do escolhido. 

Em abono ao entendimentQ esposado pelo 
Executivo, invoca-se o § zo do artigo 14 da 
Constituiçã"o que determina: 

"Art. 14. ···-· ..... ·--"""·~~~-···-··--·~---
§ z~ Aplicam·se à transformação e 

instalação dos Estados de Roraima e 
Amapá em normas e critérios Seguidos 
na criação do Estado de Rondônia, res· 
peitada o disposto na ConstituiçãO e nes
te Ato." 

Assim, sustentando a autoridade executiva 
ser necessário recorrer ao método sistemático 
de interpretação das leis, _paSsa ~ arrolar os 
dispositivos de lei complementar que, no seu 
entender, vêm em abono à tese sustentada. 
Em primeiro lUgar, é mencioriado O artigo 
5~ da Lei Complementar no 41, de 1981, tu te· 
lar da criação do Estado de Rondónlã: 

"Art. 5'! - Para o período que se en
cerrará com o do mandato dos Governa
dores dos demais Estados, eleitos a 15 
de novembro de 1982; o Presidente da 
República nomeará o Governador do 
ESt<ldo de Rondônia, iló prazo de 90 (no
venta) dias da vigência desta Leí e na 
forma do disposto no art. 49 da Lei Com
plementar nu 2ú,de l'! de julho de: 1974. 

§ 19 O Governador do Estado de 
Rondónia tomará Posse, perante o Mi
nistro de Estado da Justiça, no prazo 
de 30 dias após sua nomeação. 

§ 2~ A partir da posse e até a pro
mulgação da Constituição, o Governa
dor poderá expedir decretos-leis sobre 
todas as matérias de competência legisla
tiva- estadual.~' 

A norma referida, por seu lado, esta
tuí: 

~~Art._A'::. ___ Durante o prazo estabele-
cidO na Lei Complementar, nos termos 
do art. 3'1, item li, o Presidente da Repú
blica nomeará o Governador do novo 
Estado, depois de aprovada a escolha 
pelo Senado Federal, dentre cidadãos 
maiores de trinta e cinco anos, de reputa
ção ilibada. 

§ 1 ~ O Governador neomado na for
ma do caput deste artigo será demissível 
ad nutum; e em caso de impedimento, 

- o Presidente da República designar-lhe-
á sübstituto. 

§ 2~ O GOvernadOr tomará posse 
perante o Ministro de Estado da Jusw 
tiça." 

A partir de uma interpretação sistemática, 
que pretende fazer. infere o Consultor-Geral 
da República que a remissão feita pelo texto 
constitucional "às normas e critérios seguidos 
na criação do Estado de Rondôriia" (art. 14 
§ 29) e, ainda a nova remissão constante do 
art. 59 da Lei Complementar n~ 41/81 (que 
criou Rondônia) para o artigo 4~ da Lei Com
plementar n" 20n4, no particular da "forma 
de nomeação" do Governador, é o suficiente 
para indicar a demissibilidade ad nutum da 
autoridade em questão. 

O nobre Senador Alexandre Costa, em adi
tamento às razões declinadas na questão de 
ordem, contestando os fundamentos apresen
tados pelos setores jurídicos do Governo, 
aduz duas ordens de arg\).mento: 

a) primdrainente, o irivocado § 2".do art. 
14 $Q _admite a aplicação subsidiária das nor
mas iiifracónStitUCioiiaiS "~ .. respeitado o dis
posto na Constituição e neste Ato." Portan· 
to, se a própria Lei Maior _contém ·preceito 
e~tipufaOdo que o Governador nomeado 
exercerá".-.. O Poder: Executivo até a instala
ção dos novos Estados com a posse dos Go
vernadores eleitos.", nenhuma regra sujei
tando o exercício do cargo a prazo diverso 
ou a condição potestativa negativa (ausência 
do exercício do Qireito de exoneração ad nu
tum pelo Presidente) pode prevalecer; 

b) em segundo lugar,_ lc;mbra que o art. 
s~ da Lei Complementar n9 41181 só remete 
para o art.A~ da_ Lei _Çomp_lementar o" 20!_74 
no particular da observância da "forma de 

nomeação". Ainda segundo o congressista, 
os preceitos atinentes a este último aspecto, 
contidos na norma referida, dizem respeito, 
exclusivamente, ao seguinte:_ 

--:-prévia aprovaçáo do nome pelo Senado; 
-ter o indicado mais de 35 anos e possuir 

reputação ilibada; 
- nomeação pelo Presidente da Repúbli

ca; e 
- posse perante o Ministro de Estado da 

Justiça. 
A característica da demissibilidade ad nu

buli, inscrita nó-§ 19 dÕ art_. 49 do L C 20n4, 
diria a respeito ã "duração e extensão" dos 
poderes ·do Governador e não à "forma de 
sua nomeação". 

_Portanto, nesta linha de raciocínio, o pró
prio teor do art. 5? da LCn941/81 não socorre 
aos exegetas executivos porquanto a remissão 
feita por esta ao art. 49da L. C. 20(71_~6 abran
ge matéria encj_uadrável no conceito de "for
ma de nomeação", excluído qualquer outro. 
. Finalizando, para bem evidenciar o seu 

ponto de vista, ressalta o ilustre Senador Ale
xandre Costa que a própria Lei Complemenw 
.tar .n~ 20/74, em seu art. _3v, inciso II, deixa 
patente a distinção que existe, e é expressa
mente reconhecida, entre "extensão e dura
ção dos poderes do Governador" e "forma 
de nomeação", verbls: 

"Art. 39 A Lei comp-Iementai-dis
porá sobre: 

····~·-·····••>+••·······'······~·"·······---··~-· 
II- a extensão e a duração dos pode

res do Governador nomeado na forma 
do art. 49 desta Lei.Complementar~" -

Chega agora ao nosso_ conhecimento que 
o Governador Ii.omeado pelo Chefe do Poder 
Executivo que antecedeu ao presente, foi 
exonerado do cargo, sendo_~lhe dado substi
tuto interino. O interessado, julgando ter ha
vido violação de_ direito líquido e certo seu, 
impetrou mandado de segurança junto ao Su
premo Tnbu~al Federal para ve! declarada 
a nulidade do ato presidencial e ser-lhe asse
gurado o direito ao exercício da função até 
a posse dos eleitos em 1990 {art. 14, § 39, 
ADCT). - .. 

ConSiderando ter surgido este fato provo
cado pelo próprio autor do "mandamos", co
locando sub judice" do Supremo Tribunal 
Federal a apreciação de matéfia prejudicial 
à constante da Mensagem n? 383/90 e à pró
pria queStão de ordem levantada, recomen
damos à Presidência da Casa o sobrestamento 
de qualquer decisâo, __ seja a re~peito da ques
tão de ordem, seja a respeito do mérito da 
matéria, até qui-haja um julgamento defini
tivo por pane da Alta Corte. 

_ Qualquer deCiSão que viesse a ser adotada 
pelo Senado Federal no momento correria 
o risco de colidir com outra, emanada do 
STF, o que criaria uma situação de indese
jável confronto entre os Poderes da Repú
blica. Uma vez conhecida a posição da Corte 
Suprema, pode a matéria voltar a este Cole

·- giado_, se assim for tido por necessário, para 
um pronunciamento consultivo que-será, en-
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tão, embasado na situação de fato e de direito 
dirimida pela Corte Suprema. 

Verbalmente, após a leitura desse pequeno 
parecer, ajuntaria ainda que tive uma conM 
versa pessoal, rapidamente, pelo telefone, 
com o eminente Ministro Célio Borja, da SuM 
prema Corte para destacar, não a sua juven
tude, mas a minha senectude, porque foi meu 
aluno na Faculdade de Direito, e tibnho pOr 
ele o maior respeito. Naturalmente, eu nunca 
díria: o que V. Ex• pensa ou o que V. Ex• 
vai fazer; mas quando V. Ex• pretende fazer 
qualquer coisa. 

Telefonei para ele, ontem - e peço que 
isto fique à margem do debate, porque é ape
nas uma explicação verbal feita aos compa
nheiros - e ele estava em sessão plenária, 
não pode me falar. Mas espero poder falar 
com ele para apenas fazer esta pergunta: 
quando decidirão, para que possamos ter, no 
Senado, uma situação mais concreta, mais 
visível! 

É isto_que submeto, em caráter especial, 
fora da. leitura do parecer, para completar 
as informações que estou prestando ao Se
nado. 

Agradeço muito à Comissao e a V. Ex~. 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Foi dado o- parecer pelo Senador 
Afonso Arinos, onde se conclui que o Senado 
não examine esta matéria até que o Supremo 
Tribunal sobre a mesma se pronuncie, porque 
há mandado de segurança impetrado pelo Sr, 
Jorge Nova da Costa. 

Quero esclarecer aos Membros da Comis
são que esta matéria chegou à Comissão com 
Ofício do Presidente, onde está escrito: 

"Esta Presidência deliberou ouvir, em 
consulta, a douta Comissão de .Consti
tuição, Justiça e Cidadania antes de deci
dir sobre a referida questão de ordem, 
sustando-se, em conseqüência, a trami
tação da referida mensagem." 

A decisão da questão de ordem será dada 
pela Mesa. 

Vamos, aqui, apenas responder a uma con
sulta formulada pela Mesa do Senado Fede
ral, à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

Está em discussão o parecer do Senador 
Afonso Arinos. 

O SR. MAURÍCIO CORRfiA -Sr. Pre
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - COm a palavra o Senador Maurício 
Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORREA- Prelimi
nannente, eu gostaria de deixar explícito que, 
informalmente, quando a questão de ordem 
sequer tinha levantada em plenário, o Presi
dente Nelson Carneiro, à guisa de informa
ções, havia me solicitado que lesse a Mensa
gem que o Presidente mandou, inclusive, se 
reportava ou anexava parecer do eminente 
COnsultor-Geral da República. 

Em face a des.sa circunstância e curioso 
de-niãtérias jurídiCaS-a examinar a questão. -

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
tendo feito algumas anotações, eu gostaria 
de submetê-las à douta apreciação desta Co
miSsãO -ae-Constituição, Justiça e Cidadania. 

Arites;-porem, eu sãlienta:da que é di:õcil 
man1fC:Sf<i.r-se- Contra a balizada opinião do 
coiis'agfãdo Mestre Afonso Arinos, cujo pas
sado é uma folha extensa de serviços à litera
tura jurídica, enfun, uma das expressões mais 
vivas da inteligência brasileira. 

Vou ler, aqui, exaia-mbnte o preâmbulo do 
que eu havia escrito e, depois, entrarei no 
mérito cóm relação ao voto dado pelo Sena
dor Afonso Arinos, em decorrência dessa so
licítação que me fez, à guisa apeflas de ilustra
ção, o eméritõ Presidente Nelson Carneiro. 

Eu diria que as duas situações postas a exa
me se resumem em primeiro lugar: na análise 
íeit3 pela COnsriltoria-Geral da República e, 
depois, o aprovo do Presidente, logo em se
guida, a impetração do mandado de segu
rança __ que foi ajuizado perante o Supremo 
TribUnal Federal, tendo sido writ distribuído 
ao nobre Ministro Céfio Borja. 
- É, exatamente, em decorrência dessa pola

ridade de situações, a defendida pelo Consul
tor-Geral da República e a colocada pelo Ad
vogado -aliás, ilustre Advogado Vale No
gueira, do Rio de Janeiro- que trago essas 
considerações. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem, de'lidamente com a autorização 
do Senador Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Pergunto ao nobre Senador Mau
rício Corrêa se concorda com a interrupção. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Ouço 
V. EX' com prazer. 

O SR. PReSIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Com a palavra o Senador Chagas 
Rodrigues para uma questão de ordem. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- O no
bre Senador Maurício Corrêa esclareceu, 
pois estamos diante de fatos que se sucedem. 
Eu perguntaria se o nobre Senador Maurício 
Corrêa iria entrár ri. O Inérito da matéria. Caso 
S. Ex~ deseje penetrar o mérito da matéria, 
apreciar o cotiteúdo, a constitucionalidade ou 
a inconstituciOhãlidade, eu pediria para exa
minarmos essa Prelimiriar. A preliminar do 
nosso nobre Colega, eminente mestre em Di
reito Constitucional, Afonso Arinos, diante 
da situação criada, e como o Governad_Qr pa· 
ra uns, ex-Governador para outros - não 
quero entrar no mérito - impetrou o man
dado de segurança, não só em face de crité
rios jurídiCos, -mas tambérii da longa expe
riência do nobre Parlamentar. S. Ex• ficou 
nessa preliminar de não apreciar o mérito, 
aguardando um pronuciamento. Inclusive, se 
for o caso, poderemos at~ discordar, se esse 
for o entendimento. Estamos diante de uma 
preliminar. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Pre
sidente, ... 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- estamos numa questão de ordem. 
Eu pediria a V. Ex• que aguardasse um mo
mento. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Estou 
colocando o problema, justamente à conside
raçã.o da clarividência e dQ espírito jurídico. 
S. E:x~ explicou e disse que fez o seu trabalho 
antes- Estamos, agora, diante dessa situação. 
Caso o Colega aprecie o mérito - o que 
é um direito - eu perguntaria a S. Ex• se 
deveríamos ou não apreciar o mérito apenas 
se fosse derrubado o parecer do nobre Sena
dor Afonso Arinos. Apenas por uma questão 
de ordem que coloco, inclusive ao espírito 
clarividente ... 

O SR. JOÃO CASTELO- Sr. Presiden· 
te, peço a palavra para contraditar a·-questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Tem a palavra o nobre Senador 
João Castelo. 

-O SR. JOÃO CASTELO _c_ A meu ver, 
a colocação do nobre Colega Chagas Rodri
gues, em que pese o respeito e a admiração 
que tenho por S. Ex•, não está correta. 

O Senador Afonso Arinos ci:tudou a maté
ria, deu o seu parecer e V. Ex• colocou o 
parecer do eminente jurista, SeriS.dor Afonso 
Arinos, em discussão. Ora, o Senador Mau
rício Corrêa pediu a palavra para discutir a 
matéria, isto é, o parecer colocado em discus
são. Como pode um 'Senador levantar uma 
questão de ordem e pedir que o Senador 
MaUrício Corrêa antecipe o seu pensamento 
ou diga se, por acaso, ele vai entrar no mé
rito? 

Ora, Sr. P:Cesidente, nóS-estamos inverteõ.
do as coisas. Respeito muito o cuidado, o 
zelo, do nobre Senador piauiense, meu jovem 
e querido amigo, mas acho que a sua coloca
ção não foi muito feliz. 

Quero ~izer _a V. Ex~ que esta questão de 
ordem não pode ser resolvida como uma pre
liminar, se nós devemos ou não apreciar o' 
parecer do nobre Senador Afonso Arinos. 

Porque V. Ex• colocou o parecer em discus
são, estamos discutindo e apreciando o pare
cer do nobre Senador e Mestre Afonso Ari
nos. É o que imaginava e queria que V. Ex•, 
Sr. Presidente, submetesse à deliberação do 
Plenário. 

OSR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Resolvendo a questão de ordem, 
a Presidência apenas adverte que há uma 
questão de direito e há uma questão de fato. 

De fato, o cargo está vago porque houve 
uma decisão justa ou injusta; -houve uma 
decisáo exoneratória do Presidente da Repú
blica. Os Srs. Senadores, no entanto, são li
vres para discutir o caso em toda a sua pleriJ.
tude. 

Cabe ao Senador Maurício Corrêa atender 
ou não às ponderações do Senador Chagas 
Rodrigues, que consulta se não é melhor dis
cutirmo!:i apenas à preliminar tal qual foi le
vantada_ pelo nobre Senador Afonso Arinos. 
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A palavra está assegurada ao Senador 
Maurício Corréa, para continuar a discutir. 

O SR. MAURíCIO COR~A- Sr. Pre
sidente, evidentemente que todos esses fatos 
foram objeto da minha análise. 

Sei que existe· Um mandàdo de Segurança 
em tramitação no Supremo Tribunal Federal. 
Acabamos de ouvir o relatóriO e o voto do 
eminente Senador Afonso- Arinos. No mo~ 
menta adequado vou enfrentar a situação co.
locada pelo Senador Afonso Arinos, não che.
gou o momento ainda. Quero fazer, para que 
os Senadores entendam, um relatório do que 
pensa o COnsultor-Geral da· República e do 
que pensa o advogado que representa o Dr. 
Nova da Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Quero dizer ao Senador Maurício 
Corréa que primelro nós Va!II:OS_ võtãr; _:.:de
pois que discutir juntos, a prelimínar, e se 
ela for acolhida encerra a matéria; se não 
for, discutiremos o mérito. 

O SR. MAURICIO CO~A--Eviden
temente, Sr. Presidente, para que o Plenário 
discuta é necessário que saiba o que é que 
vou dizer e depois vamos decidir o relatório, 
o voto do Senador Afonso Arinos e entrar 
no meu ponto de vista, que pode ser até coin
cidente com o de S. Ex' 

Pediria a atenção para o relatório que vou 
fazer. Estou fazendo referência aqui à impe
traçáo de segurança e o parecer do Consultor. 

Nomeado e .empossado Governador doEs
tado do Amapá (Mensagem n~" 483, de 16 
de novembro de 1988), após aprovação de 
sua indicação pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e manifestação favorável 
do Plenário do Senado Federal, exonerado 
a: officlo, agora, das funções que vinha exer
cendo, por ato do Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República, impçtrou Mandado de 
Segurança o Dr. Nova da Costa, visando a 
ser mantido no cargo, até a posse do Gover
nador eleito, nos termos do artigo 14, § 3~, 
do Ato das Disposições COnstitucionais Tran-
sitórias. - , 

O ato de exoneração tem seu fundamento 
no Parecer CS-3, da lavra da ilustre Consul
tora Thereza Helena Souza de Mitanda Para
nhos, aprovado pelo Senhor Consultor-Geral 
da República~ Dr. Célia Silva, formalizado 
aos 11 de abril do ~rrente ano. 

A impetração da Segurança, junto ao Su
premo Tribunal Federal, tinha por finalidade 
conjurar ameaça de demissão d~ impetrante, 
tendo em vista o alcance e efeito dos pare
ceres da Consultaria Geral da Re'pública, ex-· 
pressas nos artigos 22 e 23 do D-ecreto n~" 
92.889, de 7 de julho de 1986, qUando-aprova
dos pelo Chefe do Executivo, dispondo o últi
mo artigo que: -

"Na hipótese- em que o Pãr(;_cer apro· 
vado haja concluído pela adoção da me
elida a cargo de órgão federal, 'fica este 
obrigado a executá-los ou a promover
lhes a execução, de tudo informando o 
Consultor-Geral da RCpública." 

O parecer, embora não tenha concluído 
pela adoção-de medidas ou providências, vin
culando a órgãos inferiores- a dar~fhes eXecu
ção, concluiu pela legitimidade da exonera
çãO de ofício do Governado! do Amapá e 
peta competência do Senhor Presidente da 
República, para o ato. __ _ __ __ 

Inicia o pareCer com o exame preambular 
das normas de hermenêutica, abordando as· 
pectos da interpretação literal, que se esgota 
na, conexão verbal, sem se aprofundar na 
mens legfslatoris, observada já no Digesto, 
ao prescrever que "Schire ieges non hoc est 
verba earum tenere, sed vim ac potestatem" 
(conhecer as leis não é Conhecer apenas a 
palavra, mas sua força e perder). 

Alude, a segUir, à visão conjunta das dispo~ 
sições legais, necessária e impfeséindível, na 
complexidade de princípios e normas, n.ara 
que o preceito- singular examinado adquira 
nitidez, tornando precisas os seus limites e 
fronteiras, que se diluem e se_ tornam opacos 
na interpretação meramente isolada do texto 
legal. 

Na análise do texto constitucional, aponta 
a modificaÇ_ão intrOduzida no conceito de 
Territórios, pelo al"tigo 19, da_ Ç_onstituição 
vigente, que perderam a condição de inte· 
grantes do Estado Federal, passando visceral· 
mente à Federação, através da União, inova· 
ção essa ressalta$ por José Afonso da Silva, 
que, inclusive, aqui prestou na fase Consti
tuinte enormes serviços ao Líder, naquela 
oc::isião, Senador Mário Covas, ão afirmar 
que: 

Está aqui no art. 1\ quem quiser consulte 
a ConstitUiÇãO-, n30fala mais em Territórios, 
portanto, assegura ao Território a condição 
de autarquia. 

Na Constituição passada não se fala v a, ou 
melhor, mencionava-se o Território como in· 
tegrante da Federação. 

Hoje, os Territórios estão afastados desse 
conceito de Federação, porque passam a ser 
os Territórios aut~quiaS~ -

Diz o me-stre José Afonso da Silva: 

"Os_ territóriOS fedCfais !lã o são mais 
conSiderados como componentes do Es· 
tado Federal, co:mo equivocadamente o 
eram nas Constituições preceden~es. A 
Constituição lhes dá a posição correta, 
de acordo com sua natureza de mera au· 
tarquia, __ Sitl)ples des~ntraÜzação admi· 
~t~~ti;-yÇ)~tc:rritçr_iãl da -Uni~l_o, quando 
os declara integrantes desta (artigo 18, 
§ 29 ln Curso de Direito Constitucional 
da atual Constituição Positivo, pág. 406, 
Rev. Tribunais)." 

Examina o parecer, à luz do texto constitu
cional questões relacionadas à organização 
e comp,etência nos Territórios Federais, con· 
cb.Jindóque os Territórios do Amapá e Rorai· 
ma, transformados em Estados,__só adquirirão 
sua plena autonomia, cOm a instalação e pos· 
se dos Governad'úres eleitos em 1990 
(ADCT, art. I4). ' 

A análise, que a seguir faz o parecer do 
art. 14e_ seu parágrafo 3°, do Ato das Dispo
sições Constitucio.Oais Transitórias, e as dis-

posições do parágrafo z~. constituem, a par 
da invocação das Súmulas 8 e 25, do Supremo 
Tribunal Federal, o ponto nevrálgico, que 
suscitou a irresignação do Governador Po Es· 
tado do Amapá, que, contra a interpretação 
preconiZada pela Consultaria Geral da Repú
blica, opõe a interpretação literal, da parte 
final do art. 14, § 3?, do Ato das Disposições 
Constitucioóais Tr"a:O.sítórias. 

Para que o meu voto não se alongue desne· 
cessariamente, passo a confrontar os funda· 
mentes do mandato de segurança com os do 
parecer aprovado pela Consultaria Geral da 
República, emitindo, a seguir, considerações 
sobre os aspectos essenciais da divergência, 
apontando a conclusão, que me parece con· 
sentânea â sua solução. 

Após referir~se à ameaça aos direitos do 
Governador Nova da Costa, expressa na 
aprovação do parecer, alude o ilustre advo· 
gado à evolução dos Territórios Federais, 
desde o Estado Novo, concluindo que ades
vinculação da submissão ao Poder Central 
fez·se sentir em relação aos Estados de Rorai· 
ma e Amapá, que não podem ser convertidos 
numa sucursal daquele Poder, "retardando 
o processo político de autonomização que ora 
caracteriza a Federação". antecipando-se à 
ínterpretação que confere, mais adiante, à 
parte fmal do art. 14, § 3~. do ADCT. 

Menciona ainda, ter o parecer centralizado 
o seu núcleo na análise da transição entre 
criação_ (f!s. 6} do~ novos Estados e _início 
da existéncia da nova Unidade_ Federativa; 
a invocação das Súmulas 8 a 25, do STF, 
e a conclusão de ser o Governador demissível 
ad nutum, pois, no.caso, independeri.a de 
aprovação pelo Senado federal, exigência, 
quando necessária, prescrita na ConstitUição 
(arts. 52, item III, c, que é o que trata exata~ 
mente da competência do Senado para apro~ 
varou reprovar os nomes que lhes são subme· 
tidos e o art. 12~r § ·zo, que ê exatamente 
a única hipótese prevista na Constituição Fe· 
dera!, do poder de veto, diria assim, do Sena· 
do, quando o Presidente da República resol
ver demitír o Procurador-Geral da República 
e af, sim, o Senado terá que se pronunciar 
por maioria absoluta, caso confirme ou não 
o ato demissionário do Presidente da Repú
bJica, São essas _as hipóteses_ pre·:istas na 
Constituição. 

Assinala ser o Ato das Disposições TranSi
tórias "leis constitucionais do mesmo nível, 
de igual força, afirmando, no tocante à eficá
cia do art, 14, § 39, do ADCT, que: 

"Não foi, porfanto, um Poder SUb
misso ao_Executivo pelo que a regra im
posta estabelecida de que os novos man
datos conferidos aos novos Governádo· 
res dos Estados criados devem serrespei· 
tados até a posse dos Governadores elei
tos. Trata~se de uma regra objetiva, cla
_ra, própria, autônoma, cuja: obediência 
ou interpretação não fica a mercê de ou r 
tra regra do texto geral porque em si 
ela_ é completa, não tem subordinante 
~ quando se refere ao tempo do man· 
dato." 
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Com relação à SUriiula 8 do Supremo Tri
bunal Federal, explicitaria aqui, para quem 
não tem vivência em advocacia, que a ~úmula 
do Supremo Tribunal é corporificação de jul· 
gados que passaram a ser examinados pelo 
Supremo como uma espécie de lei. Então, 
toda matéria que é submetida ao Supremo 
Tribunal Federal, e já se transformou numa 
súmula, o Supremo automaticamente rejeita 
aquela matéria porque ela já foi cristalizada 
em várias decisões da Corte, 

É uma introdução feita no Supremo Tribu-

impetrante e Cónsultor-Geral da República, 
tem a seguinte Redação: 

"0 Presidente da República, até qua
renta e cinco dias após a promulgação 
da Constituição, encaminhará ã aprecia
ção do Senado Federal os nomes dos Go
vernadores dos Estados de Roraima e 
do Amapá que exercerão o Poder Execu
tivo até a instalação dos novos Estados 
com a posse dos govemadore.~ _eleitos." 

nal Federal, pela experié:ncia do saudoso Mi- Sr. Presidente, Srs. Senadores, passo a en-
nistro Victor Nunes Leal. E essa Súmula 8 frentar agora o voto do ilustre Senador Afon-
se refere, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao so Arinos. 
poder que tem o Presidente de exonerar dire- Antes de entrar nas minhas conclusões fi-
tores e presidente de entidades de economia nais, gostaria de deixar bem claro que há, 
mista. Daí. ter o advogado se referido a essa no Supremo Tribunal Federal, o mandado 
súmula dizendo: "com relação à Súmula 8 de segurança impetrado pelo Governador 
(afirma o advogado), relacionada a destitui- Nova da Costa. O Ministro Célio Borja inde-
ção de diretor de sociedade de economia mis- feriU a_ liminar, de sorte que falta apenas jul 
ta, no curso do mandato, não se aplica à situa- gãfO mandado de segurança. 
ção descrita, poiS uni governador não está Sabemos a morosidade que as questões que 
subordinado hierarquicamente ao Presidente são postas ao Poder Judiciário são decididas. 
da República." Concordo cOm o advogado. Trata-se de uma matéria evidentemente de 

Quanto à Súmula nu 25, quero c_hamar a Direito, de _cuja análise não devemos fugir. 
atenção dos colegas, é uma outra hipótese, Quero enfreiúar a situação trazida pelo 
evidentemente; ela determina, clarifica, defa- Consultor-Geral da República e pelo nobre 
ne que o administrador, o Presidente daRe- advogado que assi9ou essa impetração. E 
pública, no ·caso, pode demitir, exonerar, aqui, Srs. Senadores, dizer que as conclusões 
presidentes de autarquias quando ele enten- a que vou chegar são produtos de,uma refie-
der que não mais mereçam sua confiança. xão. Todos sabem que integro um Partido 
Essa súmUia, na minha interpretação, apli- de Oposição. O Líder do meu Partido é o 
ca-se a hipótese, pela razão que já disse, de mais contundente adversário do Presidente 
que se trata, o território, de uma autarquia. Collor. Quero dizer que me porto aqui, erra-
Diz 0 advogado: do ou certo, na condição de um modesto ad-

Quanto à Súmula 25, a cujo teor a "nomea~ ;~;:~~ b~et;f;:n~:ab~~~ff!i;j~~ ~: !r~i~~~ 
ção a termo" não impede a livre demissão conclusão não for a da Maioria, tudo bem! 

:l~~~~s~~e~~~:nt~edaú~~~=r:~ia~c~~~~~~ ~i: ~:~~e~~~~ ~á~~~s;;;:~~0q~7~n~~~~t:~: 
pela sua inaplicabilidade, sob o fundamento sou favorável a que se espere a decisão do 

,~ .......... 4z que: Supremo Tribunal Federal ou dizer que pen-
. "'··;Qra, não é o_ caso em exame porque· Soque o teXto constitucional tem que sercum-

o GoVernp do_Amapá não exerce qual- , prido literalmente. Portanto, o Pi'esídente da 
quer manààto-...em nome do Presidente República não pode, absolutamente, desti-
da República e êlele-{l._ão recebe ordens," tuf-lo da forma com que o fez. 

"A fonte do poder~e- constitucional e Mas o meu procedimento, Sr. Presidente, 
a origem da investidura é' tnJ.l!tipla do Srs. Sei:J.adores, é um procedimento técnico. 
Executivo e do Legislativo." "'-........ Vai falar o advogado, não o político. Essa 

Finaliz·a por recusar semelhança nos do~ .... é a m~neira _con.10. te_nhO procurado 3;gir em 
casos, pois a autarquia corresponde à admi- "--QJ.atén~s ?Iaas_polem!C2;S e controve:hda~. A 
nistração indireta, existindo entre os Estados mlhh~ ~n~ca d1screpánc1a~ com relaça~ ao vo-
e União colaboração e respeito recíproco, e to preltiQ~nar do_ Senador Afonso Annos, ~ 
não dependência hierárquica~ que caracteriza q~e pensoQu.ç nao ~evemos aguardar a deci-
o dirigente daquela. sao do Suprem~ :rnbunal FederaL Esta Ca~a 

COm relação às Leis Complementares n~' 
41, de 22 de dezembro de 1981, e 20, de 
1~> de julho de 1974. g_ega a incidência das 
mesmas, pois entender de outra maneira "se
ria uma Violação ao Poder Constituinte que 
determinou como fez em relação ao Presi
dente da Repúblíca tivessem os GoVernado
res do Amapá e Roraima um prazo certo 
de vigência" (fls. 11). 

O parágrafo 3? do Ato das Disposiçejes 
Constitucionais TranSit6rias, fixando o pro
cedimento para nomeação dos novos gover- . 
na.dores, em cuja interpretação divergem o 

é uma Casa pohtaca"; mªs somos, pelo própno 
conteúdo da composiçã<t;·a_representação da 
sociedade. aqui há advogadds~ ~c:ngenheiros, 
etc., e ternos condições de enfreD.tat: a situa-
ção. . .. ,_ · •. 

Não vou deixar de ernitfr o- rp.eu vOto íia 
pressuposiçãO" -de que o Supremo Tribunal 
Federal vai conhecer o mandado de segu: 

, rança e -iiripedir que -o Presidente da Repú
blica promova a substituição do Governador. 
Vou agir, segurido a minha consciência, con
forme a conclusão que vou apresentar. 

Para que todos entendam, temos aqui -
já li rapidamente- o art. 14 das Disposições 

ConstitucionaíS Transitórias, que tem de ser 
entendido no seu conjunto. Eu pediria aten
ção: 

"Art. 14. Os Territórios Federais 
de Roraima e do Amapá são transfor
mados em Estados Federados, mantidos 
seus atuais liniítes geográficos. 

§ 1" A instalação dos Estados dar
se-á com a posse dos Governadores elei
tos em 1990. 

§ 2~ Aplicam-se à transformação e 
instalação dos Estados de Roraima e 

- Amapá as normas e critérios seguidos 
na criação do Estado de Rondônia, res· 
peitadó o disposto na Constituição e nes
te Ato." 

Aí vem o § 3~, que é objeto dessa diver
gência: 

"§ 3~ O Presidente da República, 
até 45 (quarenta e cinco) dias após a 
promulgação da Constituição, encami
nhará à apreciação do Senado F!!deral 
os nomes dos Governadores dos Estados 
de Roraima e do Amapá que exercerão 
o Poder Executivo até a instalação dos 
novos Estados com a posse dos Governa
dOres eleitos." 

Notem os Srs. Senadores que o Constituin
te, em primeiro lugar, colocou a regra para 
que haja um subsídio a ser buscado nas leis 
que definiram a formação do Estado de Ron
dônia. Essas Leis Complementares são as de 
o\'' 40, 41 e 20, votãdas naquela ocasião, e 
que fazem remissão expressa a essa situaç-ão. 
O que diz a Lei Complementar n" 41, que 
é a que tratou do Estado de Rondônia? Diz 
o seguinte: 

"Para o período que se encerrará, ou 
do mandato dos Governadores dos de
mais Estados, eleitos em 15 de novembro 
de 1982, _o Presidente da República no· 
mear'ã o Governador do Estado de Ron
dónia no prazo de 90 (noventa) dias da 
vigência desta lei e na forma do disposto 
no art. 4\' da Lei Complementar n" 20, 
de julho de 1974 . ., 

E prescreve, pertinentemente, o referido 
art. 49 da Lei Complementar n9 20, que tam
bém se aplica, porque a Lei Complementar 
n9 41 manda aplicar a Lei Complementar no 
20. 

"Art. 4" Durante o prazo estabele
cido na Lei Complementar, nos termos 
do art. 3~, ite-m II, o Presidente da Repú· 
blica nomeará o Governador do novo 
Estado depois de aprovada a escolha, 
pelo Senado Federal, dentre cidadãos 
maiores de 3:5 anos, de reputação iliba· 
da. 

§ to O Governador nomeado na for
ma do caput deste artigo será demissível 
ad nutum. Em caso de impedimento, o 
Presidente da República desginar-lhe-á 
substituto." 

Então, está claro, peJO que V. Ex~ viram, 
qpe o § 39 é imperativO, mas se examinado 
isoladamente, se examinar no conjunto, va-
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mos ver que toda vez que se nomeia um Go
verandor de Território, ele vai exercer um 
cargo em Comissão. Portanto, com·a condi
ção de quem o nomeou o destituirá. 

De sorte que, se examinarmos o artigo iso· 
ladamente, o entendimento precipitado po
derá conduzir a esta s9Jução, quer dizer, o 
Governador .Nova da Costa terá a sua perma· 
nência no poder até a posse dos Governa
dores. Ainda que ele tenha praticado latror.:í
nio, não seria tanto IãirõcíniO, mas se ele 
tivesse praticado irregularidades de toda na
tureza; que ele tivesse, digamos, praticado 
concussão, peculato, estelionato no serviço 
público, ele estaria no poder até a conclusão 
final. Por quê? Porque não há qualquer órgão 
que julgue o Governador do Território. Ele 
é essencialmente um cargo de confiança do 
Presidente da República. 

As Disposições Constitucionais Trarisit6· 
rias cuidam do ajuste de situações de direito 
intemporal. Aqui está dizendo: "Até 45 (qua· 
renta e cinco) dias o p_re.sidente da RepU· 
blica". Quer dizer, o Presidente da Repú· 
blica, naquela ocasião, que era o Presidente 
José Sarney, no meu modo de entender, tinha 
legitimidade e até obrigação de indicar o Go· 
vernador até 45 dias. Agora, isso não significa 
que esse Governador ficasse até a posse do 
Governador que fosse eleito, porque,do con~ 
trário, seria_dar uma at~j~uição ql!e a_ Consti· 
tuição não· permite. Não podemos examinar 
essa situação olhando isoladamente para esse 
dispositivo. TemOS que Cxaniinar esse dispo
sitivo em conjunto com o texto da Comti· 
tuição. 

1
- -

"As disposições - dizia_ eu , 
1 

Coilstitu·· 
cionais Transitórias c. uida.m do-.a~uste de si· 
tuações de direito intertemporaj, definindo
as da transição que se alte~a co,rn a promul
gação da Constituição cõm o obje ivo de evi· 
tar soluções de continuidade na~o-~em políti· 
co-jurfdica". Ora, as Disposiç9e Constitu
cionais Transitórias são clãras; 1el s definem 
situações emergenciais que proi:ur m compu· 
tibilizar asos anómalos, mas dentro do espf· 
rito da ConstitUiÇâo, --- -_ I - '1 

Assinala Paulino Jacques, que é Um consa
grado autor de Direito Constitucí~nal, que 
"essas disposições, toda\{l<i, c_ompreendem 
artigos com numeração diferen,te do~ demais 
da Constituição, começando do prímeiro até 
o que for necessário .. :EõnstitUem a~o autô· 
nomo, embora relacion~do intimameqte com 
a Constituição. Tem por fito facilita~-lbe i:l 

execução com eficácia transitória, pass'ageira 
e precária". (Paulino Jaques- Curso 9e Di· 
reito Constitucional, pàgina 598) 

"Embora autónomo, o Ato das D"iSposi~ 
ções Constitucíónais-Tafi.Sit6tias~ qUe ·emàna 
do mesmo Poder, não poderá, como ::.ugere 
o impetrante, dissentir da diretiiz geral do 
texto permanente. '· 

A prosperar o entendimento do'· ilustre pa
trono do impetr:mte, os ptincípio·s·e normas 
do texto constitucional poderiam'-no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, so
frer rupturas nos seus aspectos- essenciais, 
suscitando o co-nflito irremediável de normas 
~~anadas do poder ·constituinte, 0fa, COO· 

ten'do noTmãs 'irarlsitórÚts que visam hanUo
_nizar situações intertemporais, sUrgidas com 
a extinção __ dc;umtígo texto co_nstituciona! e 
o vigente, o Ato _das Disposições Constitu
cioilªis TranSitórias extrai a SL!a força e efil!á
cia da norma constitucional a que serve, para 
dar-lhe a execução em situações que, pur se
rem precárias, fugazes, não poderia, por es
sas características, encontrar abrigo ade:qua
dQ ng texto constitucional que se faz destacar 
pela perenidade e permanência. Feita a di::.· 
tinçáo entre o texto da Constituição e das 
normas das Disposições Constitucionais 
Transitóría-s, 'cuJo êlireito emana daquele, 
tem os aspectos de direito intertemporal que 
cuida, servíndo à adaptação de situações en
tre o texto extinto e o-novo; cabe examinar, 
em visão conjunta, os aspectos já destacados 
do parecer e impetração de segurança. 

-EStOu de acordo com o parecer da Consul
toria-Geral da República quanto às normas 
de interpretação da lei. q_ue evita o risco de 
ver a árvore e esquecer-~~ floresta- e de nela 
nos perdermos ::.e insulados numa visão singu
lar estreita-;- olvidando o sistema que forma 
o conjunto a se_r objetq da interpretação. 

A_eropósito dos textos, aparentemente Cla
ros·, adverte Ferrara: "'Pelo contrário, aS leis 
claras oferecem o perigo de serem entendida::. 
apenas no sentido imediato que transluz de 
seus dizeres-, enqúanto que ta1s normas po
dem ter um valor mais amplo e profundo 
que__resulta de suas palavras. (Interpretação 
e Aplicação das Leis". Arménio -1963. pá· 

_ gina 130) _ 
··h necessário, em se tratando de nonna 

constitucional; verificar- como lembr-a Cd· 
so Ribeiro Bastos -a s.ua finalidade última. 
pois, com isto, criam-se condições necessárias 
para que a-norma interpretada mantenha a 
sua fimçáo a despeitO da camiSa-de-força do 
texto em que ela se vasou." (Interpretação 
e Aplicabilidade das Normas Constitudo· 
na is, página 24) 
- "Pretende- o Governador, impetrante do_ 

writ, que a expi"esssão íínãf do § 3~ do art. 
14, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias,- assegure-lhe o exercício das fun· 
ções até a posse do Governador eleito, sendo 
inaplicáveis, no caso, as súmulas 8 e 25, bCrrt 
assim como as disposições nas Leis CrJmpl~
mentares no;G 41 e 20, aquela coincidência d~
terminada pelo§ 2" do art. 14, a última, com 
remissão do art. 5" da Lei Complementar .a" 
41, que prevê, no seu § 1", a demissão do 
Governador nomeado in verbis. 

§ i" "0 Governador nomeado na 
--- -forma do caput desse artigo será demis· 

sível ad nutum." E, em caso de impedi~ 
menta, o Presidente da República desig· 
nará o substituto. 

Para espancar qualquer dúvida com rela
ção à eficácia- atual deste dispositivo~ o § 2~ 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran· 
sitórias repristinou a Lei Complementar n~ 
41. Eu quero dizer que a palavra repri~tinar, 
que: é uma· térininologia usada no jargão fo
rense, às vezes nem se encontra nos dicioná· 
rios, mas ela traduz exatamente a reassunção 
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o revivamento de uma dísposição legal que 
não ~stá mais em vigên"Cía. ~ o· c:;aso .e,Xa!a
ffiente de Rondônia. EsSãs dUas leís Colnple
mentares foram aplicadas para o caso espe
cífico de Rondônia. Mas_na medida ~m que 
a ConstituiçãO repoita aoS critéríos utilizados 
em Rondônia, essas--leis complementares fo
ram repristiriadas. Quer dii:er, elas estão em 
plena eficácia para o caso que nós estamos 
examinando. 

Para espancar-:...... dizia eu _:_:qual<iuer d~-Vi
da com relação à eficácia atu,a.l deste disposi_
tivo, o§ 2~ do A,to _das. Disposições Coristífü
donais Transitórias reprístínôu a Lei Com
plementar de n•· 41, que traçou diretrizes a 
serem observadas no período intermediáriÇ> 
entre a críaçáo -e- a instalaçãõ- do- EStado de 
Rondõnla, determinando sua incidência em 
relação aos Estados de Roraima e Amapá, 
ao dispor que: 

"'§ 2" Aplicam-se à transformãção e 
à instalação dos Estados de Roraima e 
Amapá as normas e critérios seguidos 
na criação do Estado de Rondónia, res
peitado o disposto na Constituição e nes
te ato." 

A condição de plena autonomia política 
dos novos Estados somente serâ alcançada 
com a eleição do Governador, da Assembléia 
Legislativa, criação do Poder Judiciário e es· 
truturação do Ministério Público. 

Eu chamaria a atenção dos Srs. Senadores 
para dizer o seguinte: pelo texto constitu· 
ciooal, hoje, os Estados de Roraima e d_o 
Arp.apá estão constífU.ídos. Porém, eles não 
estão instalados na forma da sua instituciona
lização plena. Por quê? Porque o povo ainda 
não manifestou a sua soberania, para elege~ 
os seus Go_y_ernadores e nern t;impouco o po
vo elegeu as suas Assembléias Legislativas. 
Não há um Poder Judiciário próprio enem 
há, portanto, um Ministério Público. O Go~ 
vernador do Estado do Amapá, na verdade, 
é um delegado do Presid~~te da República. 
Ele exerce, portanto, um cargo em confiança 
do Presidente da R~_pública,~ a despeito da 
interPretaç-do isoladã que alguns dão desse 
referido § 3~ do art. 14. 

Enquanto püdurar a situação transitória, 
que se extinguirá com a posse do Qovemador 
eleito, o Chefe do Executivo exerce atribui
ções que visam a implantação do novo Esta· 
do. Não é ele, entretanto, fiscalizado pelá 
Assembléia Legislativa, nem poderá, pela or~ 
dem de inexistência do Poder Legislativo. su
jeitar-se a eventual processo de impeach· 
ment. 

Quando ele foi indicado, ele passou pelo 
crivo do Senado. Eu disse qUe a única autori
dade que tem o seu controle demissório feito 
pelo Senado é o MiniStério Público Federal, 
através do se_u chefe, que é o Procurador· 
Geral da Repúbl_ica. Fo_ra d_iss_o,_a Const_i· 
tuição não condiciona mais ne'nhum cargo 
que o Senado deva ou não pronunciar~se so· 
bre o caso de exoneração. 

A se admitir a tese preconizada pelo impc· 
trante, o Governador nomeado seria titular 
de um mandato a termo, imune a demissão 
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por parte da autoridade que o nomeou, p!I
manecendo no exercíciO das suas funções 
mesmo que inconveniente ao interessé púbii
co a sua continuidade no cargo. 

A função pública de confiança _(Const'itui
ção Federal, art. 37, § s~) não cOnfere a quem 
exerce a estabilidade, mesmo transitória, em 
decorrência de nomeação a termo. 

A Súmuhi 25, lembrada no parecer, cuja 
aplicação é contestada na inicial da seguran
ça, parece-me de incidência tranqüila no Caso 
dos Governadores dos Estados, porque é 
uma autarquia o território, ele está na fase 
de transição. Mas a composição ainda é de 
confiança dQ Presidente-da República. A cir
cunstância de a nomeação depender da apro
vação do Senado Federal, não constitui óbice 
a demissão, pois o legislador, quando coridi
cionou o ato demissório à manifestação da 
Câmara Alta, o fez, como eu disse, de forma 
expressa, como na hipótese prevista no art. 
128, § 2~', que confere ao Poder .Legislativo 
competência para a destituiçãO (ConstitúiÇão 
Federal, art. 128, § 4•). 

Embora o processo de nomeação esteja 
vínculad_o à observância das normas contidas 
no Ato das DisposiçõeS Constitucionais Tran
sitórias, a função é de confiança, e, em conse
qüência, pela teoria dos- pOderes implícitos, 
quem tem competência para nomear conser· 
va também a de demitir. 

Aliás, a expressão contida no art. 14, § 
31', que cuida do exercício temporário da ad~ 
ministração implícita, por se tratar ein cargo 
em comissão, a possibilidade de demissão do 
GoVernador, quando esse não mais gozar de 
confiança que o nomeou. 

O argumento sugerido na impetração de 
que a demissão -ad nutum, importaria numa 
revivência dQ regime de exceÇão não proce
de. Em primeirO lugar, porque é caracterís
tica dos cargos em comissão a demiSSibilidade 
de seu titular. 

Em segundo lugar, porque a conveniência 
ou não da perma1_1ência de Govern_adores 
temporárioS~ riã"o "físCiHZados- pelo poder 
competente, neles ainda inexistentes; sujei
ta-os quanto à permanência do cargo, ã de
missibilidade por parte da autoridade que os 
nomeou. 

Sendo a finalidade das Disposições Consti
tucionais Transitórias diSpor sobre situações 
que não podem, pelas suas características, 
ser incorporadas ao texto constitucional, ser
vindo à execução desse, não se compreende 
- há o art. 14, § 39 - o alcance que lhe 
pretende conferir ao impetrante, outorgando 
ao titular de cargo em cmnissão a estabili
dade, mesmo a termo, contrariando o dispos
to no texto constitucional. 

Além do mais, repristiitada a Lei COinple
mentar n"' 41, fazendo essa emissão, no seu 
art. 59, ao art. 49 e § 1~', d·a Lei Complementar 
n9 21, que prevê a demissão ad nutum do 
Govemador nomeado, o art. 14, § 29, do ato 
das Disposições Constifudoriãis Transitóriã.s, 
deverá ser interpretado, conjugandoMse prin
cípioS, disposições do texto C9nstitucional e 
normas das mencionadas leis complementaM 
res. 

Finalmente, a situação dos Governadores 
nomeados, qu~_ªdministram a coisa pública, 
sem a fiscalização direta do :poder Legisla
tivo, inc!xisfeiite nos estados_d_e B.oraima e 
Amapá, constituir~se-ia em algo insólito na 
administração pú61ica, a contrariar os princí
pios éticos que a informam, não estivessem 
sujeitos ã avaliação discricionária por parte 
do Senhor Presidente da República, da con
veniênCia ou não de sua permanência. 

Ein razãO .diss_o, Sr. Presidente, procurei 
enfrentar a colocação feita pelo nobre Sena
dor Afonso Arinos, para discordar- e tinha 
que entrar no mérito, para responder à limi
nar. 

Evidentemente que a minha posição é a 
de que nada obsta, embora existindo o man
dado de segurança, que o Senado manifeste 
a sua soberania, da maneira que bem enten
der, julgando apropriadamente a mensagem 
indicada, ou não. 

Mas, a minha opinião é no sentido de que 
a preliminar dC:ve ser superada -para se votar 
o mérito, que neste instante acabei de abor
dar com a citação da súmula do Supremo 
Tribunal Federal, e dos dispositivos das Leis 
Ç~mplementares n? 41 e 20, que se aplic~m 
ã hipótese na forma da remissão contida no 
§ 3~_, do art. 2? da Constituição. • 

Diante dó á:põsto, por ex"ercer o Gover
nador do __ Amapá cargo em comissão, que 
não desfrUta de estabilidade pela Constitui
ção Federal, e mais, por ter Legislador Cons
titUinte no Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias repristinãdo, a Lei Comple
mentar 0° 41' de 22 de dezembro de 81, que 
em seu art. SO, faz expressa remissão ao art. 
4? da Lei Complementar n" 21, que prevé 
em seu parágrafo único a demissibilidade do 
Chefe do Exe_cutivo, concluo aderindo ao pa
recer do ilustre Consultor-Geral da Repú
blica, com as considerações adicionais pela 
legalidade da exoneração ex officio do Dr, 
José Nova da Costa, do cargo de Governador 
do_Esta4o do Amapá, por ato do Senhor Pre
sidente da República, a autoridade compe
tente para sua prática. 

Em face dessa circunstãncia, patente a 
constitucionalidade do atO -governamental, 
reSponderia consulta da douta Mesa do Sena·_ 
do, 'pelo náo' acolhimento da questão de or
dem levantada pelo nobre Senador Alexan
dre Costa, determinando o prosseguimento 
da tramitação da Mensagem Presidencial, 
que submete a esta Casa nome de sua confian
ça para o desempenho do cargo de Gover
nador do Estado do Amapá, tendo-se em vis
ta ato de exoneraçãõ de ofício de seu antigo 
titular. 

É o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Com a palavra o Senador Leite 
Chaves. 

OSR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, 
apreciei o parecer do Senador Afonso Ari
nos, siittético, pare_cer de jurista, for"malís
tico, mulio claro. 

S. Ex~, considerando a existência de um 
mandado de segurança, e não ser matéria 

urgente, achou por bem aguardar um pronun
ciamento do Supremo. 

_O parecer do Senador Maurício Corrêa é 
mais abrangente e S. Ex" coloca, assim, com 
muita- propriedade, as leis complementares 
que regiam, que regulamentavam, o provi
mento dos cargos de Govern~dor dos distritos 
anteriores de Rondônia e do Acre. 

Só não concordo com S. Ex•, quando diz 
que se trata de repristinação, quando a Cons· 
tituição restabelece uma lei anterior. 

A meu ver, não é caso de repristinação; 
seria um caso de_ revigoramento legal. 

Opera-se a repristinação quando uma lei 
que revogou uma anterior é por SU:f:l vez revo
gada. No caso não houve a revogação de uma 
lei que revogou lei anterior; houve uma deter
minação constitucional de ordem soberana 
que, fazendo aquela reverência, restabeleceu 
a validade daqueles preceitOs. 

Sr. Presidente, a minha posição é de que 
a norma que determinou critérios para no
meação do Governador do Amapá não está 
no texto da Constituição, ela é uma norma 
transitória, ela é específica para eSse- caso. 
O Presidente da República não tem conditio 
para demitir ad nufuln-o Govei-nãdor; o que 
Sua Excelência pode fazer é demiti-lo me
diante a existência de uma· falha tomptome
tedora da sua dignidade administrativa, me· 
diante inquérito através do Ministério da Jus
tiça. 

Eu não voto nem politicamente nem juridi
camente. Voto moralmente, porque tenho 
em meu poder documentos não contestados 
de que o Sr. Nova da Costa, no exercício 
da função, nomeou diversos parentes para 
funções públicas; houve um abuso de nomea· 
ções, inclusive negócios que favoreceram pa
rentes seus com terrenos no Amapá. Para 
mim isso foi muito constrangedor, porque ti
ve a oportunidade de examinar S. Er- aqui; 
fiz muitas perguntas e S. Ex~ impressionou
a Comissão pela sua experiência e conheci
mento. 

O meu voto é no sentido de que se torne 
efetiva ã --demissão, mais por um dever de 
consciência- e neste instante somos também 
juízes-, conhecendo situações em que inabi
litam o Governador a uma volta à antiga fun
ção. Nesse sentido, sou favorável a que tenha 
tramitação na casa ã mensagem enviada pelo 
Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. 
Presidente, ouvimos com satisfação o bri
lhante trabalho do nobre Senador Maurício 
Corrêa, que. discutindo o parecer do nobre 
Relator, houve por bem apreciar o mérito 
da questão, mesmo porque S. Ex~ afirmou 
que o picinuriciamentO sobre a preliminar exi
gia de si um estudo sobre o ~érito. 

Sr. Pl-esidente, esta é, até certo ponto, tam
bém uma questão de_ ordem. Temos que dis
cutir e votar o relatório, reservo-me para, 
no n;tomentooportuno, se houver, discutir 
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o mérito e o enfrentarei claramnete. Não sou 
amigo do Governador que já foí afas-tã.do,
náo conheço S. EX", não soo amigo do Gover
nador indicado, fui colega do pai de S. Ex• 
na antiga Câmara dos Deputados. 

Vou, tambêm, me pronunciar aqui como 
os Colegas e como sempre fiz: rigorosamente 
de acordo com o meu _entendimento à luz 
do Direito Constitucioãal, porque esta é uma 
matéiía constitucional. Mas não vou discutir 
o mérito agora, porque entendo, e respeito 
o pensamento de outros, que posso me pro
nonciar sobre o que está em discussão, que 
é o relatório, que fica na preliminar. Diz S. 
Ex·, o Professor AfonsO -Arinos, ''conside
rando ter surgida este fato novo, provocado 
pelo próprio autor do mandanus", colocando 
sub-judice no Supremo a apreciação de maté
ria prejudicial ã constante da mensagem e 
ã própria questão de ordem levantada, reco
mendamos à Presidência da Casa o sobresta
mento de qualquer decisão, seja a respeito 
da questão de ordem, seja a respeito do mé
rito da matéria, até que haja um julgamento 
definitivo por parte da Alta Corte. É- isso 
que está em discussão, Sr. Presidente. Se, 
porventura, a Comissã.o entender que deve
mos entrar no mérito, então darei o meu pro
nunciamento sobre o mérito_ da matéria. Mas, 
agora, o que temos que decidir. o que está 
em discussão é o pareer, sabe V. Ex~ que 
teremos de discutir o parecer. O parecer não 
quer entrar no mérito, o parecer acha que 
devemos aguardar a decisão _da Suprema Cor-
te. ---- ------

Sr. Presidente, se o"pã!ecer não for acolhi
do, iremos examínar o mérito da questão. 

Respeito o ponto de_ vista daqueles que, 
para se pronunciarem sobre o trabalho, ore
latório ou o parecer, àcham que devem já 
encarar o mérito. Mas situo-me entre aqueles 
que, estando em discussão um parecer, ficam 
na discussão do parecer, Se o parecer, por
ventura, não for acolhido, pronunciar-me-ei 
sobre o mérito da matéria. 

Sendo assim, Sr. Presidente, e como o que" 
vamos votar é o parecer, e o que está em 
discussão é o parecer, pronuncio-me sobre 
o trabalho e acolho a conclusão, o entendi
mento do nobre Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- Com a palavra o Senador João Cas
telo. 

O SR. JOÃO CASTELO-Sr. Presiden
. te, parece· me que essa matéria está suficien
temente esclarecida, com o parecer que aqui 
foi emitido pelo eminente S_enador Maurício 
Corrêa, que enfrentou a-questão sob todos 
os seus aspectos. Entendo que náo é possível 
se enfrentar a preliminar sem se diScutir o 
mérito da questão. A preliminar está embu
tida no mérito da questão. E fez muito bem 
S. Ex\ o Senador Maurfcío Corrêa, e não 
poderia fazé-lo de outra forma, ao enfrentar 
a preliminar, enfrentai tainbém o mérito. E, 
na esteira do entendimento do eminente Se
nador Maurício Cõáéa,-- eu desejava trans
crev~r aqui o di;:;posto_ no § 49, do art. 14 

das Disposi~óes Tn1nsifórí3s. -Diz o § 4~ o 
seguinte: 

"Enquanto não concretizada a trans· 
formaçiio dos Estados, nos termos deste 
artigo, os Territórios Federais de Rorai
ma e do Amapá serão beneficiados pela 
tranferência de recursos prevista nos 
arts. 159, inciso I, letra a da Constitui
ção, e-"34, § 29, inciso II, deste Ato." 

Entendo, Sr. Presidente, que, constitucio
nalmente, os Territórios Federais, os chama
dos ex-Tetrlt6i'iõs Federais, ainda não são 
Est3:dos Federados, Continuam autarquias 
espeCiatSOaUmãoe Os seus GOvernadores 
não gozam dos privilégios que só os eleitos 
têm. 

O Art. $",~dei Lei Complementar n" 41, 
cOiiLbinado com o art. 4", da Lei Comple
mentar n9 20~ chamaí!~ à colocação pela pró· 
pria dispõSíçáo constitucional, é claro quanto 
à demissibilidade e quanto à nomeação e de
missibilidade desses Governadores. 

A juriSprudência do Supremo Tribunal Fe· 
deral, ampla e pac(fica, e já consolidada, aqui 
mencionada pelo eminente Senador Maurício 
Com~a. e constante inclusive do parecer da 
douta Consultoria-Geral da República, tam
bém é uniforme no sentido de que esses Go· 
vernadores de Territórios Federais são deM 
missíveis ad nutum. A doutrina é amp\a e 
pacífica, e eu citaiia aCjui, en passtant, Caio 
Mário da Silva Pereira, João Barbalho, Rui 
Barbosa, e trouxe até Hely Lopes Meirelles, 
no seu Curso de Direito Administrativo Bra
sileiro, -que aborda, de maneira objetiVa e 
clara, a questão da investidura de agentes 
públicos. 

Por essárazão, Sr. Vresidente, não concor
do que este processo seja sobrestado; discor
do das conclusões do eminente Senador e 
Jurista Afonso Arinos, e estou de pleno acor
do com as conclusões do Senador Maurício 
Corrêa, atê pórqUe eriti!iido que o Supremo , 
Tribunal Federal, ao não conceder a liminar 
requerida para o sobrestamento, não apenas 
da exoneração do Governador, como tam
bém para o processo de nomeação do novo 
Governador, já se pronunciou sobre a hipó
tese do sobrestamento desse processo no âm
bito do Senado Federal. Ao não conceder 
a liminar re-querida Pelo G-overnador Nova 
da Costa, o Supremo Tribunal já enfrentou. 
a questão da constitucionalidade não apenas 
da demissão do_ GõVerriadõr Nova da CõSta, 
quanto também sobre a apreciação da parte 
do Senado Federal, do nome do nov_o Gover
nador, indicado pelo Senhor Presidente da 
República. 

De modo que entendo que a Constituição 
está complementada pela Lei Complemeritaf 
n" 41, pela Lei Complementar n9 20, que se 
aplicam integralmente à interpretação da 
nonna constitucional, gue se refere à questão 
da noemação dos Governadores dos novos 
Estados ou dos futuros PStados, uma vez que 
a própria Constituição diz que ·enquanto não 
concretizada a transformação em Estados e, 
portanto, ·esses Estados ainda são, do ponto 
de vista judaico, coroO-já-o eram- antes os 

Territórios Federais, não passaram a -ser au
tarquias especiais da União, Da forma da nova 
Constituição. Já o eram antes por haver, in
clusive, entendimento também nesse sentido 
no Supremo Tribunal Federal e da própria 
Consultoria-Geral da República. 

De modo que estou de pleno acordo com 
as conclusões do Senador Maurício Corrêa. 
Devemos rejeitar a Preliffiinar do sobresta
mento da matéria e, ser for o caso, se assim 
não entender esta Comissão adentrar na 
apreciação do méritO da questão, que é a 
própria indicaçãO do novo Govetnãdor. 

E essa a minha opinião. 

O SR. JOÃO CASTELO- Sr. Presiden
te. peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor João Castelo, pela ordem. 

O SR. JOÃO CASTELO- Sr. Presiden
te! acho que a matéria foi exaustiva e brilhan· 
temente colocada, assinada e esclarecida 
através do voto do nobre Senador Maurício 
Con:êa. Vem agora o Senador údacir Soares 
e mostra, de acordo com seu entendimento, 
tudo aquilo que realmente está expresso na 
legislação, que nos dá tranqüilidade, inclu
sive, para que se decida, sem qualquer dúvi
da, sem que isso possa parecer qualquer difi
culdade entre dois Poderes. 

Assim, quefo sugerir a V. Ex\ uma vez 
que o Senador Afonso Arinos, o velho mes
tre, em_ seu parecer, simplesmente aconselha 
o aguardo, e o voto do Senador Maurício 
Corrêa mostra que deveinos enfrentar essa 
situação, dado o dinamismo, hoje, inclusive 
da própria administração que não permite 
talvez essa espera. 

Acho que V. Ex~ deve_ submeter ao Plená
rio, sã.lvo melhor juízo, a discussão do assun
to, incontinente, para que se possa realmente 
votar a aprecia-ção da matéria, inclusive en
trando no seu mérito, a fim de que se possa, 
de uma vez por todas, deciçlir esta matéria 
da maior relevância e urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor José Ignácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA -
Apenas, tendo em vista a colocaç_ão feita pelo 
emi~ente Senador João Ca~telo, sem embar
go -do respeito que sempre reitero pela ex
pressão jurídica, pela expressão mul_tifaceta· 
da da figura do eminente Senador Afonso 
Arinos, que seja a matéria votada. Primeiro, 
que seja considerado o voto do Senador 
Afonso Arinos como pan1metro e seria uma 
espécie de preliminar. Ent?o, se votª_lia a 

1favor ou contra o voto do eminente Senador 
Afonso Arinos. Na hipótes_e de se aprovar 
o entendiiilento do eminente Senador Afonso 
Arinos, tollitur quaesti_o, quer dizer, a ques· 
tão ficada sobrestada pelo entendimento da 
CoiDissão de Coristituição, Justiça e C.l.dada
nía e_seria, então, encaminhada ao .Plenário 
a conclusão da Comissão. Na hipótese de re· 
jeitado o entendimento do eminente Senador 
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Afonso Arinos, então se passaria ao exame 
da espécie, tendo em vista que o eminente 
Senador Francisco RoJlemberg se encontra 
no pleno domínio da situação e o mérito da 
questão se enovela com a preliminar. E na 
discussão da espécie, que apenas se referia 
ao sobrestamento da matéria, se adentrou 
profundamente o mérito da questão e se tem 
condição, portanto, de se acolher o entendi
mento que seguramente vai ser esposado, co· 
mo já me foi, do eminente Senador Francisco 
Rollemberg, para o exame subseqüente da 
matéria. 

De maneira que peço a V. Ex~, sintetizan· 
do, que coloque em votação - uma vez en· 
cerrada a discussão, que espero tenha ocor
rido -o parecer do eminente Senador Afon
so Arinos. Se o parecer for aprovado nada 
mais há a fazer. Se o parecer for rejeitado, 
que se examine, então a espécie pelo ângulo 
enfocado pelo eminente Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho) -,-Com a palavra o eminente Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Sr. 
Presidente, veja V. E~ que parece que tenho 
razão quando solicito Que ess'aS qUestões se
jam abordadas, discutidas e votadas em reu
nião extraordinária, porque já estamos bem 
adiantados na hora e se formos vo_tar, a q ues· 
tão de ordem, que no momento levanto; se 
vamos votar a prelimínar levantada pelo no
bre Senador Afonso Arinos; se, por um aca· 
so, esta preliminar for rejeitada, será aberta 
a discussão para o mérito, porque se for para 
encerrar a discussão~ eu vou pedir 'a palavra 
para discutir a preliminar e o mérito. Se a 
votação é apenas da preliminar e, posterior

. mente, por um acaso, a preliminãr não for 
aceita e for possível fazer a discussão do méri· 
to, tudo bem, vamos votar a preliminar e, 
se for o caso, discutiremos o mérito. Se a 
discussão for agora de preliminar e mérito, 
pedirei a palavra para o mérito e vou, logo, 
avisando aos Srs. Senadores que levarei de 
30 a 40 minutos falando. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - O nobre Senador Chagas Rodri
gues, de princípio, feZ um apelo para que 
se discutisse somente a preliminar, o-que não 
foi atendido pelo Sr. Senador Maurício Cor
rêa que, no uso de sua liberdade parlamentar, 
resolveu abordar as duas questões. 

V. Ex• é livre para abordar a questão de 
como entenda que deve fazê-la. No entanto, 
eu vou colocar em votação. Se V. Ex• não 
quiser discutír agora e se aguardar para de· 
pois, eu vou colocar em votação o parecer 
do nobre Senador Afonso Arinos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, V. EX", me garante a palavra se, 
por acaso, o parecer ou a preliminar do nobre 
Senador Afonso Arinos não for aceito? 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) -Claro V. E~ es~á inscrito aqui como 
o p-;imeiro orador. 

COm a palavra o nobre Senador Afonso 
Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS -'-Sr. Presí
dente, reitero a-minha profunda gratidão aos 
ilustres Colegas pela bondade e generosidade 
com que fui tratado nesta reunião. Eu queria 
entretanto, dar algumas razões pelas quais 
procurei facilitar a solução deste assunto da 
maneira porque o fiz. Acho que no poder 
político, existem duas forças paralelas, con
comitantes: aquilo que nós poderíamos cha
mar de o elemento histórico do poder político 
e aquilo que nós podemos chamar de elemen
to teórico do poder político. O elemento his
tórico do poder político, a meu ver, se mani
festa através da consciência que esse poder 
tem de si mesmo. A consciéncia que o poder 
político tem de si mesmo representa a parte 
histórica do poder político, porque é através 
dessa idéia que ele tem de si mesmo que ele 
opera, se manifesta e atua e vai fazendo histó
ria, Mas há, também, uma parte do poder 
político que é essencialmente teórica porque, 
às vezes, trarispõe, àS vezes, se opõe, às ve
zes, concorda com a parte histórica. É a teoria 
jurídica, a discussão dos problema<> na sua 
COnllguração não ativa mas permanente, mais 
constante, mais evolutiva, através do pensa
mento e não da ação. 

Melhorando um pouco o que estou que
rendo dizer, porque está meio confuso, a ação 
polftica, historicamente, se reSolve pda ação. 
A teoria política, historiCanlehte, s_e resolve 
pelo pensamento. Nós temos, aqui, apenas, 
um apelo ao pensamento político, ao pensa
mento da Corte Suprema. Eu aceito as decla
rações que aqui foram formuladas. Eu não 
combato as idéias que aqui foram expressas. 
Eu digo, sinceramente, que o Governo Fede
ral, atual, tem uma concepção muito nítida 
do seu poder político devido a sua confiança 
que tem nos programas, nos sucessos, nas 
projeções, nos resultados da sua ação. Então, 
ele atua tendo sempre em vista a ação. Mas 
eu receio que esta poSição de atividade polí
tica, manifesta historicamente, nem sempre 
se coadune com uma outra atividade política 
subjacente ou sobrejacente, que é a atividade 
teórica e a atividade teórica não pode ser 
representada de forma mais abrangente e 

. mais completa e mais indiscutível do que na 
opiniãO da Suprema Corte. A Suprema Corte 
representa, por excelência, a posição teórica 
em Tace -da ação histórka. 

Foi por isso que sugeri se sobrestivesse al
gum tempo para que-; teoricamente, pudés
semos ter uma idéia daquilo que estamos fa
zendo e que vamos fazer. Não somos um Po
der soberano. Aqui eu queria debater um 
poUco - não debater -, mas responder um 
pouco àquele eminente Colega que falou na 
soberania do Senado. Soberania é uma ex
pressão que vem de· superomnia~ acima de 
tudo~_Soberania quer dizer superomnia, aci
ma de tudo. Não somos acima de tudo. Há 
qualquer coisa que é acima de tudo, que é 
soberano quanto ao Senado, que é a Suprema 
Corte. 

Então, não estou procurando retãrdar na
da. Estou procurando apenas manifestar uma 
opinião, que submeto humildemente aos 
meus Companheiros. Não fiz esta sugestão 
obrigatio verbis, quer dizer, apenas na obri
gação de falar, não; fiz depois de ter pensado 
sobre ela e achado que seria -uma solução 
que ficaria muito bem, na minha opini:.~o; 
que o Senado resolvesse - porque não é 
SQberano, ele tem que· obedecer à decisão 
que foi extraída da Suprema Corte -; eu 
não podia perguntar ao Ministro da Suprema 
Corte: -O que é que os senhores vão fazer? 
Eu poderia dizer: Quando vão fazer? Porque 
ocorre, como eu disse, insistindo na minha 
senectude - o Ministro da Suprema Corte 
foi meu aluno na faculdade_ e tenho por ele 
o maior respeito, grande,_admiração :-, mas 
ocorre que ontem eu soube que o Ministro 
estava em sessão conjunta, não poderia nem 
atender o telefone, e fiquei, então, na idéia 
de que o ~enado não ficaria nada prejudicado 
se dissesse qualquer coisa que já se coadu
nasse com a opinião que ele sabe vai ser dada 
na Suprema Corte. Este foi o meu propósito. 
Esta foi a minha intenção. Não fui nada mais 
além disso. Eu fiz isto: quais que antes se 
fizesse história, se fizesse teoria. Foi isso.
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Em votação. 

Os Srs. Senadores que estão de acordo com 
o parecer permaneçam sentados. (Pausa) 
Treze votos contrário ao-páiecer. ------

0 parecer foi rejeitado na sua questão pre
liminar. 

Vencido o parecer, vamos à questão de 
mérito. 

Com a palavra o Senador Jutahy Maga
lhães . 

O SR, AFONSO ARINOS - Sr. Presi
dente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Com a palavra o Senador Afonso 
Arinos, pela ordem. 

O SR. AFONSO ARINOS -(Início da 
palavra pela ordem fora do microfone) ... mas 
declaro que meu filho está chegando neste 
momento e vai almoçar comigo. Então, isso 
é uma razão jurídica de grande importância ... 
(risos) 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Com a palavra o Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR- JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabuia de Car
valho)- Tem a palavra V. Ex• 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Como V. Ex~ entrou na questão de mérito 
e sem embargo das ponderações que o emi
nente Senador Jutahy Magalhães fez, a pala
vra - salvo melhor juízo - seria dada ao 
eminente ·-semidor Francisco Rollemberg e 
o Senador Jutahy Magalhães não disse que 
queria ter a pal~vra com primazia; S. Ezt' 



2464 Sábado 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1990 

~Pena~ ale~tou ad terroris q'ue tinha quarenta 
minutos para expender o seu entendimento, 
mas S. Ex• não pediu, não postulou a prece
dência para falar e nem, naturalmente, ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se 
V. Ex• me permite, eu perguntei, inclusive, 
ao Senador Francisco Rollemberg se gostaria 
de falar antes de mim ... 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Bom, a Presidência vai ordenar os 
trabalhos, e chamar a atenção dos Srs. Sena· 
dores para a continuidade dos trabalhos. 

Cabe agora à Presidência, já entrando nu
ma nova fase, designar um novo Relator. Eu 
vou designar como Relator, em face do de
sempenho natural que teve, na Comissão, so
bre a matéria, o Senador Maurício Corrê'a 
para relatar o voto do vencido. 

A palavra está com S. Ex• para uma nova 
etapa, e temos que dar ordem regimental aos 
trabalhos, porque há uma consulta. 

Tendo sido vencida a preliminar do Sena
dor Afonso Arinos que, inclusive, não pode 
continuar nos trabalhos, seria natural que o 
próprio Afonso Arinos entrasse no mérito, 
mas S. Ex• teve que sair. EU tenho que subs
tituir O Senador-Afonso Arinos e o faço na 
pessoa do Senador Ma1:1rício Corrê.i por já 
ter iniciaâo o trabalho de mérifo. É claro 
que é o mérito da consulta. 

O SR. MAURíCIO CORRÊA -Sr. Pre
sidente, eu não tenho que acrescentar mais 
nada. Quando eu dei o voto entendi clara
mente que não era possível pura e simples
mente dizer que estaria contra a prelíminar 
levantada pelo Senador Afonso Arinos, se 
não entrasse no mérito c!_a questão. Por _isso 
é que eu 1í o meu voto todo. Mantenho o 
voto na sua integridade. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Mas V. Ex• terá que redigir o pare
cer. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Eu ado
to o que está aqui, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car-
valho.)- Está pronto? · 

O Sr. MAURÍCIO CORRÊA- Só reite
ro aqui, mais uma vez, que se trata de- plena 
aplicação de súmula do Supremo Tribunal 
Federal para hipótese de situações de autar
quias. Mas as leis complementares tratam da 
situação do antigo Território de Rondônia, 
que se transformou em Estado. Quer dizer, 
a situação de interpretar se o texto isolado 
do art. 14, § 3~ não pode favorecer a tese 
de permanência do Governador. Do contrá
rio, como eu disse, se o Governador queres
pondesse -não estou dizendo que é o caso 
deste por irregularidades tamanhas e absur
das, ele ficaria no poder até a posse do novo 
Governador, porque não há nem instrumento 
capaz de retirá-lo, pois trata-se de um caso 
de demissão, quem nomeia tem o poder im
plícito de exonerar, Eu adoto na íntegra o 
parecer já lido. 

·--·--.-~ ... ·- ..• -. . - '--·.-... '-"-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Então. fica consi'd"erado o parecer 
do Senador Maurício Corrêa em sub~tituição 
ao do Senador Afonso Arinos, porque o Se
nador Afonso Arinosgostaria de pedir a aten
-ção-dos Srs. MeJllbros da Comissão, pois que
ro que fique bem claro .. , 

O SR. MAURíCIO CORRÊA -Eu te
nho a impressão de que não é substituir o 
Senador Afonso A ri nos; o voto de S. Ex~ 
permanece. Agora, o meu voto, se for vence
dor. é que é o voto vencido. 

O.SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)___;: Data vênia, eu gostaria de explicar 
que se o Senador Afonso Arinos fez uma 
p_relim~a~-~ não foi aceita, não haveria por 
que-Ser âestituido em razão de uma preHmi
nar. S._Ex~ foi vencido _propriamente. Houve 
só uma preliminar não aceita. S. Ex• não en· 
trou no mérito. O normal é_que S. Ex~ mes· 
mo, Senãdor Afonso Arinos, entrasse agora 
no mérito. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Pre
sidente~ eu desejo dizer-lhe uma coisa com 
a maior franqueza: V. Ex~ tem toda a razão. 
Eu concordo com V. E~ 

O SR PRES1DENTE. (Cid Sabóia de Car
valho)- Então, eu est_ou desigl)andÇl V. Ex> 
para a substitUir o Senador Afonso Arino$_, 
em face da sua áusência. CoD.sidiro o parecer 
de V. EX' como devidamente prolatado, mas 
não é propriamente do venddo. A própria 
Presidência equivocou~se de princípio, por 
que não há vencido: não houve nada de méri
tO, não houve nenhum exame de mérito. 
Houve só a preliminar. EQtão_. o Senador 
Maurício Corrêa substituí o Senador Afonso 
Arinds, deu o seu parecer, já é considerado 
como dado, porque havia uma antecipação 
e o Senador Jutahy Magalhães quer discutir 
o parecer. 

Concedo a palavra ao Senador Jutahy Ma
galhães para discutir o parecer. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR.l'RESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Chagas Rodrigues, pela ordem. 

OSR. CHAGAS ioDRIGUES- Sr. 
Presidente, veio aqui uma consulta. O Presi
dente quer Saber, e eu não tenh<? nenhum 
interesse político nisso ... 

OSR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car- · 
valho) -Não precisa V. Ex• explicar isso. 
Nós entendemos. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Eu 
não quero, em nenhuma hipótese, pedir vista 
aqui. Quero que se respeite rigorosamente 
e desejô ·colaborar com V, Ex~ Houve uma 
consulta para se dar curso ou não ao exame 
da mensagem. A nobre comissão decidiu que 
deve dar curso ao assunto. Então, vamos res
ponder isso ao· Presidente e Sua Excelência 
que nos mande a mensagem. 

OSR. PRESIDE.NTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)-:- Senador Chagas Rodrigues, houve 

uma preliminai do Senador-Afonso ArtnoS 
para que esperássemos a decisão do Sy,pre· 
mo. O que nós decidimos foi não esperar. 
Entã:o, vamos-examinar agora se há ... - -

.O SR. ·CHAGAS RODRIGUES -Mas 
se o Presidente da Casa nos pediu ... 

. O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- A questão de ordem é sobre o que 
o Senador Alexandre Costa entende que é 
inconstituciorial sobre a exoneração do Go
vernador do Amapá. 

. O SR. CHAGAS RODRIGUES ..:._ Quh 
dizer que depois nós ainda vamos examinar 
a mensagem? 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho) -Não, a mensagem não estamos cogi
tando de examinar! EstarrlOS cogitando, no 
momento, responder à consulta da Mesa, O 
que a Mesa quer saber é se a Comissão_ de 
Constituição, JuStiça_ e Cidadania considera 
constitucional_a .nomeação de um novo Go
vernador e, conseqüentemente, a exoneração 
do anterior. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Eu 
quero crer, Sr. Presidente, que na hora em 
que a Comissão decide pelo prosseguimento, 
é porque ela é considerada constitucionaL 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- Mas ela não decidiu pelo prossegui· 
menta. Ela decidiu por não esperar a·decisão 
do Supremo. 

O Sr. Odacir S_oares- Sr, Presidente, para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Não adianta complicar, porque não 
vamos à frente com isso. 

Tem a palavra o Senador Odacir Soares, 
para uma questão de ordem. 

ó SR. ODACIR SOARES - Entendo 
que há duas questões. A primeira questão 
foi a que decidimos ao rejeitar.,. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - A preliminar, 

O SR. ODACIR SOARES -Por favor, 
deixe-me concluir! A primeira quest;io já de
cidimos. Nós rejeitamos o parecer cio Sena
dor Afonso Arinos, que propunha o sobresta
mento da consulta. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia âe.Car' 
valho)- Exatamente, não é da nomeação, 
é da consulta. 

O SR. ODACIR SOARES -Por favor! 
Nós decidimos que a consulta não deve ser 
sobrestada; decidimos que a consulta deve 
ser decidida e, portanto, decidimos que a con
sulta não deve ser sobrestada nesta Comissão 
e que ela deve ser decidida nesta Comissão. 
Foi o que decidimos incialmente. 

Segundo, a questão de ordem que levanto 
é a· seguinte: a Comissão! ao decidir sobre 
a preliminar levantada pelo Senador Afonso 
Arinos, negou a preliminar,,. Sr. Presidente, 
eu queria pedir a V. Ex~ que chamasse a aten-

- ção do plenário ... 
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- (fazendo soar a camp~inha}- A 
Presidéncia poderá suspender a reurtião por 
10 minutos. -

O SR. ODAl:IR SOARES - Sr. Presi
dente. entendi que a Comissão_,_ ao decidir 
negando a preliminar Proposta pelo Senador 
Afonso Arinos, decidiu pelo prosseguimen· 
to~ nesta Comissão, _da questão da consulta, 
porque entendeu que a consulta náo deve 
ser sobrestada, mas respondida pela Comis· 
são~ 

OSR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Exatamente, é verdade! 

O SR. ODACIRSOARES -Segundo co, 
locação; que faço como questão de ordem: 
entendo -do ponto de vista jurídfco e .regi
mental- que a Comissão, ao decidir contra
riamente ã preliminar levantada pelo Sena
dor Afonso Arinos, também já decidiu sobre 
o mérito da consulta. O mérito da consulta 
está implícito na preliminar levantada pelo 
Senador Afonso Arinos; portanto, ela está 
resolvida também. Nós aqui só resolveríamos 
outra questão de ordem, se ela fosse coloca~ 
da: a de votar a mensagem. Essa é uma outra 
questão. 

A primeira questão, a ineu ver, já foi deci
dida. A votação pela negação da preliminar 
e, portanto, pela improcedência da- p"re!imi
nar que já exauriu o mérito--de conSulta da 
Mesa. A Mesa consultou esta Cõmíssão, para 
que ela se pronunciasse-- sobre a constitucíci- -
nalidade do ato do Presidente em demitir e 
em nomear o Go-vefi'ladoi -do Estado do 
Amapá. A Mesa consultou a Comissão sObre 
a questão de ordem levantada pelo Senador 
Alexandre Costa: e a Côihlssão jã âeêtdiuo que 
a matéria objeto da mensagem deve ter trami
tação, do ponto de vista do Senado, e que, 
portanto, o mérito da consulta já está resOl
vido. 

Não se tem que abrir novcr·espaço para 
a discussão do méritO da consulta, porque 
o mérito já foi resolvido. Esse é o meu enten
dimento, e eu o coloco _como questão de _or~ 
dem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE( Cid Sabóia de Car
valho) --Tenho que responder à questão 
de ordem antes. -- - - --

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- É so
bre essa questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Para contraditar, tem a palavra o 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É pa
ra lembrar a V. Er- a pergunta que fiz ãntes 
da votação. Se seria votadã preliminar e se, 
posteriormente, essa preliminar fosse derro
tada, V. Ex~ então encaminharia o m-érito. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Exatamente. 

D SR •. JUTAHY MAGALHÃES - En
t_ao, V. Ex• declarou que só seria: votada a 
preliminar, o mérito não. O mérito não seria 
<~;lc~nçado cam o resultado da votação da pre~ 
hmmar . .é. porque a questão de ordem do 
SenadOr Odacir Soares faz com _q~e V. E~ 
queira levá-lo a d~cidir sobre a preliminar 
que já foi Votada e, conjuntamente, o mérito, 
quando V. Ex• declarou que isso não ocorre· 
ria. Eu_disse que, se não fosse assim, eu pedi~ 
ria a palavra antes da vÇttaçáo da preliminar. 
Mas, já que V. Ex' deddiu_ o contrário, então 
deixei para falar no inomento em que fô-sse
mos discutir a constitucionalidade, que é uma 
preliminar também, mas é mérito da con~ 
sulta. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho) - Resolvendo a questão de ordem 
do Senador Odacir Soares, a Presidência a 
indefere. Na verdade, a preliminar foi somen
te sobre a conveniência de o Senado não se 
pronunciar, à espera do Supremo. 

Como a preliminar foi derrotada, passamos 
ao mérito da constitucionalidade ou não da 
indicação do novo Governador, que é a Con
sulta da Mesa á Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Peço a V. Ex·~ que, por obséquio, com
preendam que temos que ordenar o trabalho. 
Do contrário, não chegaremos a um bom fim. 

O parecer do Senador Maurício Corrêa foi 
considerado comoennubstituição ao do Se~ 
nadar Afonso Arinos, que teve que se ausen
[ar. Não _se_ trata de voto vencido, porque 
não hoy_ve exame de mérito_ 

Vamos, então, discutir e, posteriormente, 
votar o párecet do Senador Maurício Corrêa. 

O SR. JOSÉ íGNÁC!Ó FE'R.REIRA -
Sr. Pi(isidente, a cjuestãO fic3, :a~sim exposta. 
V~ Ex• já decidiu que se vai ~aze r ag9ra a 
discussão e votação da constitucionalidade do 
mérito da questão de ordem. E como o adian
tado da hora existe, que V. Er" coloque em 
discussão e votação. Seguramente não haverá 
sequer discussão, porque o aSsuntO foi exausw 
tivamente espancado. 

A discussão a que V. Ex• se refere é a 
que faremos. guarido superada a questão de 
ordem. Foi_ assim que entendi, eminente Se
nador Jutahy Magalhães. Aquela referência -
feita pelo Senador Jutahy Magalhães era para 
quando se fosse enfrentar a questão da_indica
çãõ;1rtaS~não.:~.-- · --

-OSR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- A indicação não está na Comissão. 

o sR': JOSÉ IGNÀCIOFERREJRA -
. .. a constitucionalidade e o mérito da questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE_( Cid Sabóia de Car~ 
valho) - V amos discutir o parecer do Senaw 
dor Maur{cio Corrêa, que substitui o Senador 
Afonso Arinos. 

Co-m a palavra o Senador Jutah)! Maga-
lhães. 

O SR.iÚTÀHY MAGALHAES- Sr. 
Presidente ~ Srs. Senadores;_ 

_Longe de mim quere"! disCutir constitucio
nalidade caril o eminente jurista e meu nobre 
Colega, que respeito, admiro e consulto mui
tas veze_s, que é o Senador Maurício Corrêa. 
E, _menos _ainda, com os demais Companhei
ros da Comissão. 

Todavia, prov.ocado po~ um telex de 20 
de abril de 1990, do Governador Jorge Nova 
da Costa, solicitei à Consultoriã Juridica que 
me desse subsídios para examinar. dis_cutir 
e votar essa questão. 

Rece!.?i um alentado parecer, que não é 
exclusivamente para mim - talvez outros 
Srs. Senadores tenham também solicitado e 
recebido o mesmo parecer. Mas eu o queria 
tr_azer à consideração dos Srs. Senadores, pa
ra que tomassem conhecimento também de 
argumentos contrários, de um ponto de vista 
contrário àquele aqui bem defendido, com 
os conhecimentos jurídicos que tem, pelo Se
nador Maurício Corrêa. 

Quando li esses subsídios que recebi, eu 
os endossei. Por isso faç:o questão de trazê-los 
aqui sem nenhuma preocupaçãó- de ordem 
política - embora esteja vendo que aqui a 
decisão está sendo mais política do que jurí· 
dica - porque, se as. tivesse, eu teria até 
uma- posição contrária- â que tenho. Minhas 
ligaç6es de ordem de pessoal, familiar, são 
muito mais com o candidato indicado pelo 
Senhor Presidente da República, do que com 
aquele cidadão que foi exonerado pelo Presi
dente, que é o exwGovernador do Amapá, 
que não conheço. O Sr. Gilton Garcia eu 
conheço não apenas como fneu colega que 
foi na Câmara dos Deputados pelas ligações 
fraternais de amizade entre nossas faml1ias, 
da velha UDN. Leio, Sr. Presidente-- e o 
faço pausadamente, porque V,_ Ex· disse que 
gostava muito da minha voz, quando eu fala
va- para que entenda bem o_que estou lendo 
aqui: 

Considerações sobre o Parecer da 
Con-fultoria-Geral da República nv
TH/02/90, que, a título de interpretar o 
§ 3? do artigo 14, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitória!>, conclui ser 
demissível ad nutum o Governador de 
Território (Amapá), nomeado pata 
exercer o Poder Executivo na região até 
que s_e dê a instalação definitiva do Esta
do com a posse dos eleitos· em 1990. 

Saiba V. E:X~ que nem tOdos gostam da 
minha voz. Enquanto não for ouvido por S. 
Ex'5 vou interromper a leitura, até me darem 
a chance de ouvire.!!!: o meu argume!]tO. 

O SR. PRESIDENTE:~( Cid Sabóia de Car
va1ho) - A P-residência da ·comiSsão asse
gura a palavra a V. EX' e pede aos Srs. mem
bros da Comissão que, por obséquio, fiquem 
atentos às razões do Sr. Senador Jutahy Ma
galhães. 

O SR,_JUTAHY MAGALHÃES -
O Presidente da República, invocando 
as razões conti_d::_1.5 em parecer da lavra 
_da Dra. The_r_eza Helena Souza de Mi
randa Lima Paranhos, devidamente 
aprovado pelo Consultor-Geral da Re~ 
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pública, Dr. Célio Silva, encaminha ao caPítUlo e j,ágina, alertou para a necessidade 
Senado Federal a Mensagem n~ 383, de de se verificar, cuidadosamente, ·• ... o senti~ 
lY de abril de 1990, indicandO o nome do de ca<!~ vocábulo, bem como se um dispo-
do Dr. José Giltofl Pinto Garcia p3ra- sitivo deve ser tomado na acepção ampla, 
exercer o cargo de Governador do Esta- ou na estrita, como pre~eito comum, ou espe-
do do Amapá. cial (ln Hermenêutica e Ap(icação do Direito 

Quando da leitura da maiéria, na ses- Pàg.l41 ~ Ed. Freitas Bastos:-l965),_ Com: 
são do Senado, realizada no dia 23 de sua inqúeStioilãYel autoridade, repreende os 
abril do corrente ano, foi suscitada ques- qu-e abusam ", .. da sua liberdade ampla de 
tão de ordem envolvendo_ a inte_ligência interpretar os textos ... ", pois, quando assim 
do disposto no § 3~, in fine, do art. 14, prOcedem, passam a "torturar as leis a fim 
do Ato_ das Dísp.Osições ConstituciOnais de-causar tortura aos homens" (ob. cit. pág. 
Transitórias. Segundo o entendimento 167). 
esposado, o atual Governador tem asse- Emílio Betti, na festejada obra "Teoria 
gorado o direito à inamOvibilidade dO Geherale della Interpretazione", no capítulo 
cargo, já que a aludida norma expressa- onde trata dos "canoni ermeneutici", nortea-
mente prevê que o exercício do Poder dores do trabalho exegético, notadamente no 
Executivo na região pela autorídade em que diz respeito ao aspecto subjetivo, com 
questão dar-se-á: a costumeira proficiência, sentencia: 

"·-~~-até a instalação dos novos estados "Se é vero eh~ solo lo spirito parla alio 
com- a po.<ise dos governadores eleitos". spirito, é vero anche che solo uno spirito di 

C 
pari livello e congenialmente disposto é iri 

d fa
umpre·nos, agora_. examinar as razões, grado dintender:e in modo adeguato lo spirito 

e to e de direito, que embasaram a parte 
conclusiva do citado parecer. _ che gli parla. Non basta un intendere aHuale 

A autora do trabalho começa por reconhe- ~:; ~~~e:::r=~~~~ ~:~;p~~~~:S~~~!~c e~~; 
cerque a leitura dos expressos temos contidos pennetta ali interprete di colocarsi nella pras-
na norma interpretada leva a concluir pela · · • 1 1 · 
impossibilidade de o Presidente exercitar um petrva gmsta, pu avorevo e per scopnre e 

-d d' · · á · b intendere. Si traHa - come si disse - di hfs: er rscnc10n no no caso so exame, ver- ·- un atteggiamento, etico e _riflessivo insieme, 

"Limitada, a pesquisa do seu sentido, 
à consideração só de sua letra, se atentar 
para o fato de que integra uin Organismo 
jurídico a resposta negativa à questão 
agora posta seria compreenSível razoá
vel". 

Logo a seguir, afirma sê r nêcesSárlo eStabê
lecer "·--~O confronto do dispositívo em foco 
com outros,' sejam do texto de que ele é parte, 
sejam, até, de texto ou textos diferentes". 

Como se verá a segui!, o pefcurso intelcú:
tual perfilhado pela Consultoria-Geral daRe
p6blica leva, isto sim, a uma colizão, direta 
e juridicamente insustentável, com os man
datos constitucionais pertinentes, além de 
procurar atribuir â lei com-plementar hierar
quia juódica superior à própria Constituição. 

Na vã tentativa de buscar apoio doutrinário 
para a sua posição, lembra a Consultaria da 
República, reproduzindo afirmação contida 
no Parecer n" C-12-CGR, que: 

"No trabalho interpretatiVo de qual
quer norma l'egal, é preciso ter presente 
que a lei não é um corpo sem alma, não 
se identifica com a sua letra. Além das 
palavras que compõem o seu texto, pos
sui um il;npulso espiritual ou um pensa
mento." 

O referido Parecer é bom que se frise desde 
logo, é citadO fonl de contexto e em nada 
aproveita à tese sustentada. Se é verdade que 
o ilustre Carlos Maximiliano, em obra consa
grada, condena a intt;:rpretaÇão ·que ''tem em 
mira apenas uma parte--da lei", impondo-se, 
por conseguinte. "examinar a norma em con· 
junto" (vide citação tran_scrita no Parecer), 
não é menos verdadeiro que- o jurista e ex-Mi
nistro da Corte Suprema, no mesm-o IíVro, 

che soHo laspeto negativo si puo carateriz
zare come umiltá e abnegazione di se e ravvisw 
sare in un onesto e _risoluto prescindere dai 
propri pregiudizi e abiti mentalí ostacolanti, 
mentre solto laspetto positivo e da caratte
rizzare come ampiezza e capacitá dorizzo'nte, 
che genera una disp_osizione congeniale c fra
terna v_erso cio ché é oggeHo dinterpreta
ziOne".-(0&: _e aut. cit. pág. 318 - vol. I 
- Ed. Giuffré- 1955). . ~ ~ 
_y~~ficar-se-á; ao longO_desta análise, que 

a Consu_ltoria-Geral, ao desenvolver o seu 
míSter,- não agiu com a necessária isenção 
e obj~tivid'!_de, Ul\.Jito m_~pos com a indispen
sável "umil~á e abneg~zia;ne" para usar a ex
pressão do. mestre penisular. 
_Partindo da falaciosa assertiva segundo a 

qUal eXiSfiif~m, in caso, du8.s hipóteses, asa
ber "a transformação" do Território em Esta
do e a "instalação" d~ste propriamente dito, 
entCiide_ necessário analísar, primeiramente, 
"o gizamento, constitucional dos Territórios 
Federais'" para, a seguir, "'ter em mira o pará
grafo 39 do artigo 14 do ADCT, a translor

. mação de território -em Estado, o interregno 
entre a criação e a instalação deste e, nesse 
período, a nomeação do governador da nova 
unidade federativa''_. 

Perfilhando uma diretri_z de raciocínio que 
deliberadamente se afasta do cerne da ques
tão, invoca os artigos 1~ e 18, parágrafo 2~. 
da Lei Maior, para evidenciar que os territó
rios "não sáoentes autônomosn, pois, na ver~ 
dade, "integram a União, a ela pertencen
do". Trata-se de uma afirmação Capãz de ta-· 
zer inveja ao Conselheiro Acácio. Descobre 
ainda a Consultoria~Geral que, no sistema 
jur(dico p.átrio-, os Territórios não têm u .•. au
to-organízação origin.iria, incuinbindo à 
União a administração deles". Seria realmen-

te despicíe:ndo citar treze artigos da Consti
tuição para discorrer sobre o óbvio. 

No afã de demonstrar " ... que os go':'erna
dores dos Territórios sáo prepostos; escolhi
dos pela União, nomeados em comissão pelo 
Presidente da República, sob aprovação do 
Senado Federal (CF. artS. 84, XIV, e 52, 
IU, c)'', o que é verdade inconteste, chega-se 
a dizer que".~.os Territórios não possuem 
personalidade jurídicc:t''. ora, a s·imples leito:. 
ra do art. 102, incisO I, alínea e da Lei Maior 
deixa patente que, em tese, os Territórios 
podem ser parte em litígio com "Estado es
trangeiro ou organismo internacional" e, des
necessário enfatizar, pressuposto necessário 
para demandar ou ser demandado em juízo 
é terem capacidade jurídica, vale dizer, per
sonalidade. Este último aspecto, ressalte-se, 
é trazido à colação apenas para tornar patente 
a ânsia de defender o juridicamente indefen
sável, pois, em nenhum aspecto a questão 
da personalidade jurídica dos TerritórioS têm 
qualquer pertinência ao cerne da matéria 
analisada. 

Em momento subseqüente, a subscritora 
do Parecer procura estabelecer um vfnculo 
de conexão entre o preceituado no parágrafo 
2P do art. 18 da Constituiçâ.O- e o contido no 
parágrafo 29 do art. 14 do Ato das Disposições 
Constitucionais Tr~nsitórias. A primeira nor-
ma citada prevê o seguihti: -

"Art. !8. . ............................... . 
......... ''.'. ·-·-~ ....... ' '~- ~-'' ... ··-·· .. ' ~-· ·-·-·--
§ 2~ Os Territórios federais inte

gram a União, e sua criação, transfoF 
mação em Estado ao reintegração ao Es
tado _de origem serão reguladas em lei 
complementar." 

Já a segunda a norma dispõe: 

"Art. 14. ·······~~··--······-··········· 
' •• '.'. -~ ..... -...................... ,.,. ;.ç~ •• -•••••• --

§ 29 Aplica-se·à transformação e ins
talação dos Estados de Roraima e Ama
pá as normas e critéríOSS"eguidos na cria
ção do Estado de Rondônia, respeitado 
o disposto na Coristituição e neste Ato." 

Ora, a Lei Comp.lementar n9 41, de ·i981, 
ao criar o Estado de Rondônia, determinou, 
em seu artigo Y: 

''Art. 59 Para o período que se en
cerrará com o do mandato dos Governa
dores dos demais Estados, eleitos a 15 
de novembro de 1982, o Presidente da 
República nomeará o Governador do 
Estado de Rondónía~ no prazo de noven
ta dias da vígêrida desta Lei e na forma 
do disposto no art. 49 da Lei Comple
mentar n" 20, de 19 de julho de 1974." 

A nonna referida no bojo do 3rtigo sllpra
transcritO dispõe: 

"Ai-i. 49 -:nurante o prazo estabele
cido na Lei Complementar, nos tennos 
do art. 3~, item II, o Presidente daRe· 
públcia nomeará o GOvernador do novo 
Estado depois de aprovada a escolha ·pe
lo Senado Federal dentre cidadãos maio- · 
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res de trinta e cinco anos, de reputação 
ilibada." 

Vejamos, entã:o, qual o argumento "defini, 
tivo" que a Consultada-Geral da República 
aponta para evidencíar a possibilidade de de
missã.o ad nutum do governador. Trata-se da 
previsão contida no parágrafo 1\' do an. 4u 

, da Lei ·complementar n" 20n4 estatuindo: 

"O Governador nomeado na forma do 
caput deste artigo será demissível ad nu
tum; e, em casos de impedimen~o, o Pre
sidente da República designar-lhe-á 
substituto," 

Afirma· peremptoriamente a ilustre Con
sultaria Jurídica: 

"Da interpretaÇão COrijUiitã: das trans
critas normas complementares, infere-se 
que: no período entre a criação e a efe~ 
tiva instalação do novo Estado, tem, es
te, Governador nomeadO pelo Presiden
te da República, Governador.nomeã.do 
"na forma do disposto no art. 4~ da Lei 
co-mplementar ri"20, isto é, governador 
"demissível ad nutum", assemelhado, 
no posto, aos titulares do cargo de con
fiança." 

A pretendida exegese não resiste a uma 
singela análise, ainda que feita por um leigo 
em matéria jurídiCa. Vejamos. 
. A Constituição, em seu aitigó 14, pará
grafo z~, do ADCT eXpreSs<inientC determina 
a aplicação; ao caso vertente, das "normas 
e critérios seguidos na-criação do Estado de 
Rondônia" estabelecendo, logo a seguir, a 
obrigatoriedade_ de respeito aO ''disposto na 
Constituição e neste Ato". 

Ora, a falaciosa argumentação desenvol
vida no âmbito executivo pretende yer reco
nhecida a aplicabilidade à espécie,_ de forma 
exclusiva, do previsto-no-parágrafo 19, ao art. 
4~, da lei Complementar nu zon4, ignorando 
o- cqmando ma,ior inscrito na parte final do 
parágrafo3~ da art. 14 do Ato_das Disposições 
Constitucionafs Transitórias. É o que passa
remos a demonstrar. 

Cumpre, antes de tudo, haurir o verda
deiro sentido e alcance do estatuído no art. 
s~ da Lei Complementar n~' 41!81 dispondo 
sobre a criação _do Estado de Rondônia, apli
cável ao caso, como já dito, por força do 
~postei no art.,14, parágrafo zo, do ADCT. 

O citado_artigo_ da Lei Complementar con
templa normas de duas naturezas: 

As'que dispõem sobre o conteúdo dos 
Poderes, a competência e o prazei para 
a nomeação, e as que condicionam a for
ma a ser observada. 

No tocante à forma, e tão-somente neste 
particular, determina o art. 5ó da Lei Comple
mentar n~ 41181 in fine a incidência dos crité
·rios constantes no art. 4~ da Lei Complemen
tar fi!' 20/74. E para espantar qualquer dúyida 
quanto à distinção entre forina, conteúdo e 
prazo de duração Uo encargo, mencione-se 
a própria Lei Complementar n~ 20/74, que 
ent seu art. 3~, inciso II, dispõe: 

"II -Lei Complementar disporá so
bre ... " 

Agradeço muito a atenção dos Srs. Sena
dores que realmente estejam dispostos a 
apreciar, depois, o mérito desse pronuncia
mento que estamos fazendo . .h muüo interes
sante a maneira çomO se. votam determinadas 
questões de ordem constitucional. 

Mas, Sr. Presidente, continuarei para gáu
dio de V. Ex• pois, sei que está muito interes
Sado e atento ao que estou dizendo ... 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valhõ) =---Estamos ouvindo, V. Ex• pode dar 
continuidade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Por 
isso mesmo é que vou lendo com todo o cuida
do o que está aqui escrito, para que V. EX" 
tenha todas as condições para depois dar o 
seu Voto -com a Consciência de quem exami
nouu esta questão constitucional. 

. O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Quero adiantar a V. Ex~ que toda 
vez Que fenllo o privilégio de ouvi-lo, presto 
toda a atenç~o. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sei 
disso. Por isso mesmo estou reafirmando. 

V. EX", Senador Odacir Soares 1 nem sem
pre, tein a alegria de, realmente, estar acom
panhando essas questões. 

O SR. ODACIR SOARES- Tenho sem
pre. V. Ex• está enganando, principalmente 
quando são questóes jurídicas levantadas por 
V. Ex• 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Não 
está pareceiido. 

Mas continuo, Sr. Pres!dente. 

Art. 3° A Lei COmplementar disporá 
sobre; 

II- A extensão e a duração dos pode
res do Govetnador nOmeado na forma 

- ~ do _art. 4~ desta L~i .complementar. 

-Portanto, a forma de nomeação bem con-
templada, de forma exclusiva, no caput do 
art. 4~, enquanto que a extensão e a duração 
dos poderes são critérios normatívos distin
to2_ disciplinados_ em norma própria. 

b inequívoco que a Lei Complementar 
n°41/81, ~m seu art. ~9, apenas determina a 
incidência para o ca1;0 ora analisado das nor
mas contidas na Lei Compleiilentar n" 20n4, 
no pertiriente à forma de nomeação, excluin
do, por c_cmseguinte; todas as demais cons
tantes deste último diploma, que tratam da 
extensão ou duração dos poderes conferidos. 

Assim sendo, revela-se insustentável, à luz 
das próprios preceitos invocados, a eXegese 
pretendida. Estou procurando me ouvirenãQ 
Çst<f sendo muito fácil. Estou _tentante me 
oUvir a,qui, mas está u·m pouco difícil. 

Mais uma vez detivemo-nos na análise libe--, 
~a( do parecer para evidenciar a sua absoluta 
impropriedade, inclusive quanto aos funda
mentos- invocados. 

Parece-nos, entretanto, mais relevante pa
ta o caso, examinar o disposto 11;a parte final 

do precitado § z~ do art. 14 do Ato das Dispo
sições Constitucionais TransitóriaS, a saber 
o comando que condiciona a aplicação das 
leis complementares citadas ao disposto na 
Constituição e neste Ato. 

Ora, o Ato das DiSJ:wsfções Coristitucio
nais Transitórias, no art. 14, § 3'' íri fine ine
quivocadamente determina que os governa
dores" , .. exercerão o Poder Executivo até 
a instalação dos Qovos Estados c_om a posse 
dos Governadore-s eleitos", indicando, por
tanto, uma garantia de permanência no cargo 
por prazo fixo e- iniilterável ao arbítrio do 
legislador infr"a-constitucionar e-, com maior 
razão, da vontade unilateral do Chefe do Es
tado. 

As autoridades executivas, desesperada
mente empenhadas no propósito de reconhe
cer ao Chefe Supremo da Nação o poder de 
dispor do cargo, afirmam: 

"Às destacadas influências, nenhum 
obstáculo ou qualquer oposição traz a 
parte final do multicitado § 3~ do art. 
14 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, ao dizer "que exerce
rão ó Poder E;.;e.cutivo até as instalações 
dos novos Estados com a posse dos go
vernadores eleitos". Isto porque, isola
damente apreciada, tal expressão parece 
estipular o mandato para Governador in
vestido consoante aquele § 3~, mas a aná
lise de tal expressão há de ser feita colo
cando-a no conjunto do próprio artigo 
ao qual pertence, e, por imposição deste, 
no contexto formado por ele, a Lei Com
plementar n~ 41 e a Lei Complementar 
n~ 20. Assim agindo, descobrir-se-á que 
as leis complementares em tela referem, 
também, o per(odo a se completar com 
a instalação do Estado, fazendo, a princí
pio,-pensar que irá-ctimptir o primeiro 
Gove_rnacfpr escolhido, dito período, 
igual mandato, mas reprise-se, a remis
são expressa à Lei Complementar n~ 20, 
torna indisputável a circunstância de, 
num comentado período, ser possível ha~ 
ver mais de um Governador, pois demis
sível ad nu tum este." 

A notória capacidade de inteligência dos 
que chegam a integrar a Consultaria Geral 
da República só nos autorizam a átribuir ta
manha heresia jur{dica à necessidade sempre 
presente 'de bem servir ao poder instituído. 

Haverá quem ignore o princípio da-hierar
quia das leis? Será que alguém desconhece 
serem ineficaze1i as leis contrárias a texto in
constitucional? O consagrado o professor lu
sitano Manoel A. Domingues de Andrade, 
na sua clássica obra sobre· a Teoria da lnter
pretação_das Leis, assim se manifesta: 

"As ãntinOmias e oS- desacCrios -não 
são raros nos nossos sistemas legislati
vos, fundando-se, muitas vezes, em de
feitos de coordenação e em esquecimeri
tos. Ora, quahdo entre duas disposições 
há uma contradiçã:o absoluta e não se 
descobre nenhum meio de as conciliar. 
a interpretação deve, logicamente, eli-
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minar a norma conttadicente, reputa.n· 
do-a letra morta, vazia de contudo. Em 
tal caso, fala-se de inteprelativo ab ro
gans, não porque já o intérprete ab-roga 
a lei, mas porque da intepretação resulta 
que a norma é ab-rogada por incompati
bilidade." 

No mesmo sentido, o sempre citado Carlos 
Maximiliano: 

"A revogação é expressa quando de
clarada na lei; tácita quando resultar im
plicitamente da incompatibilidade entre 
o texto anterior e o posterior, As pres
sões de direito podem ser ab-rogadas ou 
derrogadas somente por outras da mes
ma natureza ou de autoridade superior. 
A nova regra constitocional extingue a 
lei, esta o decreto do Executivo, regular
mente, aviso ou costume." 

Não há como conciliar a norma transitória 
que assegura aos Goverriadores nOmeados o 
exercício do Poder Executivo, até à instala~ 
ção dos novos Estados, com a posse dos novos 
Governadoreseleitos, e a regra hierarquica
mente inferior que preserva 6 pdoer discricio
nário de demitir do Presidente da República, 
como bem salienta o mestre pau1ista José 
Afonso da Silva: 

"As Constituições costumam trazer 
certas normas e princ(pios e c_ondicionam 
aspectos_ da sua aplicabilidade, A eleas 
e eles a doutrina dá o nome de elementos 
de aplicabilidade da Constituição, e nós 
chamamos simplesmente de normas de 
aplicabilidade da ConstituiçãO." 

No particular das Disposições Constitucio
nais Transitórias leciona: 

"São normas que regulam situações ou re
solvem problemas de exceção." 

E Jacintho Fernandes Rodrigues Bas
tos, em sua obras "Das Leis, sua Inter
pretaçáo de Aplicação", sentencia ares
peito: 

"As normas excepcionais são 
aquelas que consagram, para certos ca
sos, soluções contrárias _aos dos princí
pios gerais de Direito admitidos em de
terminado sistema. O caráter excepcio
nal de norma revela-se, algumas vezes, 
pelo seu próprio coritexto, Outras vezes 
resulta da natureza do_ comando que con
tém." 

Ora, se o legislador constituinte qu1s asse
gurar aos Governadores nomeados, na forma 
ao art. 14 do Ato das DisposiçOes Constitu
cionais Transitórias, uma ioamovibilÍdade do 
cargo "até à instituição dos nÇ)Vcrs Estados, 
com a posse dos GovernadoreS e1eitõs," não 
é lícito ao intérprete,_ invocando preceitos 
hierarquicamente inferiores, pre-tender reco-
nhecer ao Chefe do Executivo Federal um 
poder discricionário que lhe fOl.-exprissamen-
te negado. -

Remata a Consultaria Geral que o desas
trado parecer, ora allãlisado, alegando que 
a Súmula n~ 25 do Supremo Tribunal Federal -

assegura ao Presidente da República a liber
dade de exoneração dos dirigentes de autar~ 
quias, mesmo nas hipóteses onde a nomeação 
tenha se dado a termo. 

Ocorre que o entendimento jurispruden~ 
cial citado não contempla o caso de existência 
de norma constitucional assecuratória da per~ 
manência:no cargo por prazo fixo. Mais uma 
vez, traz colação, referência impertinente e 
inaplicáVel no caso concreto. 

De todo o exposto, forçoso é convir que 
a pretendida faculdade de exonerar o titular 
para investir outro no cargo atenta contra 
a lei e o espírito do texto constitucional vi
gente. 

Vejam, Srs. Senadores, que o prazo solici
tado por mim para discutir não foi ultrapas
sado. 

Sr. Presidente, olho essas questões até com 
bom humor. E vejo, com preocupaÇão, que 
alguns Srs. Senadores consideram que quan· 
do se traz aqui um assunto dessa natureza, 
nós estamos perdendo tempo e estamos que
rendo ape-nas protelar as decisões. 

Pelo contrário, Dr. P_residente, trago aqui 
porque considero que esta Comis~ão é s~ia. 
E uma COmiSsão que deve examinar as q ues~ 
tões com a seriedade devida. E é por assim 
entender, por assim conipreénder, por assim 
admitir que o seja que trago essas questões 
aqui, un1 estudo feitoa a meu pedido, discu~ 
tido comigo, a respeito do assunto tratado. 

Subscrevo integralmente o que aqui está 
dito e trouxe para discussão do~ Srs. Senado
_ res; que são_ os juristas da Casa, eu não o 
sou. Mas há aqúi mUitos juristaS qUe a"precio, 
que· admiro e vejo a preocupação qUe eles 
têm de examinar es-sas questões dentro do 
seu aspecto jUrídico e constitucioital, 

Agora, sei também que esta é uma Casa 
que muitas vezes, - e. eu não aceito muito 
essas colocação de .que esta é uma Casa polí
tica- por-ser iififá Casa pOlítica, poQ_e_ esque~ 
ceras normas jurídicas. Não aceito essa colo
cação. Acho que as leis estão acima de todas 
as conveniências políticas que possam existir~ 
Por isso discordei peremptoriamente de mui
tas medidas provisórias, embora ache que nós 
tenhamos que lutar para acabar com a desor~ 
dem econ6n1ica em_ que estava o Pa(s. Mas 
nã'o acho que em Qome da ordem económica 
possam se-r esquecidas a lei _e a ConstituiçãO. 
Arites àa a segurança, ãgora é a ordem ecok 
nõmica, agora é-0 interesse de uma nomea~ 
ção. Então, em cada momento nós estamos 
sempre ferindo a lei e a Constituiçáo para 
atender a uma necessidade imediata, para 
ateiidef a uma conveniência do momento. 
-E--econiia iSto que eu me· colOco. 

Trouxe aqui normas e trouxe aqui concei
tos de ordem jurfdicà para contrapor àqueles 
Ct?!l_ç_eitos que foram emitidos. Sei que infeliz
mente esses conceitos não serão levados em 
-CODSidera~º-'- mas esse é um direito da Co
!!li_sSáO<A Comissão pode considerar que ne~ 
riJiu-m desses conceitos esteja certo. A Comis
são pode considerar que uma lei complemen
tar esteja acima da constituição. Discordo. 
Mas a Comissão pode, por maioria, decidir 
que assim o é. 

Então peço, Sr. Presidente, desculpas aos 
Srs. Senadores por ter tomado o tempo deles. 
E vejo que mais uma vez nós estamos aqui 
comprovando que esses assuntos devem ser 
tratados especificamente dentro de uma co
missão em reunião extraordinária. 

Vejam V. Ex"' que nós vamos examinar 
aqui o mérito dessa questão de constitucio
nalidade sem que todos tenham tido a condi
ção - porque foi um parecer dado aqui de 
imediato- de atentar para a profundeza do 
parecer do Senador Maurício Corrêa, porque 
não tiveram a oportunidade de lê-lo, apenas 
ouviram. E ouviram dentro de um· barulho 
razoável de uma Comissão que normalmente 
nós sabemos como é. 

Mas veja V. Ex~ Sr. Presidente, que peço, 
portanto, desculpas àqueles que não tiveram 
condições de almoçar ~o horário certo. Tam
bém não tive, V. ex• não teve, mas peço des
culpas àqueles que tiveram que ficar aqui 
atentos a essa manifestação que trago, mas 
considero que essa manifestação é séria; pode 
nãO ser aceita, mas é um pensamento sério 
a respeito de uma matéria que deve ser abor
dada seriamente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Bom, encerrada a palavra do Sena~ 
dor Jutahy Magalhães, pergunto se alguém 
quer ainda discutir a matéria. (Pausft.) 

Vamos, então, votar o parecer do Senador 
Maurício Corrêa. 

Os Srs. Senadores que concordam com o 
parecer do Senador Maurício Corrêa .• _ 

o SR. JUT Af!Y MAGALHães- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

Pergunto a V. Ex', para ficar bein cl~~o: 
como foi feita: a coiisufta pelo Presidente? 
Qual foi o despacho do Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)-Vou ler para V. EX":_ 

"Na sessão do Senado, realizada em 
23 do corre·nte, o nobre Senador Alexan~ 
dre ÇQnsta levantou questão de ordem 
acerca da constitucionalidade da indica
ção feit.a pelo Excelentíssimo Senhor· 
Presidente da República, através da 
Mensagem no 383, de 19 do corrente, 
do Sr. José Gilton Pinho Garcia para 
exercer o-6i.rg0 de úov~rnador do Esta~ 
do do Amapá. Esta Presidência delíbe• 
rou ouvir em consulta a douta Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania an~ 
tes de decidir sobre a referida questão 
de ordem, sustando-se. em conseqüên
cia, a tramitação da referida Mensagem. 

Pã.ra melhor esclarecimento desse órgão 
técnico, encaminho, em anexo, cópias da 
mensagem e das notas taquigráficas que regis~ 
traram a questão de ordem. 

Aproveito a oportunidade para reiterar 
etc. _ 
Ent~o, a questão é sobre a constituciona

lidade da indicação do novo Governador do 
Amapá, se ela é ou não coristitucional, o que, 
logicamente, leva à indagação se poderia ou 
não ser substituído o Governador anteriOr. -

-É esta a questão de ordem. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Essa 
é a questão de ordem e a Comissão irá se 
manifestar, exclusivamente, sobre esse pro
blema. 

O SR. PRESIDENTE.(Cid Sabofa de Car· 
valho)- Exclusivamente sobre essa questão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E nós 
temos examinado a indicação. Nós nada te
mos, até o momento, sobre a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Não, o processo da indicação não 
chegou. Como_ diz o ofício, está sustado. 

A indicaçào está sustada. A Mesa está 
aguardando essa consulta. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Exa
tamente. O que desejo é que fíQue bem claro, 
bem explícito, para depois não haver dúvida. 
Esse é o problema. 

O SF.. JOSÉ JGNÃCIO FERREIRA -
Sr. Presidente, V. Ex~ colocará em votação. 
se é constitucional oU -não? 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho) - Exatamente, 

A resposta_ à cons_ult~ __ se~á o parecer do 
Senador Maurício Corrêa, se aprovado. 

Se não for aprova_do, terei que designar 
um para prolatar o/.vóto do vencido, não é? 

Mas, agora, .~que seria a oportunidade 
do voto do vetfcido. 

Em votação. 
Os Srs. senadores que estão de acordo com 

o parecer do Senador Maurício Corn~a per
maneçam sentados. (Pausa) 

Foi aprovado ·o Parecer do Senador Mau
r( cio Cõrrêa, coni voto contráfio do Senador 
Jutahy Magalhães. Inclusive, o voto vencido 
de V. Ex~, como está escrito, integ~<_ii'á a rii~; 
posta também, o processo de resposta à Me· 
sa. Tanto o parecer do Senador Afonso Ari~ 
nos, o parecer do Senador Maurício Corrêa 
e os votos por escrito que tenham ocorrido. _ 

O SR. JOSÉ IGNÁC!O FERREIRA -
Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho) -Com a palavra o Senador José Igná· 
cio. · · 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex• que coloque 
em votação a matéria, a espécie constante 
da Mensagem a que se referiu o eminente 
Senador Alexandre Costa, quando suscitou 
a sua questão de ordem. 

O art. 383, do Regimento Interno, dispõe 
que: 

"Na apreciação do Senádo sobre esco
lha de autoridades, observar-se-ão as se
guinte normas: 

a - A Mensagem, que deverá ser 
acompanhada de amplos esclarecimen
tos sobre o o:tndidato e de seu curricu
lum vitae, será lida em plenário e enca
minhada à Comissão competente." 

Muito bem! O que V. Ex• tem é uma ques-· 
~ão de ordem que foi suscitada, segundo o 

re-qú~m~nte, Senador Alexandre Costa, pela 
ordem. 

Diz: 

"Sem revisão do orador. Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: A Secretaria acaba 
de ler Mensagem enviada pelo Senhor 
Presidente da República." 

Acabadeier. Foi lida em plenário, a men
~agem é conhecida da Casa e a matéria que 
foi apreciada, quase que conl.õ uma prelimi
nar. que acabou de ser votada pela Comissão, 
deu- ensejó a "i{Ue se enovelasse a preliminar 
e o mérito .• 

Toda a CóiriiSsão detém o domínio. detém 
o conhecimento da espécie, a não ser que 
alguém pedisse vista ou alguém desejasse sa
batinar o candidato, ou algo desse porte. 

Ou seja, um objetivo marcadamente prote
latório, o que é. afinal de contas, um direito 
de qualquer Senador integrante desta Comis
são. 

Fora daí, a mensagem se encontra na Casa, 
a hipótese foi exaustivamente_ examinada, tal 
o imbricamento do mérito com a preliminar, 
de_maneira que, passando a ser do conheci· 
menta da Comissão, requeiro-a V. EX", como 
questão de ordem. que coloque em discussão 
e votaç~q_a_ mensagem e dê a_palávra ao emi
nei--Jte Relator, Senador Francisco Rollem· 
berg, já designado. 

O SR: PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Respondendo a questão de ordem, 
informo a V. Ex~ ... 

- O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. 
Presidente, se eu pudesse contra-argumen-
tar... · 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- V.-Ex• pretende? 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES-Que· 
ro contraditar .... 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
'-valho) - Então, com à palvra o Senador 
Jutahy Magalhães, para contraditar e, poste
riOrmente, a Presidência resolve a questão 
de"prdem. · 

cY.SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. 
PresiCierife, tenho certeza de que V. Ex~ não 
dará iazão a essa solicitação, a essa questão 
de orde_m levantada, porque V. Ex• por várias 
vezes, i'~affrthou--que não recebeu nenhum 
processo· até agon::.. 

Então, .se V. Ex• não recebeu o proce~~o. 
não 'podeinos ex-aininar aquilo que- ainda não 
chegOu a esta Comissão. 

DiScordei_ plenamente disso, porque acho 
que é uma cOlocação perigosa. Creio ·-que não 
podemos abrir mão, nem temos o di!cito de 
abrir mão, do direito de sabatinar, porque 
isso é constituc~onal, podemos não fazer per
guntas, segundo está aqui expresso. Agora, 
se o processo não chegou aqui, na Comissão, 
francamente não sei como se vai eliminar um 
projeto_ que não _exiSte. Francamente, tenho 
receio de que isso cause um precedente peri
goso. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car· 
valho)- A Presidência vai responder a ques
tão de ordem. 

O SR. JOÃO CASTELO- Sr. Prcsiden· 
te, peço a palavra pela ordem. (Assentimento 
da Presidência). 

Tenho a impressão de que o nobre Presi
dente não quis dizer que o processo não está 
na Comissão, ele foi é sobrestado. O processo 
foi lido em plenário quando o nobre Senador 
Alexandre Costa apresentoU-a questão de or
dem. S. Er disse: "mensagem que acaba de 
ser lida", Ele foi enca,minhado para a Comis
são. O seu andamento é Que Joi sobristado 
enquanto se analisava a questão de ordem. 
E, salvo melhor juízo dos nobres Compa
nheiros, acho até por uma questão de econo
mia processual, poderíamos -e nada impe
de, uma vez a mensagem estando na Casa 
-tranqüilamente examiná-la. 

_Djgo mais a V. Ex• que se por acaso-algum 
dos nobres Companheiros desejar sabatinar 
o ex-Deputado Gilton Garcia, nosso velho 
conhecido, indicado para exercer o cago de 
üovemador do Amapá. S. Ex' se encontra 
na Casa e nada impede que qualquer Compa
nheiro possa inquiri-lo, possa sabatiná-lo a 
respeito do que julgar conveniente. 

Penso que se a matéria foi lida em plenário, 
se ela está na Casa, está na Comissão, não 
há por que deixarmos de fazer essa economia 
processual, sobretudo quando o assunto, de
pois de examinado juridicamente e decidido 
pela nobre Maioria, respeitando o ponto de 
vista muito bem consubstanciado do Senador 
Jutahy Magalhães, passou a· ser muito mais 

· polftico do que jurídico, e acho que não temos 
·a interesse de protelar jamais a apreciação 
dessa matéria. 

_Se__ amanhã o Presidente do Senado, em 
reunião da Mesa, no exame da questão de 
ordem, entender diferente na resolução da 
questão de ordem, naturalmetne que o exame 
que fizermos do mérito _em si ficará p!i!judi
cado e nada isso virá ferir o Ri!gimfmto ou 
quebrar, digamos assim, a soberania ou a in
dependência ou a dignidade desta Casa. 

Gostaria apenas, como disse, de aproveitar 
a oportunidade para que nós pudéssemos fa
-zer essa eçonomia processual, decidíssemos 
-o assunto que, na realidade, é de relevância 
e~ urgente, todos- nós sabemos disso. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) -A Presidência vai decidir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pela 
ordem, não é nem questão de ordem. É pela 
ordem. 

OSR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de caí-." 
valho) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. 
Presidente, é sobre o assunto, mas pela or
dem dos trabalhos. 

Não vejo, posso entender o interesse polí
tico de se querer votar hoje de qualquer ma
neira, passando por cima de tudo, passando 
por cima de qualquer norma re,&imental possa 
até entender isso. Agora, na o preciso aceitar. 
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não tenho condições de aceitar a síntese dessa 
colocação. 

Não vejo inconveniente nenhuma para o 
Estado do Amapá, nem para o interesse polí
tico do Governo nós fazemos aqui tudO den
tro das normas regimentais. Por que temos 
de votar hoje? Qual é a obrigação que há 
de se votar isso hoje? Por que não se espera 
chegar aqui o processo na Comissão e esse 
processo é redistribuído para um Relator? 
Qual é a conveniência que existe para o País? 
Qual é a conveniência que tem de se fazer 
isso? Se é necessário V. EX' convoque uma 
reunião extraordinária para hoje à tarde ou 
para amanhã de manhã, para sábado, para 
domin~o, para segunda, para terça, para o 
dia que V. EX" quiser. Agora, como podemos 
passar por cima de tudo para votar? 

Esses casufsmo políticos e que me causam 
espécie e preocUpação, porque com esses ca
suísmo é que ficamos mudando a cada instan
te as normas desta Comissão e não há necessi
dade de se fazer isso. Não há nenhum inte
resse nacional em jogo pata se fazer com que 
a Comissão de Constituição, Justiça e .Cida
dania, que é o órgão principal desta Casa, 
abra mão das suas normas regimentais para 
poder atender um casuísmo político. 

Sei que aqui estou quase que falando sozi
nho, mas acho que é um absurdo o que se 
pretende faze. Estou certo que V. Ex• não 
atenderá essa questão de ordem. 

O SR. LEITE CHAVES -Sr. Presidente, 
V. EX' me concede um aparte, pela ordem? 

O SR- PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - A Presidência já queiia ·decidir, 
mas concede a palavra ao nobre Senador Lei
te Chaves, para aditamentos. 

O SR. LEITE CHAVES -$-r~ Presidente, 
compreendi essa preocupação de urgência do 
Senador João Castelo. Mas, Sr. Presidente, 
temos normas aqui, senão toda a segurança 
desaparece. 

Fomos consultados pela Mesa sobre a men
sagem. O Presidente haverá de, em plenário, 
com base nesta consulta que ele pode aceitar 
ou não, responder à questão de ordem que 
está em aberto. Então, já resolvemos tudo 
e ainda que se invoque o princípio de econo
mia, acho que iria tumultuar e até nos com
prometer. Seria mais por uma Comissão e 
depois, em sessão extraordinária; .depois, re
solver sobre o mérito da questão, se o Presi
dente voltar a encaminhar para a Casa a men
sagem. 

O SR_ PRESIDENTE (Cid Saboia de Car
valho) -Peço a atenção dos SRs. Membros 
da Comissão. A Presidência vai decidir a 
questão de ordem. . 

V. Ex••. sabem que se trata de uma consulta 
e que esta consulta pressupõe, logicamente, 
uma decisão da Mesa. A Mesa não mandou 
o assunto para ser decidido nesta Comissão. 
O assunto veio a esta Comissão para obter 
um parecer. O parece! foi elaborado em duas 
etapas: uma pleo Senador Afonso Arinos, 
quanto a uma preliminar e, em outra etapa, 
elaborado pelo Senador Maurício Corrê::i.~ 

considerando que não há inconstitucionali· 
da de. 

Posteriormente, com um voto muito bem 
prolatado pelo Senador Jutahy Magalhães_. 
Esses pareceres serão encaminhados para o 
~onheci~ento da Mesa, com a votação da 
Comissão e a Mesa deliberará. 

Devo dizer que a Mesa informou à Presi
dência desta Comissão que o· processo está 
sobrestado. A Comissão não tem condições 
de pór eni mo_vil;nentação um processo que 
o poder maior sobrestou. Quem pode mais 
aqui não -somos nós, é a Mesa do Senado. 
Nós somos apenas um órgão do Senado. A 
Mesa é o órgão maior. 

Terceira questão a levantar para o conheci
mento ·de V. Ex•s, terceira linha de argumen
tação, é que e_s~ _processo não se enContra
na Comissão·de Constituição, Justiça e Cida
~~ia. A Presidência não designou ainda o 
Relator, mUito embora já teilha concordado, 
atendendo a u~a solicitação, em designar o 
Sena_dor Francisco Rollembe_rg que, no en
tanto, ainda não é o Relator. 
_ Em fac_e des~ argumentação, a Comissão 

não propriamente indefere a questãO de or
dem. Apenas não a conhece. Não pode co
nhecê-la, não pode considerá-la como maté
ria em exame porque ela vai em confronto 
ao Próprio poder do Presidente do Senado, 
às aptidões da Presidência do Senado e, con
seqüentemente, da Mesa, como também do 
Plenário da Casa. 

Não temos como deliberar contra o Regi
mento, principalmente se levarmos em consi
deração que o art. 383, do Regimento Interno 
da Casa, diz o seguinte: 

_"Na apreciação do Sena~o sobre esco
llia de autoridades, observa-se-ão as se
guintes normas: 

a) a mensagem, que deverá ser acom
panhada de amplos esclarecimentos so
bre o candidato e de seu curriculum vl
tae, será lida em plenário e encaminhada 
ã Comissão competente; 

b) a Comissão convocará O candidato 
para, em prazo estipulado, não inferior 
a três dias, ouvindo em argüíção pública 
sobre assuntos pertinentes ao desempe
nho do cargo a ser ocupado." 

Por isso, a Mesa não conhece essa matéria. 
Essa matéria não existe na Comissão de 
ConstitUição, Justiça e Cidadania. Advirto 
aos Srs. Senadores que, em nenhuma hipó
tese, esta Presidência concordará em rasgar 
o Reginieiilo. Prefiro renunciar à Presidência 
da Comissão. Em nenhuma hipótese, concor
darei com qu<~lquer medida que, a qualquer 
pretexto e s~bre qualquer método, venha 
burlar o Regimento ~do Senado. O meu dever 
é de cumprir o Regimento do Senado. E issO 
vou cumprir. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Sr. PresideO.te, peço a palavrá pela ordem. 
(Assentimento da PreSidência.) 

V. Ex•, como Presidente da Comissão, de
cidiu uma questão de ordem, e a decisão de 
V. Ex• merece todo respeito, evidentemente, 
poderia ensejar, com todo esse respeito, um 

recurso para d plenário. Mas V. Ext eStá in
terpretando que a questão de ordem formu
lada teria, ínSito nela, o ob jetivo de promover 
o rasgamento do Regimento. Absolutamen
te! 

A questão foi claramente colocada e o que 
se pretendeu era, diante da ciência plena pela 
Comissão do mérito do assunto, que se pu
desse examinar a espécie ainda nesta reunião. 

O eminerite Senador Jutah.Y Màgalhães su
geriu uma alternativa, evidentemente no ex· 
tremo da sua argumentação - até essa hipó
tde seria cabível- de ser em outra reuni4ct 
examinada a espécie. ·.Fornlulo a V. Ex• -
sem pretender recorrer para oPienário da de
cisão respeitável, como sempre, de V. Ex' 
Mas certamente, se for possível V. Ex• sub
meterá até a sua decisão ao referendo do 
Plenário, corroborará ou não a decisão de 
V. Ex" - mas formulo a V. Ex• um requeri
mento no sentido de que apraze para hoje, 
às 17 horas - e até a hipótese de concomi
tância com a sessão plenária poderá não ocor
rer, se estiver ocorrendo para um pouquinho 
mais, para às 17h30min. - nos apraze para 
hoje, às 17 horas mas uma reunião ·da Comis
são e diligencie no sentido da obtenção do 
processo para que entregue ao Relator já-de
signado (ou a ser designado por V. EX'), o 
eminente Senador Francisco Rollemberg, e 
S~ Ex• possa oferecer o seu parecer ainda 
hoje. 

De maneira que, colocada a quesl:ão.nesses 
termos, ainda que V. Ex• não vénha a alcan
çar o processo por qualquer razão, aí ficará 
claramente evidente as motivações que pos
sam estar inspiraildo todo esse retardo na 
votação dessa matéria, o que evidentemente 
riãb ímplica qualquer afirffiaç_ão de minha 
parte feita agora, mas qUe V. Ex•, ainda que 
não localize o processo, coloque a questão 
à consideração da Comissão no horário apra
zado, em reunião a ser realizada hoje. 

De maneira que é este o requerimento que 
formulo a V. Ex•, sobretudo tendo em vista 
um diálogo pessoal que mantive com V. Ex\ 
não na condição de Senador, mas em função 
da Liderança que exerço e, evidentemente, 
em um desempenho válido, porque não estou· 
sustentando qualquer pretensão de rasga
mento do Regimento ou de qualquer coisa 
que possa: violentar o sentimento legalista de: 
que todos somos imbuídos, ·sobretudo fui Pre
sidente da OAB por dois períodos. Mas espe
ro que V. Ex• considere esse requerimento 
e convoque uma reunião para hoje, às 17 
horas ou 17h3m, e submeta essa decisão á 
corroboração do Plenário, se assim V. Ext 
considerar necessário. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- O problema que há, S_enador José 
Ign_ácio, é que não sei qual a deliberação que · 
tomará a MeS<:!. Q_p Senado; quer dizer, a Mesa 
do Senado ainda não decidiu. Se ela decidir 
hojec, na sessão dq Senado, ime_diatamente 
a Comissão conVocará reunião, porque acreM 
dito que a Presidência do Senado- na sessão 
que acontecerá. agora, pois voU remeter o 
processo imediatamente -resolve essa ques-
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tão de ordem e, resolvida, ela manda para 
cá o processo e convocaremos a reunião ex· 
traordinária. 

Quanto à boa vontade da Comissão, V. 
Er não tenha dúvida de que ela existe total
mente para apressar a matéria. Sei quais são 
os receios, problemas de quorum, sei tudo 
o que ocorre. Apressaremos ao máximo. Mas 
o elemento básico da nossa decisão é, por 
sua vez, a solução da questão de ordem na 
Mesa do Senado, quer dizer, se a Mesa do 
Senado não resolver não terei o processo e 
nem terei a solução da questão de ordem; 
fica difícil. 

Agora, eu achava muito mais proVável 
marcarmos uma reunião para não haver fra
casso; daríamos o tempo suficiente, marca
ríamos uma reunião extraordinária para se
gunda-feira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Todos os Membros do Plenário, com exceção 
de um ou outro. 

O SR. LEITE CHAVES -Acho que nes
te caso V. EXf poderá ... 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Concordo plenamente. 

O SR. JOS~ IGNÁCIO FERREIRA -
Não, não é essa a questão. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Mas não posso resolver a questão 
sem a Mesa resolver antes. 

O SR. JOS~ IGNÁCIO FERREIRA -
Não pretendo dialogar com V. Ex' Espero 
que V. EX' tome a decisão e levanto uma 
queStão de ordem no sentido de que V._ Er ... 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Vamos fazer o seguinte 

O SR. JOS~ IGNÁCIO FERREIRA -
V.Ex', então, decida se vai ou não ... 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Vou decidir da Seguinte maneira: 
vou convocar uma reunião extraordinária pa
ra às 18 horas de hoje, condicionada à decisão 
da Mesa. Se a Mesa decidir ... 

O SR. JOÃO CASTELO _- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor João Castelo. 

O SR. JOÃO CASTELO- Sr. Presiden
te, queria, antes de falar a respeito desta 
questão de ordem, fazer uma pequena colo
cação. Peço a atenção do Uder José lgnácio. 
Quando V. E r esclareceu que ia encaminhar 
os dois pareceres, o do Senador Maurício 
Co.rrêa_e_do __ Senador Jutahy Magalhães, à 
Mesa, fiquei um pouco ... 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) -Do Senador Jutahy Magalhães é 
um voto. 

.., 

O SR. JOÃO CASTELO- Ah, sim! Gos
taria de' esclarecer que a Comissão aprovou 
o parecer do Senador Maurício Corrêa, com 
o voto vencido do Senador Jutahy Maga
lhães. Agora, complementando, o que eu 
queria sugerir a V. Ex• é que acho perfeita
mente ... Já que V. 'E~ inseriu os processos 
na pauta, V. EX' convocaria normalmente a 
Comissão para às 18 horas, extraordinaria
mente. Se a Mesa resolver a questão de or
dem nós a apreciaremos; caso contrário~ 
apreciaremos o resto da pauta, que está para
da, está sobreestada. Senão, a reunião ex
traordinária vai servir para apreáar o resto 
da pauta. É uma sugestão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. 
EX' me permite? V. Ex• tem toda razão. Há 
um compromisso dos Srs. Senadores de conti
nuarem a reunião para votar a pauta. Quero 
ver o compromisso aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóía de Car
valho) -Vamos convocar a reunião para 
as 18 horas, porque a Mesa terá espaço ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O 
compromisso de continuar a pauta não foi 
cumprida. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
Valho) -A Mesa terá, então. tempo sufi
ciente para decidir a questão de ordem. Reu
nião convocada para às 18 horas. 

Está encerrada a presente reunião. 
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Referentes às s_eguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n" 199/89, 
que regulamenta o § 2~ do art. 171 da 
Constituição Federal, que dispõe sobre 
o tratamento preferencial à empresa bra
sileira de capi~al nacional e dá outras pro
vidências, e Projeto de Lei do Senado n~ 
291/89, que assegura preferência iias 
aquisições de bens ou serviços pelo Poder 
Público, às Empresas Brasileiras de capi
tal nacional. 

Emenda n"l ao Projeto de Lei do Sena
do n'·' 199/89, que regulamenta o § 2~ do 
art. 171 da Constituição Federal, que dis
põe sobre o tratamento preferencial â em

. presa bra.;;ileira de capital nacional, e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n" 295/89, 
que dispõe sobre as cédulas eleitorais para 
as eleições de 1989 e dá outras providên~ 
cias. 

-Projeto de Lei do Senado n" 331/89, 
que fixã: prazo_ para domicílio eleitoral e 
dá outras providências. 

-Projeto de Lei do DF n~ 30!89~ qUe
autoriza o Governo do Distrito Federal 
a alienar bens imóveis. 
----..:....:.... Mensage-rrf n~- 31!89-J?F,. do Gover
nador do Distrito Fed,eral, encaminhando 
ao Senado Federal, as contas do Govefno 

SUMÁRIO 

do Distrito Federal, relativas ao exercício 
'de 1988, _(Projeto de Resolução n~ 20/90.) 

--=-Projeto de Lei dO DF no 2/89, que 
estabelece diretrizes, critérios e conteúdo 
mfnimo para elaboração do Plano Diretor 
do Distrito Federal, fixa a competência 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal 
para sua aprovação e dá outras providên
cias. 

1.2.2- Ofício 

-No 62/90~DF, do Presidente da Co~ 
missão do DF, comunicando a aprovação 
do Projeto de Lei do DF n~ 2/89, que 
estabelece diretrízes, critérios e eonteúdo 
m(nimo para elaboração do Plano Diretor 
do Distrito Federal, fixa competência da 
Ç_âmara LegisJativa do Distrito Federal 
e dá outras providências, na reunião de 
22 de maio do corrente. 

1.2.3.- Comunicação da Presidência 

Abertura de prazo para interposição de 
recurso para que o Projeto de Lei do DF 

1n? 2/89-seja apreciado pefó Plenário. 

1.2.4 - Ofícios 

. - ND 37 e 36/90, do Presidente da Co-, 
missão .. J"e Coristituição, Justiça e Cidada
'_nia; cOmunicando a aprovação do Projetá 
de Lei do Senado n" 295/89, que dispõe 
sobre as cédulas eleitorais para as eleições 
de 1990, e dá outras providências; e do 
~tõjetó de Lei do Sen~dó n~-331/89-, QUe _ 
fua prazo para domicílio eleitoral nas 
eleições de 1990. 

i~2.5....: Comunicações da Presidência 

Abertura de prazo para interposição de· 
recurso para que os Projetas de Lei do 
Senado n"5 295 e 331/89 sejam <}preciados 
pelo ~lenário. 

Recebimento do Rela}ório do Presi~ 
dente do Tribunal de Contas da União, 
referente às atividades daquela Corte no 
1 o trimestre do corrente ano. 

- Ténnino do prazo para interposiÇ3o 
de recurso, no sentido de inclusão, em 
Ordem do Dia, dos seguiõ.tes projetas de 

· lei, apreciados conclusivamente para Co
missão de Educação. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 76/89, 
::~ue dispõe sobre o ensino obrigatório, em 
todos os cursos Jurídicos do País, da disci~ 

'plina Direitos Humanos Fundamentais. 
Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 262!89, 
que dispõe sobre o exercício dos direitos 

, culturais, os incentivos à Cultura, a prote
ção à cultura brasileira e dá outras provi
dências. Á Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 274/89, 
que autoriza o Poder Executivo a criar 

· a Escola Técnica Federal de Cachoeiro 
. ~o Itapemirim, Estado do Espírito Santo. 
A Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado no 304/89, 
que institui o dia nacional de formação 
profissional e dá outras providêncíaS-: À 
Câ.1nara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 353/89, 
que-estabeiece·ofi feflãdOS Ii"ãCíOiiãis e dá 
outras providências. À Câmara dos Depu~ 
tados. 
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PASSOS PORTO 
Dtretor-Ger•l do Sen1do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dtretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Otretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Otretor Adjunto 

-Projeto de Lei do Senado nd 368/89, 
que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola TécníCa Federal de Piminta Bue
no, no Estado de Rondônia. À Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado nu 387/89, 
que dispõe sobre a merenda escolar e dá 
outras providências. A Câmara. dos Depu
tados. 

-Projeto de Lei do senado nu 415/89, 
que autoriza o Poder Executivo a criar 
uma Escola Agrotécnica Federal no Mu
nicípio de Porto Nacional, no Estado d9 
Tocantins, e dá outras providências. A 
Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n" 312189; 
que dispõe sobre a emissão de uma série 
especial de selos postais comemorativa do 
Centenário de Fundação do Instituto 
Granbery de Juiz de Fora. À Câinara-dos 
Deputados. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Transcrição do artigo publicado no Jornal 
do Brasil, sob o título Magri balança entre 
sindicatos e equipe económica. Contestan
do críticas formuladas por Senadores ao 
plano de estabilização económica do Go
verno Collor. 

SENADOR ANTONIO LUIZ MA YA 
- Conclusões do I Congresso Estadual 

EXnDIIENTE 
CfiNTIIO GIIÁRCO 00 HNAOO ROEitAL 

1114..0 00 CONGIIEIISO NACIONAL 
Impresso sob a responub•hdlde da Meu do Senfl:do Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ......................... ~~·····-····-·············Cr$1.069,00 

T1ragem. 2.200-exemplares. 

Paulista sobre Formação de Educadores, 
rea.lizado em Ágl!as-Claras. A va!iaçá_9 das 
realizaÇões das u.niversídades brasileiras 
para estabelecimento de critérios de cor
tes de verbas públicas determinadas pelo 
Governo Collor. 

SENADOR JOSÉ FOGAÇA, cómo 
Líder - Mecanismo preventivo introdu
zido no projeto de lei de conversão resul
tante da Medida Provisória n" 154,_e pos
teriormente vetado pelo Senhor Presiden
te da República, dispor~do sobre revisão 
dos salários após três meses de vigência 
do Plano de Estabilização Económica. Es
tabelecimento do índice oficial de inflação 
do País. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES_- Compromissos de campanha 
do atual Presidente da República. 

1.2. 7 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n" 61/90, 
de autoria do Senador Francisco Rol\em· 
berg, que_dá nova redação ao§ 1" do art. 
6" da Lei n" 8.024, de 12-4-90. 

1.2.8- Parecer 

Referente à seguinte matéria: __ _ 
-Consulta formulada pelo Presidente 

do Senado Federal, nos termos do inciso 
·v do art. 101 do Regimento Interno, 
quanto ao disposto no§ 4o do art. 38 da 

Lei n1> 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
ern face do e~tabelecido. no § 2" _do art. 
50 da Constituição. 

1.3- ÔRDEM DO DIA 

Projeto d~ Resolução nu 18, de 1990, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que 
modifica o § J? do art. 65 do Regimento 
Interno.Díscussão encerrada, após pare
ceres favoráveis das comissões competen· 
t~s ficando a votação adiada nos termos 
regimentais. 

Projeto de Lei da Câmara n'! 42, de 
1989 (n·• 3.598/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre os feriados de 12 de ou
tubro e 2 de novembro. Discussão encer
rada, ficando a votação adiada nos termos 
regimentais. 

1.3.1 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATO DO PRESIDENTE 
~N»65/90 

3- ATA DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 64~ Sessão, em 28 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs_ Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

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

Alufzio Bezerra- Nãbor Júnior..:_ Anto
nío.Luiz Maya- Alexandre Costa- Cha,gas 

Roddaue~- Lavoisier Maia - Ney Mara· 
nhão ~ Mansueto de Lavor- Francisco Ro-
11emberg- Lourivat Baptista- José lgnácio 
Ferreira -João Calmon - Mata-Machado 
- Pompeu de Sousa - Afonso Camargo -

Jorge Bomhausen - Alberto Hoffmann -
José Fogaça. 

o·sR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci· 
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menta de 18 Srs, Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inicjamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

Ê lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N• 167 e 167-A, DE 1990 

PARECER N• 167, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado no 199, de 1989, que '"regulalnen
ta o§ 2• do art. 171 da Constituição Fede
ral, que dispõe sobre o tratamento prefe~ 
rencial à empresa brasileira de capital 
nacional e dá outras providências' •, e 
Projeto de Lei do SenadO n• 291, de 1989, 
que "assegura preferência, nas aquisi
ções de bens ou serviços pelo Poder Públi
co, às empresas brasileiras de capital na
cional''. 

Relator: Senador Edison Lobão 

Relatório 

Com o objetivo de regulamentar o pará
grafo 2~ do artigo 171, da Constituição Fede
ral, o projeto estabelece diretrizes para con
cessão de tratamento preferencial às empre
sas brasileiras de capital nacional nas licita
ções para as compras e serviços no setor pú· 
blico. 

Assim, determina que, em caso ·de empate 
entre as pror.ostas julgadas em igualdade de 
condições nos processos licitatóríoS-,-a adjudi· 
cação seja feita à empresa brasHeira âe ~apítal 
nacional, observados _os seguintes requisitos: 

a) justificação, "por escrita", dos critérios 
adotados e que ensejaram o tratamentO prC· 
ferencial; 

b) que se trate de bens e serviços produ
zidos no País, com utilização de insurilos e 
mão-de-obra nacionais, cOáespondendo a 
mais de 50% (cin(j_üeiitã-p(n--cellto) do custa 
de produção, comprovado por entidade de 
class_e correspondente; 

c) compatibilização dos requisito-s ·re"Jati· 
vos à idoneidade e capacidade financeira, p-o:~.
ra facultar a participáçáO lias Iícitãções, de 
micro e pequenas empresas brasíleiras de ca
pital nacional. 

Dos atas administrativos decorrentes, cabe 
recurso, com efeito suspensivo no prazo de 
5 (cinco) dias úteis. 

Para os fins colimados, altera a redação 
do parágrafo 2° do artigo 3o do Decreto-Lei 
n" 2.300, de 1986, para consignar a prefe· 
rência à empresa brasileira de capital nacio· 
nal. 

A redaÇão atual do preceito confere prefe
rência nos "bens e serviços produzidos no 
País". 

E, finalmente, excetu'!_do texto proposto 
os serviços de consultaria técnica e de enge
nharia, que são objeto de disciplina própria 

e as atiVfdaOes de informática e outras que, 
nos termos do parágrafo 1" do ~rtigo 171 da 
Constituíção_Federal, tenham ou venham a 
ter disciplina legal específica. 

Ao projeto foi apresentada Emenda do Se
nador Roberto Campos, propondo a supres
são do ªrtigo 7~ 

Foi anexado a este, nos termos regimen
tais, o Projeto -º-" 291, de 1989, de autoria 
QQS_e_na®r Itamar Franco, que também alte· 
ra a redação do parágrafo 2" do artigo 3" do 
Decreto-Lei n" 2.300, de 1986, para ajustá-lo 
ao disposto no parágrafo 2" do artigo 171. 

--Voto 

Consoante expõe o ilustre autor em sua 
justificação, a regulamentação proposta bus
ca estabelecer o equilíbrio entre o preceito 
do art. 171, § 2", e os princípios enunciados 
no inciso XXJ do art. 37 ,_qu_e trata especifica
mente das licitações no serviço público. 

Assim, ao tempo em que confere trata
mento preferencial à empresa brasileira de 
capital nacional, o projeto preserva o princí
pio de igualdade entre os licitantes_e o caráter 
competitivo do processo licitatório, situar.Jo 
a preferência como critério de desempate en· 
tre piopostas julgadas em igualdade de condi
ções, segurldo critérios objetivos, previamen
te fixados no instrumento convocatório. 

Se há concessão de privilégio, este decorre 
de competição legítima, em que cabe decidir, 
entre venc_edores, a quem conferir a adjudi
cação. _Nesta fase, então,_ situ~·se a prefe· 
rência pela empr-esa brasÍleira de capital na
cional, como critério de desempate de defini
ção final quanto à adjudicação do bem ou 
serviço licitado. 

É um processo que se concretiza em duas 
etapas. Na primeira, a competição geral de 
preços e_ qualidade; na segunda, a decisão 
adjetiva quanto à escolha da entidade presta
dora dos serviços ou fornecedora de bens, 
com base no fato concreto de que entre qual
quer dos escolhidos estarão sendo obtidos a 
melhor qualidade e o melhor preço. Neste 
contexto é que se alcança o _objetivo primeiro 
do processo licitatórío de otimizar a aplicação 
dos recursos governamentais. 

Da_í _o cuidado do legislador constituinte 
em não estabelecer no art. 171, § 2?, um prin· 
c(pio absoluto e auto-a,plicáveL Não instituiu 
o legislador o incentivo à empresa brasileira 
de capital nacional acima de quaisquer outras 
considerações. Muito pelo contrário, condi· 
cionou~o à-disciplina da lei, que ao fazê-lo 
deverá, conforme aliás o faz o projeto em 
estudo, ajustá-lo aos demais princípios insti· 
tuídos no texto constitucional, mormente 
àqueles que regem a ação da administração 
pública. · 

O Projeto de Lei n~ 291, do Senador Itamar 
Franco, peca, na sua essência, por descon
siderar estes princípios, pois simplesmente 
transfere para a lei, tão-somente, o texto da 
Constituição Federal, sem absolutamente re
gulamentá-Ia na prática. 

Isso se choca, também, com nossa coloca
ção anteriOr; qual seja: o cuidado que o legis-

lador deve ter na busca da retenda regula· 
mentaçâo, evitando sua auto-aplicabilidade. 

Razão pela qual, nós, ao relatarmos esta 
matéria, não julgamos pertinente e nem acei
tável o referido Projeto de Lei apresentado. 

A exceção prevista no art. 7° do projeto, 
não obstante, contraria os princfpios consa
grados na proposição ao afastar determinadas 
atividades de sua abrangência. O príncfpio 
constitucional é claro e preciso: não importa 
a natureza dos serviços prestados ou dos bens 
produzidos, o elemento que os credencia ao 
tratamento preferencial é a condição de a 
entidade prestadora dos servíços ou fornece· 
cloradas bens ser brasileira e de capital nacio
nal. Ademais, no tocante aos serviços de con
sultaria técnica e de engenharia, os a tos nor· 
mativos citados já foram superados pela edi
ção do Decreto-Lei n··· 2.300, de 1986, que 
contém disciplina própria relativa a projetos 
de engenharia, os quais poderão ser licitados 
isoladamente mediante concurso, ou ser in· 
cluídos na licitação global dos serviços, ferin
do objeto do projeto. 

De outra parte, consideramos inteiramente 
procedentes as alegações do Senador Rober· 
to Campos, quanto~ improprie-dade constitu
cional da exceção proposta. 

Portanto, meu voto é pela aprovação do 
projeto do_Senador Maurício Corrêa, nos ter· 
mos do seguinte substitutivo, com admissão 
da emenda do Senador Roberto Campos: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N' 199, DE 1989 

Regulamenta o § 2~ do art. 171, da 
Constituição Federal, q~e dispõe sobre 
o tratamento preferencial à Empresa 
Brasileira de Capital Nacional e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Os órgãos da administração dire

ta, indireta e fundacional, federal, estadual 
ou municipal, óem como todas as demais enti· 
dades direta ou indiretamente controladas ou 
mantidas pela União, Estados e Municípios 
darão tratamento preferencial à Empresa 
Brasileira de Capital Nacional. 

§ 1~ O tratamento preferencial referido 
neste artigo e no art. 171, $ 2\ da Consti
tuição Federal será exercido como critério 
de desempate entre propostas julgadas em 
igualdade de condições, em processos licita· 
tórios para aquisição de bens e serviços ou 
para realização de obras, disciplinados pelo 
Decreto-Lei n~ 2300, de 21.de novembro de 
1986, com alteraçóe~ introduzidas pelos De
cretos-Leis n~· 2.348, de 24 de julho de _ _1987 
e 2.360, de 16 de dezembro de 1987. 

§ 29 O disposto neste artigo aplica-se, no 
que couber, às tomadas de preÇo e co_nvites. 

§ 39 A comissão julgadora ou o respon
sável pelo convite está obrigado a justificar, 
por escrito", a aferição de igualdade de pro
postas que vier a ensejar o tratamento prele
rencial como critério de desempate na sua 
classificação. 

Art. 29 Em nenhuma hipótese o trata
mento prerereridal ã empresa brasileira de 
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capital Õacional implicará qualquer forma (ie 
exclusão prévia de licitante de modO a coni
prorileter, restringir ou frustrar o caráter 
competitivo dos procedimentos licitatórios. 

Parágrafo único. Na formulação de exi
gências e julgamento das propostas serão le
vadas_em conta os aspectos relacíonados nos 
artigos n~ 11, 14, 36 e.37 do Decreto-Lei n" 
2.300/86. 

Art. 3" Os bens e serviços objeto dos 
processos licitatórios, paTa gozarem de trata
mento preferencial, deverão ser produzidos 
no País e utilizar, preponderantemente, mão
de-obra e ínsumos nacionais. 

· § 1~ Haverá utilização preponderante de 
mão-de-obra do Pafs e insumos nacionais 
quando seu somatório corresponder a mais 
de 50% do custo de produção. 

§ 2~' Caberá o licitante juntar declaração 
da respectiva entidade de classe atestante a 
condição referida no parágr~fo anterior, a 
qual estará sujeita à verificação e compro· 
vação pelos órgãos e entidades responsáveis 
dos sistemas de controle interno e externo. 

Art. 4~ As exigências de idoneidade e ca· 
pacidade financeira serão compal:lbilizadas 
ent função do porte das empresas, de maneira 
a assegurar às micro e pequenas empresas 
brasileiras de capital nacional oportunidades 
de participar das licitações referidas nesta lei, 
desde que satisfaçam as exigências de capaci~ 
dade jurídica e técnica e de regularidade fis· 
cal. 

Parágrafo úniCo. Pira os efeitos do dis· 
posto neste artigo, adotar-se-á definição de 
microentpresa constante da Lei n\' 7.256, de 
27 de novembro de 1984, cabendo ao Poder 
Executivo definir os limites e condições de 
enquadramento das pequenas empresas. 

Art. 5~' Dos atos adm.inistrati vos decor· 
rentes da aplicação desta lei caberá recurso 
com efeito suspensivo no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação, ou ciência, 
ou publicação do ato, ou do dia em que se 
lavrou a ata respectiva, conforme disposto 
no art. 75 do Decreto-Lei n~ 2.300/86. 

Art. 6~ O § 2~> do artigo 3'·', do Decre
to-Lei n9 2.300, de 21 de novembro de 1986, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 2~' Os órgãos da administraç§o di
reta, indireta e fundacional, federal, es
tadual ou municipal, bem como todas 
as demais entidades diretas ou indireta
mente controladas ou mantidas pela 
União, Estados e Municípios- darão tra
tamento preferencial à einpresa Brasi
leira de Capital Nacional, nos termos da 
Lei n~' , de 

Art. 7'9 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 89 Revogam-se as di~posições em 
contrário. -

Sala das Comissões, 30 de novembro de 
1989.- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente · 
- Edison Lobão, Relator - Ney Maranhão 
- Maurício Corria (Abstenção)- Ronaldo 
Aragão - Márcio Lacerda - Carlos Patro
cínio - Wilson Martins - Francisco Rollem
berg - Jutahy Magalhães - Teotônio Vilela. 

PARECER N•167-A, DE 1990 

Da Comissão de ConStituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Emenda n~ 1, apre
sentada nos termos do art. 235, II, c do 
Regimento Interno pelo Senador Fernan
do Henrique Cardoso, ao Projeto de Lei 
do Senado n~ 199, de 1989, aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Ci

. dadania, regulamentando o § 29 do art. 
171 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre o tratamento preferencial à empre

-SS:bnisileira de capital nacional, e dá ou
tras providências. 

Relator: Senador Edison Lobão 

Relatório 

_O projeto original, de autoria do Senador 
Maurício COrrh, ·estabelece diretrizes para 
a c_o~~-'?ssão de tratamento preferencial às 
emp~esas_ brasileiras de capital nacional na 
aquísíÇáó debens e -SerViços para o Setor Pú
blico, com o objetivo de regulamentar o § 
2~ do art. 171 da Constituição Federal. 

Assim, prevê o projeto original que, em 
caso de empate entre propostas julgadas em 
igualdade de condições nos processos licitató
rios, a adjudicação seja feita ã empresa brasi
leira de capital nacional, desde que obser
vados os seguintes requisitos: 

a) justificação, por escrito, dos critérios 
adotados e que ensejam o tratamento prefe
rencial (art. 1~. § 3?); 

b) que os bens c serviços oferecidos sejam 
produzidos tto Brasil, com_utilização de insu
mos e mão-de~obra nacionãis Cõriesponden
tes a mais de 50% ( cinq üenta por cento) do 
custo de produção, conforme comprovado 
pela entidade de classe correspondente (art. 
3" e parágrafo); e 

c) compatibilização dos requisitos-- de ido
neidade e capacidade financeira para possibi
litar o acesso 1ie micto e pequenas empresas 
brasileiras de capital nacional às licitações pú
blic:a_s, (art. 4~' e parágrafo único). 

O projeto original estabelece que dos atos 
administrativos decorrentes de sua aplicação 
cabe recursos, com efeito suspensivo, a ser 
interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteís contados da sua ciência efetiva ou presu
mida (art. 5'). 

Com o objetivo de ajustar o Decreto-Lei 
n" 2.300, de 1986, ao dispositivo constitucio
nal regulador da matéria, o projeto de lei 
altera a redação do § 2? do art. 3? daquela 
norma para prever a concessão da preferência 
não- mais ã bens- e serViçOs produzidos no 
Brasil, mas às empresas brasileiras de capital 
nacional (art. 6~). 

Por último, o projeto original excetua da 
regula~entação que estabelece: os serviços 
de consultaria técnica e de engenharia, pois 

. tais serviços são_ objeto de regulameJltação 
própria; e as atividades d~ informática e ou
tras que, nos termos do § 19 do art. 171 da 
Constituição Federal, tenham ou venham a 
ter disciplina legal específica (art._79). 

Ao projeto original foi apresentada emen
da do Senador Roberto Campos propondo 
a ~opressão do referido art. 79 

Nos termos regim~ntais, o Projeto n? ·291, 
de 1989, de autoria do Senador Itamar Fran
co, foi anexado ao projeto Por alterar, como 
este, o referido§ 2~ do art. 39 do Decreto-Lei 
n9 2.300, de 1986, de forma a ajustá-lo ao 
disposto no § 29 do art. 171 da Constituição 
Federal. 

Este relator apresentou substitutivo aco
lhendo a emenda do Senador Roberto Cam
pos. 

O substitutivo deste Relator, havendo sido 
aprovado por esta Comissão, foi enviado ao 
Plenário desta Casa para cumprimento de dis
positivo regimental que permite ao Plenário 
recorrer de decisões terminativas de Comis
são Técnica Permanente. 

Foi apresentada, no prazo regimental, 
emenda substitutiva de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso ao texto apro
vado por esta Comissão, também com o obj
tivo de regulamentar o § 2° do art. 171 da 
Constituição FedeÍ'al. Contra este substitu
tivo de Plenário não há impedimento consti
tucional quanto à iniciãtiva, assim comO -não 
contém ele vícios de técnica legislativa que 
impeçam sua tramitação nesta Casa. 

As modificações propostas pelo substitu
tivo de Plenário ao texto aprovado por esta 
Comissão sâo as seguintes: 

a) é suprimido o § 39 do art. 1"', que toma 
obrigatória a justificação, por escrito, pela 
comissão julgadora ou o responsável pelo 
convite, da afeóção de igualdade das pro
postas que venha a ensejar o tratamento pre
ferencial como critério de desempate na sua 
classificação; 

_ b) o art. 59 proíbe a contratação díreta, 
sem licitação, de empresa que não seja brasi
leira de _capital nacional; 

c) o art. 6~ condiciona a abertura de ficíta
ção internacional à prévia autorização do Pre
sidente da República e veda a contratação 
de bens ou serviços com empresa originária 
de país que estabeleça restrições ou impedi
mentos à contratação de empresas brasileiras 
de capital nacional (§ 2"'); - - . 

d) o art. 79 contém vários dispositivos en
dereçados ao_ tratamento diferenciado das 
empresas brasileiras de capital nacional em 
licitação internacional, a elas permitindo a 
quotização, em moeda estrangeira, de parte 
do preço, conforme as necessidades de insu
mos a serem importados (íncisO I); confe
rindo os incentivos fiscais que menciona por 
tempo determinado e em decréscimo gra
dual, em caso ~e adjudicação do respectivo 
contrato (incisos II e III e § 29), garantindo 
tratamento idêntico aos das demais empresas 
(inciso IV); e assegurando, para efeito de 
comparação de propostas, o mesmo nível de 
benefícios que aqueles concedidos pelo país 
de origem de o~tras empresas (inciso V); 

e) o art. 89, dirigido às contratações de 
obras, limita os pagamentos em moeda es
trangeira às necessidades devidamente com~ 
provadas de efetuar pagamentos, no exterior, 
para o fornecimento de insumos e veda a 
concessão de adiantamento em moeda es
trangeira; 
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O o art. 99, dirigido à aquisíçáo de bens 
e serviços, confere ao Poder Executivo a fa
culdade de estabelecer a margem de prefe
rência às empresas brasileiras de capital na
cional; 

g) o art. 10 exclui do tratamento diferen
, ciado conferido pelo projeto as empresas bra
sileiras de capital nacional que_ se apresen
tarem à licitação consorciadas ou associadas· 
com empresas que não se enquadrem na defi
nição do § 29 do art. 171 da Constituição Fe
deral; 

b) o art. 11 exclui da disciplina do projeto 
as contratações que ocotreréni-sob o marco 
de acordo de integração económica celebra
das pelo Brasil, que serão reguladas pelos 
tennos de tais acordos; e 

i) o art. 14 veda em licitações internadO~_ 
nais a aplicação do regime aduaneiro especial 
de importação por admissão temporária ... 

O texto do projeto original, exceto pela 
supressão apontada na letra a do parágrafo 
anterior, é mimtido pelo substitutivo de ple
nário, alterando-se apenas a numeração dos 
artigos ... 

Voto 

2.300.- Com-!azão, ensina Hely Lopes Meire
lles que «a classificação das propostas, em 
qualquer modalidade ou tipo de licitação, de
ve ser claramente justificada, indicando-se os 
fatores que foram tomados em consideração 
e as vantagens de cada oferta, apontadas ob
jetivamente de modo a permitir a verificação 
da legitimidade e exatidão do julgamento" 
("Licitação-e COntrato Administrativo'', Ed. 
Revista dos Tribunais, 1979, p. 155). Adicio
ne-se que a individualização de um caso espe
cífico,-em que seja obrigatória a motivação; 
poderia ser interpretada como dispensa para 
os demais casos- o que seria lastimável pois, 
como bem adverte DiogO de Figueiredo Mo
reira Neto, "u_L_a decisão do julgamento das 
propostas deverá ser motivada, enfatizando 
as vantagens, explícitas ou implícitas, cjue a 
proposta considerada vencedora apresenta 
sobre as demais. A prática da motivação tor
na possível um controle juris~icional justo 
e eficiente.-., ("Curso de Direito Administra
tivo", p. 130, Forense, Rio, 1974). 

A proibição de contratação direta com em
presa· cjue não empresa brasileira .de capital 
nacional evita que o poder público recorra 
a esta modalidade __ de contratação em lugar 

Tanto o projeto original, como o substi- de aplicar o tratamento preferencial regulado 
tutivo do plenário, ota stib exame, são consti- pelo projeto. Deve-se adgtitir, entretanto, 
tucionais. Ao estabelecer tratamento difere o- que em determinados casos tal pelo proibição 
ciado para a empresa brasileira de capital na- poderia invibilizar a contratação de bens e 
clonai, estes projetas nada mais fazem que serviços necessários ao poder público ou a 
cumprir o que preceitua o § 29 do art. 171 ele gravar sem o correspondente efeito de 
da Constituição Federal, buscando corrigir ordem pública que o mandamento a constitu-
situação de desigualdad-e existente entre tais cional vi_sa promover. 
empresas e as demais, e estimular a economia A exigência de autorização prévia do Presi-
nacional. Assim sendo, a aprovação de um dentedaRepúblicaparaarealizaçãodelicita-
ou outro projeto não se daria ao arrepio do ção internacional parece, à primeira vista, 
princípio da isonomia, também consagrado excessiva. Pode-se argumentar, por exemplo, 
na Constituição Federal (art. 59, caput), seja que tal condicionamento deveria ser endere-
porque os projetas cumprem mandamento çado aos chefes do Poder Executivo Federal, 
.constitucional, seja porque qualquer deles Estadual e Municipal, conforme a inserção 
não cria ou estimula a desigualdade entre em- política da entidade licitante. Sucede que 0 
presas, mas busca retificá-la. De toda manei- interesse que 0 projeto visa regular é nacional 
ra, não é demais lembrar o ensinamento de e, não, local. Daí a correção da exigência. 
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, seguh-
do o qual ..... afinal a igualdade consiste em A vedação imposta à contratação de em-
ter igual tratamento perante a lei. Mas, esta presas originárias de países que restringem 
igualdade diz respeito a situações iguais. Des- a contratação de empresas brasileiras de capi-
tarte, situações desiguais podem e devem ter tal nacional é mera regra de reciprocidade, 
tratamentos desiguais, aferidos pelos crité- bem conhecida no Direito Internacional e 
rios de possibilidade, necessidade e mérito praticada universalmente. -
de c;ada qual." (''Princípios Ge-rais de Direito O substitutivo de plenário contém um disci-
Administrativo"- Vol. II, p. 28, Forense, plinamentominuciosodomecanismoquetor-
Rio, 1974). na possível, por via de licitação internacional, 

O substitutivo de plenário, de autoria do conceder tratamento prefere.ncial a empresa 
Senador Fernando Henrique Cardoso, traz brasileira de capital nacional. Parece claro 
efetivamente alguns aprimoramentos neces- que a existência de procedimento licitatório 
sários ao texto aprovado por esta Comissão, é condição necessária para a utilização de 
conforme passo a discorrer. uin instrumento que, no dizer da justificativa 

A supressão do§ J9 do art.l9 -que toma do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
obrigatória a justificação por escrito da aferi- "retifique a situação de desigualdade na com-
ção de igualdade de propostas que venha a petição entre empresas brasileiras de capital 
ensejar o tratamento preferencial como crité- nacional e outras empresas - beneficiadas 
rio de desempate- tem por fundamento a por créditos especiais e políticas de incentivo 
idéia de que todo e qualquer ato do poder à exportação e oferecendo preços aviltados 
público que envolva o julgamento de propos- pela prática:-do dumpbíg •.• ". Pode-se dizer, 
tas, e não só aquele mencionado no referido. assim, que este disciplinamento, ausente do 
§ J9 • deve ser motivado, conforme já dispõe texto do Decreto-Lei n~ 2.300/86, é o coração 
o § -z~> do· art. 36 do referido Decreto-Lei n9 ~do substitutivo de pleD.ário. 

Ainda sobre os benefícios específicos no 
art. 7~ do substitutivo de plenário, é impor
tante observar que eles não corp-orificam um 
fim em si mesmo, mas preceituam um instru
mento que visa concretizar os fins do manda
mento constitucional. Ademais, estão estru
turados de forma a serem progressivamente 
diminuídos, com prazo certo para seu total 
desaparecimento. Estes dois fatores não dei
xam dúvida sobre o caráter eminentemente 
eqllânime do substitutivo, assim como sobre 
a sua modernidade, Pois que ele subentende 
que o sacrifício do erário, ao conceder os 
referidos benefícios, é meramente o neces
sário para criar condições de real competi~ 
tividade que, uma vez atingidas, tomam -des
neces!<4.ria a manutenção do mecanismo reti
ficador. 

Uma única ressalva merece ser feita sobre 
a mecânica prevista no referido art. 7~: a totâl 
e completa exclusão das empresas brasileiras 
de capital estrangeiro ao tratamento diferen
ciado o poderia pôr em risco o atingime~to 
dos próprios objtivos que dão razão ao proje
to. Entendo que tal tratamento deveria ser 
estendido, nas licitações -interàacionais para 
a aquisição de bens, às empresas brasileiras 
de capital estrangeiro que comprovassem 
manter, no País, instalações fabris capazes 
de prover os bens objeto da licitação. Com 
isto se estaria mantendo a mecânica imagi
nada pelo substitutivo de plenário e, ao ·mes
mo tempo, atingindo o objetivo de estimular 
o parque industrial nacional per si. 

As demais disposições sobre licitações in
ternacionais incluídas no substitutivO de ple
nário- não eilvolvem benefícios de qualquer 
ordem. Elas buscam assegurar a pré-situaç-ão 
de igualdade que deve ocorrer nas licitaÇões 
e proteger a entidade licitante, seja limitando 
pagamentos em moeda estrangeira ao com
provadamente necessário para a aquisição de 
insumos para a obra (art. 89, caput). seja inad
mitindo a utilização do instituto aduaneiro 
especial da importação temporária (art. 14). 
De tais disposições merecem especial desta
que: a proibição de concessão de adianta
mento em moeda estrangeira nos contratos 
de execução de obra, já que é óbvia a presun
ção de que as despesas iniciais, ãs qUais o 
adiantamento se destina a cobrir, são despe
sãS efetU:adas no País; a que atribui margem 
de preferência às empresas biàSileiras de ca
pital nacional, a critério do Executivo, nas 
licitações para a aquisição de bens, já que 
esta margem seria tão instrumental na manu
tenção d_e uma coordenada política industrial 
como as alíquotas do imposto de impOrtação, 
também especificadas pelo Executivo, e evi-. 
taria o conflito com as disposições dos contra
tos celebrados com organismos multilaterais 
de financiamento dos quais o Brasil faça par
te. 

Cabe reconhecer, ainda, que andou bem 
o substitutivo de plenáiio ao negar o trata
metno diferenciado a empresas brasileira~ de 
capital nacional que se apresentem consor
ciadas com empresas de outro tipo (art. 10). 
Isto porque é de se imaginar: de um lado.-
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que a ausência deste dispositivo seria convite 
'fácil às manobras para a auferição do trata· 
menta através de simulação; e, de outro, que 
não se estaria, assim, atingindo o objetivo 
colima_do pelo mandamento constitucional 
mas, ao contrário, gravando o er~rio com 
os _benefícios que encontrariam sua destina· 
ção última fora do País. 

Por última, ressalte-se que procede a exce· 
çãá feíi:apcio substitutivo de plenário às con· 
tratações celebradas em virtude de acordos 
de integração econômica: Como é obvio, não 
se poderia admitir que o tratamento dif€:ren· 
ciado disciplinado pelo substitutivo de plená· 
rio interferisse na execução de tais acordos. 

Concluindo, creio que o substituto propos~ 
to pelo Senador Fernando Henrique Cardoso 
traz valiosa contribuição ã matéria, preser
vando, com pequena e justificada alteração, 
o texto já aprovado por esta Comissão. Tal 
contribuição sem dúvida merece apoio. Neste 
sentido, meu voto pela aprovação do sub:.ti· 
tutivo de plenário nos termos da seguinte su~ 
bemenda (substitutivo), cujas razões estão 
acima explicitadas: 

SUBEMENDA À EMENDA N' I 
(Substitutivo) 

Regulamenta o § 2~, do art. 171, da 
Constituição Federal, que dispõe sobre 
o tratamento preferencial à empresa bra
sileira de capital nacional na aquisição 
de bens e serviços, e dá outras providên~ 
cias. 

O CongresSo" Nacional decreta: 
Art. 1" Na aquisição de bens e serviços, 

os 6rgãos da administração direta, indireta 
e fundacional, federal, estadual e municip~l, 
bem como todas as demais entidades direta 
ou índiretamente controladas ou mantidas 
pela União, Estados e Municípios, darão tra
tamento preferencial à empresa brasileira de 
capital nacional. 

§ 1~ O tratamento preferencial referido 
neste artigo será exercido como critério de 
desempate entre propostas julgadas em igual~ 
dade de condições, em processos licitatórios 
para a aquiSição de bêns e serviços ou para 
a realização de obras, disciplinados pelo De
creto-Lei no 2.300, de 21 de novembro de 
1986, com as alterações introduzidas pelos 
Decretos-Lei n<~ 2.348, de 24 de junho de 
1987 e 2.360, de 16 de dezembro de 1987, 
e com observância dos dispositivos desta lei. 

§ 29 O disposto neste artigo aplica-se, no 
que couber, às tomadas de preço e convit~s. 

Art. z~ -Em nenhwna hipótese o trata· 
mento preferencial ã empresa brasileira de 
capital nacional implicará qualquer forma de 
exclusão pré-via de licitante, de modo a com· 
pro·meter, restringir ou frustrar o caráter 
competitivo dos procedimentos licitatórios. 

Parágrafo único. Na formulação de e.xi~ 
gências e julgamento das propostas serão te
va·dos em conta os aspectos relacionados nos 
arts. 11, 14, 36 e 37 do Decreto-Lei no 2.300, 
de 21 de novembro de 1986. 

Art. 3° Para gozarem do tratamento pre~ 
ferencial, os bens e serviços objeto dos pro-
cessos licitatórios deverão SeJ; produzidos no 

País e utilizar, preponderantemente, máo~de
obra e insumos locais. 

§ 1'1 Haverá utilização preponderante de 
mão~de~obra do País e insumos nacionais 
quando seu somatório corresponder a mais 
de 5U% do custo de produçá()._ 

§ zo Caberá ao licitante juntar declara
çáo da respectiva entidade de classe ate~tan
do a condição referida no parágrafo anterior, 
a qual estará sujeita a verificação e compro
vação dos órgaós e entidades responsáveis 
pelos sistemas de controle interno e externo. 

Art. 4° As exigências de idoneidade e ca
pacidade finanCeira serão compatibilizadas 
em função do porte das empresas, de manei
ra, a assegurar ã micras e pequenas empresas 
brasileiras de capital nacional oportunidade 
de participar das licitações mencionadas nes
ta lei, desde que satisfaçam as exigências de 
capacidade jurídica, técnica e de regularidade 
fiscal, seni ptejllízõ das peculiaridades de ca~ 
da caso e das necessidades e segurança e pra
zo de entrega do bem ou dos serviços objeto 
da licitação, 

- Parágrafo único. Para os efeitos do dis
posto neste artigo, adotar-se-á a definição de 
microempresa constante da Lei n~ 7.256. de 
27 de novembrod e 1984, cabendo ao Poder 
ExecutfV.o definir os lirriites e condições de 
enquadramento ~as pequenas empresas. 

Art. 5" Exceto nos casos previstos nos in
cisos III, IV, V e VI do art. 22 e no inciso 
I do art. 23, ambos do Decreto-Lei n~ 2.300, 
de 21 de novembro de 1986, quando dispen
sável ou inexigível a licitação, somente em
presa brasileira de_ capital nacional poderá 
ser contratada diretamente pelo Poder Públi
co para o fornecimento de bens ou serviços. 

Art. 6" A abertura de licitação interna
cional dependerá de autorização prévia do 
Presidente_ da República, fundada em motivo 
de relevantre interesse nacionaL 

§ Jo Para Os efeitos desta lei, entende-se 
por licitação internacional a promovida por 
qualquer órgão- do Poder Público, em que 
a participação de licitantes, isoladamente ou 
na qualidade de líderes de consórcios, não 
esteja restrita a empresas brasileiras. 

§ 2~ Independentemente do disposto no 
caput deste artigo, é vedada ao Poder Público 
a celebração de contrato para o fornecimento 
de bens e serviços com empresa sediada em 
país cuja legislação impeça ou restrinja a coo~ 
tratação de empresa brasileira de capital na
cional. 

Art. 7~ Na licitação internacionat ã em~ 
presa brasileira de capital nacional será dis
p·e·nsando o seguinte tratamento, a ela se 
equiparando, para efeitos deste artigo, a em
presa. brasileira produtora d~ bens que tenha 
sede.~ operações e ínstalações industriais no 
Brasil há mais de 15 anos e transferido e fixa
do tecnolçgia no País: 

I - faculdade de quotizar e:rn moeda es
trangeirá a parte do preço da proposta neces
sáifas aOs pagamentos por insumos a serem 
importados para as obras, ou de indicar per
centual do preço da proposta a ser pago em 

moeda estrangeira dentro de limite máximo 
e padrões especificados no edital; 
II- na sua eventual contração: 
a) exclusão da parcela correspondente ao 

fornecimento ou à empreitada contratada da 
base de cálculo dos seg!lintes tributos ou con
tribuições: do imposto de que trata o art. 
35 da Lei n'' 7.713. de 22 de. dezembro de 
1988; da Contribuição Social, das contrib_ui
ções para o Programa de FOrmação do Patri
mónio do Serviodr Público - Pasep e para 
o Programa de Intergração Social- PIS; da 
contribuição para o Fundado de Investimento 
Social - Finsocial; .e 

b) isenção dos Impostos sobre a Impor· 
tação e sobre Produtos Industria!izados vin
culado, incidentes sobre as máquinas. equi~ 
pamentos, aparelhos, instrumentos e mate
riais que vierem a ser adquiridos ou impor
tados para utilização no bem a ser fornecido 
ou na prestação do serviço a ser contratado~ 

III- gozo de todos os benefícios fiscais 
e financeiros especialmente concedidos à ex
portação de bens e serviços; 
IV- o direito a receber tratamento idên

tico ao conferido às demais empresas e que, 
direta ou indiretamente, as beneficie; 
V- para efeito de comparação das pro~ 

postas, redução do preço em montante equi
valente aos benefícios ã exportação conce
didos por país estrangeiro ao licitante mais 
favorecido por tais benefícios. 

§ 1" -Pata u~ufruir dos benefícios indica
dos nos incisos I a V, a empresa brasileira 
deverá apresentar, em conjunto com sua pro
posta e na forma requerida peta edital, prova 
de que se enquadra na definição e exigências 
do caput deste artigo. 

§ 2~ Os incentivos referidos no inciso II 
deste artigo serão progressivamente reduzi
dos, observada a seguinte tabela: 

Período de Vigência Percentual de Redução 
de Cada Incentivo 

Ao término do 4" ano 
Ao término do 5~· ano 
Ao término do 6" ano 
Ao término do 8~ ano 
Ao término do 8~ ano 

20% 
40% 
60% 
80% 

100% 

Art. s~ Nas _contratações de obras pelo 
poder público, os pagamentos em moeda es
tnmgeira, ou em moeda nacional com garan
tia de conversão em moeda estrangeira, esta
rão limitados às necessidades de efetuar paga
mentos no exterior, observadas as condições 
estabelecídas no inciso I do art. 7~ destã lei. 

Parágrafo .único; Nas contratações de 
que trat3 o art. 7~ é vedada a concessão de 
adiantamento _em moeda estrangeira ou em 
moeda nacional com garantia de conversão 
em moeda estrangeia. 

Art. 9" Para efeito de .comparação de 
propostas apresentadas em licitação interna
cional com vistas à aquisição de bens e servi
ços, poderá ser concedida margem de prefe
rência, definida pelo Poder Executivo, às em
presas referidas no caput do art. 79 desta lei. 
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Art. 10. Não poderá usufruir dos bene
fícios especificados no ai't. 7o a empresa brasi
leira de capital nacional que se apresenta em 
licitação internacionar consorciada ou assO~ 
ciada com empresa ou empresas prestadoras 
de serviços que não se enquadrem na defini
ção do § 2" do art. 171 da Constituição Fe
deral, 

Art. 11. O tratamento a ser dispensado 
a empresas originárias de países com os quais 
o Brasil haja: celebrado acordos de integração 
económica estará sujeita, no que couber, ao 
disposto nesses acordos. 

Art. 12. Os editais de licitação interna
cional deverão conter referência expressa a 
esta lei. 

Art. 13. Dos atas administrativos decor· 
rentes da aplicação desta lei caberá recurso 
com efeito suspensivo, no prazo de 5 _(cinco) 
dias SUteis, a contar da intimaçãó, ciência 
ou publicação do ato, ou do dia da lavratura 
da ata respectiva, conforme o disposto no 
art. 75 do Decreto-Lei n" 2.300 de 21 de no
vembro de 1986. 

Art. 14. O regime aduaneiro especial'de 
admissão temporária não será permitido em 
licitações intern"acionais. 

Art. 15. O § 2~ do Decreio-Lei n" 2.320 
. de 21 de novembro de 1986. passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"§ 2" ·os órgãos àa Administração 
direta, indireta c fundacional, federal, 
estadual e municipal, berit como -toda~ 
as demais entidades direta ou indireta
mente controladas ou mantidas pela 
União, Estado~ e Municípios darão tra
tamento prefetencial ã empresa brasilei
ra de capital nacional, nos termos-da Lei 
n~de ... ,de ..... de ..... " 

Art. 16. A prestaç-do de informações fal
sas com o instuito de obter os benefícios indi
cados no art. 7o acarretará a exclusão da licita· 
ção ou a nulidade do contratO, conforme o 
caso, e sujeitará os responsáveis às sanç6'es 
penais cabíveis, inclusive às que se refere o 
art. 171 do Código Penal: 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em 
contrário 

Sala das Comissões, 24 de maio de 1990. 
- Jutahy Magalhães, Presidente eventual
Edison Lobão, Relator - Leite Cbaves -
Mansueto de lavor - Mauricio Corrêa -
Francisco Rollemberg- Meira Filho - Na· 
bor Júnior- Chagas RodrigueS- João Cas· 
telo - Cid Sabóia de Carvalho - Antônio 
Luiz Maya. 

PARECER N• 168, DE 1990 

Da Comissão de Constituiçã,p, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n• 295, de 1989, que "dispõe so
bre as cédulas eleitorais para as eleições 
de 1989 e dá outras providências''. 

Relator Senador Francisco Rollemberg 
Trata-se de proposição do ii_ustre Senadór 

Jutahy Magalhães, que "dispõe sobre as cé-

dulas eleitorais para as eleições de 1990 e 
dá outras providências". 

Prevê o art. 22, item J._ da Constituição 
da República, ser da competência privativa 
da União legislar sobre "direito civil, comer
cial, penal, processual, eleitoral, agrário, ma
rítimo, aeronáutico, espéCial e do trabalho" 
(sem grífOS -no original). Ao Congresso Na
cional, com a sanção do Presidente da RepU
blica, não exigida para o específicado nos 
arts. 49, 51 e 52, cabe dispor sobre todas 
as matérias de competência da União, nos 
termos do art. 48 da Lei FundamentaL E 
a iniciativa das leis compleml::ntares e ordiná
rias, segundo o art. 61, da Carta Magna, cabe 
a qualquer membro ou Comissão da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Cõilgresso Naci"onal, ao Presidente da RepU
blica, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tri
bunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos 
cas9S nela previstos. 

Enquadra-se o projeto em exame no cam
po do Direito Eleitoral - de competência 
privativa legislativa da União - encontran
-do-se, o seu autor, entre aqueles a quem asse
g_ura a Constituição a iniciativa de leis sobre 
_a matéria. No entanto, ao pretender que as 
normas nel'a contidas s-ejam, desde já, aplica
das às eleições previstas para este ano de 
1990, co~ide a-propositura com a regra do 
art. 16 da Constituição da República, verbis: 

~·Art.--1-6. A lei que alterar o pro
. cessso eleitoral só entrará em vigor 1 
(um) anos após sua promulgação." 

(Ressalte-se, aqui, por ser de inteira justiça 
o fato de que a propositura foi apresentada 
ã- Casa _em 22 -de ~tembro de 1989, tendO 
seu ilustre autor assinalado, ele próprio, o 
risco de inconstitucionalidade da nova nOr
ma, se não fosse possível aprová-la antes de 
3 de outubro. Reconheça-se, porém, que o 
prazo--de onze dias para a tramitaçã:o e pro
mulgação de norma jurídica é inexeqüível.) 
_...-ConSiderando-se, no entretanto, a inten

ção do ilustre Senador Jutahy Magalhães -
meritória sob todOs os pontos de vista. impõe
se a adequação do Projeto de Lei n~ 295, 
de 1989, à norma _constitucional assinalda. 
Feita esta. somos por sua aprovação, por sua 
juridicidade, constitucionalidade e boa técni
ca legislativa, sob a forma do seguinte 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N' 295, DE 1989 

Dispõe sobre a confecção e caraeterí· 
tieas das cédulas eleitor:lis. 

Art. 1". As cédulas a serem utilizadas em 
eleições oficiais serão confeccionadas segun
do modelo aprovado pela Justiça Eleitoral. 

§ 1" Nas eleiçóes majoritárias, as cédulas 
conterão entre outros requisitos, símbolos, 
cores ou combinação de que identifiquem os 
partidos políticos, além do número e do nome 
dos candidatos. 

§ 2~ Além das características referidas no 
parágrafo anterior, o Tribunal Supe~or Elei
toral poderá incluir, nas cédulas oficiais, a 

impressã"o. de rotos dos candidatos a cargos 
majoritáriOs. _ . 

Art. 2" Esta Lei entrará em vigor um ano 
após a soa publicação. 

Art. Y Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões~ 10 de maio de 1990. 
- Jutahy Magalhães (Presidente em exercí
cio) - Presidente - Francisco Rollentberg, 
áOOl Relator - João Castelo - Edison Lo
bão - Nabor Júnior -- Antônio Luiz Maya 
- Leite Chaves - Mansueto de Lavor -
Cid Sabóia de Carvalho - Maurício Correa 
- Chagas Rodrigues - Meira Filho. 

PARECER N• 169, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nQ 33V89, qne "fixa prazo para 
domicilio eleitoral e dá outras providên· 
cias. 

Relator: Senador Mansueto de Lavor 
O Projeto ora submetido â nossa aprecia

ção, de autoria do nobte Senador Mauro Be
nevides, tem por objeto fixar o prazo para 
o domic!1io para as futuras eleições qu.:! se 
realizarão. 

Ao justificar sua proposição, o ilustre par
lamentar assinala que o seu instuito é regula~ 
mentar o dispositivo constituCional contido 
no art. 14, § 3", inciso IV, da Carta Magna 
brasileira, que diz respeito às condições de 
elegibilidade. 

Ao examinarmos acuradamente o texto ora 
proposto, sentimos que a intenção de fixar 
o prazo·para o domicílio eleitoral de futuros 
postulantes .a mandato eletivo é válida e até 
meritória. 

Por outro lado, sabemos que, de acordo 
com o calendário eleitoral elaborado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, as eleições do 
corrente ano foram fixadas para o dia 3 de 
outubro vindouro, donde concluímos já ter 
ultrapassado o prazo estabelecido no art. 16 
da lei maior, que diz: .... A lei que alterar o 
processo eleitoral só entrará em vigor um ano 
após sua promulgação." 

Ao conferirmos o art. 2~ ao projeto em 
exame, estamos determinando o cumprimen
to do que preceitua a lei constitucional. 

Assim, apresentamos o seguinte substitu· 
tivo, que visa adeguar ao preceito constitu~ 
cional acima citado o texto do Projeto de 
Lei ora apreciado, e queremos crer que a 
sua aprovação se faz necessária para o aper
feiçoamento do nosso processo eleitoral. 

SUBSTITUTIVO 

Fixa o prazo para domicilio eleitoral 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:_ 
Art. 1\' O candidato a mandato eleitovo 

deverá ter domicílio eleitoral, na circunscri
ção em que concorrer, no mínimo até 06 (seis) 
meses imediatamente anteriores à data fLxada 
para as eleições. 

Art. 2~ Esta lei entrará em vigor l(um) 
ano após sua putJlicação. 
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Art. 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, em 10 de maio de 1990. 
-,Cid Sabófa de Carvalho- Presidente; 
Mansueto de Lavor- Relator; Jutahy Maga· 
Dtães, Maurício Corrêa, Edison Lobão, Fran
dsco Rollemberg, Meira Filho, Le(te Chaves, 
Joio Castelo, Nabor Júnior, Antonio Loiz 
Maya, Chagas Rodrigues. 

PARECER N• 170, 

Da ComiSsão do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n• 
30, de 1989, que uautoriza o Governo 
do Distrito Federal a alienar bens imó· 
veis". 

Relator: Senador Chagas Rodrigues 
O Governador do Distrito Federal subme

teu à deliberação desta Casa do Congresso 
Nacional o texto do Projeto de Lei do Distrito 
Federal n~ 30, de 1989, que "autoriza o Go
verno do Distrito Federal a alienar bens imó· 
ve!is". 

Segundo o art. 1~ do projeto, o Governo 
do Distrito Federal fica autorizado a alienar 
bens imóveis residenciais, de propriedade do 
Distrito Federal, que foram discrimínadOs em 
anexo à proppsição. O Anexo discrimina no· 
v e residências na região do Lago Sul de Brasí
lia, bem assim dez lotes de terreno localizados 
nesse_setor e no denominado "Lago Norte" 
(SHIN). , 

A alienação, nos termos do projeto, depen· 
derá de prévia avaliação e será efetuada atra· 
vés de concorrência pública. 

O art. zo destina o produto da alienação, 
exclusivamente, à construção dos hospitais do 
SRIA (Guará) e Ceilândia. 

O objetivo da proposição é. amplamente 
:meritório. Bens imóveis somente devem inte· 
grar o património pUblico quando tiverem 
destinação, eminentemente pú"bYica, isto é, 
quando se destinarem a abrigar órgãos, enti~ 
dades e serviços do setor público. Não é esse 
'o caso das residências e lotes de terreno elen· 
cados no anexo ao projeto de Lei sob exame. 

Cumpre notar, entretanto, que esta Comis
são, recentemente, deliberou acerca do Pro
jeto de Lei do Distrito Federal n~ Jl, de 1989, 
tendo a proposíção Sido acolhida, com altera
ções. O Projeto de Lei n~ 31/89, com redação 
final acolhida por esta Comissão, volta-se pa
ra a venda, não de algumas unidades, mas 
sim de todos os imóveis residenciais do Dis
trito Federal e de suas entidades. Ao lado 
disso, a aplicação dos recursos provenientes 
da venda será mais anipla e Socialmente mais 
justa do que aquela contemplada na propo· 
sição que ora examinamos. 

O Regimento Interno do Senado Federal, 
em sue art. 334, alínea a e§ 1~ assim dispõe: 

"Art. 334. O-Presidente, de ofício ou 
mediante consulta de q_u~_lgue_~_Senador, 
declarará prejudicada matéria depen· 
dente de deliberação do Senado: 

a) por haver perdido a oportunidade; 

§ 19 Em qualquer caso, a declaração 
de prejudicialidade será feita em plená
rio, incluída a matéria em Ordem do 
Dia, se nela não figurar quando se der 
o Í<!lQ que a prejudique." 

Diante do exposto, teor da norma que rege 
o funcionamento desta Casa, opinamos que 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 30, 
de 1989, objeto da Mensagem n" 48, de 
1989-DF, seja remetido para o Plenária do 
Senado Federal, para inclusão na Ordem do 
Dia, coiii-Vístas à declaração de prejudicia
lidade da matéria nela contida. 

Sala•das Comissões, 22 de maio de 1990. 
-··Mauro Benevides, Presidente- Chagas 
Rodrigues, Relator - Cid Sabóia de Carva
lho - Irapuan Costa Júnior - Lourival Bap· 
tista- Ronaldo Aragão - Francisco Rollem
berg - Pompeu de Sousa - -Áureo Mello 
- João Calmon - Maurício Corrêa. 

PARECER N• 171, DE 1990 
Da Comissão do Distrito Federal, sobre 

a Mensagem p9 31, de 1989-DF, (n9 
---=-----'---10.87:9/GAG, _g_a orfgém), do Exm' Sr. 

Governador do Distrito Federal, encami
nhando ao Senodo Federal as contas do 
Governo do Distrito Federal, relativas ao 
exercício de 1988. 

Relãtor: Senador Lourival Baptista 
O Exm~ Sr. Governador do Distrito Fede

ral, atendendo ao disposto no art 42, inciso 
V, da Constituição Federal de 1967, e emen
das subs~gg~tes, e nos termos do art. 16, 
§ 29 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 1988, 
encaminha à apreciação do Senado Federal 
as contas do Governo do Distn1o Federal, 
relativas ao exercício de 1988, período admi
niStfáliVãmente atípico, não somente pela vi
gência não simuJtânea das duas Constitui· 
ç6es, bein coriio da administração de dois 
governadores. 

A-Constituição Federal de 1988, no Ato 
das Disposições Constitllciorlais Transitórias, 
em seu art. 16, ~§ 1~ e zo, estabelece~ 

"Art. 16. . ...........•...................•. 
§ 1~ A competência da Câmara Legis· 

lativa do Distrito Federal, até que se ins
tale, será exercida pelo Senado FederaL 

§ 29- A fiScalização contábil e finan· 
ceira, orçamentária, operacional e patri
mOilliil do Distrito Federal, enquanto 
não for in~talada a Câmara Legislativa, 
será exercida pelo Senado Federal, me
diante controle externo com o auxilio 
do Tribunal de Contas do Distrito Fede
ral, observado o disposto no art. 72 da 
Constituição." · 

Pelo art 6~'. JI, alínea b, d:l Resolução n• 
157/88. cabe à Comissão do Distrito Federal 
opinar sobre estas contas do Governo, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução para· 
deliberção do Plenário. 
I. Po Relatório do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal 

Em sessão de 2-2-88, foi designado relator 
o CdilSelheiro Fernando TupíDambá Valen· 

te, que registfa no relatório aprovado terem 
sido as referidas contas entregues ao Tribunal 
em 15-5-89, portanto, 30 (trinta) dias do pra
zo indicado no art. sv, da Resolução nu 157/88, 
do Senado Federal, combinado com o dispos
to no§ 1~ art. 28, da Lei n~ 5.538/68. O Tribu
nal acolheu justificativas pelO não cumpri
mento deste prazo, por parte do 9()_verno 
do Distrito Fideral, que providenciou o cum
primento de várias diligências e esclare_cimen
tos de impropriedades verificadas até a final 
elaboração do Relatório e parecer prévio que 
foram aprovados na sessão de 22 de agosto 
do corrente ano e encaminhou ao Senado 
em 28 do mesmo mês. 

Vale esclarecer que, pela Mensagem n" 31, 
de 1989 DF (n" 0879/89-GAG na origem) o 
atual Governador do DF, em 15-"5-89, encá.
minha suas contas ao Senado, cuja comissão 
específica, por intennédio do seu Presidente, 
solicitou em 4 de agosto ao Tribunal de Con· 
taS do DF o respectivo relatório e parecer 
prévio para instruir a apreciação das referidas 
contas. o que foi cumprido ao final do prazo 
previsto no art. 28 da Lei no 5.538/68, confor
me demonstra o relatório. 

Consta do referido documento uma minu
ciosa análise da gestão governamental divi
dida em vários itens didaticamente organi
zados, entre eles os seguintes: __ _ 

a) Administração Direta - Gestão Orça
mentária, Financeira e Patrimonial; 

b) Administração lndireta- Gestão Eco· 
n6mica, Financeira e Patrimonial; 

c) Complexo AdministratiVo do Distrito 
Federal- Resultados consolidados; 

d) Considerações finais; 
e) Conclusões e votos; 
f) Projeto de parecer prévio. 

A nova Constituição Feder;l ampliou con· 
sideravelmente o âmbito do Controle Exter· 
no exercido pelo Poder Legislativo como au· 
xílio do Tributtal de Contas, passando de um 
controle meramente formal para uma fiscali
zação mais objetiva e substancial na adminis· 
tração, envolvendo o desempenho do~ <!dmi· 
nistradàres, especialmente quanto ã legitimi
dade, economícidade. efiCiência e eficácia 
das operações do governo e criando meca
nismos e competências mais objetivas de con
trole sobre a legalidade das admissões de pes
soal, as ações que impliquem irregularidades 
das Contas, sobre a execução de contratos, 
ao mesmo tempo estabelecendo, em cada ca
so, as medidas disciplinares para os respon
sáveis pela prática de alcance. 

Da abrangência da ação fiscalizadora do 
Poder Legislativo ressalta-se este elenco de 
atribuições de atividades de competência do 
Tribunal de Contas: 

"A verificaçã_o, media:nte auditoria. 
operacional, da legitimidade e economi
dda_de dos atas e procedimentos naquela 
área deve. igualmente, ser realiza~a, 
a11aliando, inclusive, a eficácia e eficiên·
cia da AdminiStração nesse aspectO. A 
legalidade_ dos atas de admissão de servi
dores é, simplesmente, condiç_ão para o 
registro aesses atas. 
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A fiscalização ou auditoria orç~men
tária e fmanceira- complementam o con
trole de pessoal, na medida em que com
péte ao Tribunal verificar a regularidade 
das despesas pertinentes (cálculo e paga
mento da remuneração devida); a obser
vância dos limites das dotaÇões orçamen
tárias autoriZadas e-- o da despesa global 
fixado em lei complementar (art. 169~> 
da Constituição Fideral), e, atualmente, 
no Ato das Disposições COnstitucionais 
Transitórias (art. 38'); e o cumprimentO 
do disposto nos incisos I e II do art. 169 
da Constituição Federal, na concessão 
de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, na criação de- cargos ou 
alteração de estrutura de carreiras, bem 

conlona admiSsão de pessoal, a qualquer 
título, pelos órgãos e entidades da admi
nistração direta e indireta. Os dois inci
sos citados somente admitem os procedi
mento-s: D:ieliCiOiiãdos -Se houver prévia 
dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesa de pes
soal e aos acréscimos dela decorrentes, 
e se houver, ainda, autorização especí
fica na lei de diretljzes orçamentárias, 
·ressalvadas, neste caso, as empresas pú
blicas e as sociedades de economia mista. 

À fiscalização da administração de 
pessoal nos quadros e tabelas, junta-se 
o controle pertinente às contratações de 
mão-de-obra indireta e ãs admissões de 
pessoal eventual ou sem vínculo empr~-

gatício, procedimentoS que, se não conti
dos ou limitados, tendem à. se generalizar 
especialmente no âmbito de entidades 
da Administração lndireta." 

Da importância do controle sobre a admi
nistração de pessoal, basta citar que no caso 
do DF, em 1988; os recursos do Tesouro, 
destinados ao pagamento de pessoal e encar
gos sociaiS, correspon-derãm a 70.38% dare
ceita tOtal arrecadada ou 87.08% das despe
sas correntes. O montante da despesa de pes
soal do DF foi 233,10%_ superior â receita 
tributária,- fato que é estrutural. 

A despesa total com pessoal no DF em __ 
1980, comparada com a de 1987, foi a se
guinte: 

--------•w---------------------·------·-------------------------
I 1987 I 1988 !Variação CZ> 
l-----------------1-..:--------------l------------

Pessoal C i vi 1 l 23.413.817.005 I 215.861.940.6271 021.94 
Ui 1 i ta1 .. I I I 
Despesa com ~rro
d~-obt'"Ç\ :::ndia'"{·:.ta 

I I 
I 270.239.007 I 2.390.3;l5.:JIJ?I 
I . I . I 

soal Ev~ntual t 52.131.5~1 f '976.~10.8~41 1.772.70 ___ , ______________ , ________ . __ ----·-·-1----------------1--·-------------
.. r O T fi 1.. ~~:J.7:J.',·.1.:.l:'.:"H:·I I n .... • .... ............. 

-------·-·---·--·------1···----·-,-_..,-·------ 1·-·· ~----------------1 --- ..... -·-·----

Este quadro demonstra que, embora ades
pesa de pessoal eventual tenha aumentado 
de 1.772.78%, num ano em que a inflação 
foi de 933.62%, a despesa geral, como todo 
o tipo de pessoal, cresceu abaixo desse índice, 
na faixa de 828%. 
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Vale ressaltar, co0.forme demonstra o qua· 
dro segui~te, que em todo o complexo admi· 
nistrativo do GDF o efetivo de servidores 
(Pessoal Civil e Militar) passou de 83.157 pa
ra 84.651, acréscimo de 1.494_ pessoas, isto 
é, 17%, ocorridos, principalffie"nte, nos se-

guintes órgãos: Polícia Militar, q Corpo de 
Bombeiros, Serviço Autónomo de Limpeza 
Urbana. Banco de Brasília e Companhia de 
Água e Esgotos, conforme se vê no quadro 
abaixo: 

r.!.:;:;o,o,l. tllt.IT.hn 
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lrl:tkA.H ... ... - . sot.~!3,16'S a77,o~c:;.-,,ul 7oc:>,a7 

:IJCJOTAt. 1,30~ lolil7 :13J,OG6,J01 1,970,1:1'.$,.217 7Z.t,IO 

Utso 2,491 :r.GJl - 654 ,l00~CC9 G.ou.tat.o!lJ 819.15 

CODti'LAU s,oo:r "' . . :IJ3,3S7 • .C63 1.600.489.301 <&p,47 
t:ru:ru. 170 lU' - . 5f.IJ04.:1'11J otoi,I!JS.tS7 74'5-,U 

ti;:J'IACI.. .. 2,U$ 2.041 . . 372.o:r•.:zooa Z,!t!t,S07.SOJ 654,71 ... lo006 o o• . . UZ.t!U .. Jo7 est.t:.J.7et 654,06 

SHIS 508 .,. . -· SG1,272'.8'JO 1.500.3./I'J,7!.6 830,:).2: 

m 2,2'49 ~-~33 - - 36:S,ê90.7'JO 2'.3J<1.t0.4,4tl0 5.41,65 
ti:UACAP ... "' " - lG6,UO.&" 1,7G4,11JO,e57 11<~7,1!3 

SUUOTAE. 10,21' t,I!7S Z,l.Cl,l02,!.Ç7 17,SS7,!I00,817 719,'J) ... <!,.COtl O!,SCG - . ;t,n.c.uos..uo Jl •• 'J2',<120,l26 1.361,41 
C'US4 '" ... - . u.nc..tn IG3,4aS,J4S su.:u ... I. 'f!"G 1.1114 . - aGIS ,vfo:., f.ll) 7,7"1n,411.DOt)· 7')l,folll 
l111,)1l0114 tlll ,. . . l~.r • .c.-.,;ort •t:t,•Hm,h'l;> '·"·'·'·'· 

t.lll\t•ITo\1, ....... , "1,(.:1•\ :J,n':.'l,4',ti,~·IO ;1'1, "'"''• ., ..... /11'1 1~:.~. - ----
tO T 4 L 73.1-10 n.c;!'.; •• 217 ll.:l<;~ :rJ ... ,J,(l17,0C.'>. ·:r I !.,D(ol, 'J./10 .&~'1 I ·~··· ... . t..:r•rt 1 lnCcor,._,..· . ., 

2. Gestão Orçamentária, Financeira e Patri· 
monfal da Administração Direta 

ral. estimando a Receita e fixando a Despesa· 
em Cz$ 41.826.852.000,00. 

. a despesa com recursos pr6pric:'s em ig1;1al va
lor, no qual não se inclufram as Tr;:;.nsferên
cias do Tesouro. 

~A Lei n" 7.633, de 3-12-1987, apro'vou 
o Orçamento do Governo do Distrito Fede-

A receita das en'tidades subvencionadas da 
administra:9ão indireta, inclusive fundações. 
foi'prevista em Cz$ 2.954.185.000,00, fixada .. 

Segundo as fontes de.recursos, este foi o 
desdobramento. da receita: 

lo RECEITA !2.Q. TESOURO (ADfllNISTRAÇÃO DIRETA) 

RECEITAS CORRENTES 

Receita Tributária 
Receita de Contribuição 
Receita Patrimonial 
Receita Industrial 
Receita de Serviços 
Transterências COrrentes 
Outras TransCcrênclas Correntes 

RECEITAS DE CAPITAL 

TOTAL 

II. RECEITAS Q2! óndÃOS.~ AOHIHISTR_AÇ.ÃO .DtRETA. 

(Ex.cluidas as tran:S.Ct'c·~noias do Tcseot.:re) 

RECEITAS CO!lnENTES 
RECEITAS DE CAPITAL 

TOTAL 

TOTAL CERAL 

14.217.321.000.00 

19.454.000,00 

'223. 341.000.00 

18.401.00(1.00 

11.221.000.(10 

2s.890.614.ooo.oo 

323.641.000.00 

1.122.859.000.00 

41.826 .. 852.000 r 00. 

2.935.840.000.00 

18.345.000.00 

2.954.195.000.00 

44.7S1.037.000,00 

-~- ...... 
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SegUndo as funções. a despesa teve a seguinte distribuição: 

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA,ORÇAOA POR FU~ÇÕES 
1988 

FUNÇÕES Att•!lN !fi)'f~\ÇÃO M'.:·trr r r ~nU~.,; i\!.) 
CDn'UALI7.ADA DESCENTHALIV\DA 

rr.r.tslot!vn 404.010.0::0,00 -
/\linlnlst:rcç;5o c Plancj<.mento 3,931.6G9.CXX>,OO 1.173.024.COO,OO 

f.erlcul t.ura 679 ... oa.ocç,oo 233 .. 22l.oo:J~OO 

IJcrcsn N<tefon.'ll c SccurD.r~Ça PÚbltca 4.518,939.000,00 o4 o CXX), ()::X) 1 00 

Pcscnvolvlmcnto ncciona~ 3.013.344.003,00 -
F.d\.:l:=aç5D e Cultura 12.212.601.000,00 24.0S3.CCO,C:O 

fl'lbttc'.çÕo c Urbo.ni900' 2,267 .046,CXX>,OO 524.2C6.<XX),OO 

IndÚstria, Comercio e Sc~!ços 135.371.003,00 12,956.003,00 

&Vde e Sa.ncM'K!nto 8.900.467,000,00 900. OC(). 0::0 ,· 00 

Tn>l>alho 17,209.003,00 -
Assistência e Previdência 3.538. 744.000,03 925.000,00 

Transporte 684.671.000,03 81,800.0:0._00 

SO·IA 40,391.209.000,00 2.954,18S.cx:x::;J,CO 

n~serva de Contingência 1,435.643.0:0,00 -
rorAL 41.826.852.000,00 2.954~185.CCO,OO 

TO'I'AL GEJ'W.. DA DESPESA 

fCX'lf'E: SAI.J\NÇOS DA A!X1INISTMÇÃO CENTP.AL.IZADA 

2.1- Créditos Adicionais 
Numa proporção de 1,82 atas de abertura 

de créditos adicionais por dia, num total de 
664, a despesa autorizada atingiu a cifra de 
Cz$ 235.294.757.810.35, niun acréscimo, por· 
tanto, de 462,54%, ainda assim inferior à in-

mente às disponibilidades financeiras no 
montante de Cz:$ 6.907.916..364,61. 

A despesa autorizada, por funções do Go
verno, ficou assim constituída: 

flação. de 933.62%. --- -- · 

O suporte financeiro destes créditos foram: 
o superávit financeiro do BaJanço Patrimo· 
nial de 1987, as operações de créditó e o ex
cesso de arrecadação. 

O inciso I do art. 8~' da Lei n9 7. 733/87, 
já referida, autoriza o Governador do Dis
trito Federal a "abrir créditos suplementares 
até o limite de 40% da receita orçada, fazen
do uso dos recursos previstos no a.rt. 43, § 
1'~', da Lei n'~' 4.320, de 17 de "março de 1964" 
Entretanto, os- créditos abertos com funda
mento neste dispositivo somaram a quantia 
de Cz$ 77.778.406.842,35, correspondentes 
a 185.95% da' receita orçada., mais de quatro 
veze·s e meia o limite estabelecido. 

O art. 43, da Lei n"' 4.320/64, estabelece 
que a abertura dos créditos suplementares 
está condicionada ã existêncià" de recursos 
disponíveís para financiá-los, havendo, na 
realidade, um excedente de créditos relativa-

~t:BieJ .. ttva ••••••••••••••••••·~·~···•• 
· Adminlstrn:o;iio e PlttrtcjnmcnC:o .,,.,.u •. 
As~teul tura , , , , •• , • ~.,, •••••• ,., •••••• 
Defc-sft l ac:ion~l e Securo.nç:lll PÚbllc~ , , • 

_[!ccenvoJvJm<.•nto Recional .. , • ••••,, ••••, 
tduenç(\o o cultura •••• , •• , • , • , • , , , ••• , 
ll.ltbl tnçüo o Urbnnl eii'IO • , , , , • , , , , , , .. , ••, 

lndÚ!JtrJa, comê~Jo e Servlço!l , • , , ... ,, 
S?Údo ct S.:~.nc!lõmcnto , •••• , , , o,, •• ,,.,,,, 

trabnlho • , , , , , ••• , • , , •• , • , ••• ••.,. • • • • 
A•alstêncJo. c Provtdênc1o, ,, •• ••.;;,, ,, , 
Yr.nn:sporto , , •.• , , , , _•. , , • , , , , • , , •• , , • , , , 

!!!! 
2,•U2.~E'>9.5-00,0b 

32.882.783.0~7.91 

2.803.769.000,00 

3,. .040. 732.372,39 

l0.19~.GOJ,097,00 

54.65~.784.713,00 

13.900.970.867,67 

765.886.566,00 

52.938.564 ,(;48, 99 

125.179.000,00 
22.39B.'l40.e1~.oo 

A',g7e • .t4S.OIU:Ot3!t 

Subtota.1 •••••••••••••• 23'5.29<4.728,722,~5 

Reatorv.:~. eSc Contlncêncla 2'9.060.00 

1' O TA L ••••••••••••• 23S.294,7S7.810,35 

1,03 
13,91 

1,19 •. 
15,7oll 

4,33 
23,31 

5,91 

0,33 
22,50 

~.os' 
9,S2' 

.t,12 

100,00 

Verifica-se que os percentuais mais eleva
dos, na distribuição de despesas, concentra
se na área sociaJ: Educação e Cultura. Saúde 

e Saneamento e Segurança Públl.ca, corre.s
pondentes a mais de 60%. 
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Do total da despesa autorizada (orçamento 
e Créditos adicíonais), 79,87% são despesas 
correntes, o restante sáo despesas de capital. 

De ~oda a de:spesa, 65% Corresponderam 
a transferências diversas para entidades da 
Administração Indireta. 

A receita orçada, relativa à arrecadação 
teve o seguinte comportamento; 

RECEITA: Est fruat lva.' e Arn::·cadação 
1988 

RtC&ITA .ES'l'lHfiM (,\) EXI:.Wt'/IDA (S) 

!a-n:rrfl.'i conr.nm:s 
ftt'celto. Tributária 14.2i.7 .321.000,00 ~B.OS1.931.754,16 

llcc:cltn do eontr!buto;õc-s 19,4S4,0:::0,00 175.142,367.90 

rtcec1b Põltrlmonlnl 223.34j .0:0,00 6.67G,149,410,IB 

riccostn Industrial lO,i!Ol.C?O,OO 1:3S.lS9.532,24 

~te« I to. c!e Serviços 11.221.0::0,00 663.599.290,10 

"'r.n. .. te~ne!ns Correntes 25.890,614,CXXJ,OO 151.~34.082.586,!J4 

OJ.tras Rcee!ta5 Correntes 323,M1.0.."'',CO 5.415.53S.SJ5.M 

&btotnl .to. 703.293.c:co,co 212.981.603.117,21 

~!!!~ 
Ope~ÕC3 de crédito :J,OXI,OO 8.903.168.246,52 

..A.Uenno;õcs de Bms 2.0::0,00 -
'fnns!'crêncsns c!c C;,pftol 1.122.8S4.c:co,co s.oe9.003.071,69 

<utra!J Receit:LS de CDp1tal 2.0:::0.00 487.355,C.5G,ÇQ 

Sob total 1.122.859.0::0,00 14.479.60:5. 974,~1 

TOTAL 41,B.2G,D5.2.C:::CO,-OJ 227 ,t1G1.210.7Sl,42 

-I'CM'E~ JJ/Ü.J\t'ÇJS M AD:·IIUISírt.\Çr..O CENrMLIZI\DA 

VI\HII\ÇÃO 
D/A (%) 

4!:Ía,CG 
800,29: 

2.J69,2Z 

6:J4,53 

7,774,52 

4tl5,6S:. 

1.573,32 

.1123,25 

-
353,23 . ----

1.109,53 

4ti3,B2 

• Cb$t Pot_" tcn::m sldo estl~t~~s. v4l.oreS siifbÓUcos, niio çe n:-alstrou a var1c...;Qo 

ocorrida M-3 dotilÇÕc3 omrnc:-Õcs de Crédtto e~ Rt:ecit:a~ ~ cwtta't, 

Entre as arrecadações que se destacaram, 
com relação a estimativa, em. volume de re
cursos, estão as transferências correntes e a 

.. receita tributária, que corresponderam a 
85,97% do excesso de arrecadação. Entre· -
tanto, outros dados apurados na apreciação 

das contas mostram qUe, comparativamente 
ao índice de inflação de 1988, a receita tribu
tária, em termos reais, caiu em 40%, tendên
cia já apontada no relatório de 1987, indi
cando o desempenho ínsatisfatório d'a admi
nistração fiscal do DF. 

Rcc~lta Reallzad~, segundo Fonte5 d~ Reeur5os 
.1990 

FONTES VAt.on - Cd .. 
!U:C'CITA. PRÚNIIA --
••cdt.n Trlbutãrta o45.,.roi.93t.7'".A,16 ~1.13 

11c:colt'4'' dct Coutl!"!l.luto;Õe• • 175.to42.357,'90 o,ós. 
!li:tce-lt-. Pr>.trboonl"l ,,G7G.J'ISI.AlD,I8 2,g3 

llec:cft,.. Induat~r1Al 13S.15t.S:J2,2<1 .. .,. 
!li:tcdtlo do ScrvlÇOII IJCl.S99.290,10. 0,39 

C\ltru lteac.f.taa Corr~ntea 1,290.3i<t.r,..t,o;;. 0,57 

OUtra• lltt:a.f.t:..a ele Capt tal 3.<481',"2 --..... $7.222 .380,og7 ,t» ~S,16 

"'l;tCUTA M_ <:gtiV~llt2s A.&12.<C21>.7"9,18 2,03 

oP!:n,.~ç(5t!: E,!:: Cl!b!TO. 
~ 

1.903.1~.2~5.52 3,91 

!IIANSf'r.ltrr:cus o" urtr:\0 
'tranar.,n:nclPs correntes tofA,:m.804.000.ÇQ 63,..C<t 

1'f'llnlllrcrênelo.a de Cpp1ta1 __t!9:l'28.CCO.CO 0.08 ...... W.4111.432.000,00 . 83,5-t 

l'.ut.tiCIPAÇ;;o 1M RtCEITA'OA VIUXO 

1'HI'I'Ilrer:Oncla" cilrrcmtca 1.3Q,.U8,51J~.94 3,23 

't""arw~rôru:tas de Cppltal A.!;!99.~~l-D71,r.'! ~ ·- u:.24t.733.~~.63 5,38 

TO 'r A. t. 227.<1151. 210.151."12 100,00 

O quadro abaixo evidencia a dependência 
do Distrito Federal com relação às Transfe
rências da União. que lhe repassou, em 1988. 
68.90% dos rec!lrsos arrecadados • 



Maiodel990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl- (Seção II) Terçi-feira 29 2485 

Deste quadro, verifica-se também que rela
tivamente ao período comparado, a receita 
própria diminuiu, a participação em tributos. 

federais estaCionou e as Transferências da 
União cresceram. 

O quadro abaixo mostra o desempenho da 
realização da despesa. 

Despesa Realizada, segundo Categoria 
Econúmia. __19~-

..e.s 

CA'I'EOOOL\ ECCl'ÓUCA. 
OCSrt:sA tJCSPESA I~.IZADI\ 

AU'l'OlllZI\LIA. VALO!! • 
~~ 

lltSI'fS,o\S DI:: CtJSttiO 

PHsot-1 e tneal"&OD ~la!:s S0,294.Ó26.883,00 47.005.781.220,38 93,62 

Material de Coo::ur.o · 3,933.518.HI~.l2 3.'9~2.245,997,54 99,71 

servi~ de '1'erce1ros tnclU";;IJ 11, ?!õ5.o401· Sl7 ,29 n.302.t~ . .,~e.st 9G,1S. 

tllverus ~pe$0.S de CU$te!o 311.110. 1('6.00 303.606.1542.92: ~ 

set!.\ 66.29-1.0"'..6.699 ,41 62.613.821.297,35 514,45 

'mfiNSf'mtlz;u.s ccnnom:s 
'rrl:n!;C', Jntr~~tab 101.PA9.COG,.JG9,00 101.647.029.378,67 99,00 

- 'Jr."l!ll'o a In:st, Prh~ 6.6'!'>4.0::0,00 6,.Ci4,SOO,OO 96,<0 

'fnln3C • .o Exterior• 3.911.0::0,00 .:J,goo.~.CG 99,'96 

'frtlnaC'. a Pe~ 17w4S4.6-1:!,300,00 17.116.672 .6S3,'JO 97,90 

~ d.a Dlvlda Interna 1.794.~6.0:::0,00 1,741.225.788,?5 91,01 

Centribulç:iio p/o f'J.SE'P 702.076.944,::0 102. e1e. 9112.75 100,00 

D.twn,.as Tr&'tSr. Cot"rcnte• X>,'!'l~.:l~i.oo 16.073.745'95 51.'!:'3 

"'"' 121.e72.67!1.&;l,CO 121.235.002. ~~4.00 99,41! 

"'IO'AL DESP, tatru:mt:S 1S8.1G6.93S. ";03,41 183.8413.829.891,<3 9?,71 

~Dt"CAPJTA!. 

1rmsrzra~.s .C.658.317.479,l7 3.f>t::(J,077.205,42 . 78,74 

~«s n::m:t:ro.:..s 11,122.265. '204,53 6,42S.5G2.97G,a:J 57,77 

nwtsr. x;:rn.·.:xrr~:.'!':t-;;.~:rArs 29, 9-4S,:JIIS.e3d, fl::l 29.2!9.6<!.13.~10,70 (17,64 

TRn:m'w A IfiSr. PRJV;iv.S 
.• 

l.CCO,C.O l,COl,OO ~oo.co 

l.'tm, ~\ t1V:tro\ ll:i'W:.\ 1.4Cl.B.'!~.O::O.M t.265.351.3:t:Z.G4 ~ 
10TAL ~- ~ C."J'll'ht. 4'/.127. ?'?J.~IJI,$'4 4n,718.Ci1S.175,59 86,40 

IO~I\'A r.~ cc:il'm:::!'~::::l.\ 29,ct'.S,OO - -
--.::::::;,1, c:~:.;J, '"'::!'#,;;"--1, -:-~.7 .~ 1ç,,;:~• .• 1 ~ .... 1. ~7 ,.1.:a • .;<:.'1,V:~ S5,.14 

Verifica-se, que o Governo realizou 
95,44% da despesa autorizada, restando um 
saldo disponível para empenho de 
10.727.309.143.33, não utilizando, portanto, 

.o- excesso dos créditos adicionais, no valor 
de 6.608.9!6.829,44. 

O valor empenhado foi inferior á despesa 
autorizada. 

O Balanço Orçamen~ário demonstra- que 
a arrecadação superou a previsão da Receita. 

V~ ressaltar a evolução real das despesas 
por fu'n~o no P.eríodo de 1984 a 1988. 

Evolução Real das Despesas por FunÇão. Per todo 1984 a 19Bé 

---------------------------------------------~---------------------
FUN~õES 1984 1985 1996 1997 1988 

--------------------~---------------------------------------------
Leglslal:lva 100. 1~3 .. !9 165.,00 ·19!,.50 4o7~0S 
Adm. e PlaneJanm:nt:o ·10-0 122.,18 146,.22 138,.70 206,.00 
Asrrlc::ult:ura. 100 125,.12 .150,.42 222;29 231,.06 
Def'csa Nac. e Se:g. Pública 1.00 151~?9 ·202.72 248,.29 463,31 
ICiDcu;.cnvulvlrncnt:o lh.·slo'nal 120.00 
Educacão e Cull:ura 100 131,.09' t4S.21 206,59 299 .. 79 
Habltar;Uc e Urbanismo 160 103,23 158",.28 140,44 285.57 
Ind. ComÉa·clo e ServJçO"S 103 142.65 204,.93 276,.2•1 371,.64 
SaúdE".e Sanean•E!nto 100 130,06' 137,.06 182,.58 313,36 
Trabi\lho • 100 176,.96 192,53 370.75 73.24 
Asslst. I!' Prevfdêry.cfa 100 153.13 210,86 274,.07 50~,.84 
transporte . 100 . q9_.45 137 .. 92 135.99 1~:>,72 

--------------------------------~-------------
T'OTAL 100 129,46 1S4.75 321,18 ------------------------· --------~-----------------

Fonte: Balanço» da Administração Central l~i\da 
(*) Ano Base 1997 
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Comparativamente, o quadro. abaixo mosw 
tra a evolução da participação percentual das 
sfiversas funçõs na despesa total do Governo 

do Distrito Federal, nó período de 1984 a 
1988. . 

Evolução da Participação Percentual das 

Diversas FunÇões na Despesa total do GDF. 
Período 1984 a 1988. 

-------M~-------------------------------------------- .... ----·--
01. Legisl<:\tiva 0,04 0,93 0,.09 0,.00 1 ,"07 
0'' Lo Aclm. c~ Plane.lamcmto 19,17 10,09 10,1.1 13,26 1~~,:"J0 

03. Agt'"lcl.lltut .. a .. 1,69 1, 9:i 1,24 
04. D"•f. Nat: .. Sr~'!.l. P•.ílJ. 10,44 12,21 13,60 12,93 1!:L.09 
05. De sem v .. Rcr~ioni:\1 5,65 4,.23 
06. Edl.lCi·\t;:f:\tJ P. cu1 t •n·a '26, 09 26,42 24,49 26,89 24,35 
07. Hi.\b i t: .. c;: Ut"ban i ~•no 7.13 4,07 6,11l 
00. I rnl • Com. " Ser v .. 0,39 0,43 0,34 
09 Sa,.!de "' San<~~am~nto 24,15 24,41 21,39 Z.~2, 00 23,57 
10. Ta .. abi.-\lho 0 ... 28 0,33 0,30 0,00 0,05 
11. Assist:. e Previd .. 6,20 7,43 0,5b 8,59 9,01 
12 .. Tra.nspoa .. t t-~s 3,00 2 .. 62 3,3~ 2,,57 1,77 

T O T A L 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte~ ~alar1ços da Adminlstraç;o Centralizada 
<*> As ~arcelas l'"elativas ~s f~r,~Se~- 5, 7 e 8, 
1985~ n~o rivelados .. ~ornam .. respectivamente, 

nos anos de 1984 e 

De um modo geral, em relação a despesa 
autorizada, a sua realização atingiu a marca 
de 95,44%. 

2.2 - Considerações sobre as Funções 
Ôl. Legislativa 

Despesas com o controle externo da Admi· 

r.e ·"·p 

nistração Orçamentária e- Flnãnceini do Dis-. 
trito Federal, a cargo do Tribunal de Constas 
do DF. 

Fun~ão Legislativa. Composiç:ão da Despesa. 
1989 

llEN011INAÇÃO 
PARTICIPAÇÃO (%) HA 

REALIZADO - CZ$ 
FUHÇÃO OEZPESA TOTAL 

02 - t"f:;cn1 h·.:v:-:io flr.:.rle-:-tra e< 
Or'Ç.:rJIC'ntô..rJa f:xto:-rna 

82 - P~vfdêncf~ 

T o·,. A L 

02. Administração e Planejamento 
Atividades de apoio à ação coordenada do 

Governo e a objetivos governamentais. Na· 
~ealidade, se considerarmos que em todas as 

1.659,g49,9G2,44 ?? ,16 0,83 

SS0,4G7.027,1l6 22,&4 0,24 

~.4i0.~1G.9G~.90 100,00 1 ,07 
-

outras funções existem tanl.Qém dispêndios 
com administração e planejamento a despesa 
global do Governo com toda esta atividade 
funcional e consideravelmente superior a 

12,20%. 
São executores da Função Administrativa 

e Planejamento as seguintes unidades orça~ 
mentárias: L. 
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• CabhmtE' do CovC"n1n-:for 

• Instituto de TccnololJJa Altem~tJ..,à ••••••••••••.••• 
• ProcurndorJ a...ccrnl' ...................... : •••••••••• 

•• Secretaria do Covc-mo ••• : • ....................... ••• 

• htn. da C!dode SatélHê d,:) NÚcÍeo l!anc!e-irante • ••••, 

• Adn~ Rt>e!onal do Clól.TI<l (AA-II) .r ••••• ~ •••••••••••••• 

• /tÓ'Il,. Re-etonal de T~tfnga (RA-III) ••••••••• .-•••• 

• Adn. R.?"g1onal de Dr.o.zlMdJa (RA-IV) •.• : •••••••••• ~. 

• Adn. l!:er::!onal de- SobradJr.hO" (RA.-V) •••••••• ·.: •••••• 

•• Acll1., Rc-gfonal de PJ2.0altJna (M-VI) ••••••••••••. ; •• 

• Adn. do SCtot" n<.>slc!C'nc{al 'Ind. e- Abastecime-nto •••• 

• ActtJJnJstração ele Ccil~d!a ................... • ••••• 

• Secretaria de AênfnJstr.:u;:5o ••••••• ~ ••••• , ••••••••• 

• Inst. de De-senvolvimento de P.ec. ltt..."'lll.U10s ........... . 

• ~retor1a de FJnançM •'•••••••:•••••••••••••••.·••• 
• SE-cretaria de Serv~ços PÚblicos ••• •••••• ........ . 

• ~N'tarfa de Ca:unfc::ação Soei a.! •••• , ....... ••• ••• 

. SUbtott:ll .................... ;. •••••••••• 

• Ccnp. do Dcscnv. do l'ló:lnal to Ccntral....CCDE:rlA'i ••••. 

Total ••••••••••••••• • ••••••••••• , ••• 

S!:! 
1.053.752.900,75 

43.204.830~34 

1.072.332 .276. 71 

919.291.098,74 
168.~20.976,09 

317.954.130,53 

426.605.217,59 

113.321.492 .a2 
006.161.119.84' 

1G6.626.689;Bd 
200.025.757,55 

206 .. ro8,S86,5S 

4.111.829.667,36 

:m.eót.l~s.14 
6.865.23S.g28.63 
9.204.876.217,49 

· 't.ooa.9s?.7C6,71 
26.358.516.779,72 
1.259.t)li9.250,CO 

27,G27,566AOJ9,72 

Terçacfefra'29 2487 

!! 
3,es 
0,16 

3,88 

3.33 
0,.61 

l.15 

1,55 
0,41 

o.75 
0,60 

0,12 

0,75 

14,.B8 

0,98 

.24,.85 

33,32 

3.65 
95.44 

~ 
lOO,OJ 

3. Agricultura 
Dispêndios com e desenvolvimento da 

agricultura, agropecuária, promoção-e exten
são rural, transporte e rodovias vicinais, além 

_de conservação de recursos naturais, a cargo 
dos seguintes entidades da Administração In
direta: 
4. Defesa Nacional e Segurança Pública 

ManutenÇão e desenvolvimento das ativi
dades excecutadas e coordenadas pela Secre
taria de Segurança Pública. 

Participaram desta função: 

S~cr€tarla de Seg. Públlc~ 
Polrcra Ml1ltar 
Corpo dei Oornbc l r os 
Oe-parto:~.mento ele Trân$ito 

Cd 

9.733.870.879,64 
i7.680.99i.829~4i 
6.420.600.32iy03 

i.000,00 

33.335.464.030,.09 

29-,.77 
5~.26 
18,.97 
18,.97 

5. Desenvolvimento Regional vimento económico económico social do DF 
e da região geoeconômica. 

rança Pública, Educação e Cultura, Habita
ção e Urbanismo, Saúde e Saneamento, As
sistência e Previ~_ncia e Transportes. Função- própria do Fundo de Desenvolvi

mento do Distrito Federal - FUNDEFE, 
que tem por finalidade promover o desenvol-

Os recursos alocados ao Fundo reforçará 
a açáo de outras funções: Administração e 
Plane:jamento, Agricultura. Defesa e Sego-

Os Cecuisos do Fundepe teve a seguinte 
destinação: 

~l------------------•--f_r __ u __ c_o __ • ________________ -4~-------•-·-•-------cl---------•-•_• ______ __ 

OI 

02 

•• 
c< 

!!:.!! ~ 
r~~tuç3o da Obra~ de Urbonlanç.o1 

••) PhnÕ f'J loto a St'toru 
b) CtdadeD SaLéltte• 

Conlltl·u,;io de F'~:~rque.a nc:erco.tlvo~ e O:e-ãPortfvo~~:l
a) rlnno l•t loto 

b), Cld.ade~~: SQtC.U te! 

J"t)loot~iü de Ca.1crto:J de~" P!U'dn111 - Cld~u- S:ttéUtu 

rxtCUÇÃo 4• Ol.>r~ do /lrçllnçSo do .!>t•toou ~ I1LRI11-...çào f'Úbll - -•) ,.lano PJ loto 
b) Cld•de• SatC.llte• 

t.t3S.95o.ooo.oo 
t :o2'.t.Gos. o101. 77 

~o.soo.ooo,oo 

51,!!'•9.:195,-t'J 

o.c~s:J.o.ooô.oo 
S$,3~7.065,:!' .. 

Gt.,"-:~<.a,<!<J 

»3.9.3<(,117.32 
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. 
i1'til T 1 T U lo O S. C7.S CrS - --:- . -
•• Conbtrução de Par~ue• . t•rv-Lçoto Ad"'tnt•tratlvDa 

•• E~:ccu~ii:o de Obras de ttolhoramontosl 

' 
a) Ph:"'o Pl~oto 59.30& .~20,00 

~)-CSdadca Satéllte• tsa.$:10.~46,<'~0 '717,916.566,40 . -01 b.eevçio '1!11 Ct:lra.s e tqJI~nt.cs ~ S!t.tc:tA c!~ Tra.-·~;:ortes 

•• Con•tru(iio' de tetrad:~.• Vlelnah 

•• txceuçDo de c»rn=~ 1t tcru'~cmento11 C:0 Shte'l'.a. ~ Sar.c-..ento O.á 
•fi:: o, lne lu:.!VCl TOLttt:w::tt.o d~t Lh::O -

so Elu:cu;~ óO ctlrtU e tq • .dr•~n:nto:; do Sl~':.cna de ~e 

u l:xtc~~õão â Cbr&!J • Equl~ntos do StsiCIIil."' Msl&tinel"'Co 
~n.nl t.u'la -.. t:..1-ctr;:"~ cl-1 OC1n~'1 o t'•tul(':~r.nton cb Slntt.•r,.-1 ol..:l A.-.olo ;d Al.lvl 
d.adea l'n::d.ltJv;l30 !neiWJ1Ya n.1 llo:j! :~ Cc!cc:~;c.nô.lca C<1' ll'ro:~i U;l 

n txecU7f.o ~ Cbr<UJ c:: RccqtJip.:ment.t::t ~oórc;~s e&:::Ic!ên::J..., Of! 
cla.ls 

14 be~Do c!e Cbn3 e tqulp:r.nento:~ do S!slea:J. ~e ~;unw-a;a P..J. 
bllca 

lS l:xeCt~;5o ~· C,r~ c I:QJi~ntos do Sbter.a de tdl:a;õó e C\.tl 
tuna. . -

16 A.nen~'\;:<'"lO l'cP'.JlnclCI!Ul C!!l tnoer;!~la, lne!u:tlv. na "('''i:, 
Ccoc:eot~lea 

l1 Cautn.-ç~ de .A.,:f'OIIiltl:ll. 1nclus1-ve nA l:C"C'~ Cc~cc:n&:!lea .;. 
D~lua 

lt Dcsenvotvlo::nt.o c:cn~lrJco • Tccnolêetco 

lt h.nw.."toto dco C~"llt.,t de [irpt"C'S.UI 

Cio) C~f*."Uidll de"'""' • f:'IC.OtO~ ~ .Ora:Jhta • eA!:sD 

bJ Soo:lM"tct dO IL"l•lt~~o;f'.:::~ do fnto:recsc Soe tal Ltda- !UIS., 

to Ç~rll'lths 

Sl'!HOTJ.t. 

~f.t:~ 
OI V.•lcor tt v·M•·d~) r'"' I•:Ot! .. l':,":"o':., t!.: ltr,'l.·:fU.\ SIA, ('l;ll':l ol\"''Ut:.=~ - c:..t"""' fln.v..:l:•·•·f\l ... l ;, ft'L~~·o•.r:.,, l··,~:····n:t:l~..i.l .. ·:<tp:•:.,:ora.i' 

------1 "il'j':t.!. C!.!':"!. 
fcr,:r. .. -. o ., ...... .rf',u.t ..... ,.IJ.\1., r .. , .. ,fr. 

06. Educação e Cultura 
Atividade de_ manutenção e desenvolvi

mento da educação e da cultura no Distrito 

Federal, a cargo das Secretarias específicas, 
Fundações e outras entidades_com que se arti
culam. 

Soe~torja da Educa;ão ••••••••••••••••••••••••••••••• 
, s'Cerot:orSa d<l Cultura •••••••••••• ••,,., •••••• , ••• , , • •. 

1.17~.Ót2.7~S,4? 

,1l.09.C,300!0? 

Jo224,024,,SÃ,25 

2~.ooo.ooo,oo 

l27.u&.ooo,o0 

l67,t.~,,OI;,3 0 '1;J 

•• 720.69B.032,7S I 

5S<t.tS1 • .382,lS 

.. 65,581.'U&,C2 

-
a • .cu .coo.oo 

-
lS.OCJO.OOO,f',rl 

--
B.9~D.,4l.~jl,~~ 

600.0ClO,'=rC0,(10 

-9.~C::l,í,.::.~JI,·~~ 

Os recursos 'Orçamentários específicos tive
. ram a seguinte destinação. 

~ 
596.72S.330,Il2 
ros.22a.sss,97 

, Scc~tnria Cc Viação c Obrns ••••••••••••••••••••••••• 4.570.000,00 
• F\Jnd~ç5o Eduçncfo:~nl • •••• ••••• , ., , ••••••.•• , ••• , •••••• · 52.139.768.047,97 

1,09 

0,37 

0,01 

95,34 

2,05 

0.,10 
0,89 

0,15 

, f\lndaçÊ\o Cul turaJ. ••• , ••••• , , ••••••••••• , •• ~ , " , , •••••• 

, Ccnp. Urb<>Jlhado~a d:t Nova CD;>l tal c!o B~,Sll-NOVACAP 

Dcpart=nto o:le Educ, f"Js!ca, Esp. e RçcreaÇão-DEFEil 

• Arqu.S:vo PÚblico ••••••••••• •.•, •••. ,, •• .,, •••••• ••• •• ,; 

Observe-se que a Fundação Educacional 
do DF absorve 95,34% de toda a dotação 
or_çamentária. 

A Rede Oficial atendeu, em 1988, 352.705 
alunos, correspondentes a 76,6% do total ma
triculado nas escolas públicas e na rede priva-

1.122.170.927,00 

52.709.000,00 

486.211.629,32 

83.731.853,24 

da, que ficou com 23,4% do alunado. Ressál
te-se que as matriculas na rede oficial cresce
ram apenas 4% em relação ao ano anterior. 
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Com a ressalva de que os recurso~ aplicados 
cresceram 625.55.%, enquanto que a inflação 
foi de 933.62%. 

7. Habitação e Urbanismo 
Função executada por doze órgãos da Ad~ 

ministradção Direta e pela Companhia Urba~ 

nizadora da Nova Capital - Novacap, com 
a seguinte destinação de recursos: 

, ~rotarta'd~ VJaçãO e Ob~ ••••••••••••••••••••••• 
, Sec~tarJa d~ finanças ••••••••••••••••••••••••••••• 

·' SPcrctarJa de s~rviço~ PÚblicos •••••••••••••••••••• 
• Seorvt.ço AutÔncxno de LSmpcza Ur-bnna-SW ••• , , •• , , , • , , 

, AdmfnJ~trn~~o do NÚCleo ~ndclrnn~ •••••••••••••••• 
I AdninJstraçii.o f1(•r.Jona.l do c:Jii:\ I I I 11 I I I I I I I I I I li I I I 

: Adnlnistro.t;ilo ne-r.rCY.kll de Tngu:tlfrl,Crl , , • , , , , , , , , ,, , , 

................ AdnJnfstr.:t-;;'io r:r·clonn.l 

, _Actnlnlstr"çZi<> lh'glono.l d~ .Súbt·nd Ioth o .••••••• , , , , , , , , 

, AdnJnJstr:••;Õ-::t A'=Cfonal de:- r1o:tt,l:-Jt1r.a ••••••••:•••••• 

\ .Actn. do s,:tor ~~N~fd·."ncf.al, lnd. C' A!J:tst.ccJ:n~.·nlo •••• 

• Adnfni~tr~~~o ~~ C~ll&r.dln •••••••••··~··••••••••••• 

Estas despesas, se agrupadas por pr~gra
mas, poderiam ser assim inte"!pretadas: 

Adril ln i stl"ac;:ffo 
. flab I t õ.lc;: fio 
Urbanismo 

rot'AL- •. , • • •' • • • • •. • • 

~ 
1.454.200.250,94 
2,GOB.082.660,CO 

861.072.999,08 

4,506.592.993,54 
3ll.077 ,027 ,CO 

117 ,1)64.935,30 

-137.394.977,67 

35,2S0.82G,CO 

G4.GC:O.<Sl ,oo 
57 .009.&1!>,00 
09.1J97.915,66 

210.003.870,00 

3. 7Q.?, ~'IJ.OYJ,O.") 

13 .(li);> .4~9. 7!>9' ?.•1 

Ser v I ç:os de Utilidade Pública 

31,93 
·10,79(l!·) 

5,61 
"43. 67 (Se-I" V l ç:-o 

Se1: v i ç: o~• 
nizaç:ão> 

de Lfmpf!':o.:a 
P~.H,l.ico!:> e de 

.!! 
10,48 
18,79 

6,20 

32,46 

0,27 

0,85 

0,99 

0,25 

0,41 

0,1'11 

0,65 

1,51 

;>6,67 

100,00 

Urbana, 
Ua"bi:\-

·C*> Valor conslgnndo • Secretaria de 
programa de.~abitaç:-5o popul~r. 

Flnan~as ~ar·a ~fnariciarnento 

8. · lndústria, Comércio e Serviço 
Função voltada para o desenvolvimento de 

politicas de apoio à iniciativa de estímulo à 
produção na indústria, comércio e serviços 

Cz$ 

pertinentesâs fmalidades de BrasíJia, a cargo 
dos seguintes órgãos: 

Secretaria de Irtddstria, . 
21 ·~21 

"78,79 
Comircio e Turismo •••••••••••• ·.~ •• l60.692.799,53. 
DepartamEntn de Turismo •••••••••• 596.897.141.59 

9. Saúde e Saneamento 
• Função voltada para a melhoria do nível 

de saúde da população, preservação, controle 

e uso adequado dos recursos naturais, assis~· 
téncias médica e sanitária, controfe e erradi~' 
ca~ão de endemias transmissíveis, inspeção: 

C:S 
Setrctarla de Sa~dc~~····~···~···~·940.194.621,8~ 
Scc~ de Servlç:os :,•1b~ fcos ....... -.1-110.244~507,14 
Sec:ret:aria de: Fir.anç:as~ ... o .... ·;... !C.000.000,.00 
Instituto de Sa•.!dc do or.·:· •• ~ •• -~ ••• 024.443 .. 637,94 
fundação Hosplt31t\r do OF' ••••••• 50.032.1S0.409,4S9 

T O TA L 52.925.04!.336,70 

sailltária, á&ua;'C:Sgoto e saneamento, a cargo 
dos seguintes órgãos, com a respectiva desti~ 
nação de recurs'os: 

X 
1,78 
2.0. 
0,02 
1,.56 

94,5'3 

100,00 
------- --.-------------------------

Estes Yalóre:'s a~~ef'rtdos .~of" progr~mas darfàm a 
~~oegulnte c:ompasic:t\o: 

Sa•.hlr.: · ~ ·• 97 ,.1J7:!. 
Sanc~mento . 2,.13:t 

Tol:al 1o_o;eo=: 
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A Fundação Hospitalar absorve 94,5% dos 
recursos dessa função. 

nªçóes e 2.724.117 exames complementares; 
números estes que não têm acompanhando 
o crescimento da população. Várias obras fo
ram executadas ou tiveram andamento. O 
Relatório registra dificuldades devido à es
cassez de recursos que também atingiu a área 

10. Trabalho 

Além de outros dados da realização do go
verno, ressalta o relatório a pi'odução em 
1988 de 1.320.425 consultas ambulatoriais; 
1.349.482 atendimentos de _emergências, 
17.102 cirugias, 25.157 partos, 62.69:fíriter- - de saneamento. 

Objetivos de Governo voltados para a for
ça de trabalho e os interesses sociais, econô
micos e profissionais do trabalhador, num 
contexto global de desenvolvimento sócio-e
conómico, a cargo da Secretariã do Trabalho. 

Os recursos tiveram a seguinte destinação: 

Admlnistrac;ão 
Promo~io do Trabn)tlo 
Asslst@ncfa ~inanccria ao 
Clube do Trabalhador 

Cz$ 
120.Ç!60 .. 5l6,41 

1.059.000,00 

1 .• 700.000,00 

t'23.1?9.5i6.41 

7. 
97,75 
0,0b 

0,39 

100,00 

11. Assistência e Previdência menor, ao trabalhador e ao presidiário; for
mação do_ património do servidor público; 

ação comunitária, inatiVos e pensionsitas. 
Atividades previdenciárias ou assisten

ciais, quais sejam: serviço social; amparo ao 
Os recursos tiveram a seguinte destinação: 

• SCerctnrJa de Adnln1strnç50 •••••••••••••••••• 
• Scc:rc~la de Fln::u1çns •••••• _ ••••• ;.~·-···••••• 
• Sc-crcto.rJ:n dr::- Serviços Soclo.ls ............... . 

"• ScCI"t"tat·Jtt de Zcr.urnnc;a PÚblico. ••• •· ••••••••• 

• rol Ir. :ln Hill t:;u· o o ••••••••••• , ....... • • • ••• 
•• o, • 

• Corpo de lk::nhcJro:~ ·.·••o••••••:•_•_•_·~···-~· 
f\lnd:tÇr..o do Sa1vJço 5vclo.l o o ••••••••• • •• •., 

f\lntlnçOO do ~'U"' llO TrM.."'l.lh.."ldor' Preso ...... . 

To\:nl , ................... . 

2?::!. 
8.S4l.B27.9ÓO,Bl 

702.87~.942,75 

228o919.953,80 

2~?30.883.177 ,12 

2 .!J21 o214 .3G3,02 

2.S92o40l.~G,85 

~.G58o049,0'l5,00 

414. OOt. 13~, !..~ 

22.021.0?.4.17~,G7 

Destes recursos. 74,41% destinam-se a 
atender inativos e pensionistas, assim distri
bu!dos: 

Ge~retarla.~e Admio'istra~~o: 
Sec. de· S~g~rnn~a P~l,l lca 
Pol ícl ''' M 11 I bu·· 
Corpo d~ Bomheiros 

38,79 
.12.,40' 
11.45' 
1L77 

74,41' 

30,79 

3,19 

1,04 

12,40 

11.-1~ 

11,77 
21,1G 

~-0,,0 

100,00 

Os Programas de Assistência ao Menor e 
Ação Comunitária aterideram, respectiva
mente, 208.434 e 35.733 pessoas, reSultados 

ditos pouco satisfatórios pela carência de re
cursos, 
12. Transporte 

Ativldades a carco da Setretaria de~ 
' Cz$ 

V i a~ão e O-bras 
Serviços P~bl lcas 
Pelos seaufntes drgfios: 
Administra~~o da Esta~~o 
Rodovi~rla ~€ Bras{] ia 
Departamento de Tranjlto 
Qep. de Est. c Rodagem 

TO TA L 

764 •. 854 .. 502 r 46 
73.919.06'1,00 

160.625.8:l5,64 
865.907 .. 259,00 

2.320.41Q.l0~,06 

4.005.436.771,96 

;;: 
19,107. 
1,84 

4,00 
17 ;13 
57,93 

100,00 
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Destes recursos, mais de 56% destinaram· 
se a atender despesas de manutenção admi
nistrativa do DER/DF, AERB e do Detran. 
Os restantes 44% foram aplicados em ações 
específicas de construção, recuperação e me-
lho ria de rodovias, abrigos e termin~is de pas~ 
sageiros, sinalização de rodovias e vias urba
nas. 

transporte urbano um Proj_eto (Prioridade Ff
sica e Operacionãf para ônibus) não foi exe
cutado e outro (Sinalização de Vias Públicas 
do DF) teve execu~ão abaixo de_50% qUando 
se sabe que Brasília tem elevado índice de 
acidentes de trânsíto. 

pais programas,--óu sej, o o componente da 
administração e do planejamento embutido 
nas outras funções. Sob este ângulo, a ativi
dade fim do governo soma 76% da despesa 
total, enquanto a ativida<je meio consome 
24% 

A função Transporte teve várias- realiza
ções, como a construção e manutenção de 
rodovias e vias públicas. Mas, na -área de 

No conjunto, considerando todas as fun
ções de governo, observa:se que o custo da 
Administração f! Planejamento governamen
tal sobe de 12.80 para mais de 24% se inCluir
mos nesta função o gerenciamento dos princi-

2.3- Resultados Financeiros 
A partir do Balanço Financeiro, em confor

midade com o anexo 13 da Lei 4.320/64 (pág. 
80), podemos fazer o seguinte resumo ana

- lítico: 

Receita 

Orç:nmcnbk li'\ 
€~:tra-orçament~rJa 
Saldo do E~-:ercfclo Anterior 

~27.~61.210.75!,42 
61.495.804.405.85 
~-426.310.726.30 

T O T A L 
Despesa 

···~or-C:amen t. e:\ r .1 a • . 
t>:\:l"a-or~amCZ"nt:ar 1as 
Saldo P.to\l"a 1989 

291.383.333.963,57 

224.567.448~667,02 
33.917.805.919,34 
32.893.07?.~77.21 

291.383.333.9ó9,57 

A receita autorizada que foi de 
235.294.757.810.35, deixou de ser arrecada 
em 7 .833.547.058.93~ razão por que a Receit:i 
realizada ficou sendo de 227.461.120.751,42 
deste valor forani empenhados 
224.567.448.667.02, efetivamente foi pago 
196.642.208.116,39 e inscreveram-se 
27.925.240.55?163 em restos a pagar. 

A diferança entre as receitas e despesas, 
orçamentárias e extra-orçap:~.entárias. mais- o 
saldo do exercício de 1987 dá 
32.898.079.377,21, que se constituem em dis
ponibilidades financeiras no final do exerci~ 
cio. 

2.4- Resultados Patrimoniais 
Dos Balanços Patrimonial e de Valoriza~ 

ções PatrimoníaiS, -realizados em conformi~ 
dade com os Anexos 15 e 14 da Lei n~" 
4.320/64~ pode fazer o seguinte resuno analí
tico. 

Resumo Analítico do Balanço Patrimonial. 

CRUf>O~/COt/TAS · 

~f'HIN:CF:TOO ·- -

i C!r.pon[vel •• • ••••••••••••••••••••••• • ••• •. 

·Vincul9do ................................. 
RcaUzÓ.vcl • o o o o o • • • o o o o o o o o o o o o o o o o o I o o • o o 

SOMA .................................. 
RESULTADO f'~IOI!NI'F: -. -

Re.sponsflvc.-t:J. por 0~-:.pcsv.s ................. 
ATr-10 I'EI11·Wrr:NrE 

Bens ~tóv'!!is .............................. ._ 

Bens Im5vc1:os ................... , .......... 
P?f't:1clp.:~çÕcs Soc1etár1EIS ................. 
FtmDm: ................................... 
C\lt1"09 f\lndo.:; E!:peel.ais ................... 
Crédito .P/ At.."":!Cnto de Cap1W ... ~ ......... 

"Dlverso.s . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . ... .. . . . . 
SOMA .................................. 
AT I.V O REAL •.• ...................... 
~ PATnU-!0.'-'II\L 

De Exerdcios Anteriores ................... 
Reeul tado <:!<:" Ex~re{clo .................... -

PASSIVO RrAL A DESCODERI'O ................ 

Variações: 1988 

VALOR - Cd 

30.S70.6G6.G91,50 

2 ."327 .39·0 .• 665. 71 

2.687.010.650,01 

35 .5BS .69fr. 2JS .~2 

13.912.626,81 

860.6Sa.B27,99 

297.355~603,55 
13.591.639.106.27 

12 .579. O·tS. 08<1 I 20 

ti.oG5.5aa.s43,52 

1.057.500.017,36 

268.852.059,03 

39.7,10,570.~~1.9-1 

?5.340.481.483,97 

(4.175.652.177,3q) 

12 .. 919.25-l~ 
&. 743~~L~1J. 

--r._.;.atv,.::-.)-l: 1t6i, '" 

% 

40, 56 

09 

--2.! 
24 

3, 

3. 

"· 
O, 02 

1, 

o, 
18, 

16, 

14, 

1, 

o . 
52, 

100, 

(61, 

161. 

100, 

14 

39 
04 

70 

69 

40 

38 

74 

00 

92) 

n 
00 
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GR!JPO!>/COriTAS • VALOR - Cd " I'ASSJVO FifW:CF:Ir.O 

Restos n r.nnac- dê' 1 9EIS • , ••••••••••• , • , •• • • 27.925.~~0.~50,63 34,02 

DepÓsitos •••••••••••• , ... , , ,, , •••••••• • • • •• 

S O M A ,, • ,, • ,·,. ,, , •• ,, ,, •••, •• •• • • •• •• • • 

535.612.3?0,!19 ~ 
28.461,052,871,62 34,67 

~~Pfl'!f'JF~[!]_ .. 

ltco:;.pc:n:;ob!.llt!.:.d"t r.m 1\pl.lrtv,"iio • uoo••••• .... 13,912.13:!6,81 0,02 

~~~ 
D!vid.."\ t"u1d,do. Intcm"' ••••• • • • •; • • • • • • • •: • 

PASSIVO Rê. AL ••••••••••••••••••• 

53.609.119.~r,~.95 . 65,3!:. 

n2 ... oa".oa5.•1Gt,3fl 100,00 

f..CXUE: IW/II'JiO I'ATIIliX'lflAL 00 Ol!.i'ln11"0 ffDClVJ.. IU-:FF.ru:ltrG NJ 

Os dados do Balanço Patrimonial de 1987, 
comparados a este de 1988, revelou que a 
participação do Realizável no Ati v o Real pas
sou de 22,74% para3.57%, mas o Disponível 
passou de 16,29% para 40,58%. 

Quanto ao Passivõ Real, 65,31% corres
pondente ã Dívida Fundada lnterna, que au-

mentou 8,6% com relação aO an~ ante rio:. 
Ainda com relação ao ano antenor, o Attvo 

Real cresceu 560% e o Passivo Re~l1.033%. 

Ao final do exercício de 1988, o Balanço 
das Variações Patrimoniais acuso.u UPl déficit 
de 10.919.256.154,71, e o Balanço Patrimo
nial, em decorrência dest~ valor e do saldo 

Fundo de Ocsenvolvlmr.mto do DF .• 
Fundo de J':'inanc:io.H1~~:ull:o paJ"a Á!JIJ~\ e Esgoto 
fundo de Habltaç~\u Populo;u" de) Dr-
Fundo de De:-nenVol v i 111e:nto de Re.ç .. Hunianos 
Fundo de Sadde da Policia Militar 
Caixa único elo .Sisl:.ema de transpol .. tes 
P•.1bl icos .Colet ivc) 
Fundo d€ Sadde do Corpo da· Bombeiros 

O Relatório do Tribunal aponta necessi
dades de providências que deverão ser toma
das pelo Governo do DF, especificamente 
pela Secretaria de Finanças, visando a regula
rização contábil do Fundo Especial de Habi
tação, carência que vem desde 1970, e do 
Caixa Único do Sistema de Transporte Pú~li~ 
co Coletivo, além de proceder a verificação 
da existência física de ações e títulos de valo
res referentes às participações sOCietárias. 
Fundefe e Fundhap, providências que ainda 
estão pendentes. 

3. Gestão Económica, Financeira e Pabi
. monial das Entidades da Administração ln di
reta. 

FCDF 

FEDF 

FHDF 

FSSDF 

FZDF 

De todos os recursos alocados ao Governo 
do Distríto Federal, Os órgãos da Adminis
tração lndireta (Fundações, Autarquias, Em
presas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista) receberem mais de 82% para a realiza
ção de suas atividades que representam a 
maior parte da administração pública do DF. 

FUNDAÇÃO 1984 1965 1986 

TRANSFF.Rf:i!CIAS ~: 88.39 89,12 55,92 
EVOLUÇÃO 100 101 63 

TRANSFCRtNCIAS ~ 98,23 96,36 ,979.;0 
EVOLUÇÃO 100 100 

TRANSFEn~~JCIAS " 85,93 89'.10 79,30 
EVOLUÇÃO 100 104 92 

'l'RAUSFE:nf:riCIAS >I 94.75 89,49 31 ,48 
EVOLUÇÃO 100 1G6 108 

TRANSFF:RttiCIAS.~ 54,15 62,24 G3,70 
EVOLUÇÃO 100 115 118 

-fa.ITE: Bl\l.JIJJ;OS DAS f\.'r.Df.ÇÕ!S .. 

ao ano anterior, lim Passivo Real a Desco
berto de 6.743~603.977,41, devido, pricipai
mente, â correçáo monetária sobre a Dívida 
Fundada Interna. 

Os Fundos Especiais do Deistrito Federal 
apresentaram em 31.12.8.8, os seguintes valo
res de Património: 

12.579~0~84~ 
9.846.920.0(4~07 
1.~93.157.007,23 

67.238 .. 20 
47.956.!27,28 

3.549.30?.501,80 
10.944.715,70 

De um modo geral, a situaÇão de absoluta. 
dependência das Fun~aç?es, das tran~ferên
cias do Governo do Distrito Federal nao tem 
se alterado substancialmente nos últimos 
anos como se pode ver do quadro abaixo. 

·Em '1988, a elas foram transferidos 
111.108.200.833,69. 

Evolução das -Transferências do Governo 
do Distrito Federal, e sua participação nas 
Receitas das Fundações. Período de 1984 a 
1988-

1987 .. 1988 

76,30 68.52 
86. 77 

1:16,55 98,78 
98 100 

69.13 76,4~ 

80 89 

71,01 93,05 
83 109 

52,34 6G;45 
96 122 

·a...: A FtiNI\P sorr.cnte 1nlc1ou suas at1v1dades em novembro de 19BS. 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) - Terça-feira 29 2493 

O patrfm8nlo ttquido dessas Funda~ies teve os ~e
sulntes valores no ~lnal do exerc{cJo de !903: 

Funda~ão Zoobotânica 
Fundaç5o Educ~clon~l 
Funclaç:ãct Cultura 1 
Fundaç:ão 1-to~;.p 1 ta 1 ar 
Fund. do s~rvi~o Social 
Fundação de Amparo ao 
Trabalhador Preso 

703 .. 643 .. i0!J,i5 
1.899.~75.936,R9 

325.847.807,.65 
21.636.909.458,17 

313.700.165,46 

10.530.611,71 
--------~------------
~4.898.287.085,01 

~-1.- ~utarqulas 

hs trans~ErDncias ~o 0(1: para as autarquias e 
sua .partI c I po.ç:ãcJ na rccr! i ta t otcú s"âo most n:\dos no quadro ab.;:d xo: 

AUTARQUIAS. Receita total e tran~fer~ncfas. 1908 
-------------l--------------------l------------------l------------

1 I TRANGF. DE RECEI-IPARTICIPA-
ENTIOADE I RECEITA TCTAL I TAS 00 GDf' Jç:M DO GDF 

l l Cz$ l 7. 
-----------1----------------,··I··------'-------------1----------

0.E .. R I 3 .. ~:i'35.763 .. 1C!i .. 4~ ·I ~.e.;;:.,q:~6.4'3lh~:.! I D't,f~C 
OET~AN I 2 .. :~.·,~ .. :;:!:· .. ~7 :~~ .. , .. 1·; ~ 6~>.1 .. b;~4 .. ~~Z' .. ~0 I :;-::.:;,.~0 

---- -------.... ·---1-·--·-- __ ,_,, __ : __________ . . ·-----· ... -·--- ... - -·· -~·-1-...: .. ---·-----
f'"ont:c: Ocllnnç-o!:> d~ Adr.Jtn l'!:>tl-a;;f\n c·er.tl-al i~~ • .H.Io':\ E Consol fdaC4l dt') Com-

. plc:1o t.diL1ini:~!:1·.ü ;...,.,J · 

··O t~•Jadro abal::o mo~:otra a f.~V()}FJc;5cl ela pal"l: fcipn
ção das trt.nsf"crência~; tla n<.ln~lnl'!.>tL"aç:i\o DlrEd:n na Rr.ccltn To;:nl clao;; 
t.•:~~~rr:•Ji;.,~., ,,.\:··t..:-.:o.:;n::..• .~ .• ::o~a•l't~ · .. ~ 1 •r·~J::.to·t.~~~iVc\ incJ~pt.~ru:iCnci&:t :.Jc;, De-
t:ran com relaç:S:o a eo;:;.tas "trans·fqrências.. · 

AUTARQUIAS. EvoluÇão das trasferênclas. Per lodo 1984 a '1908 

·-· AUTAttQUIA 198-4 J'9C5 1986 

IÍETRAN TRAN5FJ:Jtf:t~IAS % 54,19 61,29 63,22 
, EVOLUÇAO 100 113 117 

DER TRANSfi':H~NCIAS ,; 92,99 ~6.01 93,42 
EVOI.UÇÃO 100 103 100 

FONTE: BI\LAUÇOS DAS AUl'AUQUIAS 

()b.!J,! CCJTo rt'!'<:""r~'n-::Ja ao ~:-<C'"rclclo do I9Sll, for-;r.~ consl~rados 
.cs tot:t.ls das trElllSCetf.nctM Cfr1"'nh~s pelo CDF'-

. l9B7 1908 

56,34 20,96 
104 53 

9B,56 95,35 
106 102 

O PatrimSnio Ltqui~o destas Autarquias cresceu 
2.7!6~ em relnçflo a 1987. 

Oepart~n1er1~o ·de Estradas 
de Rodagem - PEH 
Departamento de Transito 

T O T A L 

906 .. 570 .. 741 .. 46 
507.452.539 .. 03 _____ ,_ _______ ,:., __ _ 



2494 Terça-feira 29 DiÁRIO DO êtlNGRESSO NACIONAL (SeÇão II) /,4aio de 1990 

3.2 - Empvesas Públ fcas 

Somente as tr&s Empresas Pdblicas referidas no 
quadro abaixo foram tiubocnclonada~ pela Admlniwtra~io Central, num 
total de 5.623.552.260,00 

EVOUX:ÃO [L"ê__'l'rt'J'I~F"fJ:~~:t:I/\S r. S'Jt\ I11\Jlt'TCif'>JI.têÃO 

~ ~ ~ CUli?Lo\!l, E"'.!:!!!.~ 

EMPRESA 1984 

ÇODEPLJ\N 
'l'nANSF'Eflt:trCIAS " 31,17 . EVOLUÇÃO' 100 

TRAN,!:f'F.Rf:.flCIAS " ss,ns tMATER ~ 

EVOLUÇÃO 100 

NOV.hCAI' 
'l'tb\USFT:Ilf::ICIAS l: 43,60 

EVOLUÇÃO 100 

l'CtirE: l!t\IJJ~;c:; n\ C!"C~l'li'Jf, fNI\Tm E NOVAC.AI' 
t; JJI\I.JIJJ:,:O CCU::OJ.IDAOO 

1985 .1906 

50.44 ·ss.s:. 
f62 178 

65,14 57,00 
117 102 

Sli,GO 511,07 
130 124 

1987 19138 

38,20 31,99 
123 103 

59,12 B0,7G 
106 145 

<49,00 50,26 
112 115 

o quadr0 d~s Emprc5~S rdblicas do or d r?latlva
nH~r}lf.• t"l')'•l"l,.~·n~ t•l"::l'rlõ\t;, r:(Hnn •: C.t.FTf1. t)f"atir:<'• prc-~t;nr.; \~tth!ãidi~~dn--=·-·:; 
cn1presas c:oltHJ "'· lr:l~:~.f'ICt\f' vcndc~n lr.:.·rrenos cpJa- ncuJa Jhe c•H>t~w<:Ho~"'; 
dar o ~otlvu porquu os rcsult~duG opcracjonais pr~ctsam ser int~r
pretados ~lu~ dastas pecull~rid~deG. 

Empresas Públ.icaS. Resultados Ope.-racfon"afs .. 1988 

EmC$100 • 
ENTIDADE 

R E S U L T AD O S 

OPERACIOtJAL no EXEncfcro 

CODEPLAN 711.336.195 (455.774.334) 

CAESB (34.650.972.?52) 7.697.225.367 

NOVACAP (3 • .Q13.90S.1~2) (1 .. 3-?7 .587.979) 
TERRACAP 3.5.91.617.37.9 1.263.090.517 

SAB 6.696.437 (820.113 .358) 
TCB 359.603.939 385.196.252 

SUIS - 3.759.4t4.937 (l.oc:3.o33.579) 
tMATER ... 0.783.590 (4!'1.G32.520) 

'1" O TA L (29.235.375.~58), 5.564.372.3;66 

Com base no quadrd atlma. apresEntaram preJur=os 
aB segui n 1: e to empresas: COOEPLAN,· S/.1EJ • SH l S • EH~ TER .e 'NOVflCAP. 

O Patr i môn I o L íq•J. i do das Empr· E'SC\s P1.!b l i c~ú:·. cre-s
c~U 1.032,07% com relaç:ão t-\ 1987,confol"me consta .o quadro "!.bai:-:o:-

Empresas P-úblicas. ·Patrimônfb L(quldc. variação 1987 a 19BB. 
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PATltUtÔlllO L:f:QUIDO 
ENTIDADE 

(B) 1987 (A) 1908 

CAESB 8.35~.162.9JJ.1 
. 

es.491.sGS.278 

COOEPJ~AN 2s3:447.G42 1.8.tG.S65.98~ 

EJ.!A1'ER 52.!i80.241 Slo4,0BS,l47 
UOVACAP 977.640.!.15 8.4'/9.162.930 

SAB ~56.491.6!"~ '.: .44'L 5S7. 989 

SU,lS 1.20!1.040~705 8.1S2.014.79ã 

'l'CB 174,2G3,99S '2.128,37~.114 

'l'ERRACAI, 2.~oci.ota.c;22 21."079.763.0!;.1 

TO'ri\L 11,$7$,C.7oõ,~30 131.137.087.066 -.. .. . fCUff:! r . .u/,:),.• .::n.~···~.U•,•IliJ 00 CC:II'l.f~~O /J".<·W:l~t:lt.\l'IVJ 
00 Dl~iT!Hl~J f1J.!.!W.. 

Evouri\o nr.Ar. ~ l'h1'rlm"trro t.fr.utno - ~~ 12!:!.1. • tto 

(Valorc3 en1 Olri'N/O'rtl - Dri~lbro) 

1:>1'/lt·:::'-.Nõ r·úm.:;:c,:; l'!lR-t 1!1!15 1900 190.7 

cmm PA1'H11-K'til0 t..IOOiOO ').011 .G9:J 9.ti!)G.alla t2.1G?..120 12.111~.897 
f:YOilX;NJ 100 ,.,., ,135 . 134 

ÇCOJ:PLm PATnl ~!Cm o L touxoo 377.!)9-1 455.762 494.704 404.612 
.E.VOUÇÃO 190 120 .,131 128 

1>\hTm 
PATRU·:[:rno I.ÍQUIOO 90.030 ~9.573 ~00.-495 100.S53 

fNOUÇÃO 100 99 100 101 

OOVN:.P I1ATnU:êtliO LiQUIDO 1-.72-1.948 t.iG9.939 2.055.123 1~869.329 
.EVOUJ;ÃO . 100 68 119 108 

SMI PATnulâno LlQUmo . .459.167 345.573 ,419.-483 681.&41 
• EVOUÇiío 100 75 91 • 1<48 

&!IS PATIUI·:e_'I'!O LfQJIOO 1.139.~SD 511.072 2.559.441 2.311.785 
EVOUJ;ÃO 100 30 147 133 

= PATRll~UO J.fQ'JIOO 569.479 ·523 •• 995 . 473.,660 333.207 
EVow;;iío 100 9.2 83 "8 

ttRRACAP PA'l'Ril·Z:Uo Í..fQUIOO 4 .S85.6GS 4.323.201 5.379.348 4.205.616 
EVOU.Çiío 100 . 94 117 91 

f'CM'E. BAlJJÇO CCNSOLif?AOO 00 CQr?l.EXO ADI'UNISIR~TlVO 00 DF 

E C $ 1 00 m '· VARIAÇÃO 
'9/A 

(") 

1.261,60. 

628,58 

877,57 

767,31 

SOG,Ot 
574,25 

1.121,.35 
858,16 

1.032,87 

1098 

18.053.340 
200 

!305.433 
102. 

107.305 
107 

1.769.851 
1<)3 

510.460 
111 

1.701.556 
98 

444.254 
78 

4~399.960 
96 

tanto 
1984 a 

4uanto ~ Rentabllidader ~s l~dices se mostram 
des~ncon~rados numa PErspectiva .de tendln~la'no per{odo 
1988. 

fNt:ICES DE RENTA9rt.IDADE: - PERfODOt !.rui! !, l]!! 

E~1PnESAS PÜ!JLICAS .198•1 

CAESB 3,70 

ÇODEPLAN ~.~s 

EM'ATER (7,56) 

NOVACAP. ·(3.05) 
TCB (12,57) 

TERRACAP 13,68 

SAB 1,38 

SUIS (9,G7) 

FCNt'E: n'\.[J\1:;<) c:'"U';o"1;.Tr",,;,o E nA.LAIJ.;~ 
DAS t!·irlt!::~),\.<i HõelCAUf~ 

198S 

(2,72) 
9,65 

(8,14) 

(32.18) 
(27,65) 
·cs,?sl 
(Ot.2B) 

(70.59) 

1986 1987 

0,34 2,89 
(9,64} 5,37 

·(3. 79) (12,51) 

~2,45 2,15 

(44,58) (32.23) 

16,22 (4,56) 

u·a,,8,. 53,53 

7,03 0,25 

1988 

9,7? 

(19,80) 

(7,99) 
(13,98) 
:22,10 
6,37 

(~5,11) 

(11,73) 

•Jm 
de 
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3.3 - Sociedades de Economia Mista 
O BRB e a CEB apresentaram lucro no 

exerclcio, a Ceasa e a Proflora apresentaram 
prejuízo. O lucro do BRB superou o do ano 
anterior em 1.934,52% 

çáo a 1987. No período de 1984 a 1988, so
mente a Proflora teve patrimônio, ao final, 
decrescente. 

O Património Líquido das quatro socie
dades cresceu. em média, 940,75% em rela-

SoCiedade de EconorÜi"a Mista. Patri~ônio 
Líquido, Valorização 1987 a 1988. 

F.m 

EtlTIDADE 
PATHHIÔNIO LÍQUIDO 

19~'1' (A) 1988 (B) 

' crupo Dna 3.908,434.957 39.695 ."GJf). 000 

CEASA 142.261.333 1.282.427.85? 

CED 7.110.06?.000 7S,176.629.ooo 

?RÔFLOflA 44,825.769 467.861.042 

'l'OTAL 11.2os·. G49 .osg 116.622.547.899 

-R\Vl'E. tv\l.Nr,;:oo DAS Fl·IPRESAS 

B!!B 

CED 

1'lPl'LOnA 

CEASA 

-

EVOU,ÇÃO ~ 00 PAirm:ômo LfOOJDO -:: MSE: 1984 • 100 
(V~o~s e.TI OOrtt/011~ - Dezembro)--··--· 

El<PRESAS 19C4 1985 .. 1985 1967 

PATR!J.furo Llcuroo 6.005.243 7.016.819 8.2S0.437 7-.473.354 
EVOw;J\o 

.-
100 115 136 123 

PATRii·iÔiHO LÍOUii::C 10.C.G5.271 !l.úlB.?õl 14.00!3.439 13.447.571 
EI'Ow;J\o 100 . 109 131 126 . 

PA1'RINWIO LfOUIOO 132.708 151.275 • 178.617 85.711 
EVOU.ÇÃO 100 114 135 65 

PATRJJ.t·"HO LfOOIOO 227.190 217.931 231.110 272.015 
EVOUJ;Nl 100 9G 102 120 

C?.:t t.oo 
VA!tlAÇÃO 

DIA 
(~) 

915,52 

801.46 

957,33 

943,73 

940,75 

tses 

8.285.&48 
136 

15.-470.848 
145 

97.656 
74 

257.680 
118 

Como se pode ver, a Profloi"a sempre manteve índices negativos de rentabilidade. 

EHf'flF.SAS 1984 190& 190G' H>B1 1966 

uno - ConDol ht:ldC. 5,48 21,93 4,76 10,?._5 16,cl3 

CEASA (1,2D) (9,33)' (16,3Ú 6,31 (1,59) 

-
c.r.a 9,34 8,24 5,48 s.so 4,17 

PROFI.ORA (15,83) (12,36) (14,?3) {32,G8) (3,11) 

4 - Resultados Consolidados do Complexo 
·Administrativo do Distrito Federal 

A CoosoUdação de todos os balanços do 
_c_o_mplexo administrativo do Distrito Federal, 
composto de 35 (trinta e cinco)_unidades or· 
çamentárias Ceil.tiais e 20 (vinte) entidades 
da Administraçãolndireta, antes já referidas, 
autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, demonstram 
que a Receita total do exercício de 1988 foi 
de Cz$ 606.307.529.456,95, superando a do 
exercício anterior em 685,02%, e a Despesa 
atingiu a cifra de 582.851.36.1.~03,53, repre
sentando um acréscimo de 076;87% sobre_ a 
despesa realizada em 1987. 

Como- já analisamos anteriormente, a re~ 
ceita (Tesouro) arrecadadã pelo Distrito Fe
deral foi de 227.461.210.751,43, sendo que 
deste valor, 120.810.236.856,31 foi· trãnsfe
rido para entidades da Administração Indire
ta, ficando a Administração Direta com 
46,89%. 

Das entidades do Cqmplexo Administra
tivo, as que movimentaram maior volume de 
recursos representando juntas mais de 83% 
do total da Receita do Complexo, foram o 
Banco de Brastlia --BRB (36,48%); a pró
pria Administração Direta, excluídas transfe~ 
rências, 17,59%; a Fundação Hospitalar, 
10,84%; a Caesb, 10,14%; a Fundação Edu
cacional, 8,16%, conforme se pode ver do 
quadro constante das págs. 129/30 <Jo Rela
tório. 

As despesas com pes..<>oal e encargos so
ciais, incluídos pensionistas e inativos, pes
soal eventual e contratos de mão-de-obra, 
de todo o complexo, correspo-nderam a 
36,61% da Despesa totaL 

Quanto ao Património consolidado, o Ban
co de Brasília- BRB, detém 37,27%; a 
Companhia de Águas e Esgoto de Brasília 
- Caesb, 19,32%; a Companhia de Eletri
cidade de Brasília- CEB, 12,36; e os órgãos 
da Administração Direta 10,31%, totalizan· 
do, as quatro, 79,26%. 

A Administração Direta é responsável por 
35,81% da Dívida Fundada e se ínclufdas a 
SHIS e a ·caesb, as três entidades respondem 
juntas por 97,12%. 

Com relação ao ano anterior, a Dívida Fun
dada da Administração do_Distrito Federal 
cresceu 1.114,89%, em parte devido à pró
pria correção monetária. 

Em última análise, o Património Líquido 
do Complexo Administrativo creSceu, com 
relação ao ano anterior, em 1.061,97%, supe
rando em 128,35% a int1ação, mesmo com 
~- situação da Dfvida.Fundada e do Pa_ssivo 
Real a Descoberto, registrado pela Adminis
tração Central (Distrito Federal). 

A Caesb (34,75), a CEB (30,20), o IÍRB 
(15,95), a Fundação Hospitalar (8,69) e a 
Terracap (8,47) detêm juntas 98,06% desse 
património. 

5 - Considerações Finais 
Com relação ao anO anterior, a arrecada

ção do Distrito Federal não teve desempenho 
satisfatório, o que compromete toda a admi

- IÍistração e ã execução de seus prQpósitos. 
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A Receita Tributária, e as Transferência 
da União, que representam as duas príncipais 
fontes de recurso do Distrito Federal, apre
sentam, com relação ao ano anterior, uma 
redução de 40,17% e 22,43%, respectiva
mente, o que pode ser, no caso da receita 
tributária, sintoma de fragilidade d_a adminis
tração fiscaL No Relatório do Governo, as 
dificuldades financeiras; que implicaram nu
ma administração por contenção Coalprome
teram o bom desempenho do Governo em 
algumas áreas importantes como Educação, 
Saúde, Segurança, e Serviços Sociais, cuja 
oferta de serviços não acompanhou o cresci
mento da população. 

O resultado final do exercício apresentou 
um défiCit já demonstrado nas Variações Pa
trimoniais, e em conseqüência um passivo 
real a descoberto de 6.743.603.977,41, sendo 
esta a primeira vez que isto ocorre. 

Este resultado patrimonial em parte foi de
vido ao crescimento da Dívida Fundada ln
tema, cuja correção 'monetária foi de mais 
de 1.000% sem contrapartida no ativo, en
quanto que a Receita e a Despesa cresceram 
abaixo da inflação. -

Com relaçãõ às 12·empresas estatais, 7 
apresentaram prejuízo no exercício: Code
plan, SAB, SHIS, Emater, Novacap, Ceasa 
e Proflora; destas empresas 3 (Codeplan, 
Emater e Novacap) foram subvencionadas. 

Em decorrência do excesso de aberturas 
de créditos adicionais, a despesa autorizada 
superou a receita arrecadada, embora a des
pesa efetivamente realizada tenha ficado ao 
nível de não se utilizar fínanceiraniente ova
lor decorrente desses créditos. 

O excesso cometido nos processos de aber
tura de créditos contraria o art. 43, da Lei 
n" 4.320/64 e o limite estabelecido no inciso 
I, art. 89, da Lei no 7.633/87, que fixã.va em 
40% da receita orçada, percentual ultrapas
sado pela marca de 185,93%. 

As despesas com pessoal, ativo e inativo, 
à conta do Tesouro, representam um valor 
correspondente a 87,08% das Despesas Cor
rentes, 71,29% do total das despesas reali
zadasou 75,17% das Receitas Correntes arre
cadadas no exercíciO, o que coritr.3.rla, o art. 

38,- do AtO das Disposições Constitucionaís 
Transitórias, que fixa um limite de 65% des
sas receitas. 

Por outro lado, os investimentos diretos 
cOm obras públicas, equipam-entos, instala
ções, material permanente e outros corres
ponderam a apenas 1,63% do total dos dis
pêndios. 

Das despesas empenhadas, 87,56% foi pa
go no exer<"'fcio e o saldo empenhado e não 
pago foi inscrito em restos a pagar. 

Quanto às Funções de Gov~rno, a distri
buição e execução dos recursos tiveram com
portamento semelhante a anos anteriores, re
cebendo maiores dotações a área social (Edu
cação e Cultura, Saúde e Saneamento e Segu
rança.~_ública), que recebeu 62,99% de toda 
a despesa realizada. 

O .Salan_ço Patrimonial apresentado não 
regiStra, como deveria, em função do Decre
to no768/69, os valores patrimoniais do Fundo 
Especial de Habitação e do Caixa Único do 
Sistema de Transporte Público Coletivo (De
creto-Lei n? 2.456188). Os registras devidos 
neste Balanço são da responsabilidade da Se-
cretaria de Finanças. _ _ _ 

As oito Fundações receberam do Governo 
do DF 48,85% das Transferências Correntes 
e de Capital, sendo que somente a FEDF 
e a FHDF receberam juntas 92,40% dessas 
transferência~. de cujo valor 80,79% destina
ram~se a atender despesas de pessoaL As 
transferências representaram em 1988, como 
de anos anteriores, 85,88% do total das recei
tas das Fundações, dados que ratificam o ele
vado grau de dependência qüe mantêm da 
Administração_ Central. 

Das empresas que CO!llpóem a Adminis
tração Indireta do Distrito Federal trê_s_ rece
beram Súbvenções à custa do Tesouro: Nova
cap, Codeplan e Emater/DF. Dessas transfe
rências, 78,93% destinaram-se a despesas de 
pessoal e encargos sociais. 

A-Novacap, Proflora, Ceasa e Caesb tive
ram resultados operacionais negativos, e no 
reSultado final do exercício as seguintes, pela 
ordem decfesúnte, deram prejuízo, segundo 
os respec"fivoS- valores e percentual do soma
tório deste-s prejuízos agrupados. 

Novacc\p 
SUIS 
SAll 
CodCplõ:\rt 
Emat e-~r· 
Ceasa 
ProflcH .. a 

·1-~77.587.?79,~0 
1.003.033.579,00 

t:l2(~ .113 .. 350 .. 00 
455 .. 774 .. 334,00 
44.632.520,00 
20.767.?90,00 
15.0:.!B .. Oi9,00 

:).S .. Ot:J 
20,39 
21,40 
11,94 
1,16 
0,55 
0,41 

T O T A L 3.816.937.779,00 

6- Da Atuação do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal 

A ação fiScalizadora do TCbF cobre todas 
as unidades orçamentárias da Administração 
Direta e as entillades da Administração lndi
reta. 

, Para cumprir seus o_bjetivos,_segundo oRe
latório, o Tribunal realizou, em 1988, 655 

inspeções, apreciou 6.086 processos e exami
nou mais de 600 tomadas de contas. 

A-ponta o Tribunal, de suas diligências, no 
exercfcio de 1988, por envolverem irregula
ridades ou impropriedades de certa gravida
de, as seguintes: 

1) execução, sem resultados efetivos, de 
• projetes orçamentários relativos à implanta-

ção do Sistem·a dC- Planejaffiento do Di!<.ÍritO
Federal, onde. 72% dos recursos previtos fo
ram desviados para outras atividades; 

2) abertura de créditos adicionais a desco
berto; 

3) empenho de despesas ã conta desses 
créditos e outras fontes sem a devida disponi
bilidade; 

4) fegistro, como receita arrecadada, de 
recursos ainda não recebidos; 

5) não observância ao Sistema de Caixa 
Único; 

6) despe!:! as sem prévio empenho; 
7) "execução· irregular do Sistema de Re

novação da Frota de ônibus do Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Distrito Fe
deral", pela não aplicação por parte das em
presas, dos recursos que lhes foram desti
nados; 

8) participação do BRB no capital do 
BRB-Crédito Imobiliário S/ A e aquisição de 
outras entidades sem a devida autorização 
legislativa. 

No caso do ítem 7, as empresas concessio
nárias, integrantes do Sistema, receberam, 
mediante termos de compromisso, recursos 
provenientes de tarifa!:! pagaS-pelo usuário do 
Transporte Coletivo e do Tesouro, como sub
sídio, para aquisição de certos tipos de veícu
los constante do referido termo. Entretanto, 
além das refidas empresas adquirirem veícu
los convencionais com parte do recurso, não 
aplicaram o restante, razão porque estão sen
do tomadas medidas para recuperação destes 
recursos devidos pelas seguintes empresas: 
Viação Alvorada Ltda; Viação Pioneira/Pla
neta Ltda; TCB e Viação Planalto Ltda. 

7 - Conclusões do Relator do Tribunal de 
Contas. 

Instituindo o Projeto de Parecer Prévio, 
o ConseTheiro Relator em suas "Conclusões 
e Voto", conclui que as Contas do Governo 
do Distrito Federal "apresentam algumas fa
lhas e impropriedades que não impedem, en
tretanto, a sua apteciaçao final, visto que não 
acarretam, em princípio, prejuízos ao Erá
rio." (pág. 154) 

Aponta, ainda, a falta de "escrituração 
contábil do Sistema de Contabilidade, do 
Movimento Financeiro e Patrimonial do Fun
do Especial de Habitação e do Caixa Único, 
.que deve ser providenciado com a urgência 
necessária ... " 

As impropriedades quanto â abertura de 
créditos adicionais já se repetiram em 1987. 

"Quanto às falhas e irregularidades apura
das pelo Tribunal, no exercício de sua ação 
fiscalizadora, foram em regra sanadas. As 
que importaram prejuízos aos cofres públicos 
motivaram a instauração de tomadas de con· 
tas especiais dos responsáveis, como a conse
qüente reparação do dano causaUo ... " 

E ainda-'' ... que as despesas com pessoal 
e encargos sociais à custa dO Tesouro supera· 
ram o limite estabelecido no art. 38 do Ato 
das Disposiçõe~ Constitucionais Transit6ri!s 
(65% das Rece1tas correntes arrecadadas no. 
exercício)." 

I 
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7.1- Parecer Prévio 
Analisando em profundidade o Relatório 

do Conselheiro Relator, o Tribunal aprovou 
as seguintes conclusões em Pare.cex_Frévio: 

··o Tribunal de Contas do Distrito Fe· 
dera!, ao apreciar, na forma do disposto 
nOs artigos 16, § 2", do Ato ~as Dispo
sições Constitucionais Trasitórias, e 28 
da Lei n·' 5.533, de 22 de_ novembro de 
1968, as contas de Governo do Distrito 
Federal, relativas ao exerc(cio financeiro· 
de 1988, verificou que: 

a) Os Balanços e Demonstrativos 
apresentados obedecem, quanto à for
malização, às normas gerais de Direito 
Financeiro. instituídas pela Lei n" 4.320, 
de 17 de março de 1964, e demais dispo· 
sições pertinentes; 

b) evidenciam procedimentos orça
mentários, extra-orçam~ntários, finan
ceiros e patrimoniais revestidos de corre
ção, ressalvada a omissão, no Balanço 
Patrimonial, criado pelo Decreto-Lei n" 
768, de 18 de agosto de 1969, e do Caixa 
Único do Sistema de Transporte Público 
Coletivo do Distrito Federal, instituído 
pelo Decreto n" 9.268/86 e conValidado 
pelo Decreto-Lei n" 2.456, de 22 de agos
to de 1988; 

c) refletem, com relação â despesa, 
obediência à Lei Orçamcntãiíã, exceto 
a abertura _de créditos suplementares 
com fundamento no art. 89, inciso I, da 
Lei n" 7.546, de 3-12-86, em valor total 
acima do limite estabelecido nesse dispo
sitivo. 

A apreciação das contas em apreço 
não envolve o exame da responsabili
dade de cada um dos administradores 
do Complexo Administrativo do Dísúíto 
Federal, cujas contas serão objeto de jul· 
gamento individual e exclusivo deste Tri· 
bunal, na forma da Lei n" 5.538/68 de 
acardo com as normas regulamentares 
pertinentes. 

Díailte do -eXpOstO-, e considerando os 
resultados da análise e esclarecimentos 
apresentados pelo Senhor Conselheiro
Relator, o Tribunal, ressalvadas as irre
gularidades indicadas, que, cm princí
pio, não acarretaram prejuízo ao patri
mónio do Distrito Federal, é de parecer 
que as Contas do Governo, relativas ao 
exercício de 1988, estão em condições 
de serem aprovadas. Exerceram- ocatgo 
de Goverriador, no -exercído referido, 
os Senhores José Aparecido de Oliveira, 
no período de 1" de janeiro a 19 de se tem. 
bro, e Joaquim Domíngcis Roriz, no pe
ríodo de 20 de setembro a 11 de dezem
bro." 

8 - Parecer do Relator da Comissão do Dis
trito Federal 

A contabilização como Receita realizada 
de recursos ainda não rece_bidos~ como é o 
caso de operações de crédi~o e exc~so de 
arrecadação, sobre as quaís se lançaram aber· 
turas de criéditos adicionais, compromete a 
exatidão dos balanços orçamentáriOs, finan-

ceiros e patrimonial, as variações patrimo
niais indicadas e_ o valor dos superavits. 

Houve infrigências a normas legais, como 
o art. 43, da Lei n" 4.320/64 e arL 89, inciso 

-I, da Lei 7.633 de 3-12-87, quanto aos créditos 
adicionais; e ao art. 23, do_ Ato das Dispo
siçõeS_Constítudonais Transitórias no que re
fere ao limite para despesas com pe-ssoal e 
encargos sociais. 

No caso dos créditos adicionais, relativa· 
mente à aesobediência aos limites e requisitos 
de autorização legislativa, as impropriedades 
não implicam, necessariamente, desonestida
de, principalmente quando não houve pre
juízo ao Erário púhlico, como relevado pela 
análise do TribunaL 

A inobservância do limite Constitucional 
para despesas com pessoal, estabelecidO pela 
nova Carta, que entrou em vigor já no final 
do exercício, em outubro de 1988, se levadas 
em conta as peculiaridades destas despesa<;, 
provavelmente comprometidas antes de ou
tubro e os índices de inflação do 'período, 
o Senado, a que cab.:: o julgamento político 
das contas, poderá relevar estes fatos, não 
aceitando, de fututo, a continuidaçie destas 
irregularidades, que deverão ser sanadas por 
postura dos ordenados de despesa e pelo pró· 
prio processo de aperfeiçoamento do planeja· 
menta e da administração financeira. 

"Da aprovação das con\as do Governador 
do Distrito Federal, não implica isentar os 
administradores quando identificados even~ 
tuais danos ao património público, por oca~ 
sião do julgamento individual pelo Tribunal 
de Contas, estando, portanto, ao seu tempo, 
sujeito âs reparações. e sanções legais, nos 
termos da Lei n~ 5.538/68 e outras nonnas 
regulamentares pertinentes. 

A apreciação de contas é o aspecto que 
fecha o círculo que começa com o planeja~ 
mento, passa pela aprovação da lei orçamen· 
tária anlú:tl pelos representantes do Estado 
e do Povo; a execução que deve_ ser realizada 
segundo princípios aprovados em que se pro
Clúa preservar o interesse público e o Erário, 
punindo os responsáveis por desvios em be..._ 
rieficío da popUlação; a fiscalizaçãO e a_udi
toria por parte do Tribunal, antes, durante 
e após; e finalmente, o julgamento destas 
contas ·sob_ os. aspectos técnicos, legais, e o 
atendimento âs necessidades da população 
e prioridades de desenvolvimento do país co
mo wn todo. 
__ A apreciação anual das contas do Governo 

tem, portando, um aspecto técnico e outro, 
também, de grande relevância, que é o aspec
to político, em que se avalia o comportamen
to governamental no atendimento às priori
dades e às carências do povo, principalmente 
dos extratos populacionais menos favoreci
dos, e neste sentido vale ressaltar que o go
verno aplicou 45,81% nas áreas Social, Saú~ 
de, Saneamento e Educação. 

Levando em consideração o Relatório e 
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Dis
trito Federal, e louvados em nossa própria 
análise, somos de parecer favorável à aprova
ção das c_onias apresentadas pelo Governador 
do Distrito Federal, nos seguintes tennos: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 20, DE 1990 

Aprova as contas do Governo do Dis
trito Federal, relativas ao exercício de 
!9ll8. 

O Senaào Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 16, §§ lo e 2~, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
resolve: 

Art. 1·: São aprovadas as contas apresen~ 
tadas pelo Governo do Distrito Federal, rela~ 
tivas aos titulares Jos_é Aparecido de OHveira 
e JoaqUim Roriz, concernentes ao exercício 
de 1988, ressalvadas as responsabilidades im
putáveis a administradores por infrações le
gais e danos patrimoniais de qualquer espé
cie. 

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

Sala das Comissões, 22 di maio de 1990. 
-Sen. Mauro Benevides, Presidente- Sen. 
Lourival Baptista, Relator - Sen. João Cal· 
mon- Sen. Cid Sabóia de Carvalho- Sen. 
Irapuan Costa Júnior - Sen. Ronaldo Ara
gão - Sen. Mauricio Corrêa (Contra, com 
voto em s-epara: do Y- Sen. Chagas Rodrigues 
(Contrário)- Sen. Pompeu de Sousa (Con
trário)- Sen. Aureo Mello- Sen. Hugo 
Napoleão- Sen. Francisco Rollemberg. 

PARECER N• I 72, DE !990 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 
2, de 1989, que "estabelece diretrizes, 
critérios e conteúdo mínimo para elabo· 
ração do Plano Diretor do· Distrito Fede
ral, fixa a competência da Câmara Legis
lativa do Distrito Federal para sua apro• 
vação e dá outras providências". 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 
Encontra-se em exame nesta Comissão o 

Projeto de Lei do Distrito Federal n" 2, de 
1989, de autoria do Senador Pompeu de Sou
sa, estabelecendo diretrizes, critérios e con
teúdo mfnimo para elaboração do Plano Di
retor do Distrito Federal e fixando a compe· 
tência da Câmara Legislativa do Distrito Fe· 
dera! para sua aprovação, 

Confonne destaca a justificação que acom
panha n Projeto, busca-se, com a sua edição, 
"promover a revisão e atualização das nor
mas du estruturação, ocupação e uso do solo 
do Distrito Federal, de modo a garantir que 
sejam mantidas as condiçóes atualmente exis
tentes e não se permita a transferência, das 
mãos do Poder Público, do direito exclusivo 
de implantar projetas de urbanização, na for
ma, da legislação em vigor". 

E sem dúvida inconteste a relevância e 
oportunidade do projeto ora submetido ao 
exame e à aprovação desta Casa. Relevante, 
porque possibilttará o continuado aprimora
mento do Plano Diretor e sua revisão perió
dica, preservando-se ao mesmo tempo a sua 
permanência acima de interesses passageiros 
de maiorias ocasionais ou preferências de ad
ministraçôes. Oportuno, porque enseja~;;á a 

:execução do planejameõ.to urbano com a par-
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ticipaçâÇ> da comunidade, de grande impor
tância para assegurar a legitimidade ~o Plano 
e a observâncía-duradoura de seus preceitos. 

O Projeto estabelece como objetivoS fun
damentais do Plano Diretor: a) promover a 
adequada distribuição espacial da populaç§o 
e das atívidades económicas e sociais; b) asse· 
gurar a disponibilidade de equipamentos ur
banos e comunitários adequa~os ás condições 
sóCio-económicas locais e aos intere!:óses e ne
cessidades da populaçáo-em termos de habi
tação, trabalho, circulação, saneamento, 
educação, saúde e lazer; c) estimular a inte
gração e complementaridade entre as ativi
dades urbanas e rurais; d) assegurar o cumpri
mento da funçáo social da propriedade; e) 
controlar o uso do solo; f) adequar os investi
mentos ·públicos aos objetivos do desenvol
vimento urbano. notadamente quanto ao sis
tema viário, transportes, habitação e sanea
mento; g) proteger, preservar e recuperar o 
meio ambiente; h) proteger, preservar c recu
perar o patrimõnio histórico. artístico, paisa
gístico e arqueológico; 1) instituir mecanismos 
de gestão democrática e incentivar a partici
pação comunüária no processo de desenvol
vimento urbano; j) estimular a participação 
dos agentes económicos públicos e privados 
na urbanização, em atendimento ao interesse 
social. 

O Projeto estabelece ainda as diretrizes es
senciais do Plano Dlre(or e seu cõnteúdá mí
nimo, além de dispor sobre os procedimentos 
para sua elaboração e aprovação. Com a clara 
intençáci -de ·:resguardar o Plano Diretor, o 
Projeto exige o quorum qualificado de _dois 
terços dos membros da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal para sua aprovação ou 
modificação, ressalvando que neste último 
caso deverá ser discutido em, no míniino, 
dois períodos legislativos. 

Sobressai ainda no Projeto o desejo de as
segurar que o exercíCiO- democn\tico permeie 
a discussão e elaboração do Plano, ao dispor. 
no artigo 7°, que o Poder Público assegurará 
a ampla participação da comunidade nesses 
processos e nos projetas subsegüentes. 

Finalmente, merece destaque a exigência 
de uma estrutura específica e· fnStitudollã
Iizada de planejamento urbano para garantir 
a execução do Plano Diretor, conforme esta
tui o art. 9~· do Projeto. 

Dentro do prazo regimental foram apre
sentadas ao Projeto oito emendas, em sua 
quase tctalidadê Süpressivas, sendo seis de
autoria do Senador Maurício Corrêa e duas 
do Senador Meira Filho. 

Examinam-se a seguir as Emendas de n''s 
1, 2, 3. 4. 5-e a-; de autoria do Sefiador Mau
rício Corrêa. Pretende ele, com a primeira 
emenda, a supressão do inciso III do art. 4", 
sob a alegação de que o mesmo é inoportuno, 
pois a realidade atual demanda um reexame 
da política de ocupação do solo do Distrito 
Federal, inclusive mediante novas delimita
ções para definição de áreas ubanas e rurais. 

O mesmo argumento da necessidade de re
visão da política de ocupação do solo do Dis
trito Federal justifiCa a nianutenção do refe
rido dispositivo. Com efeito, se o Plano Dire-

torvai estabelecer os usos e delimitações de 
cada área do solo urbano e do solo rural e 
delimitá-las (art. 4~. 1), ele_ deverá vedar que 
as áreas rurais, com características totalmen
te-difen!Iites das urbanas, sofram qualquer 
tipo de p_arcel~mento para fins urbanõs. Evi
ta-se, com_isso, que interessescasuísticos des
virtuem os usos estabelecidos no Plano, ao 
mesmo tempo e_m que se resguarda a sua exe
qüibilidade e sua permanência. 

A segunda emenda suprime o inciso VII 
do arr. 4u, tendo em vista que no corpo do 
Projeto já figura um dispositivo que prevê, 
como objetivos fundamentais do Plano O irc
fOr do Distrito Federal, a proteção, preser
vação e redlperaçãodo meio ambiente. Além 
disso, o dispositivo "limitou-se a oferecer 
proteção exclusivamente às bacias dos rios 
São Bartolomeu, Paranoá e Descoberto, as
símco:mo à população das respectivas proxi
midades. relegando_os demais pontos hidro
gráficos que abastecem o Distrito Federal, 
e, priridpalmente, os mananciais". 

_E procedente a supressão proposta p·elo 
Senador__Maurício Corrêa, não apenas pelos 
motivos que apresenta. O próprio Projeto 
contém elementos que conduzem a essa con
clusão, ao abordar de modo mais geral e 
abrangente a questão da proteção ambiental, 
não só quando trata dos objetivod do Plano 
Diretor (art. 3", IX). como ta-mbém quando 
estabelece como uma das diretrizes essenciais 
desse Plano "a definição de áreas de proteção 
ambiental, destinguindo as de preservação 
permanente, situadas ao longo dos cursos d'á
gua, na orla do~_ lagos, nas nasc:!!ntes perma
nc~ntes ou tempOrárias, nas encostas, nas bor
das de tabuleiros ou chapadas e ainda nas 
áreas de drenage~ ~as captações utilizadas 
para fins de abastecimento de água potável" 
(art. 4", V). 

A emenda de número 3 modifica o caput 
do art. 6", por meio da seguinte redação: 

"Art. 6" O Plano Diretor será sub
metido à apreciação da Câmara Legis
lativa· do Distrito Federal, a ser eleita 
em 1990, facultada a iniciativa a qual
quer ae seus membros ... 

Pretende o Senador Maurício Corrêa, com 
essa emenda, evitar que o Legislativo local 
seja desprestigiado, logo na sua implantação, 
pela subtração da sua competência para ela
borar o Plano Diretor. 

Müito emborâ o Senãdor afirme que sua 
emenda;-íonge de impedir que o Poder Exe
cutivo proponha o Plano Diretor, objetiva 
"ensejar II sua elaboraç.ão também pelos re
presentantes eleitos pela população local, " 
é evfcferite que a alteração proposta descarac
teriza a iniciativa privada do Executivo para 
a elaboração do referido Plano. 

Não é outra a interpretação do texto da 
erilenda; que faculta a iniciativa de propor 
o plano a qualquer dos membros da Câmara 
dos Legislativa do DistiitO -FeGeral, sem men
cionar o papel do Poder Executivo. 

Ao dispor sobre a polítiCS.-tirbana, a Consti
tuição de 1988, em seu artigo ~82, 1", não 
definiu ã. queni caberá a Iniciativa de propor. 

o Plano Diretor, estabelecendo apenas que 
ele se converterá em lei, por força de aprova
ção pela Câmara Municipal. Cotejando-se es
se dispositivo como texto dos artigos 25, 29 
e 32, 1~. da Constituição, conclui-se que náo 
é:x:íste definiç;!o constífucional quanto à ini~ 
dativa das leis estaduais e municipais. Na 
verdade, os procedimentos relacionados com 
o processo legislativo nos Estados e Muni
cípios serão definidos pelas constituições es~ 
taduais e pelas leis orgânicas municipais, que 
se encontram em fase de elaboração. 

Porém, não se encontra no texto constituR 
clonai o principal argumento para a rejeição 
da emenda em apreciação. Por força de sua 
natureza e de sua estrutura administrativa, 
o Poder Executivo dispõe de melhores condi
ções que o Legislativo para elaborar um plano 
diretor, com as características que se espera 
de documento desse tipo. A elaboração de 
planta geral, planta cadastral, plailo de zo
neamento, entre outros, é tarefa que deman
da equipes profissionais preparadas, com es~ 
truturas permanentes de apoio administra· 
tivo. Não é o caso cJo Poder Legislativo, nos 
Estados ou ·no's Municípios. Não é o caso, 
principalmente, da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, que instalará, pela primeira 
vez, ao tempo de apreciar(discutir e aprovar) 
a proposta do Plano Diretor. 

Propõe a quarta emenda que se suprima 
o caput do artigo 10, sob a justificativa de 
que nnão se apresenta como de boa técnica 
legislativa a prematura vigência da matéria 
disposta no referido artigo 10, porquanto dis
ciplina efeitos de um futuro plano Diretor 
cuja aprovação dependerá da Câmara Legis
lativa a ser instalada em 1991". 

A quinta emenda suprime o parágrafo úni, 
co do artigo 10, pois entende seu que autor 
a preceituação nele contida se enfeixaria com 
mais propriedade no próprio Plano Diretor. 

É Pertinente e oportuna a ressalva do Sena
dor Maurício Corrêa ao artigo 10. Conforme 
determina a técnica legislativa, preceitos que 
visem coibir a desobediência de um texto le
gal, mediante a· imposição de penãlidades, 
devem ser abrigados no corpo mesmo do tex
to e não fora çiele. Portanto, caberá à lei 
do Plano Diretor definir· as-sarlçóes ã violação 
de seus dispostivos. 

A oitava emenda, também de autoria do 
Senador Maurício Corréa, suprime o art: 8•1 
ào -FroJeto:-·A1egá ·seu··autor· qu-é-- até" -1991',
quando o futur_o Plano Diretor fosse apro
vado, ficariam prejudicados "todos os proje
tes que afetam o uso do solo nas áreas já 
parceladas e que tratam da criação de novas 
áreas de expansão urban!l n!) território do 
Distrito Fedúal;" com agravamento dos sérios 
problemas habitacionais e de expansão indus~ 
criai existentes na atual conjuntura sócio,eco
nômica". 

Ora, o objetivo do Plano Diretoré oferece! 
ao Executivo do Distrito Federal instrumen
tos para promover a melhor ocupação e o 
mais adequado uso do solo, em consonância 
corn a p:FOteção ambiental e com _o atendi·, 
m'ento das necessidã.des da população, em 
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termos de habitação, trabalho, circulação, sa
neamento, educação, saúde e_ lazer. Durante 
a elaboração desse Plano o Poder Executivo 
estará atento às especificidades de cada área 
e às necessidades mais urgentes de interven~ 
ção. O Plano será flexível e passível de altera
ções, conforme determina o Projeto em-exa
me, mas deverá ser preservado de modifi
cações casuísticas ou de intervenções especu
lativas. Daí por que a importância de se man
tere artigo so, em sua totalidade. Por oportu
no, cabe observar também, conforme acen
tuou o Senador Meira Filho, que já existe 
uma legislação em vigor disciplinando o uso 
da terra no Distrito Federal. O preceituado 
no artigo s~ significa a proteção não apenas 
dessas normas, mas dos interesses da popu
lação que as conhece e as segue. 

A sexta e a sétima emendiis sã:O-db-autoria 
do Senador Meira Filho, Propõe ele, na sexta 
emenda, que se suprima, no art. 6", a expres
são "a ser eleita em 1990". Entende o autor 
que não há motivos para "jogar para uma 
futura Câmara Legislativa, com membros 
ainda a serem eleitos e praticamente sem o 
traquejo parlamentar, matéria _de significa
tiva importância como a do Plano Diretor. 
O Senado Federal, que funciona como Câma
ra Legislativa do DistritO--Federal, está mais 
do que gabaritado, pela capacidade e vivência 
de seus membros, a apreciar o Plano Dire· 
tor". 

Não se trata, no caso, de julgar qual o 
fórum mais gabaritado para aprovar o Plano 
Diretor. A esco1ha da futura Câmara Legis
lativa do Distrito Federal para fazé-lo justifi
ca--se pela necessidade de um prazo mais lon
go para sua elaboração, discussão e aprecia
ção. A determinação de que caberia ao Sena· 
do Federal essa tafefa poderia ensejar uma 
apreciação que, premida pelo tempo, não se 
levasse a bom termo. 

Descabe, portanto, a supres.~ão sugerida. 

Finalmente, a sétima emenda suprime inte
gralmente o artigo 8?, com fundamento na 
afirmação de que as obras no Distríto-Fedcral 
ficarão paralisadas até que seja aprovado o 
Piano 'Diretor pela nova Câmara Legislativa. 
Conforme já se argumentou quando do exa
me da mesma emenda propOsta pelo Senador 
Maurfcio Cori'êa, é de fundamental imPOr
tância que se mantenha o artigo 89, tal como 
foi proposto no projeto. 

A vista do exposto, e consi,derando não 
haver óbice de natüreza constitücional, jmí
dica ou regimental à tramítação da iniciativa, 
somos, também no mérito, de parecer favo
rável à aprovaçâo do Projeto, com as Emen
das Supressivas de n.s 2, 4 e 5 e cOntráriO 
às emendas de no.t: 1,3, 6, 7 e 8. 

Sala das Comissões~ 22 de maio de 1990. 
- Sen. Mauro Benevides, Presidente - Sen. 
Francisco Rollemberg, Relator Sen. João Cal
mon- Seu. Pompeu de Sousa, Autor- Sen. 
Chagas Rodrigues -Seu. Aureo Mello (Ven
cido)~ Sen. Ronaldo Aragão- Sen. Lou· 
rival Baptista - Sen. Irapuan Costa Junior 
- Sen. Cid Sabófa de Carvalho- Sen. Mau
rício Corrêa. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO 
DO SENADOR MEIRA FILHO, 

NA COMISSÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, 

Sobre o Projeto de Lei do Distrito Fede· -
ral nt 2, de 1989, que "estabelece diretrl
zes; critérios e conteúdo mínimo para ela
bór&ção-do Plano Direíor do Distrito Fe
derall fixa a competência da Câmara Le· 
gislativa do Distrito Federal para sua 
aprovação e dá outras providências". 

VeíO a exame desta_Coissão Projeto de Lei 
do DiStrito Federal, de iniciativa do ilustre 
Senador Pompeu de Souza, que estabelece 
diretrizes, critérios e conteúdo mínimo para 
elaboração do Plano Diretor do Distrito Fe
deral, fixa a competência da Câmara Legis· 
lativa para a sua aprovação e dá outras provi
dências. 

Examinada, a pi-oposição obteve Parecer 
favorável do ilustre Relator Senador Fran
cisco Rollemberg, quC opinou pela sua consti
tucionalidade e juridicidade. 

Entanto, à vista do disposto constitucional, 
ínserto no art. 21, IX e-:xx; qUe reserva à 
competência da União a elaboração e execu
ção de planos nacionais e regionais de arde· 
nação do território e de desenvolvimento eco
nómico e social;- e a instituição -de sistema 
nacional de gerenciamento de recursos hídri
cos e a definição de critérios de outorga de 
direitos--de seu uso ... 

Mais, o disposto no artigo 48, IV, que de· 
clara caber ao Congress-o Nacional, com a 
sanção do Presidente da_ República, dispor 
sobre todas as matérias de competência da 
União e, principa]mente, sobre planos e pro
gramas nacionais, regionais é setQriais de de
senvQlvim.entQ.,. 

E, ainda, o inserto no §' 4° do art. 182, 
da Lei Mai<?r, _que faculta ao Poder Público 
municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena, sucessivamente de parcelamento 
ou eàificação compulsórios; imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; e a desapropriação 
com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pe
lo Senado Federªl, com prazo de resgate de 
até dez anos, em parcelas trmais, iguais e 
sucessi\'as, assegura-~os o valor recUda indeni-
zã:__ç_ã_o_e_Qs__"fUfoS tegais. -- ~-- -- --- ___ , __ ----

Entende~os, que inobstante o méríto da 
iniciativa e do seu conteúdo diretivo, ser a 
matéria eSpecífica de lei federal, de c_ompe
tência do CongressO Nacional com_ a_ sanção 
presidencial. 

Assim, pelo exposto, solicitamos audiência 
prévia~ da Douta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidaáãnia do Senado Federal, nos 
tennos do § 39, do art. 79, da Reso1ução no 
157, de 19 de novembro de 1988, que faculta 
a esta Comissão solicitar, diretamente, o pa
recer de comissão permanente da Casa. 

SaJa das Comissões, 22 de maio de 1990. 
- Meira Filho. 

PROJETO DE LEI DO 
DISTRITO FEDERAL 

N• 2, DE 1989, 
Aprovado JJa COmissão do Distrito Federal. 

Estabelece diretrizes~ Critérios e con
teúdo mínimo para elaboração do Plano 
Diretor do Distrito Federal, raa a compe-
tência da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal para sua aprovação e dá outras 
providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1~ O Plano Diretor do Distrito Fe

deral, de que tratam o artigo 32, § lo, e o 
artigo 182, § 1~ da Constituição Federal, ob
servará as diretrizes, critérios e demais dispo
sições constantes desta lei. 

Art. 2~ O Plano Diretor do Distrito Fe
deral deverá compatibilizar a necessidade da 
preservação da concepção urbanística de Bra· 
silia, observada sua condição de património 
cultural da humanidade, com as diretrizes ge· 
rais de d~envolvimento e expansão urbana. 

Art. 39 O Plano Diretor do Distrito Fe
deral terá como objetivos fundamentais: 
1-promover a adequada distribuição es· 

pacial da população e das atividades econó
micas e sociais, mediante: 

a) prevenção e correção das distorções do 
desenvolvimento urbano; 

b) ordenação da expansão dos núcleos ur· 
banas; 
II- assegurar a disponibilidade de e_qui

pamentos urbanos e comunitários adequados 
às condições sócio-econômícas locais e aos 
interesses e necessidades _da população em 
tennosde habitação, trabalho, circulação, sa
neamento, educação, saúde e lazer; 

III -estimular a integração e complemen
tariedade entre as atividades urbanas e rurais; 

IV -as-segurar o cumprimento da função 
social da propriedade imobiliária urbana me
diante: 

a) democratização das oportunidades de 
acesso ã propriedade urbana e à moradia; 

b) justa_distribuição dos henefícios e ônus 
do processo de urbanização; -

c) ajustamento da valorização da proprie
dade urbana às exigências sociais; 

d) regularização fundiária e urbanização 
específica de áreas ocupadas por população 
de baíxa renda; 

e) adequação do direito de construir às nor
mas urbanfsticas e aos interesses sociais; 

O-utiiiZàÇac; -de -lliStTUMeDtOS--tribUtáiiOs-e 
financeiros especialmente a progressividade 
do imposto predial e territorial urbano; 

V -controlar o uso do solo, de modo a 
evitar: -

a) a utilização inadequada dos móveis ur~ 
banas; 

b) a proximi_9ade_ _ _de usos incolnpatíveis ou 
inconvenientes; 

ç) o parcelamento do solo e a edificação 
vertical ou horizontal inadequados em rela
ção à infra-estrutura u!ba,na e aos equip'a
mentos comunitários; 

__ d) a ociosidade do solo urbano edificável; 
e) a deterioração das áreas urbanizadas; 
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VI- adequar os investimentos públicos 
aos objetivos do desenvolvimento urbano, 
notadamente quanto ao sistema viário, trans
portes, habitação e saneamento; 

VII -adequar a política fiscal e financeira 
aos objetivos-do desenvolvimento urbano; 

Vlli- recurperar os investimentos do Po
der Público de que resulte a valorização dos 
imóveis urbanOs, especialmente em áreas já 
qualificadas; 
IX- proteger, preservar e recuperar o 

meio ambiente; 

X -proteger, preservare recuperar o pã
trimônio histórico, art(stico, paisagístico e ar
queológiCo;- -

XI -instituir mecanismos de gestão de
mocrática e incentivar a participação comuni
tária no processo de desenvolvimento urba
no; 

XII- estimular a participação dos agen~es 
esconômicos públicos e privados na urbani
zação, em atendimento ao interesse social. 

Art. 49 O Plano Diretor do Distrito Fe· 
deral terá como diret'rizes essenciais: 

I -estabelecer os usos e denominações de 
cada área do solo urbano e do solo rural e 
delimitá-las; 

II -definir as áreas urbanas e de exj:taDsão 
urbana, de modo a abrangerem, no máximo, 
a superfície necessária à localização da popu
lação e de suas atividades previstas para os 
10 anos subseqüentes; 
III- vedar o parcelamento para fins urba

nos nas áreas rurais; 
IV- exigir que os projetas de parcela

mento e desmembramento das zonas rurais 
sejam previamente submetidos ao G:overno 
do Distrito Federal; 
V- definir as áreas de proteção ambien

tal, distinguindo as de preservação perma
nente, situadas ao longo dos cursos d'água, 
na orla dos lagos, nas nascentes permanentes 
ou temporárias, nas eitcostas, nas bordas de 
tabuleiros ou chapadas e ainda nas áreas de 
drenagem das captações utilizadas ou reser
vadas para fins de abastecimento de água po
tável; 
VI- definir ·as áieas de preservação do 

património histórico, artíStico e cultural; 
VII- estabelecer que a aprovação de 

quaisquer projetas de mudança de uso do 
solo, de alteração de gabaritos ou projetas 
de novos parcelamentos será sempre prece
dida de criteriosa avaliação das implantaca
ções ambientais daí decorrentes; 

VIII -determinar que o licenciamento de 
atividades modificadoras do me.io ambiente 
dependerá de elaboração de estudo de impac
to ambiental e do respectivo relatório de im
pacto ambiental (RIMA), a serem subme-
tidos à aprovação dos órgãos competentes 
do Poder Público; 

IX -regular a licença para construir, con
dicionando-a, no caso de grandes empreendi
mentos habitacionais, industriais ou comer
ciais, â existência oU à programação de equi
pamentos urbanos e comunitários necessárioS 
ou, ainda, ao compromisso de sua implan
ta~o pelos interessados; 

X -estabelecer os prazos de validade da 
licença. para construir, os requisitos que ca· 
racterizam o início, ieinfcio e conclusão da 
obra e as condições para renovação da licen
ça; 

XI -estabelecer as áreas e condições pe
las quais, o proprietário de imóvel conside
rado pelo Poder Público como de interesse 
do_ patrírriónio histórico, cultural, arqueoló
giCo, artístico ou paisagístico, possa exercer 
em outro local ou alienar, mediante escritura 
pu'blica, o direito de construir ou edificar; 

XII - estabelecer as áreas e as condições _ 
previstas no inciso anteriOr para o proprie
tário que doar imóvel ou __ parte dele para o 
Poder Público implantar equipamentos urba
nos ou comunitários; 

XIII- autorizar parcelamento, desmem· 
bramento ou reroembramento do solo para 
fins urbanos; 

XIV- autorizar a implantação de equipa
mentos urbanos e comunitários; 

XV-- definir tipo de uso, percentual de 
ocupação e índice de aproveitamento dos ter
renos nas diversas áreas; 

XVI -definir a unificação das basçs ca: 
<lastrais do Distrito Federal, de modo a que 
as zonas .definidas no Plano Diretor tenham 
como funções: 

a) servir como base _de referência espacial 
para informações estatísticas; 

b) qualificar uma determinada parcela do 
território, segllrido os critérios de população, 
predominância do uso, existência de equipa
mentos_ urbanos e comunitários e relaciona
mento com o meio ambiente. 

Art. _59 O Plano Diretor do Distrito Fe· 
dera! terá o seguinte conteúdo mínimo: 
I-planta geral do Distrito Federal; 
II -planta cadastral; 
IJI -plano de zoneamento; 
IV- código de edificação; 

--y_,... planta de espaços verdes; 
VI -plano de obras e serviços de utilidade 

pública; · -
VII - planta esquemática geral (contendo 

projetas para obras e serviços futuros); 
VIII- anexos explicativos; 
IX -legislação que assegure sua execu-

ção. 
Art. 6? O Plano.Diretor será elaborado 

pelo Poder Executivo do Distrito Federal e 
submetido à apreciação da Câmara Legisla· 
tiva do Distrito Federal a ser eleita em 1990. 

Parágrafo único. O Plano Diretor será 
aprovado pelo voto de dois terços dos mem
bros da Câmara Legislativa çlo DF, e só será 
modificado com o mesmo número de votos, 
depois de discutido em no mínimo dois perfo
dos legislativos. 

Art. 7g Na elaboraçãO do Plano Diretor 
e -dos planos e projetas dele decorrentes, o 
Poder Público ass-egurará, através, inclusive, 
cJe audiências públicas, a ampla participação 
da comunidade. por meio de associações co
munitáifãS, entidades profíssionais, diretó
rios de partidos políticos, sindicatos e outras 
entraaaes locais. 

Art. 89 __ A partir da vigência desta Lei 
e até a aprovação do Plano Diretor não serão 

permitidas alteraçõs de uso _do solo nas J.reas 
já parceladas, bem como a criação de novas 
áreas de expansão urbana no território do 
Distrito Federal. 

Art. 9~ O Poder Executivo do Distrito 
Federal instituirá uma estrutura específica de 
planejamento urbano. com nível hierárquico 
de coordena~o, de modo a garantir a execu
ção do Plano Diretor e a institucionalização 
do planejarnento urbano como processo per· 
manente. _ -

Art.--w.--- Esta lei entra ·em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
co-ntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompe~ de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

Ofício n' 062/90-DF 
Brasflia, 24 de maio de 1990. 

Senhor Presidente: 
Nos ~rmos do § 3~ do artigo 91 do regi· 

menta Intemp, comunico a Vossa Excelên
cia, que esta ComisSão aprovou o Projeto 
de Lei do Distrito Federal n~ 2, de 1989. que 
.. estabelece diretrizes, critérios e conteúdo 
mínimo para elaboração do Plano Diretor do 
Distrito federal. fixa competência da Câma
ra Legislrativa do Distrito Federal e dá outras 
providências", na reunião de 22 de maio do 
corrente. -

Na oportunidade renovO à_ Vossa Excelên
cia nie-us protestos de elevadã estfma e consi
deração. 

-Atenciosamente. - SenadorMaoro Rene
vides. Presidente da Comissão do Distrito Fe
deral. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com referéncia ao expediente que acaba 
de ser lido, a Presidencia comunica ao plená
rio que, nos termos do art. 91, §§ 3~ a if., 
do regimento interno, abrir-se-á o prazo de 
5 dias para interposição de recurso, por um 
décimo da composição da casa, para que o 
projeto de lei do DF n~ 2, de 1989, seja apre
ciado pelo plenário. 

Esgotado esse prazo sem a interposição de 
recurso, a matéria- -será remetida à sanção 
do Governador do Distrito Federal. 

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

São lidos os seguintes 

Subsecretaria de Comissões 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia 
Of. n• 037/90 CCJ 

Brasília, 24 de maio de 1990. 
Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais, corrfliilico a V. E r 

que esta Comissão aprovou em turno suple
mentar, o Projeto de Lei do Senado n? 295, 

, de 1989, que "dispõe sobre as cédulas eleito-
rais para as eleições de 1990, e dá outras 
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providências", na reunião realizada nesta daR 
ta. 

Na oportunidade renovo a V, Ex•. meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
-SenadorCid Sabóia de Carvalho, Presiden
te. 

Subsecretaria de Comissões 
Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidada
nia 
Of. n• 036/90-CCJ 

Brasilia, 24 de maio de 1990. 
Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais, cofutúiico a V. Ex' 

que esta Comissão aprovou em tuino suple
mentar, o Projeto_de Lei do Senado n9 331, 
de 1989, que "fixa prazo para domicílio elei
toral nas eleições de 1990", na reunião reali
zada nesta data. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
-SenadorCtd Sabóia de Carvalho, Presiden
te. 

'o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com referência ao expediente que acaba 
de ser lido, a Presidência comunica ao Plená
rio que nos termos do art. 91, §§ 3? a 6<:>, 
do regimento interno, abrir-se-á o prazo de 
5 dias para interposição de recurso, por um 
décimo da composição da casa, para que os 
Projetes de Lei do Senado n"' 295 e 331 de 
1989, sejam apreciados pelo Plenário. ' 

Esgotado esse prazo sem a interposiçao de 
recurso, as proposições será o remetidas à Câ
mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu, do Presidente do 
Tribunal de Contas da União, atendendo ao 
disposto no art. 71, § 49, da Constituição, 
o relatório das atividades daquela corte refe
rente ao primeiro trimestre do corrente àno. 

A matéria será despachada à comissão mis
ta permanente de Senadores e Deputados 
constituída com base no art. l66 da Carta 
Magna, sem prejuízo de sua apreciação pela 
comissão de assntos económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotou-se, hoje, o prazo previsto no art. 
91, § 49, do Regimento Interno, sem que te
nha sido interposto recUrso no sentido de in
clusão em ordem do dia, das seguintes maté· 
rias: 

- Projeto de Lei do Senado n9 76, de 
1989, de autoria do Senador Itamar Franco, 
que dispõe sobre o ensino obrigatório, em 
todos os cursos jurídicos do País, da disciplina 
direitos humanos fundamentais; 

- Projeto de Lei do Senado n9 262, de 
1989, de autoria do Senador Maurício Cor· 
rêa, que dispõe sobre o exercício dos direitos 
cultUrais, os incentivos à cultura, a Proteção 
à cultura brasileira, e dá outras providências; 

- Projeto de Lei do Senado n9 274, de 
1989, de autoria do Senador Gerson Cama ta, 
que autoriza o Poder Executivo criar a Escola 
Técnica Federal de Cachoeiro de Itapemirim, 
Estado do Espírito Santo; 

- Projeto de Lei do Senado n9 304, de 
198$1, de autoria do Senador Nelson Carnei-

ro, que institui o Dia NaciOnal de Formação 
Profissional, e dá outras providéncias; 
~ Projeto de Lei do Senado (t9 353, de 

1989, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que estabelece os feriados nacionais, 
e dá outras providências; 

- Projeto de Lei do_Sen.adp n~ 368, de 
1989, de autoria do Senador Odacir Soares, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Es
cola Téçnica Federal de Pimenta Bueno, no 
Estado de Rondônia; 
~ Projefo de tei dõ-Seiiado n" 387, de 

1989, de autoria da Senadora Alacoque Be
zerra, que dispõe sobre a merenda escolar, 
e dá outras providêncas; 

- Projeto de Lei do Senado n" 415, de 
1989, de autoria do Senador António Luiz 
Maya, que autoriza o Poder Executivo a criar 
uma Escola Agrotécnica Federal no Muni· 
cfpio de Porto Nacional, no Estado do Tocan
tins, e dá outras providências; e 

- Projeto de Lei do Senado n9 312, de 
1989, de autoria do senador Itamar Franco, 
que dispõe sobre a emissão de uma série espe
cial de selos postais comemorativa do cente
nário de fundação do Instituto Granbery de 
Juiz de Fora. · 

As matérias foram apreciadas conclusiva
mente pela comissão de educação. Tendo si
do rejeitado, o Projeto de Lei do Senado 
n9 76, de 1989, vai ao arquiVo. Os demais, 
por terem sido aprovados, serão despachados 
à Câmara dos Deputados. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY' MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte.discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, na semana que pas
sou, o plano de estabilização econômica do 
Presidente Fernando Collor de Mello sofreu 
duras críticas no Senado, principalmente de 
meus ilustres colegas, Senador Divaldo Su-
11:'-agy e Senador Jutahy Magalhães, que não 
diSpensa um só dia e é, por coincidência, um 
dos Senadores mais assíduos neste plenário, 
e também do meu ilustre e combativo Sena· 
dor do Rio de Janeiro, Jamil Haddad; todos 
fazendo o meio de _campo, com marcação cer
rada, homem a homem, contra o time do 
Governo neste plenário. 

-- É muito salutir ésta postura dos Senadores 
de oposição ao Governo, inclusive o nobre 
S~nador Jamil Haddad nã_o perdeu a oportu
nidade de fazer à Ministra da Economia Zé
lia Cardoso de Mello, através de requer~en
to à Mesa, encaminhado à Comissão de Cons
tituição,_ Justiça e Cidadania, exigência da 
resposta ,da mesma ao _Senado da República 
requerimento de informaçãO, aprovado nest; 
Casa, onde o Governo tem maiOria, exigin
do·se que a Senhora Ministra cumpra a Cons
tituição. 1st~ 'significa, Sr. -Presidente e_ Srs. 

_ Se_~a'!_o~es, que o Poder Legislativo, cuja 
matona dá sustentação ao Governo do Presi
de~te CoUoi', não abre mão de suas prerro
gativas. 

Mas acontece que, por trás da boa-fé, por 
trás do exercício-democrático em que a nação 
brasileira acostumou-se a acompanhar os de· 
bates no Congresso, a imprensa brasileira de· 
veria ser :mais juSta com os Senadores e Depu
tados que defendem o Governo. O País mu
dou com o Plano Brasil Novo, com a mão 
firme do Senhor Presidente da República. 
Eu, como Se_u primeiro Vice-Líder, não posso 
deixar de reconhecer alguns tropeços de nos
sa equipe. Mas ninguém mais do que o Presi· 
dente percebe, de boa-fé, que é um time no· 
vo, que com os jogos, os treinos, começa 
a se entrosar. _y~ja o exemplo do Ministro 
Rogério Magri. E a-primeira vez na História 
do País que um trabalhador chega a Ministro 
do Trabalho. S. Ex~ diz, na sua maneira sim
ples de um homem que galgqu os cargos 
maiores do Síndicalismo Brasileiro, e que, 
além do mais, é conhecedor profundo de seus 
Companheiros e companheiras, que do Oia
poq ue ao Chuí fazem a riqueza desta nação, 
o Ministro diz: "Eu 'fUI Peão. só estudei até 
à quarta. série, tive-_CJU.e fazer o primário, o 
secundáno, a faculdade, o mestrado e douto
rado eii! menos de 30 dias para aprender a 
ser Ministro". 

Coincidentemente, _como o Ministro, este 
Senador primeiro Vice-Líder do Governo da 
Reconstrução Nacional, também possUi -Pou
cas letras. Meu pai só viu escola por fora, 
mal sabia assinar o nome. Este Senador de 
Pernambuco fez até o 4v ano Secundário. Sou 
como o Sr. Ministro Magri, fOrm-ãdo na esco
la da vida. O Sr. está mostrando sua expe· 
riência nesta escola (sua CGT). 

O Presidente,. com seu tino de estadista, 
soube escolher o seu Ministro do Trabalho, 
e es_te já aprendeu logo a lição. 

Peço que seja transcrito nos anais do Sena
do da República a reportagem do Jornalista 
Mário Rosa, do Jornal do Brasil de 27 de 
maio de 1990, que tem a manchete "Magri 
Balança entre Sindicatos e Equipe Econô· 
mica"e o seu currículo, onde Denise Neu~ 
mann diz, no tópico desta reportagem, "Car· 
reira Política chega ao topo em Treze Anos''. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, as minhas 
considerações neste pronunciamento, são 
que o Plano de estabilizaçãoe económica do 
Governo da Reconstrução Nacional começa 
a entrar numa faixa de duras criticas despew 
jadas por diversos segmentos da sociedade, 
que se sentem prejudicados, uns porque tive· 
ralh a Poupança temporariamente bloquea· 
da, outros porque seus recursos estavam no 
Over e só daqui a 16 meses estarão liberados. 
De uma forma ou de outra, não há como 
negar qUe ã legíáo de descontentes é conside
rável, principalmente nas capitais, onde se 
concentra a classe média, e_ também residem 
a maioria tios aposentados, que, a exemplo 
dos que ainda estão na ativa, alguns foram 
atingidos pelo Plano Brasil Novo. 

Todos sabemos que uma revolução não se 
faz sem vítimas, e este Plano Económico é 
uma revolução, é um compromiSso que o Pre
sidente Fernando Collor assumiu nos palan
ques com o povo brasileiro. b como o rio 
cheio, quem está na balsa pode ser atingido. 
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Daí a choradeira que acomete boa parte dos 
brasileiros, alguns não acreditam que o Brasil 
mudou. Ainda acreditando naquelas palavras 
do General de Gaulle, da França, que afir· 
mau:" O Brasil não é um Pá is sério'', algumas 
pessoas pagaram parã ver e· se deram mal; 
alguns empresários foram pC'ra a cadeia, tive~ 
ram que "tocar piano". A esquerda está ton
ta, a direita está perplexa. Alguns sabota· 
dores do Plano, que são os Homens do colari
n!lo branco, tentam continuar com suas pre· 
tenções como ioi agora o caso das expor
tações de carne, misturando gato com lebre, 
onde a polfcia federal apreendeu no porto 
de santos 15 containerS com- 171 tonclada!:i 
de filé mignon que seriam exportados para 
a Inglaterra, França e Alemanha Ocidental. 
O documento que relacionava a mercadoria 
informava que o conteúdo da carga era lagar~ 
to, miúdos bovinos e ração bovina. A apreen· 
são foi feita no momento-do embarque, e 
o crime caracterizado como fraude fiscal. 

Vejam como estes ladrões do povo brasi
leiro agiant: a taxa a ser paga pelo exportador 
à receita é de 4% pelo lagarto e ração bovina, 
e de 20% para o filé. Os_donos desta patifaria, 
no qual dou nome aos bois, são o frigorífico 
Ituiutaba, com 35 toUeladas, de Minas Ge
rais; a Dukcal comércio e exportação, 66 to
neladas; e a Braswetl Comércio Internacional 
de Frigoríficos, 70 toneladas, amba!. de São 
Paulo. 

Parabéns Ministro cabrcra. Como V. Ex' 
é do ramo, com menos de t.lois meses no Mi
nistériá da Agricultura está indo a fundo con
tra. os sabotadores do Plano Brasil Novo, é 
a moralidade administratiVa. Acontece que 
este pessoal confundiu um adágio que temos 
no nordeste, '\:-onfunda mas não misture''. 
viram um cabJ a· muito novo no Ministério 
da Agricultura, Pensaram que poderiam con
tinuar as suas mazelas mancomunados com 
funcionários corruptos do Ministériol-mas o 
Ministtw disse suspeitar da ação de uma qua· 
drilha internacionaL O Ministro irá abrir in
quérito rigoroso, no qual os exportadores so
frerão processo criminal a cargo da Políci!:t 
Federal e o Ministério também irá abrir iil
quérito administrativo, o os funcionários en
volvidos serão demitidos. Parabéns Ministro 
Cabrera, precisamos agir mais e falar menos, 
como V. Ex' está fazendo. 

Este é um exemplo concreto do que está 
mexendo com a cabeça do povo brasileiro, 
a moralidade administrativa, a responsabi
lidade no trato das coisas pública~. Ninguém 
pode contestar que a maioria do Brasil está 
com este Governo, o Ibope inspira confiança 
em 67%, da população c o seu plano obteve 
74% o que deixa claro que até aqui o saldo 
do programã é positrvo. Os pobres estão p,o
dendo comprar mais, sabendo que os preçO-s 
estão sob rigido controle. Os combustíveis 
há 70 dias não sobem (ant~ eram m:ajorados 
de 15 em 15 dias), e de quebra o cidadão 
consumidor é mais respeitado e oUvido pelo 
empresariado. 

Antes do Plano Brasil Novo. O pafs estava 
falido, com urua inflação superior a 100% 
ao mês, patamar capaz de deixar qualquer 

pessoa de bom senso boquiaberta. Hoje, sob 
controle, a inflação não passa de 3,29%, ou 
mesmo 8,5% ao mês. Está dentro dos com
promissos do Presidente, de em 100 dias dei
xar a inflação em 10%. Brasma, cidade das 
mordomias, onde os funcionáios faziam greve 
dias e mais dias, almoçando nos restaurantes 
do Governo, sendo transportados para seus 
serviços nos ônibus do Governo, cidade pura
mente admini~rativa; a gritaria contra o Go
verno é maior porque há uma massa de de
sempregados. Todos antes recebiam c;ontra
cheques no fim do mês em inúmeras reparti
ções, algumas totalmente desnecessárias, que 
se conflitavam com outras, e onde muitos 
dos funcionários demitodos nem sequer tra
balhavam, um crime contra os cofres públi
cos. este Go:v.erno veio pãra moralizar, dar 
um basta nos excessos·, controlar a economia, 
fazer com que os brasileiros confiem mais 
nas instituições criadas para servi·lo. Este 
plano é vencer .ou vencer, todos estamos no 
mesmo barco. Se fizer água na proa, não 
aclianta correr para a porta, todos afunda
remos. Quem tem bom senso deve torcer pa
ra que dê certo. Pelo Brasil, pela democracia 
e bem-estar_ do povo brasileiro. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFE· 
REOSR. NEY MARANHÃO EM SEU 
DISCURSO: 

MAGRI BALANÇA ENTRE 
SINDICATOS E EQUIPE ECONÓMICA 

Mário Rosa 

BRASÍUA- As vésperas de completar_ 
três meses na cadeira de ministro do Traba
lho, o ex-sindicalista Antônio Rogério Magri 
se equilibra no cargo como se estivesse numa 
gangorra. Nos primeiros dias de sua gestão 
- a pior fase -, Magri estava em baixa: 
não _conseguia impor suas posições junto ao 
presidente Fernando Col!QC e ficava â deriva 
das decisões oficiais mais_ importantes, dese
nhadas pela Ministra _da Economia, Zélia 
Cardoso de Mello. Com os tropeços jurídi· 
cos, e sobretudo políticos, de Zélia e sua equi· 
pe, a vida de Magri no governo começou a 
melhorar. Enquanto Zélia descia a ladeira 
do prestígio de sua gestão, embalada pelos 
erros de se_u_s_assessores, Magri, na outra pon· 
ta, via subir a sua estrela. 

"Eu, que fui peã_~.e só estudei até a quarta 
série, tlvéque fazer o primário, OSecundário, 
a faculdade, o mestrado e o doutorado em 
menos de 30 dias para aprender a ser minis
trp", diz Magri. ''E até natural que no início 
eu encontrasse dificuldades", acrescenta. Na 
verdade, o ministro.desenhou uma ''guinada 
radlcal_depois de ,assumir o posto, em meio 
a um clima de desgaste. Ele manteve diversas 
reuniõeS com Seus auxiliares para definir urna 
nova linha de ação à sua pasta, mas acabou 
descobrindo o caminho quase casualmente. 
Magri percebeu que seu principal trunfo resi
de na p~essão que suas dcclaraçóes podem 
exercer sobre o comando da área económica, 
todas as vezes em que servir como porta-voz 

da clientela cativa de___se_u ministério - os 
assal afiados. 

"Lado político"- ''Resolvi deixar as 
preocupações burocráticas para a máquina 
e passei a dar maior prioridade ~o lado polí
tico de meu ca"rgo'', diz ele. Magri começOu 
a dobrar o cabo das tormentas quando trom· 
bou de frente com uma determinação de Zé
lia, que encerrava em 30 de abril o prazo 
para que os aposentados pudessem converter 
em cruzeiros os cruzados retidos pela reforma 
económica. De uma hora para outra, os 11 
milhões de aposentados e 2 milhões de pen
sionistas brasileiros viram-se numa posição 
desconfortável e Magri, que nem sequer sou
be _com antecedência da medida, resolveu ba
ter duro. "Vou propor ao presidente a am
pliação do prazo", declarou ele na véspera 
da data fatal. Na manhã do dia seguinte, em 
Brasília, o ministro manteve uma reunião 
com Collor e ·zelia no Palácio do Planalto, 
arrancou a contragosto da ministra um apoio 
do presidente à proposta de rever o prazo 
e foi premiado pelo chefe com uma manifes
tação de confiançã. 

"Zélia, eu quero que o Magri participe da
qui para frente de todas as decisões", reco
mendou Collor. A partir daí, o ministro· pas
sou a se movimentar com mais desenvoltura 
pelos carpetes de Brasllia- e passou também 
a criar dores de cabeça para a czarina da 
eConomia.. No ú!tirno dia 11, por exemplo, 
cinco dias antes da divulgação do índice ofi
cial para a correção dos salários, a ministra 
da Economia deu um telefonema para o mi· 
nistro do Trabalho". ''Vamos anunciar o índi
ce zero para maio e queremos bancar a tese 
de livre negociação. Você concorda?", inda
gou Zélia, ouvindo em seguida a aprovação 
de Magri. "Então eu posso dizer ao presi
dente que você apóia?", insistiu Zélia. "Tudo 
bem", respondeu o ministro. Menos de 72 
horas depois da conversa com Zélia, diante 
da insatisfação generalizada das lideranças 
sindicais, Magri mudou de rota. 

Deixou vazar seu descontentamento com 
a fórmula encontrada pela ministra e, dentro 
do governo, passou a defender a reposição 
da inflação de maio, de 3,29%, como pré
condição para qu-e a livre negociação fosse 
adotada. "Com inflação e recessão, a índice 
zero não terá credibilidade", alertou Magri, 
ná óc3siãi::>, numa conversa com o ministro 
da Justiça, Bernardo Cabral, e o líder do Go· 
vemo na Câmara, Renan Calheiros. Magri 
se batia pela tese de que o governo enviasse 
ao Congresso um projeto de lei definindo 
a livre negociação, para conferir um caráter 
de maior respaldo à medida. Foi voto venci
do, mas acabou saindo fortalecido do episó
dio. "O grande perigo é a perda de credibi
lidade, já que foi o senhor mesmo que sempre 
sustentou que não haveria perdas'', disse o 
ministro ao despachar com Collor. 

Derrotas -É verdade que, nos bastido
res, Magri também colecionou um álbum de 
derrotas políticas de peso. A principal delas 
tocou no ponto mais sensível da questão po-
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der. Em tese, cabe a Magri administrar um 
orçamento de US$ 14 bilhões, destinado a 
custear os 13 milhões de benefícios pagos pela 
Previdência Social mensalmente. Na prática, 
porém, a realidade é diferente. Um decreto 
já assinado pelo presidente Collor, e que na 
semana passada era examinado pela Consu!· 
tora-Geral da República, vai criar a Comissáo 
de Gestão Financeira da Seguridade Social. 
Este grupo será integrado pelos secretários 
executivos (os substitl!-~QS dos ministros) dos 
ministé"rios da Saúde, da Ação Social, além 
do Trabalho, com a função primordial de de
fini! como serão aplicados os recursos da Pre
vidência. -

"Se esta proposta passar, estés alagoanos 
vão ter o controle do orçamento", desabafou 
Magri, irritado, numa reunião no final de 
abril. em seu gabinete. Os alagoanos, no caso, 
são Luiz Romero, ex-secretário de Saúde de 
Collor em Atagoas e hoje secretário-execu
tivo da Saúde, e o substituto da ministra da 
Ação Social, a alagoana Margarida Procópio. 
Os dois ministérios já firmaram uma aliança 
e~ com isso, garantiram a maioria na comissão 
- Magri está condenado a ser minoria. Outro 
arranhão, para Magri, ainda vai demorar um 
ano para se ma.terializar. Com base num acor
do firmado com o ministro da Saúde, Alceni 
Guerra, o ministro do Trabalho já se compro· 
meteu a desmembrar a Dataprev, a empresa 
responsável pelo serviço de processamento 
de dados da Previdência que também atende 
ao Ministério da Saúde. Assim, Magri perde· 
rá o controle sobre parte dos 7.500 funcio
nários da empresa. 

''Oposição"- Fora do governo, Magri 
também enfrenta dificuldades para manter 
antigas alianças. Seu maior obstáculo, no mo
mento, encontra-se no presidente da Confe
deração Nacional dos Metalúrgicos, Luiz An
tônio Medeiros. Na última quarta-feira, du· 
rante um almoço em Brasília corno secretário 
de Política Económica, Antônio Kandir, Me· 
deiros não poupou o amigo Magri de críticas. 
"O Magri está capitalizando todas as vitórias 
e não está deixando espaço pa-ra a minha 
atuação", queixou-se o sindicalista. ''Se con
tinuar desse jeito, eu acabO ficando impren
sado pela CUT e não terei outra saída: vou 
para a oposição", acrescentou. Medeiros e 
Magri, na verdade, seguem um due~p de posi
ções ensaiadas. 

"É natural que o Medeiros assuma posi
ções contra o governo, porque senão ele não 
sobrevive", comenta v a o ministro com seus 
assessores na semana passada. A primeira 
vez que destoou-do discurso de apoio auto má· 
tico ao governo, Medeiros elegeu Magri co
mo alvo ... Ou o Magri particípa-das decisões, 
ou é melhor pedir demissão", resumiu ele 
no final de abril. Na ocasião, Magri recebeu 
as declarações com furor. "0 que é que o 
Medeiros está querendo? Me enfraquecer?", 
indagou o ministro numa reunião de traba
lho. Dias depois, com a determin~ção de Co·. 
Uor de fazê-lo participar maÍs de perto das 
decisões, Magri reconheceu que tudo termi
nou bem. ''OMedeiros me ajudou", comen-

,, 

tava "o riüiiistro, em conversas reservadas na 
semana pa~sada, descartando q_ualquer tipo 
de afastamento com o sindicalista. ''Nossa 
relação corifinua eXcelente". 

''Elite" - Magri viu seu espaço crescer, 
mas está longe de ser um ministro poderoso. 
Col_lor o admira, quer mantê-lo onde está, 
mas a ligação entre os dois está mais próxima 
das normas de protocolo. O presidente, por 
exemplo, quase não telefona para seu minis· 
tro. O contato de Collorcom Magri se limita, 
praticamente, a um despacho nas cardes _de 
sexta-feira. Nestes encontros, Magri trata 
Collor por "presidente"- a porta fechadas. 
;·o presidente gosta de Magri, mas sua rela· 
ção forte mesmo é com a equipe económica", 
afirma um assessor de Collor. Desde que as· 
sumiu o cargo, Magri conseguiu definir um 
estilo próprio de atuação. Sua sala é sempre 
aberta âs lideranças sindicais - em 70 dias 
de trabalho, atendeu quase 300 sindicatos. 
No cantata com os auxiliares, Magri também 
deixa sua marca. Faz questão, por exemplo, 
de.decorar o nome dos funcionários de seu 
gabinete - do ascensorista ao garçom que 
lhe serve o cafezinho. 

"Eu faço parte da elite da base social bra;:;i
!eira", diz Magri. "Até 1977, eu ainda abria 
valas de esgoto no Centro de São Paulo", 
emenda. A partir desta semana, Magri vai 
trocar ·a hotel em que reside, em Brasl1ia, 
por um apartamento funcional de três quar
tos. Com. um salário de Cr$ 300 mil, que 
o colo_ca_entre o 1% da população que ganha 
este valor, ainda mantém hábitos simples. 
Gosta de toriiar um gole de cachaça nas refei
ções e freqüenta, na capital da Repúblíca, 
o restaurante Roma - onde uma refeição 
não chega a Cr$ 200 por pessoa._ 

Quando vai jantar com assessores, nunca 
paga a cõrifa- prefere rachar a despesa com 
os acompanhantes. Seus amigos apontam um 
traço curioso em sua personalidade: ele é hi~ 
pocondríaco. Toda vez que fíCa tenso, recla~ 
ma que está coril hipertensão. No início do 
mês, Magri.sentiu uma dor na mão e _chegou 
a comentar com auxiliares que poderia ser 
alguma coisa grave. "Você está ficando ve
lho", brincou um deles. Magri reagiu ao co
mentário: mandou que sua secretária trou
xesse uma lista t~lefônica de 240 páginas, e 
a rasgoU enl" qUatro Pedaços. "Estou muito 
bem", comentou depois da façanha. 

CARREIRA POLÍTICA CHEGA 
AO TOPO EM TREZE ANOS 

Denise Neumann 

SÃO PAULO-A carreira política de 
Antônio Rogério Magri foi vertiginosa. Em 
1977, ele foi eleito suplente da diretoria do 
Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. 
Três anos depois, Magri assumiu a presidên
cia da entidade quando passou a comandar 
28 mil tra~~lhadores que compõem~ catego
ria. Seu pràx_imo passo só seria dado nove 
anos depois. Em abril do ano passado, o atual 
ministro do Trabalho e· Previdência Social re
solveu disputar a eleição para a _presidência 
da CGT, a Confederação Geral dOs Traba· _ 

Ihadores. Sua principal bandeira de luta era 
a proposta de retirar da CGTseu caráter poH
tico. na linha preconizada pelo chamado sin, 
dicalismo de resultados, uma vertente do 
pensamento sindical que tinha Magri e Luiz 

, António Medeiros como pilares de su~ten
taçãa. 

Por esta linha, a ação da CGT deveria se 
cingir à conquista de melhoria<; salariais para 
os trabalhadores, longe do palco da atuação 
partidária. A vitória de Magri significou a 
expulsão de três antigos segmentos dc.esquer
da da central: o Partido Comunista Brasi
leiro, o Partido Comunista do Brasil e o Mo
vimento Revolucionário 8 de Outubro, o 
MR~S. "Esta batalha de Magri para desparti
darizar a CGT começou em 1987", explica 
seu sucessor e atual presidente da central, 
o sindicalista potiguar Francisco Canindé Pe
gado. "Eu estava emisrael e fiquei sabendo 
pelos jornais sindicais das críticas do Magri 
a estas organizações". 

Aos 48 anos, filho de imigrantes italianos, 
Magri conheceu o presidente Fernando Co
llor durante a campanha eleitoral. Manteve 
três encontros em São Paulo com o então 
candidato do PRN e passou a ser seu principal 
braço de apoio no território paulista. Sua 
transição de líder sindical para membro do 
governo foi precedida de um teste. Em janei
ro passado, quando se encontrava em Bonn 
em meio a um giro pelo mundo, Collor telefo
nou para o embaixador Marcos Coimbra, 
atualmente na Secretaria-Geral da Presidên
cia, para que convocasse Magri a Brasília. 
Magri foi e recebeu um telefonema do pre!>i· 
dente eleito, que lhe formulou o convite. 
"Guarde segredo", recomendou Collor. Ma
gri seguiu à risca:: o_ anúncio de seu nome 
para a pasta só foi feito 12 dias depois. 

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

O SR. ANTÔNIO LUIZ MA Y A (PDC ~ 
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi~ 

, são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores, e_ducação é assunto que se acha sempre 
bem situado na imprensa cotidiana. Não há 
dia em que, nos veículos de comunicação, 
a educação não ocupe espaço e não tenha 

. destaque. É que educação é a atividade que 
mais se relaciona com a pessoa humana! sua 
promoção e sua auto-realização. Via educa
ção, o homem se realiza e promove o bem
estar de sua comunidade. 

O tema educação ocupa, hoje, espaço em · 
virtude, sobretudo, dª situação em que se 
encontra, a saber, o estado de crise que vem 
atravessando há bastante tempo. 

É uma crise quase crónica e muito abran· 
, gente; atinge o processo- educacional sob di
versos aspectos - pro deles diz respeito ao -
próprio curso de magistério que forma os 
educadores. 

No 19 Congresso Estadual Paulista sobre 
·Formação de Educadores, realizado em 
Águas de São Pedro, Estado de São Paulo, 
os trabalhos denunciaram ú desconteritamen· 
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to generalizado por parte dos educandos, de
corrente de dois fatores principais, a saber: 
a má formação dos professores e a inade
quação dos currículos, em que é constatada 
a total falta de ligação entre teoria e prática. 
Segundo o Prof. Ezequiel da Silva, pesqui
sador da Universidade Estadual de Campinas 
- Unicamp, em recente pes9uisa realizada 
sobre o assunto, esse distanciamento entre 
a teoria e a prática nõ processo~ educacional 
seria "conseqüência" do "encastelamento" 
da Universidade, que torna os porfessores 
muito acadêmicos e distanciados da prática 
de ensino e da "escola real". 

Infelizmente, esta situação parece esten
der-se aos demais cursos que formam os pro· 
fissio:riais a nível di)" grau. 

Dentro da nova realidade estabelecida pelo 
Plano Económico do Governo e que pretende 
ser aplicado pelo Ministé_iiO da Educação, 
com a intenção de cortar 30% do pessoal 
ou da folha de pagamento das Universidades 
federais, há que se pensar em promover real 
avaliação dos cursos ministrados -por e lãs. 

Há cursos cujas demandas levantadas nas 
relações dos candidatos inscritos por concur~ 
sos vestibulares que não chegam sequer a um 
candidato por vaga oferecida; outros há em 
que a demanda é tão pequena que é até ridí
cula. 

Será que a falta de relação de: interesse 
por tais cursos não seja em razão da falta 
de relação dos mesmos com a evolução da 
vida nos dias de hoje, quando as reais mudan~ 
ças da sociedade se verificam com a rapidez 
característica dQ mundo moderno? 
Acabou~se o tempo do diletantismo e do 

academicismo, que conferia diploma para a 
finalidade principal de dar status a filhos das 
famílias nobres e ricas. 

A realidade, hoje, é outra: a profissão re~ 
quer competência no mundo da competição 
e concorrência; marca pontos e se projeta 
no trabalho profissional quem estiver mais 
bem preparado. _ _ ---

Este trabalho de formação e de qualifica~ 
ção profissional, a nível -de 3° grau, quem 
o faz é a Universidade, cujos cursos deveriam 
ser uma resposta real e positiva a dois postuM 
lados fundamentais, a saber: a pesquisa da 
necessidade profissional no contexto da histó· 
ria atual da comunidade em que a instituição 
de ensino superior se insere e a definição 
do perfil profissional de que a comunidade 
necessita para promover seu desenvolvimen· 
to. 

Feito esse trabalho prévio, os cursos urii~ 
versitários _estariam revitalizados, porque se
riam ajustadoS-l realidade -não só seriam 
mais dinâmicos, como precisariam de maio
res recursos humanos e financeiros para se
rem ministrados com ensino de qualidade. 

.,Dentro dessa perspectiva, não se falaria. 
mais em cortes de verbas de custeio e de 
pessoal, ao contrário, estudar-se-ià a possibi
lidade de se canalizar mais recursos para a 
educação. Pois é esta que forma a pessoa 
h:umana do educando e o qualifica para a 
VJ.da de trabalho, que é a característica funda
mental da sociedade modema. 

Uma conseqüé:ncia lógica se impõe: a Uni· 
versidade brasileira, nesta encruzilhada bis· 
tórica QUe o País atravessa, precisa ser repen~ 
sada e avaliada, precisamente para justificar 
sua presença na história e no processo do 
desenvolvimento sócio-político e económico· 
cultural. 

Seus cursos precisam ser reavaliados para 
que possam atender âs novas demandas e exi
gências do próprio processo de des_envolvi
mento. 

É evidente que a avaliação não se restrin
giria apenas aos cursos superiores, com seus 
respectivos currículos. O- racional seria ava
liar a competência de seu quadro de docentes, 
sua qualificação e seu desempenho; a profi
ciêncta dos trabalhos de ensino, pesquisa e 
extensão; a eficiência dos funcionários e do 
COrPo- técnico administrativo da instituição; 
seus laboratórios e oficinas que sen>em de 
apoio ao ensino e à pesquisa se respondem 
ou não às exigências modernas da prática pro
fissionaL 

O Sr. João CaJmon- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Nobre 
Senador, é com muita honra e muita satisfa
ção que ouço o aparte de V. Ex•, que tantas 
e tantas vezes tem trazido este tema a este 
plenário- a avaliação, sobretudo, do ensino 
fundamental. 

Nesta oportunidade, a palavra de V. Ex•, 
mestre no assunto, é da maior valia para ref1e· 
tirmos sobre o problema da avaliação do ensi
no na universidade. 

Concedo aparte a V. Ex• com muito prazer, 
nobre Senador João Calmon. 

, O Sr. João Calmon- Nobre Senador, ini
cialmente, desejo felicitá-lo pelo excelente 
pronunciamento sobre problema que preo· 
cupa profundamenta todos os brasileiros, que 
é a educação, de modo geral, desde o jardim 
de infância até à universidade, com os seus 
cursos de mestrado e de doutorado. V. EXi
focaliza, _no_ se_u magnífico pronunciamento 
desta tarde, a necessidade de uma avaliação 
na área do ensino de terceiro grau. Devo 
ponderar que esta avaliação é absolutamente 
indispensável e urgentíssima, porque a edu· 
cação, em nosso País, de modo geral, está 
gravemente enferma. Esta não é afirmação 
apenas de um lutador da causa da educação, 
o Prof. José Artur Gionatti, um do!' mestres 
mais eminentes do País, que pertence à Uni~ 
versidade de São PaulO, em pronunciamento 
na última reunião do Conselho de Reitores 
das Universidades brasileiras que se reuniu 
em Belo Horizonte, afirmou, da maneira 
mais enfática, com a autoridade incontestável 
que possui: "A universidade brasileira está 
falida". PoderíamOs ampliar esta afirmação: 
o- enSliiO brasileiro, de modo geral, está faliR 
do, apresenta graves defidências, deijciên
cias que têm sido comprovadas em levanta
mento~ setoriais que sâo do conhecim.ento 
de- todos nós. Para resolvermos este proble
ma, não há outra alternativa, não há outra 
solução senão a realização dessa avaliação, 
já aprovada, por unanimidade, pelo Congres- _ 

so Nacio-nal, primeiramente a nível de Comis
são Mista do Orçamento e, posteriormente, 
de Plenário do Congresso Nacional. Tomei 
a iniciativa de destinar verba para a realização 
dessa avaliação no Orçamento de 1989. Co
mo esse dinheiro não foi utilizado para tal 
finalidade, resolvi propor novamente a reali
zação dessa avaliação, destinando-lhe verba 
bastante razoável no Orçamento do corrente 
ano. Infelizmente já estamos no fim do mês 
de maio e até agora não se iniciou sequer 
essa avaliação, já realizada, nos moldes que 
estou propondo, por outros países, como os 
Estados Unidos, a União Soviética, o Japão 
a França. Depois da posse do novo Ministro 
da Educação, o eminente mestre Carlos Chia
rem, que também é prOfessor universitário 
no Rio Grande do Sul, acredito que essa deci
são do Congresso seja finalmente respeitada. 
Tenho trocado idéias com: ú Ministro Carlos 
Chiarem -e. na última sexta-feira, compare~ 
cemos aos estúdios da TV Re<:ord, em São 
Paulo, para urna entrevista no Programa Fer
reira Netto, em que o assunto foi -novamente 
abordado. Se não adotarmos essa decisão, 
se não cumprirmos o que determinou, por 
unanimente, o Congresso Nacional, a situa
ção da educação tende a se agravar de ma
neira alarmante. Portanto, os comentários, 
tão lúcidos, tão objetivos que V. Ex• nos está 
apresentando em seu_ magnífico pronuncia
mento, devem contribuir para acelarar o pro
cesso de execução dessa avaliação, sem a qual 
ficaremos permanentemente apontando fa
lhas, lacunas, deficiências, sem fazer o diag· 
nóstico necessário, com a iildicação da tera
pêutica p·ara: eliminaçãõ dos males -extrema~ 
mente graves que estão afetando a educação 
em nosso País, em todos os níveis de ensino. 
Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAY A - Sou eu 
que agradeço a V. EX' pelo magnício aparte, 
que vem, de algum modo, dar sentido à mi
nha própria palavra. 

Nobre Senador João Calmon, V. Ex". co
mo Presidente da Comissão de Educaç-ão des
ta Casa, tem merecido o nosso respeito, 
qua-Iito às suas propostas no sentido de fazer 
da educação, realmente. um tema a ser discu· 
tido e, sobretudo, por trazer à dh.cussão as-

. sunto primordial _- a avaliação de todos os 
cursos da educação, ou melhor, da escola co
mo um· todo, porque_ é uma contintddade, 
desde o primeiro ano, do fundamental, até 
o último da universidade, um depende do 
outro. Sabemo$ qUe o ensino do terceiro grau 
depende do segundo, a boa base da susten
tação a melhor trabalho no terceiro grav, co
mo o ensino de segundo grau depende do 
ensino fundamental, que é também o alicerce 
para que o aluno possa prosseguir de maneira 
homogênea, corno um todo, tendo a educa
ção - sua formação primordial - como a 
base de sustentação da sua própria promoção 

· pessoal. _ 
V. Erprop6e que essa avaliação seja feita, 

no que concordamos plenamente. É a oportu· 
nid(J,de de se reafirmar isso, aqui, agora, por
que o Ministério da Educação propôs às uni· 
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versida..:les o corte de 30% na sua folh:.~ de 
pagamento. As universidades est'iü reagindo 
apenas por reagir, porque n::io apresentam 
alternativas; para nós, a alternativa melhor 
seria uma avaliação do que ela faz, mostrando 
sua real necessidade de mais recursos para 
a educação~' Não adianta lamúria por mais 
verbas, por mais recursos, se não se fizer t!!.Sa 

avaliação real, competente, para que a res~ 
posta seja dada ã Nação inteira e se parta 
para uma nova fase, objetivando maior senti
do à educação escolar, em qualquer grau de 
ensino. 

O Sr. Jut:thy Magalhães- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MA YA - Coni 
muito prazer, nobre Senador Jutahy Maga_· 
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Nesse problema 
de cortes, está faltando, nesta hora da refor· 
ma administrativa, o estabelecimento de cri
térios, porque cortes lineares- 30% de cada 
universidade - não significam se vá fazer 
algo justo; várias pessoas que fizerini con
curso podem ser atingidas indevidamente 
com os cortes lineares; o critério -é que está 
faltando. Cortar 30% de uma universidade 
não é a mesma coisa que cortar 30% em ou· 
tra. Este pensamento deve prevalecer na área 
do Governo, ou seja, devem ser estabelecidos 
critérios para que se faça alguma coisa jus.ta 
nesta época, -

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Agra· 
deço a V. Ex' o apa-rte, nobre Senadot Jutahy 
MagalhãesA Com os cortes feitos linearmente, 
podem realmente ser cometidas injustiças 
com referência a determinadas univetsidades 
que conhecemos, que são centros de ensino 
de real qualidade. Não podemos admitir esse 
corte, por exemplo, numa universidade como 
a de Campinas, a Unicamp, que faz pe:.quisa 
e tem consciência -do que está fazendo. 

Exigir da Unicamp um sacrifício- dessa na~ 
tureza, só porque não é federal, e sim esta· 
dual, seria, para mim, a maior injustiça, pois 
conhecemos o trabalho que essa universidade 
realiza, de primeira qualidade. E existem cur
sos - todos conhecemos - em universída· 
des, como a de V. Ex\ lá na Sabia, que são 

·primorosos. Antigamente dizia-se que o me
lhor curso de Medicina Geral era o __ da Univer
sidade da Bahia. De lá saúm os melhores 
médicos de Medicina Gerar para o Pafs intei
ro, que precisava exatamente desse tipo de 
Medicina. Formavam-se médicos generaliza
dos para toda c qualquer situação, médicos 
que iam para o sertão, para as cidades do 
interior. Era algo extraordinário. Tive opor
tunidade de participar de uma discussão, lá 
na minha universidade, de Goíás, se o ensino 
médico deveria ser especializado ou genera
lizado, se seria geral ou especializado. 

O Sr. iutahy Magalhães- Estão aí atrás, 
se cumprimentando, dois ex-alunos da Uni
versidade Federal da Bahia. 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MA YA ~São ex
alunos da Universidade Federal da Bahia, 

dois médicos, eminentes Senadores da Repú· 
blica, Francisco Rollemberg e Lourival Bap· 
tista. Formados por essa Universidade em 
Medicina Geral, acredito eu, têm desempe
nhado sua missão com proficiência e, ~em 
dúvida alguma, têm honrado a Medicina em 
sua vida profissional. Ambos. estão de para
béns. Por isso, eu disse a V. Ex• que os crité
rios devem ser estabelecidos pelo Governo 
p<;Ira aplicação dessa medida de corte na uni· 
versidade btasileira. Trinta por cenlo seria 
o corte generalizado, sem especificar cm que 
área. 

Sou exatamente contra essa propo:.ta, no 
sentido da reavaliação da universidad~, c pro
poria ao GOVerno uma alternativa, que seria 
o contrário: maiores recursos para a própria 
universidade. Este, rneu-pontode vista. 

Sr. Presidente, diante deste quadro de ava
liação, não se pode esquecer o resultado do 
trabalho universitário, que é o profissional 
formado. Avaliar seu desempenho na comu· 
nidade ou nas empresas é de suma necessi
dade para o ajuste das tarefas docentes em 
busca de um ensino de qualidade, que é o 
que realmente se almeja e se espera da uni
versidade nos dias aruais. 

A universidade que goza de autonomia 
acadêmica dev_e ter capacidade e compctên· 
cia parã-Proceder a esta avaliação e se adt.::· 
quar ao papel que lhe compete desempenhar 
dentro da comunidade em que está inserida. 

A simples ameaça de corte de verba!. para 
o ensíno superior público em "nada contribui 
para revitalizar o ensino de qualificação pro
fissional do 3" grau, mas é um desafio para 
a comunidade universitária refletir s.obre :;i 
mesma, e a sua p-rópria 3.tívíáãde acadêmica. 

Este compromisso a univeridade pública 
brasileira tem com a sociedade que a mantém 
ãs custas do erário. 

Sem assumir esta responsabilidade, cm na
da adianta gritar "não aos cortes e às demis
sões!" Nem adianta clamar por ''mais verbas 
para ã educação!" _ -

É a competência que irá conferir à uni ver· 
sidade pública o padrão de qualidade na for· 
mação de profissionais competentes de que 
neceSSita a Nação neste momento da His· 
tória. 

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

O SR. PRESIDENl'E (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra, ao nobre Senador José 
Fogaça, como Líder. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Cu' 
mo líder. Pronuncia o seguinte discurso~ Sem 
revisão do orador.) - Sr. presid~nte, Srs. 
Senadores, o governo está determinado a in~ 
traduzir no País, amplamente, a chamada 
economia de mercado, e parece que caminha 
nessa direção, por meio de todas as articu
lações ecop.ómicas que vem empreendendo. 
Cabe~nos, entretanto, fazer alguns questio· 
namentos, a esta altura, do Plano económico, 
e o fazemos, inclusive, com a autoridade de 
qu_~_m tentou reformar o plano e teve mais 
de 40 vetos por parte do Presidente da Repú· 
blica. 

O PMDB, Sr. Presidl!nk, foi en~arregado 
da Relatoria das 22 medidas plúv1;óríH~ -(iue 
englobavam o Plano Ecunómico. ToJds as 
mudanças introduzidas foram vetadas, de 
modo que nos sentimos inteiramente à von
tade para, neste momento, levantar uma 
questão, que se refere exatamente à Medida 
Provisória n9 154, cujo projeto de conversão 
por nós apresentado assinado pelo Deputado 
Tideí de Lima, do PMDB de São Paulo, con
tinha uma real e qualitativa rnodificaçãü, no 
que se refere à política de salários. 

Previa o projeto de lei de conversão, nesta 
Casa, aprovado por sua maíoti"a, que, passa
dos três meses da imp_lantação_ do Plano Eco· 
nélmico, haveria uma revisão dos salários, 
pretendendo-se com isso a reposição das pos
síveis perdas. Não estávamoS prCjuJgap.do, 
não nos estávamos antecipando à realidade, 
não estávamos exercendo o pessimismo con· 
tumaz e sistemático, Estávamos apenas crian
do mecanismos preventivos para repor per· 
das salariais, caso viessem eventualmente a 
ocorrer, com base em índices oficiais e n~o 
oficfais. - - -

Sr. Prçsidente, em um país de uma econo
mia complexa como a brasileira, submetida 
permanentemente a wn processo inflacioná
rio galopante, urna economia que sofreu um 
des.alinhamento de preços drásticos ao longo 
dos últimos anos, não é possível fazer a mini, 
ma avaliação do estágio em que se encontra 
senão através de índices confiáveis. 

O Governo fala na implantação do i-egime 
da livre negociação dos salários. Ora, Sr. Pre· 
sidente, a livre negociação de salários, neste 
JilOmento, pode até ser implantada, mas não 
creio que haja igualdade de condições entre 
empregadores e empregados para que se dê 
efetivarnente urna negociação livre. Além 
disso, quem pode, neste momento~ dizer qual 
a inflação real existente no País? Cómo o 
trabalhador faz para ter uma noção da!:! per· 
das que está sofrendo? Como podem proce
der para aferir, para avalia"!, para contabi
lizar, o estágio do aumento de preços em 
nosso País? Qual o recurso, qual o instru· 
rnento, qual a fÇrmula aplicada numa situa
ção como esta? E a conta do supermercado? 
Cada trabalhador deve fazer uma compara
ção do que gastou com o supermercado no 
mês de abril e o que está gastanto no mês 
de maio e, a partir daí, fa:t:er uma reivindi
cação séria ao patrão, ao empregador, no 
sentido de visar ao reajuste do seu salário? 
Em que termos_? PC!r que meios? Através de 
qoe mecanismos?' Quais são os índices confiá
veis e válidos para este tipo de negociação? 

< SJ;. Presidente, estamos diante de uma gra· 
víssirna situação. E é preciso dénunciáRlâ.. O 
Governo, em nome de uma suposta, mas até 
hoje inexistente, economia de mercado, diz 
que todos os índices são válidos e cada um 
dentro da metodologia e dos conceitos nos 
quais se fundamentam, Temos os índices da 
FIPE do mês de abril, de 3,29%; temos, ago
ra, este índice de !S·de abril a 15 de maio, 
que já anuncia perigosos 8,5%; temos o~ íildi· 
ces do Dieese, que vão a 24%; enfírii-, temos 
os 84,5%, que são as perdas da inflação passa-

,..,;-1 ___ . ------
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da somadas com a inflação constatada no mês 
anterior. 

Esta confusão de índices, esta prOfusão de 
números - parece~me -, vem sendo, deli
berada e propositadamente, conduzida pelo 
Governo, no sentido de gerar uma grande 
indefinição, de gerar u"ina grande insegurança· 
no País, relativamente ao fato de existir ou 
não inflação. 

Fica claro o desejo do Governo de implan· 
tar esse estado de confusão, quando ele pró
prio desautoriza o IBGE, que até hoje vinha 
fazendo o levantamento de preços no País, 
de publicar uma inflação oficial. O resultãdo 
disso é que nenhuma mobilização, nenhuma 
reivindicação de qualquer categoria funcional 
ou de trabalhadores, neste País, pode ser fel· 
ta, porque não há um índice claro, um índice 
visível, um índice transparente ac_eito e asse
gurado pelo próprio Governo. 

Sr. Presidente, a conclusão que tiramos é 
que o Governo tenta evitar a transparência, 
o Governo quer esconder a.oSituação real 
do processo inflacionário no Pa{s. A confusão 
é a inimiga ri6mero um da transparência. 

Por isso, queremos aqui fazer o registro 
da nossa posição, queteniõs aqui deixar claro 
que estamos denunciando o fato de que o 
Governo, ao início do Plano Económico, no 
momento do lançamento do Plano Econó
mico, quando divulgou e anunciou o Plano 
Económico para-todo o País, disse, clara e 
taxativamente, que os trabalhadores pode
riam negociar o índice inflacionário, pode
riam negociar melhoria de salários, reajustes 
salariais, traqililamenie, porque o Governo 
não iria esconder a inflação, mostraria clara
mente o que ocorria na economia que a dife· 
rença entre a situação anterior era tão-so
mente uma, e que haveria um índice assu
mido pelo Governo, apresentado à popula
ção. Os trabalhadores, então poderiam rei
vindicar o reajuste. A única coisa que não 
poderia acontecer seraí o repasse para os pre
s;os. 

Pois bem, Sr. Presidente, nem uma coisa 
nem outra. Como os preços estão liberados 
em vários setores da economia, já há a possi
bilidade de se fazer o repasse- para os preços. 
Em segundo lugar, e o mais grave, o Governo 
se recusa a oferecer, a fornecer e a mostrar 
ao País o índice real da inflação. 

Chega-se à conclusão de que, se no mês 
Pe abril temos 3,29%, segundo a FIPE -
Fundação Instituto de Pesquisa Económica 
da USP., e se de 15 de abril a 15 de maio 
já temos 8,5%, então é porque há um pro· 
cesso_ já quase incontrolável dé crescimento 
dos preç-os no País, que o Governo tenta evi~ 
ta r, esconder, escamotear, manipular a todo 
custo, mediante argumentos pobres de sazo~ 
nalidade, de desequilíbrios se to riais ou mo· 
mentâneos. 

Sr. Presidente, não é possível acabar com 
a febre quebrando o termómetro:- Os poupa
dores já retiraram certa de 250 bilhões de 
cruzeiros- dos 600 bilhões que ficaram em ca
dernetas de poupança, um saque ·maciço que 
mais tarde irá refletir-se gravemente na ÍD· 
d6stria da construção civil, em tennos de re· 

cessão e de desemprego em massa. Não é 
possfvel que a própria caderneta de poupança 
fique submetida a~ ~ndlce zero prefixado pelo 
Governo, um índice falso, baseado numa 
concepçáo politicamente errónea e economi
camente infundada. Não é possível que, no 
próximo mês, díante de 0,5% que lhes dá 
a caderneta de poupança, e cerca de 8%, 
10% ou 12% de inflação ao longo do mês 
de maio, os poupadores deste País mante
nham os seus parcos recursos no sistema de 
poupança brasileiro. 

Sr. Presidente, isso será, sem d6vida algu
ma, o colapso da poupa11ça, o colapso do 
Sistema Financeiro da Habitação em nosso 
País. Daí por que nos sentimos na obrigação 
e no dever de, neste momento, cobrar do 
Governo a assunçã:o real e efetiva de um fndi
ce de inflação claro, visível, transparente e 
inequfvocó. _O Governo precisa assumir se 
houve ou não inflação. 

Argumentam nos bastidores alguns econo
mistas do Governo que anunciar um índice 
inflacionárío sígmficaria criar um patamar pa
ra o- processo inflacionário e para os preços, 
e que, p-oTtanto, o melhor é não anunciar 
nada que ninguém saiba o que está aconte
cendo e, assim, não de possa ter referéncia 
ou elementos de base para a modificação de 
preços e salários. 

Eu dida que esta é a política de rendas 
do avestruz, ou seja, aquilo que ninguém vê, 
por certo não deve estar acontecendo. 

Sr. Presidente, o PMDB entende, e esta 
é a posição da sua Liderança, que o Governo 
tem o dever, que o Governo tem a responsa
bilidade, perante o País, de anunciar e de 
assumir um índice inflacionário, um índice 
dO comportamento dos preços, para que os 
agentes ecpnónii!:;os, o-s empresários_, os tra· 
balhadores, os setores produtivos possam ter 
claro o diagnóstico, ter clara a radiografia 
sobre o comQortamento _da economia, sob 
pena de instalannos o caos, a confusão, a 
desordem, a insegurança jurídica e econó
mica, que pode -Cãminhar para o pior. 

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

O Slf. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- CoriCédO a palavra ao nobre Senador J uta
hy Magalhães_. 

0 SR. J{JTÃHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronunci~ o seguinte discurso.)__;_ Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, lamento não ter 
estado aq_l,!.i presente durante o discurs_o do 
Senador Ney Maranh~o, Vic~-Líder do Go
verno, e. principalmente, de não ter ninguém 
aqui da Uderança do Governo. O que preten
do falar hoje é'muito breve, e diz respeito 
a· dois OU três -asSiltitos de campanha do atual 
Presidente. 

Recordo, Sr. -~_esidente, que assisti, a:té 
com agTado, à campanha eleitoral, que mani
festava o interesse e a preocupação do então_ 
candidato Fernando Collor. Lembro-me 
quando ele subiu numa montanha de arroz 
e verberou aquela situação de abandono e 
de omissão total do Governo a respeito do 

prejuízo que a Nação estava tendo, dizendo 
que, no Governo dele, tal fato não ocorrería. 

Ontem, assistindo ao programa de televi
são "Fantástico", verifiquei que está oco r· 
rendo aqui perto, em Goiás, uma situação 
semelhantes; mostrou-se que, num conflito 
de opiniões, de posições, estavam alguns ar
mazéns com grandes estoques de grãos em 
genninação apodrecendo. Aí, pergunto: será 
que o candidate de então estava apenas queM 
rendo aparecer para a opi_nião públi~a. como 
interessado na administração, criando os pro~ 
blemas para o então Governo do Sr. Presi
dente José Sarney? E hoje Sua Excelência 
esquece aquilo que disse q_l!_e não ocorreria 
no seu Goverrio, mas está ocortendo bem 
próximo a Brasília! 

Ele, que gosta de sair aos domingos para 
passear, podia dar uma volta até a um desses 
annazéns que estão aí bem próximos e ver 
que essa situação se está repetindo. E poderia 
tomar as providências necessárias para evitar 
mais esse prejufzo para ô País. 

Sr. Presidente, iostaria muito de ter aqui 
o Líder do Governo. Recordo~me de que o 
Sr. Fernando Coitar, quando candidato, foi 
com grande estardalhaço ao Ministério da 
Justiça levar um dossiê feito pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito presidida pelo Se· 
nadar José lgnácio Ferreira, atual Líder do 
Governo, que não é motivo de nossa atenção 
no momento. Objetivamos saber se o então 
candidato acreditava naquilo que estava pre· 
tendendo naquele momento; se acreditava 
que aqueles documentos representavam a 
verdade; se acreditava que as acusações_ cons
tantes daqueles documentos._eram verdadei
ras. Porque ele fez um estardalhaço para <? 
País inteiro, exigindo do então Ministro áa 
Justiça as providências necessárias para pu
nir, severamente, os respOnsáveis por aqueles 
atos que considerava, como consideramos, 
incorretos, apurados pela CPI. que ele endos
sava. 

Agora, o candidato de ontem se esqueceu 
desse fato; o Presidente de hoje nomeia para 
a Presidênciado Banco do Nordeste_ uma pes
soa indicada P2! __ u_m daqueles _que est~vam 
no dossiê levado por Sua Excelência ao Mi
nistério da JUstiça, o ex-Ministro Antônio 
Carlos Magalhães. 

Vejam V. Ex~, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, se estamos vivendo uma farsa ou se 
estamos realmente querendo um governo 
moderno, corisciente de suas responsabilida
des com o País! O que estamos vendo? -
Aqueles acusados, aqueles que eram conside· 
rados culpados não estão com os seus proces
sos em andamento, por falta de uma açao 
do atual Ministro da Justiça. Sua Excelência, 
à época da campanha â Presidência da Repú
blica, foi pe_dir ao então Ministro da Justiça 
de um GoverD.o adver-sário seu qUe tomasse 
as providências necessárias. Hoje, o Sr. Fer· 
nando_Collor, como Presidente da Repúbli
ca, pode determínar ao seu Ministro da Jus
tiça que tome as ·mesmas providências exigi· 
das do ex-Ministro da Justiça. E por que não 
o faz? 
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Sua Excelência estava querendo nos enga
nar quando veiculou, em todos os ·canais de 
televisão deste País, aquele filme da sua en
trada lá no Ministério da Justiça portando 
o referido dossiê? Estou vendo que chega 
ao plenário o meu companheirõ Senad~r Ney 
Maranhão. Gostaria de ter uma explicação 
sobre um fato, nobre Senador Ney mara
nhão. 

- O Presidente da República está com "a 
faca e o queijo" na mão; pode determinar 
ao Deputado Berriardo Cabral, ~tual.Minis
tro da Justiça, que tome as provtdénctas ne
cessárias, no sentido de punir aqueles que 
queriam exigir do então Ministro fossem p~
nidos. E o que foi feito até agora? 

Senador Ney Maranhão, com a responsa
bilidade da Liderança do Governo, V. Ex~ 
poderia nos informar quais as provi~ências 
tomadas pelo atual Governo para pumr aque
les- não sc.·u eu que estou dizendo - que 
o então candidato dizia que eram quase crimi
nosos, que tinham lesado o País. Isso é o 
que gostaria de ouvir de V. Er, para que 
eu não tenha que dizer que tudo não passou 
de uma farsa. Estão querendo, mais uma vez, 
ludibriar este País? Isso não pode acontecer. 

o' Sr. Ney Maranhão -Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JATAHY MAGALHÃES - Com 
prazer. Estou esperando, estoa provocando 
V.Ex•t 

O Sr. Ney Maranhão -Senador Jutahy 
Magalhães, foi pena V._ Ex• _não. ter estad? 
presente quando ftz meu pronunc1ame~to, c~
tando-o como um dos Senadores ma.1~ asst· 
duas deste plenário e aquele que ma1s faz 
oposição construtiva, marcaÇão homem a ho· 
mem contra o Governo Fernando Collor. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Seguri' 
do o entendimento, é a era Dunga. · 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Jutahy 
Magalhães, ao entrar no plenário ouvi um 
pouco da oração que V. Ex• estava fazendo 

· naquele momento. se não me engano, falava 
a respeito do problema de se procurar colocar 
na cadeia, através de inquérito, os corruptos 
do Governo passado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não é 
bem isso. O problema é mais específico. 

Vou repetir para V. EX': V. EX' deve estar 
tão bem lembrado quanto eu de que o então 
candidato Fernando Collor, na companhia de 
vários amigos, inclusive do Senador Carlos 
Chiarelli, hoje Ministro da Educação_, foi ao 
então Ministro da Justiça Dr. Oscar Dias Cor
réa levar um dossié que tinha sido elaborado 
pela Comissão Parlamentar de Inquérito. F~i 
exigir - palavra usada por Sua ExcelênCia 
- que o Ministério da Justiça tomasse as 
providências devidas contra aqueles que esta
vam sendo responsabilizados, conforme apu
ração da Comissão Parlamentar de Inquérit~ .. 

Havia várias peSSoas: Hoje,? ~r. Fem~n~o 
Collor é o Presidente da Repubhca, o Mm1s· 
tro da Justiça lhe deve obediê.n~, por que, 
até o momento, Sua Excelência nao mandou 
que o at~~!_!1inistro t.o~asse as I?rovidê~cias 
que exigma do ex-MiniStro? A mdagaçao é 
somente esta. 

o Sr. Ney Maranhão- Perfeito, Senador. 
Se não me engano, se a memória não me 
falha o Vice-Presidente da Câmara dos De
putados, o Deputado Inocêncio Oliveira, foi 
quem arquivou esse processo... -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas ele 
já estava arquivado antes de Sua Excelência 
ser guindado ao Ministério. 

O Sr. Ney MaranhãO-... mas há uma d~ci
são do Supremo Tribunal Federal a respe1to. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Qual? 

O Sr._ Ney Maranhão -Houve uma deci
são,--inclusive, se não me engano, o próprio 
Senador José Ignácio Ferreira tomou proví· 
dência no sentido_ de desarquivar esse pro· 
cesso ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É outro 
problema, Senador! 

O Sr. Ney- MUanhão -... e o Supremo 
Tribunal Federal negou. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Isso é 
outro é outro problemál O arquivamento na 
Câmara dos Deputados é uma coisa; a ação 
do Ministério é outra. O que existe no pro
cesso é que ele foi encaminhado à Procura
doria Geral da República, que é quem enca· 
mínha à !ustiça. Agora, V. Ex• pode dizer: 
hoje a Procuradoria Geral da República não 
é tã~ sub_ordinada ao Ministério da Justiça, 
mas o Ministério, através da ação de seus 
procuradores, pode, pelo menos, influenciar 
para que tenham o andam_§~to devido os di: 
versos processos abertos. Nao quero nem CI

tar determinada pessoa para não se dizer que 
é caso pessoal, mas existe aí, não vou repetir, 
um tal navio-fantasma, o .. Karisma", que até 
hoje está navegando pelos mares deste mun
do sem que tenha sido pago o prejuízo· do 
Governo brasileiro. Isso fazia parte do dos~ 
siê para não dizer que estou citando alguém 
pa_;a Colocar na cadeia - nada disso; estou 
citando um fato concreto. 

A documentação foi enviada à Justiça do 
Rio de Janeiro, como manobra no sentido 
de não se apurar nada. ~--o Sr. Presidente 
da República determinar ao seu Ministro da 
Justiça que tome as devidas providências a 
fim de punir essas irresponsabilidades, pode 
ter a certeza de que alguma cois~ ocorrerá. 
Enquanto isso, o qUe faz? Af, já voltando 
aos nomes, mas sem citá-los, fi:ca nomeando 

· gente ligada àqueles que estão nesse dossiê. 

O Sr. Ney Maranhão.- Senador Jutahy 
Magalhães, V. Ex' me dá licença? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com 
todo o prazer. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Sen_ª_dor 
Jutahy Magalhães, V. Ex~ está praticando, 
com o devido respeito que the tenho, uma 
injustiÇa -e-está scindo muito radical com o 
Sr. Presidente da República. V. Ext sabe que 
Roma não se fez num dia. Estamos às voltas, 
todos nós, com este problema tremendo que 
é a nossa inflação; estamos atacando-a de 
todos os lados. V. Er viu, há pouco, ontem 
ou anteontem, empresários qüerendo sone· 
gar. Agora mesmo, o Ministro Cabrera apa
nhou em flagrante quase 200 toneladas de 
ftlé, e essa gente, macomunada com o Minis· 
tério da Agricultura -porque acredito que 
isso foi feito já há muito tempo - lesando 
os cofres públicos, deveria pagar apenas uma 
taxa de exportação relativa a farinha de car· 
ne, ração para animais, bucho e lagarto, no 
valor de 4%, enquanto nos containers h.~VÍ.fl 
quase 200 toneladas de filé, sobre o 9-ual o 
imposto é de 20%. Senador, o Presidente 
assumiU ~â--direção deste País num mar de 
corrupção, num: miu- de desmoralização do 
Poder Público e V. Ex• sabe que de todo 
lado está havendo bombardeio em cima do 
Plano do Presidente Collor, mas veja V. Ex' 
que, mesmo assim, 74% do povo brasileiro 
contin_ua a apoiar o atual Presidente, porque 
acredita nas suas palavras, acredita que os 
compromissos assumidos por Sua Excelência 
cm praça pública serão cumpridos. Nós esta
mos, Senador Jutahy Magalhães, há apenas 
60 dias deste Governo, e, com tão pouco tem
po, não poderDes fazer milagre, mas vamos 
passo a passo. V. Ex' está vendo que alguns 
grandes, neste País, que nunca foram apanha
dos por ocasião dos Planos Bresser, Cruzado 
e Verão, pois eram apanhados apenas os m~is 
baixos, hoje, eles estão sofrendo; V. Ex• VIU 

que empresários que não acre"ditavam no Pro
grama Brasil Novo já "tocaram piano". E, 
agora, esse frigorfficó. Tenho certez~ ab&o· 
luta, Senador, que a corrupção será ex~rpada 
deste País. Não posso, entretanto, deixar de 
concordar, e V. Ex• também, que o Presi· 
dente da República foi eleito numa revolução 
na qual 90% deste Congresso votar contra 
ele! noventa por cento Senador! A maioria 
do povo brasileiro, os descamisados, aqueles 
que acreditavam, votaram no Presidente Co· 
Uor, mas a maioria dos políticos achava que 
ele era uma simples "bolha de sabão". Em 
sendo assim, ele tem que, depois de eleito, 
formar, dentro do ~egitp.e democrático, m_ai~
ria. E, af, Senador~ é preciso separar o JOIO 

do trigo. E V. Erestá fazendo uma oposição 
construtiva, ajudandO o Presidente a fazer 
essa separação. Sabemos que uma boa .parte 
de Parlamentares pressiona o Presidente para 
dar apoio ao Governo em troca de cargos. 
Sabemos disto e V. Er está concordando co
migo. Agora, V. Er, Senador Jutahy Maga
lhães, tem de dar urrl pequeno prazo. um 
pouquinho de fôlego ao Presidente, po!Q_ue 
Sua Excelência está cercado de todos os lados 
por aqueles que não querem acreditar no Pla
no CollOr, por aqueles que não acreditam 
que o Brasil mudou. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa 
. -Fazendo soar a campainha.) - Nobre Se· 
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nador Ney Maranhão, V. Ex• náo ignora que 
o tempo regime~tal de apartes é de apenas 
2 minutos e,V._ E~ já o triplicou. 

O Sr;Ney Maranh~o - Peço desculpas 
. a V. Ex" porque fiquei muito entusiasmado. 

O SR. PRESIDENTE (Po!f!peu de Sousa) 
-V. Ex• está fazendo um discurso paralelo, 
e, daqui a pouco, termina o tempo do orador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Pre· 
sidente, S. Ex~ precisa de tempo para tentar 
explicar. 

O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, 
o nobre Senador Jutahy Magalhães vem em 
meu socorro. Portanto, sobre Senador, quero 
agradecer-lhe esta oportunidade do aparte, 
mas conceda um pouquinho mais de tempo 
ao Presidente. Com essa posição que está 
tomando no Senado, no Congresso, V. Ex• 
está ajudando o Presidente da República. 
Muito obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador 
Ney Maranhão, V. Ex~ diz que o Presidente, 
em 60 ou 70 dias, não poderia' resolver todos 
os problemas; é lógico, ninguém iria exigir 
do Presidente que fosse resolver todos os pro· 
blemas tão rapidamente. Estou citando um 
caso específico pOrque, se Sua Excelência, 
na campanha, fez tanto estardalhaço a: respei· 
to de um ato, quando foi ao ex~Ministro da 
Justiça exigir a apuração de todos aqUeles 
fatos contidos no dossiê que levava debaixo 
do braço, com todo o escândalo nacional que 
fez naquele momento -está na hora de agir, 
isto se faz com 24 horas de governo, não 
precisa mais do que isso -, se é que Sua 
Excelência acreditava no qUe estava falando; 
se estava apenas fazendo uma farsa para con· 
quistar votos, af é outro problema, mas se 
acreditava que, realmente, estava levando ao 
Ministro da Justiça algo de válido, algum do· 
cumento que realmente merecia apuração, 
tinha ób~ação de, em 24 horas de governo, 
e;xigir do seu ..Ministro que apurasse aquilo 
que não fora apurado no Governo anterior, 
E Sua Excelência não o fez. Para isso o PreSi
dente não precisa de 70 dias; em 24 horas 
poderia fazer isso. 

Agora, realmente, V. EX!' tem razão, por· 
que só se está olhando a questão da inflação, 
que é o problema mais grave que temos. 

o Sr. NeY Maianb&õ=E ã-corru-PÇão tam
bém, sobre Senador. Devemos atacar por tO· 
dos os lados. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Mas 
não é o único problema que temos no BraSIL 
Não é o único problema. Hoje mesmo, eu 
li uma declaração do lfder que hoje está deba
tendo os problemas da Amazônia, onde S. 
Ex' diz que O discurso do Presidente da Repú
blica, a respeito do meio ambiente, da preser
vação da Amazônia é uma coisa, a prática 
é outra; que até no Governo Samey a situa~ 
ção estava melhor lá na Amazônia. 

O Sr: Ney Maranhio -São os' sabotadores 
do Plano. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES- Não são 
os sabotadores, são os líderes que estão 
ameaçados de morte, lá na Amazônia, pela 
defesa que fazem do meio ambiente e da pre
servaçao da Floresta Amazónica. Não são ini
migos do Plano Collor, nobre Senador. 

O Sr. Ney Maranhão- Não estou falando 
desses, Senador! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -São ele
mentos que estão lutando em defesa daquilo 
que acreditam. 

O Sr. Ney MaranhãO - Estou com V. Ex' 
Estou me referindo aos que são contra a eco
logia. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estão_ 
declarando que a situação hoje é muito pior 
do que antes; que o lbama de hoje está muito 
pior do que o Ibama de ontem. E, como este, 
nós poderíamos citar vários exemplos da falta 
de administraçãO. Por isso, eu digo: temos 
Presidente da República. Ternos! Não temos 
Govemo,-infelizmente. Está faltando Gover
no, está faltando ação administrativa. Se V. 
ex' observar, verificará que praticamente to· 
dos os setores da administração pública estão 
precisando de um ~eorderiamento urgente, 
pârã âftia"r durante esse combate que se está 
fazendo à inflação no Pafs, porque não se 
pode fazer só num setor. O Governo é um 
todo! 

Então, essa é a razão, Sr. Presidente, do 
meu pronunciamento de hoje: Jazer uma co· 
brança ao Presidente da República, porque 
nós não podemos ficar aqui apenas aplau~ 
dindo. São muitos para aplaudir. 

O Sr. Ney Maranhão - Setenta .e quatro 
por cento. - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -"Nobre 
Senad_or, V. E~ lembJ;OU dessa pe_~quisa e 
eu ia até me esquecendo de falar riela. 

Veja V. E~, este Governo é interessante, 
fica limito baseado õas pC:SQuisas! 

O Sr. Ney Maranhão - V. Ex', na semana 
passada, disse que o Plano estava indo por 
água abaixo. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES-OPlano 
estava indo por água abaixo, não cheguei a 
dizer isso; o que eu posso dizer é que está 
com muítoS-furos. -

O S~. Ney Maranhão - Mas a equipe é 
nova, nobre Senador. E, com uma equipe 
nova, tem que haver reajuste, vai haver rea· 

_juste, está havendo reajuste, nobre Senador! 

O SR • .JUTAHY MAGALHÃES- Petfei· 
to! Veja'V. Ex' que essa equipe chegou aí 
com muito entusiasmO", mas sem a experiên
cia devida ... 

O Sr. ~~y ~aranhão- O time es!á jogan~ 
do e eSiã melhorando, nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... e se 
esqueceu de que nós temos uma equipe muito ~ 
boa de funCionári9s nessa área- de adminis~ 

tradores, de economistas- que foram esque
cidos pela atual administraçáo. 

O Sr. Ney Maranhão- Eu concordo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Então, 
se nós tivéssemos esse pessoal ajudando essa 
equipe económica au-to~suficiente que aí está, 
nós teríamos melhores condiç6es de enfren
tar esse Plano Collor que é, realmente, dife~ 
rente de todos os demais. 
- Agora, se V. Ex• procurar a opinião de 

todos os economistas com experiência neste 
País - não sou eu, eu não posso falar, eu 
tenho apenas que colher as informações da
queles que entendem-, verá que há muitos 
furos nesse Plano. 

Ainda é genérica a opiníão, Õluitos aind8. 
dizem que o Plano não está perdido, mas 
que está com grave perigo de afundar. 

Agora, quanto à pesquisa, veja V, Ex~ que 
depende muito do tipo de pergunta. V. Er 
devia verifi~r a pesquisa, porque 74% disse
ram que acreditam no Plano Collor; 46_% ou 
48%, mais ou menos, acreditam que o salário 
vai ter maior poder aquisitivo; 55%, 54% 
mais ou menos acreditam que a inflação vai 
ser vencida. 

O Sr. Ney Maranhão - Sessenta e sete 
por cento acreditam no Presidente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sim, 
46% do nível universitário nao. acredita. En· 
tão, tudo isso são nómeros variáveis que nós 
podemos ter de acordo com o exame da pes-
quisa. · 

Eu não vou discutir pesquisa, mas poss_o 
dizer a V. Ex•, que gosta tanto de pesquisa, 
que examine todos os itens dela para ver se 
são tão bons quanto estão imaginando. 

Sr. Presidente, esta é a cobrança que faço 
no momento ao Presidente _da República: que 
Sua Excelência vá aos armazéns de Goiás 
para evitar o desperdício dos grãos que apo· 
drecem nesses annazéns, assim como disse 
em sua campanha, quando em visita subiu 
em uma montanha de arroz, que em seu go~ 
verno não ocorre-ria situação semelhante; 
também peça ao seu Ministro da Justiça que 
tome as devidas providências no inquérito 
que levou ao Ministro anterior .. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: 

Áureo Mello - Almir Gabriel - Jarbas 
Passarinho -Carlos Patrocínio -João C as~ 
te lo -Afonso Sancho - Jutahy Magalhães 
- Nelson Carneiro - Maurício Corrêa -
Meira Filho -José Paulo Biso I. 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Ma
galhã_es, o Sr. Pompeu de Sousa, Jo Secre
tádo, deixa a cadeira da presidência, que 
. é ocupad'a pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 
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É !ido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N· 61, DE 1990 

Dá nova redação ao parágrafo t· do 
ar:tigo 6' da Lei n~ 8.024, de 12/04/90. 

O congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O parágrafo lo do artigo 6" da 

Lei n'' 8.024, de 12 de abril de 1990, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6" ........................................ . 
§ 1" As quantias que excederem o limite 

fixado no caput deste artigo, serão convcr· 
tidas em cruzeiros, na paridade de um cru· 
zeiro para cada cruzado novo, na data da 
publicação desta lei e colocadas à disposição 
do titular, a partir de 16 de setembro de 1991. 
em doze parcelas mensais e su_cessivaJ.. 

Art. 2" Esta lc:i entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

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

Justificação 

O t'exto da Lei n~· 8.024/90 no que diz respeí· 
to a. conversão do~ depósitos bloqueados, nos 
termos do seu parágrafo l" do art. 6' não 
garante textualmente que a conversão será 
feita em moeda corrente, isto é, em cruzeiros. 

Como conseqüência. eXíSte e"lltre os depoi
mentos de caderneta de poupança e em toda 
sociedade, temor de que ocorram perdas mais 
significativas, em- relação a essas econ:otnias, 
É inegável que tal fato vem acarretanto des
prestígio na aplicação em poupança. O pró· 
prio GovernO -vem se prcocilpa'ndo com esse 
esvaziamento progressivo que vem sofrendo 
desde a edição da Medida Provisória no 
168190. 

Nosso projeto de lei tem o intuito de que 
esses depositantes tenham condição de resga· 
tar integralmente suas economias bloquea
das. Além disso, trará como benefício corrigir 
o clima de descrédito que atualmente atinge 
esse importante investimento. 

O presente projeto visa garantir aos poupa~ 
dores que a conversão dos seus rccur~o~ seja 
feita, na data da publicação desta Lei. à pari· 
dade de um cruzeiro para cada cruzado novo 
retido, sem afetar os prazos de suas indisponi· 
bilidades previstas na referida lei. 

Finalmente. enfatíza que o Governo hon· 
rará seu compromisso para com os poupa
dores sem provocar abalo na relação da credi· 
bilidade entre governo e povo. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1990. -
Senador Francisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N" 8.024, 

DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Institui o cruzeiro, dispõe sobre a Iiqui~ 
dez dos ativos financeiros e dá outras pro~ 
vidências. 

Art. 6" Os saldos das cadernetas de pou· 
pança serão convertidos em cruzeiros- na data 

do próximo crédito de rendimento, segundo 
a paridade estabelecida no § 2". do art. 1", 
observado o limite de NCz$ 50.000,00 (cin
qüenta mil cruzados novos). 

§ 1" As quantias que excederem o limite 
fixado no caput deste artigo. serão conver· 
tidas, a partir de 16 de setembro de 1991. 
_em doze parcelas mensais iguais e sucessivas. 

(A Comissão de Assufrtos Económicos 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à Comissão competente. 

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, parecer que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N•l73, DE 1990 

03 Colniss-ão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre a consulta formulada 
pelo Presidente do Senado Federal, nos 
termos do inciso V, do artigo 101, do 
Regimento Interno, quanto ao disposto 
no § 4? do art. 38 da Lei n• 4.595, de 
31 de dezembro de 196.4, em face do esta~ 
belecido no § 2~ do art. 50 da Consti
tuição. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
Na conformidade do previsto no inciso V, 

do art. 101, do Regimento Interno, o Presi
dente do Senado Federal formula consulta 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania " ... referente ao disposto no § 4" do 
-artigo 38 da Lei n'' 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, em face do estabelecido no § 2" do 
art. 50 da Constituição Federal, a fim de que 
possa ser encaminhado ao Plenário, devida· 
mente instruído, requerimento do nobre Se
nador Jamil Haddad". 

Antes de adentrarmos o exame da que!<. tão 
jurídica propriamente dita, faz-se necessário 
expor, com clareza e precisão, os fatos que 
ensejaram a corisulta a esta Comissão. 

Segundo consta do proce!iso, no dia 19 de 
março de 1990, o Senador Jamil Haddad, in· 
vocando o disposto no art. ;216, inciso I. do 
Regimento Interno, solicitou fossem encami
nhadas à Senhora Ministra de Estado da Eco
nomia, Fazenda_e_Planejamento as seguintes 
indagaçOes-pata·s-erem respondidas no prazo 
de 30 (trinta) dias: 

a) quanto é o montante, segundo o 
Banco Central, das transferências e reti· 
radas de numerário feitas do dia 15 de 
fevereiro último até o dia 15 de março 
corrente; 

b) quais os titulares das contas e os 
bancos através dos quais ocorreram as 
operações referidas no item anterior 

-'-\operações acima de quinhentos mil cru
zados novos); 

c) quais as transferências de opera
ções de que cogitam os itens anteriores.,. 

A Mesa do Senado Federal, no exercício 
da competência que lhe confcl-e o artigo 215, 
inciso I, do Regimento Interno. comunicou 
ao Plenário, em 27 de março de 1990. que 
o requerimento de informação do ilu~tr~ re· 
presentante do Estado do Rio de Janeiro fora 
aprovado em reunião levada a efeito no dia 
23 do mesmo mês e ano. 

Com o Oficio SM/N.o 68, de 29 de março 
de 1990, o Primeiro Secretário em exercício, 
Senador Pompeu de Sousa, encaminhou a 
matéria ao Ministério competente. Em res
posta, o Secretário-Geral da Pre::;idênda da 
República, Embaixador Marcos Coimbra, 
por intermédio do Aviso n''A90ALISG. c.le 
6 de maio do corrente ano, fez chegar a esta 
Casa do Congresso Nacional cópia do A vbo 
n" 274. de 30 de abril de 1990, com os esclarc· 
cimentos do Ministério da Economia, Fazen· 
da e Planejamento sobre os quesitos cons
tantes do Requerimento de lnfromações n" 
39/90, de autoria do Senhor Senador Jamil 
Haddad. 

A titular da paSta convocada a prestar os 
esclarecimentos referidos limitou~se a decli
nar o seguinte no seu expediente: 

"A propósito, tenho a honra de enca
minhar a V. Ex~. em anexo, cópia do 
Oficio PRESI/0659, de 23·04-90, em que 
o Banco Central se manifesta sobre a 
matéria consulfada." 

Ao contrário do que se alega, a correspon· 
dência em epígrafe não é originária do presi· 
dente do Banco Central nem é, pela autori· 
dade em questão, subscrita ou sequer rubri
cada. Trata-se_de um ofício enviado pelo Chc· 
fe de Gabinete do Presidente da autarquia, 
Sr. José Roberto da Silva, ao Chefe da Asses· 
soria Parlamentar da Ministra, onde é afirma· 
do o seguinte: 

"A propósito, cumpre-me comunicar 
a v. s·. que o disposto no § 4'' do art. 
38 da Lei n" 4.595, de 31/12164 -que 
continua em pleno vigor mesmo diante 
do estatuído no § 2\' do art. 50 ela Consti
tuição de 1988 - condiciona, in casu, 
à aprovação do Plenário do Senador Fe

·deral a obrigatoriedade da prestação das 
informações em apreço. única maneira 
de liberar o Banco Central e as institui
ç6es fin<inceiras do dever legal de guar~ 
dar sigilo das operações ativas e passivas 
dessas instituiçoes e dos serviços por elas 
prestados."_ 

Tendo chegado ao conhecimento do con· 
gressista, autor do requerimento de informa
ção, a re~-posta, no dia 10 do corrente mês, 
apresentou ele pedido, fundamentado no ar· 
tigo 216, § 1", do Regimento Interno, solici
tando" ... a convocação de uma sessão do Se· 
nado Federal para deliberar a respeito do 
enquadramento da Sr• Ministra da Economia, 
Fazenda e Planejamento na prática de crime 
de responsabilidade _definido no parágrafo 2" 
do artigo 50 da Constituição Federal". 

A Presidência da Câmara Alta da Repú: 
blica, tendo em vista a natureza da questão, 
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resolveu ouvir, previamente. este colegiado. 
considerando que: 

"I:. entendimento do Regimento ln ter~ 
no do Senado que a di~posição constitu
cional atribui à Mesa do Senado compe
tência para decidir sobre tais requeri
mentos, sendo sua decisão definitiva. im
portando o indeferimento no seu arqui
vamento (art. 2l6, IV). 

Esse, também, o entendimento do Re
gimento Interno da Câmara dos Depu
tados que dá competência-aO Presidente 
da Casa, ouvida a Mesa, para dedJir 
sobre requerimento de informação a Mi
nistro de Estado (art. 115, I), <.lifde, en
tretanto. do Senado ao daroportunidudc 
de interposição de recurso ao Plenário 
à decisão que o indefirir (art. 115, § úni
co). 

Embora as normas constitucionah. e 
regimentais não estabCleçam exceção 
quanto à competência das Mesas da Cá~ 
mara e do Senado, prcvéem, esta~ últi
mas, procedimento especial parn o trati.l· 
menta das informações considemda~ de 
caráter sigiloso, tanto no âmbito das Co
missões quanto no âmbito do Plenário 
(Reg. Int. do SF., arts. 144, 157 c 262; 
e Reg. lnt. da CD., art. 98. § 5"). 

Há, portanto, conflito na interpreta· 
ção da norma constitucional(§ 2'· do art. 
50) nas áreas do Legislativo e do Execu
tivo. Enquanto o Congresso, por suas 
Casas, entende que a competência para 
decidir sobre requerimento de informa
ção a Ministro de Estado é dt.! ~uas Me
sas, o Executivo entende que, no caso 
de informações de carátt!r sigiloso, há 
de se aplicar o princípio estabelecido na 
Lei n"4.596/64, que transfere ao Plenário 
da~ Casas esse competência." (sic) 

Tendo em vista a gravidade dos fatos, jul· 
gamos necessário, ainda nesta fase introdu· 
tória, tecer alguma'> considerações a respeito 
do impasse criado entre as autoridades execu
tivas e legislativas. 

O vigente sistema constitucional, a exem
plo do que ocorre na V<V)ta maioria dos povos 
civilizados, atribui ao Congresso Nacional 
competência exclusiva para "fiscalizar e con
trolar, diretamentc ou p_or qualquer d~ ::-.uas 
Casas, os atas do Poder Executivo, incluídos 
os da administração indireta" (ãrt. 49, item 
X. CF). Trata-se, desnecessário enfatiZar, de 
uma atribuição da maior relevância para o 
regular funcionamento das instituições públi
cas e a preservação do desejável equilíbrio 
entre os Poderes, impondo-se a todos, funcio
nários, detentor~ de mandato e órgãos inte· 
grantes de adminístração, envidar os_ me lho· 
res esforços no sentido de tomar eftcãz e -céle· 
re o processo fiscalizador. Por outro lado, 
o instituto parlamentar do pedido de informa· 
ção constitui-se e!"' importã.nte- instrumento 
de obtenção dos dad,...,s e elementos indispen· 
sáveis ao pleno e regular exercício do poder· 
dever de fiscalizar que é conferido ao Con
gresso Nacional. 

Neste contexto, é difícil compreender co
mo possa- uma aUtOridade do ntvel do presi
dente do Banco Central do Brasil omiHr·sc 
cm fornecer razões plausíveis e juridicamente 
sustentadas para negar respm.ta a um requeri
mento de informação emanado da Casa dos 
Estados. 

De fato, segundo evidenciam as peças do 
processo, tão pouco relevância é rcconhcdJa 
ao Congresso Nacional e às suas atrihuiç11es, 
na seara executiva. que o Chefe di.'! Gabinete 
passa a ser o interlocutor hábil pllra assunto 
que releva do próprto relacionamento in~titu· 
cional entre os Poderes da Repúblicll. 

No âmbito do Ministério da Economia, u 
matérii:! é tratada com o mesmo desprezo, 
pois a titular da pasta, como se verá mais 
adiante, descartando abalizada opinit1o d(l ôr· 
gão jurfdico próprio, sequer diligenciou a[gu· 
ma providência administrativa, ao menos pa· 
ra o fim de cientificar-se da regularidade c 
legitimidade do comportamento adotado por 
uma au~arguia 9_!J.e, afinal de conta:j, está sob 
a sua supervisão (Banco Central). 

Convém ainda ressalti:!r o insólito r..la atitu· 
de executiva no que pretende agir como ins
tância tutelar da regularidade dos trabalho~ 
legislativos e, notadamente, da constitucio
nalidade das leis e normas regiment<lb aplicá
veis à espécie, 

Efetivamente, julgam os servidores da área 
~c(l_nómico-financeira poder eximir-se de 
uma obrigação cortstitucional_e legal, alegan· 
do suposta contrariedade do Estatuto Interno 
do Senado ao texto da Lei Maior. Curio~a
mente, num momento históríco onde se torna 
a cada dia mai!-1 patente, o prccá~io saber jurí" 
dica dos setores governamentais vinculados 
ã economia e às finanças, pretendem eles mi
nistrar lições e opor-se ao JCiítimo eXercício 
da função legislativa, invocando levianas e 
inconsistentcs.razões de direito. 

Feitas estas consideraçõe~ preliminares i>O

bre os fatos que ensejaram o afrontoso com· 
portamento executivo, passemos à análise do 
mérito da questão. 

Segundo o Chefe do Gabinete do Presi
dente do Banco Central do Brasil, o § 4'' do 
art. 38 da Lei n" 4.595 de 31-12-64 exige a 
prévia " ... aprovação do plenário do Senado 
Federal. .. " para viabilizar o atendimento ao 
pedido de informação de que se trata. Precei· 
tua o dispositivo em questão: 

"Art. 38. Ãs instituições financeiras 
conservarão sigilo em suas operações ati· 
vas e passivas a serviços prestados. 

§ 2" O Banco Central do Brasil e as 
instítuições financeiras públicas pre,sta
rão informações ao Poder Legislativo, 
poq_~ndo, havendo relavante~ motivo~. 
solicitar sejam mantidas cm reserva ou 
sigilo. 

§ 3~ As Comissões Parlamentares de 
Inquérito, no exercício da competência 
constitucional e legal de ampla inves-ti· 
gação (art. 53 da Constituição Feçleral 
e Lei n" 1.579, de 18 de março de 1952), 
obterão as informações que necessíta· 

rem das instituições financeira~. inclu
sive através do Banco Central do Bra~il. 

§ 4" Os pedidos de informações a que 
se referem os parágrafo~ 2" c 3" úeste 
artigo. deverão ser aprovados pelo "Ple
nário da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal e, quando se tratar de 
Comissão Parlamentar de Inquérito, pe· 
la maioria absoluta dos seus membros". 
(nosso grifo) 

Para a autarquia, o§ 2" do art. 50 da Consti· 
tuiçâo de llJHH não afetou a vigência ou a 
eficácia da norma ordinária. Assim, tendo 
a iniciativa parlamentar sido objeto, <lpt.:na~ 
de t:xame e deferimento por parte da Me,sa 
do Senado Federal, consoante de re~to prt:· 
ceitua o Regimento Interno (art. 215, inciso 
I), estaria a faltar um requisito formal c-sscn~ 
cial para a validade do ato legislativo. 

Efetivamente, o novo texto comtitut.:ional. 
no que pertine- ao conteúdo normativo versa
do na peça de legislação ordinária tran~<.:rita 
(art. 38, § 4'', da Lei n'' 4.595/64), nenhuma 
inovação trouxe. Entretanto, é preciso salien· 
tar que o assunto em pauta, nem no passado 
n:cente, nem agora, releva, dircta t.• exclusi
vamente, da própria Lei Maior. Assim, a 
compatibilidade da exigência contida no ~:ita
do § 4" do art. 38 da Lei n" 4.595/64 com 
a vigente ordem jurídica há de ser apreciada 
à 1 uz de preceitos outros. É o que passaremos 
a demonstrar. 

As Constituições de 1946 e 1967 eram ómis· 
sas quanto ao _trato normativo do pedido de 
informação parlamentar. Neste ponto, é bom 
lembrar que a Lei n'' 4.595/64 veio ~ lume 
sob a vigência do texto de 1946 e. portanto, 
disciplinou assunto que, à época, não tinha 
qualquer tutela constitucional específica. Já 
a Carta de 1969 previa: 

"Art. 30. A cada uma das Câmaras 
compete elaborar seu regimento interno, 
dispor sobre sua organiz<lção, polícia e 
provimento de cargos de seus serviços. 

Parágrafo único. Observar-se-ão as 
seguintes normas regimentais: 

c) a Mesa da Câmara dos Deputados 
ou a do Senado Federal encaminhará: 
por intermédio da Presidência da Repú
blica, pedidos de informação sobre fato 
relacionado com matéria legislativa em 
trâmite ou sujeitõ- à fiscalização do Con
gresso Nacional ou de suas Casas." 

Pela primeira vez, ocupou-se o constituinte 
_ d~ erigir em mandamento constitucional não 
só critérios formais de tramitação dos pedidos. 
de informação (deviam ser encaminhado~ pe
las Mesas das Casas Legislativas à Presidência 
da República) mas também a disciplina das 
hipóteses de cabimento da iniciativa (só eram 
admitidos quando relacionados com projeto 
em curso de tramitação ou para o fim espe· 
cífico de esclarecer matéria sujeita à ·nscali· 
Zação congressual). 

Convém, desdeJogo, ressaltar q_ue o texto 
constitucjonal v_igent~ até outubro de 1988 
não dispós, em qualquer norma, sobre o quo· 
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rum exigido para a aprovação de tal tipo de 
proposição nem muito menos indicou o órgão 
interna corpol'is competente para deliberar 
a respeito. Assim sendo, o tema c~pcc(fko 
ora objeto de análise jamais constou, de for
ma direta e exclusiva, da própria Conl'ttitui
ção. 

A vigente Lei Maior. por seu turno, limi
tou-se a facultar às Mesas da Câmara e do 
Senado enviarem pedidos de informaijão, 
inexistindo qualquer outro condicionamento 
a não ser a caracterização do crime de re!-!pon
sabilidadc quando não atendida a solicitação 

. no prazo previsto: 

"Art. 50. ...--.... ·~~ ............ . 

§ zo As Mesas da Câmara dos D(.'ptt· 
tados e do Senado Federal poderão enca
minhar pedidos escritos de informação 
aos Ministros de E1:1tado, importan~ok1 cri
me de responsabilidade a recusa, ou o 
não-atendimento no prazo de trinta dia.'i, 
bem como a prestação-de informações 
falsas." 

Nestas condições. a assertiva segundo a 
qual " ... o estatuído no § 2" do art. 50 da 
Constituição de 1988 ... " não teve o condão 
de derrogara§ 4" do art. 38 da Lei n"4.595/64, 
embora verdadeira, constítuf=se cm monu
mental tautologia jurídica, a evidenciar o 
mais absoluto desconhe:dmcnto dos elemen
tares princípios de direito intcrtcmpora!. Se
ria necessário lembrar que a lex posterior der· 
roa:at priori (lei posterior derroga a anterior) 
somente quando, versando sobre o mesmo 
assunto, disciplina matéria idêntica de forma 
diversa (art. 2",_ § 1" da Lei de Introdução 
ao Código Civil? Como é possível sustentar 
a vigência c a compatibHidadt:! de uma norma 
com o ordenamento superveniente trazendo 
a cotejo matérias visceralmcnte distinta~? 
Acreditamos ser dispensável deduzir qual
quer outra argumentação para evidenciar a 
impropriedade da argumentação executiva. 

b correto equacionamento do problema 
exige que se examine a exigência legal (§ 4" 
do art. 38 da Lei n" 4.595/64) à luz das novas 
regras constitucionais que redefinem as esfe
ras de competência normativa. Erri outras pa
lavras, é a lei ordinária instrUmento legisla
tivo hábil para disciplinar os requisitos de 
tramitação, competência dos órgãos legisla
tivos e quorum de aprovação dos requeri
mentos de informação? 

A Constituição -de 1946, com a reJação 
dada pela Emenda Constitucional n" 17/65, 
assim dispunha: 

"Art. 66 ................................. , 
Parágrafo único. A lei regulará o 

processo de ffscaliz<ição, pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, 
dos a tos do Poder Legislativo e da admi
nistração descentralizada." 

Em 1967 o. preceito transformou-se no art. 
48 da Lei Fundamental, com idéntica rcda
ção. Já em 1969, deu-se pequena alteração 
redacional que não chegou, entretanto, a al
terar a substância do conteúdo normativo: 

"Art. 45. A lei nigulanl o proce~..,o 
de fiscalização, pel~ Câmara dos Depu
tados c pelo Senado Federal, dos atm 
do Poder Executivo, inclusive os da ad
min-ístração indireta." · 

Portarito, sob a vigência dos ordenamentos 
passados, inseria-se no campo normativo re
servado ã lei a tutela, latu sensu, do processa· 
menta dos pedidos de informação, inclusive 
para fins de quorum e definição do órgão 
legislativo competente para deliberar ~obre 
a iniciatlva.- ---
Ocorre _que a Constituição de 1988 intro

duziu profunda alteração nas regras cstabt!lc
cid.as. D_e fato, determina o art. 48 da Lei 
Fundame_nt_al: 

"Art. 48. Cabe ao Congresso Na
cional, com a sanção do Presidente da 
RCr)tibiiCa, não exigida esta para o espc_~ 
cificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor-Sobre 
todas as matérias de competência da 
União, especialmente sobre: 

Vejamos, então,_ quais as_ matérias que 
prescindcin de sanção preSidencial e, portan
to, são tuteláveis, do ponto de vista norma
tivo, ç.xclusjvame.nte pelas Casas do Congres
so Nacional. 

"A-it. 49. .t -da Competênciu do 
Congresso: 

X- fiscalizar e controlar, diretamen
tc, ou Por qualquer de suas Casas, os 
atos do Poder Executivo, incluídos os 
da adminiMração indireta; 

Art. 51. Compete privativamente à 
Câmara dos Deputados; 

lU- elaborar seu regimento interno; 
IV- dispor sobre organização, fun

cionamento, polícia, criação, transfor
mação ou extinção dos cargos, empregos 
e fu_n_ções de seu.s servidores _e_ fixação 
da respectiva remuneração, observado~ 
os parâmetros estabelecidos na lei de di
retrizes orçamentárias; 

Art. 52~ Compete privativamente 
ao Senado Federal: 
..................... ,_ .... _,.~ .... -.,_.._. .. -...... ;., ....... . 

XII- elaborar seu regimento inter
no; 
• ~· r"• «+• ,,;.,~, '• ••• .-,,,._,,., • • '• • • • • '• • •• • •• • •• • • 

Xlll- dispor sobre sua organização, 
funcionamento, pol{cia, criação, trans
formação O!J extinção dos cargos, empre
gos e funções de seus serviços e fixação 
da respectiva remuneração, ob~ervado~ 
os parâmetros estabelecidos na lei de di
retrizes orçamentárias; 

Tanto o Senado Federa( quanto a Câ
mara dos Deputados, no exercício regu
lar das respectivas competências consti
tucionais, dispuseram em normas regi
mentais próprias, sobre o prOcesso parla
menta_r_relativo aos pedidos de informa
ção. No caso- desta Casa, assim prevê 
o art. 215, inciso I, do Regimento Inter
no. 

"Art. 215. São escritos os requeri· 
mentos não rcf~:ridos no artigo anterior 
e dependem de votação por maioria sim
ples, .presente a maioria da composição 
do Senado, salvo os abaixo espedfica
dos: 

I -dependentes de decição da Mesa, 
requerimento de informação a Ministro 
de Estado (Const., art. 50,§ 2"). 

Nestas condições, a partir da promulgação 
do novo Regif!lento, adaptação que foi ao 
texto constitucional, de 1988, a matéria rela
tiva à tramitação parlamentar dos pt:diJos 
de informação quedou disciplinada, de forma 
abrangente e exclusiva, no Estatuto Interno. 
Ficaram, desde então, derrogados quaisquer 
outro preceitos conflitantes acaso contidos 
em outros diplomas, notadamente o estatuí
do no § 4" do art. 38 da Lei n" 4.595/64. 

Para melhor explicitar a legitimidade da 
norma interna, convém recorrer à lição Ue 
Miguel Real e: 

" ... verificamos que a ordem jur[dica 
positiva brasileira pode ser concebida co
mo três círculos secantes, com uma parte 
comum e três distintas. Dentro da esfera 
de atribuição que lhe é reconhecida pela 
Constituição; cada pessoa de Direíto Pú
blico Interno pode declarar o Direito 
Próprio: primeira condição da vigência 
da lei é, pois, a de ser declarada pelo 

-poder competente como tal, reconheci
do por uma norma constitucional de re
conhecimento, para empregarmos a ter
minologia de Hart. 

- - - - -

·············--··"·····--···············--········ 
Vigência ou validade formal é a excu· 

toriedade compulsória de uma regra de 
direito, por haver preenchido os requi
sitos essenciais à sua feitura ou elabora
ção. Quais são esses requisitos? 

Já vimos que o primeiro se refere à 
ordem das competências do poder polí
tico, a legitimidade do órgão emanador 
da regra. É necessário que o órgão que 
promulgou a regra tenha legitimidade 
para fazê-lo, por ter sido constituído pa
ra tal fim. A legitimidade do órgão tem 
que ser observada segundo dois pontos 
de viSta diferentes. -- · 

l-legitimidade subjetiva, no que diz 
respeito ao órgão em si~ 
- 2 -legitimidade quanto à matéria so
bre .que a legislação versa, _ 

Podemos, por conseguinte, afirmar 
que sem ócgão competente e legítimo 
não existe regra jurídica válida, capaz 
d~ obrigar compulsoriamente os cida
dãos de um país. Ao lado da compe
tência: subjetiva, que s_e relaciona com 
o órgão, temos a competência que _diz 
respeito à própria matéria legislada. 

CondiÇão precípua, Poi"tantci,--para 
que a lei seja válida é a conjugação de 
dois requisitos: ser emanada de um ór
gão competente e ter o órgão compe
tência ratione material(em função da 
matéria). 
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Mas bastarão esses do\s elementos pa· 
ra que a lei tenha vaHdadc? Não. Não 
basta que o poder seja competente e nem 
basta que a matéria objeto da lei se con· 
tenha na competência do órgão. É neces· 
sário um terceiro requisito; que o poder 
se exerça, também, com obediência âs 
exigências legais: é a legitimidade do 
procedimento. o que. na técnica do Di· 
reito norte-americano, se denomina doe 
process of law. 

Esse requisito diz respeito à legitimi· 
dade da própria maneira pela qual o ór
gão executa aquilo que lhe compete, ou 
a norma jurídica é elaborada. O Direito 
circunda a ac;Jo dos indivíduos e do .Esta· 
do de devidas cautelas. Não basta ser 
governo. É preciso praticar os atas de 
governo segundo os trâmites legaiS. 

O legislador deve obedecer ao seu Re· 
gimento Interno que é como disse Rui 
Barbosa, a \ei interna da Câmara e que, 
nos seus efeitos, tem a mesma força da 
lei comum. 

É necessário, portanto, que a lei reúna 
três requisitos: 

a) quanto à Iegitimídade do órgão; 
b) quanto à competência ratione ma· 

teria e; 
c) quanto à legitimidade do procedi· 

rnento. 
(Iin Lições Preliminãres 06-Direito:

Ed. Saraiva, 1983, pág. 107 e segs.) 

Ora; em face do disposto nos artigos 49, 
inciso X, 51, incisos III e IV e 52, incisos 
XII e XIII, cabe exclusivamente às Casas Le· 
gislativas dispor sobre o processamento par· 
lamentar dos pedidos de informação, inclu· 
sive no que tange à competência do órgão 
deliberativo e o quorum exigido. 

Pontes de Miranda, ao comentar a compe
tência de auto-regr<1mento das Casas Legisla
tivas, sustenta: 

"3) Regimento interno - Os corpos 
legislativos são órgãos do Estado (das 
entidades estatais), sujeitos a regras jud
dicas de competência e de ordenamento 
da atividade deliberante. Por sobre eles 
estão as regras jurídicas constitucionais. 

De dentro, disciplinando-lhes a ativi· 
dade, inclusive quanto à feitura das leis 
e quaisquer deliberações, estão o::, regi
mentos internos, que as próprias Consti· 
tuições prevêem, porque elas mesmas, 
embora editem regras jurídicas, sobre a 
atividade dos corpos legislativos, acerta· 
damente deixam a cada corpo legislativo 
a competência para o auto-regramento , 
da atividade." 

(in Comentários· à Constituição de 
1967. Ed. Rev. dos Tribunais, Tomo II, 
pág. 570.) 

Destarte, parece-nos meridianamente ela· 
ro que, na ausência de norma constitucional 
expressa, conferindo competência à lei ordi
nária para discíplinar o- processo de fiscali· 

zação parlamentar dos atas executivos (a 
exemplo do que existiu entre nós a partir 
du EC 17/65 atá" a C.F. 1969), cabe:, exclusiva· 
mente, a cada Casa do Congresso Nacional 
fixar a~ regras procedimentais, de competên· 
da e de quorum que julgar apropriadas. 

Como se vê, a questão não envolve matéria 
complexa nem de alta indagação. Basta uma 
análise cuidadosa e séria do assunto para COn· 
cluir·se pela constitucionalidade_ do preceito 
regimental e, por conseguinte, pela_ derro· 
gaçáo do § 4~ do art. 38 da Lei n" 4.595/64. 

Ao ser despachada a consulta a esta Comis
são, a Presidência do Congresso Nacional 
destacou o fato de o Regimento Interno pre
ver tratamento especial para as " ... informa· 
ções- considera~a? de caráter sigiloso ... '' A 
respeito~ cabem três observações. 

Em primeiro lugar, nem_todas as respostas 
sollcitadas envolvem questão protegida pela 
lei do sigilo bancário. De ~3_:~0, o número e 
o montante das transferências e retiradas 
ocOrridas num dado período (15-2-90 a 
15-3-90) configur<1 mero dado estatístico, pas· 
sfvel de constar de qualquer relatório bancá
rio sem infringência do princípio da reserva 
ou sigilo. 

Em segundo lugar, o fato de existirem res· 
triçóes de tal ordem não impedem nem invia
bilizam o atendimento ao solicitado. A única 
conseqüência efetiva é a preServação do cará· 
ter reservado da informação, exigência que 
vem sendo escrupulosamente observada pelo 
Senado ao longo de déca~~s._ _ _ _ 

cm terceiro e último -lugar, os fatos_ em 
torno dos quais tanta preocupação existe pa· 
recem ter caído no domínio público. Exemplo 
significativo desta circunstância Ç a reporta~ 
gem publicada na revista. Isto E·Sen_~_or de 
28-3-90, pág. 22. . 

"Por volta das 10h30min da segunda
feira. 12, antevéspera do feriado bancá· 
rio, Theóphilo Pereira, diretor de uma 
empresa paulista de assessoria de Mar· 
keting e Comunicação, recebeu um tele
fonema de um amigo de Brasília. "Tire 
todo o seu dinheiro do banco e guarde 
debaixo do colchão", dizia o amigo. 
"Não me pergunte por que, mas acredite 
em m-im". 

Pereira acreditou. Entrou em cantata 
com a agência do Citibank na avenida 
Paulista e pediu que tudo que lá estava 
investido fosse convertido em dinheiro 
vivo:Temendo ser assaltado, decidiu uti· 
lizar o cofre de valores do próprio banco. 
Ao tomar conhecimento do feriado ban
cário e, depois, do bloqueio embutido 
no pacote, Pereira convenceu-se de que 
fora tocado pela providência. 

Quando outro telefonema, disparado 
pela geréncia do Citibank, às 8 da noite 
da segunda-feira, 19, o convocava para 
retirar o dinheiro do cofre, Pereira não 
pensou duas vezes: pegou um táxi e cor
reu para lá. Havia fortes boatos dando 
conta de que cofres de outros bancos 
tinham sido lacrados, impedindo a reti· 
rada dos recursos guardados. 

Em frente ao Citi, os carros, na maio
ria de luxo, faziam fila dupla, em plena 
avenida Paulista. Dentro da agência, a 
fila era de clientes com sacolas, tirando 
seus valores do cofre. "A imagem que 
me veio à cabeça era de urn casamento 
de luxo no lado de fora e de uma excur
são ao Paraguai no lado de dentro", con-
ta Pereira. As histórias dos companhei· 
ros de fila eram semelhantes à sua. A 
maioria tinha recebido o mesmo aviso 
salvador. E, assim como Pereira, estava 
naquele momento tentando escapar do 
suposto bloqueio dos cofres. "Muitos sa
caram milhóes", diz ele. "Eu, apenas 
umas migalhas". 

Por derradeiro e para demonstrar que a 
titular da pasta da Economia agiu, pelo me
nos, de forma contraditória "vale mencionar 
o fato que a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, órgão jurfdico do próprio Minis
tério, suftagou, em :felação à espécie, enten· 

· dimento diverso daquele esposado pelo Ban
co Central. É o que nos dá notícia o seguinte 
trecho do Parecer DEJUR 124-90 da autar· 
quia: 

"Em dezembro p. p. a Secretaria de 
Assuntos Legislativos do Ministério da 
Fazenda solicitou· a esta Autarquia (fls. 
1) subsídios para que pudesse atender 
ao Requerimento de Informações n? 
604189, dO Sr. Senador José Fogaça, 
aprovado pela Mesa do Senado Federal 
(fls. 2/3.) 

Colhidas as informações solicitadas 
(fls. 4/12), relativas a financiamentos 
imobiliários deferidos pela Sul Brasileiro 
Crédito Imobiliário SI A, vejo o processo 
a este DEJUR. cuja manifestação (Cota 
DEJUR-052/90- fls. 14/17), reportan
do~se a parecer que sumulou a matéria, 
neste Departamento (Parecer DE· 
JUR-591189), concluiu que o pedido, en
volvendo matéria sigilosa, não poderia 
ser atendido, uma vez que não foram 
observadas as formalidades exigidas pelo 
art. 38, § 4•, da Lei n' 4.895/64. _ 

Esse entendimento foi transmitido à 
Secretaria de Assuntos Legislativos (fls. 
18), tendo esta solicitado a orientação 
da Procuradoria Geral da Fazenda Na
cional (fls. 21). Louvando-se no parecer 
da PGFM aquela Secretaria retorna, 
agora, ao assunto (fls. 20), pedindo que 
sejam prestadas as informações reque
ridas. 

Apreciação 

O Parecer PGFM/CAT/N• 107/90 (fls. 
22/24) alinha, em resumo, os seguintes argu
mentos: 

a) o art. 50, § z~. da Cónstituição de 1988 
tem "plena vigência e eficácia", além de "am· 
pia abrangência", não contendo «os limites 
e exceções previstos nos preceitos de Consti· 
tuições anteriores"; 

b) aquele dispositivo não pode sofrer "li· 
mitação infraconstituciona.l", nem sequer pe-
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la lei complementar do sistema financeiro na
cional (art. 192 da Constituição.) 

Conclui, assim: 
1) que o dispositivo constitucional derro

gou o§ 4u do art. 38 da Lei nn 4.595, sendo, 
portanto, obrigatório o atendimento às solici
tações feitas pelas Mesas das Casas do Con
gresso Nacional; 

2) que o atendimento, contudo, "não afas
ta a obrigação de conservar em sigilo as infor
mações obtidas". 

Nestas condições, não se compreende ara
zão pela qual o Ministério da Economia resol
veu acatar, sem outras considerações, o en
tendimento do Banco Central, descartando 
a opinião do seu próprio" órgão jurídico. 

Ante o exposto, opinamos no sentido de 
que a ·consulta seja respondida da seguinte 
forma: 

1) O senado Federal, no legítimo exer
cício d.e. sua competência constitucional ( arts. 
49, inciso X, e 52, incisos XII e XIII), discipli
nou, no seu Regirilentõ- Interno (art. 215 e 
segts.), de forma exaustiva e excludente de 
qualquer outra norma de natureza diversa, 
a questão do processamento parlamentar dos 
pedidos de informação, inclusive no parti
cular da competência deliberativa e do quo
rum para votação; 

2) o preceituado no § 4~ do artigo 38 da 
Lei 4.595/64 encontra-se der!Ogado a partir 
da superveniência do disposto nos artigos 
215, inciso I, e 216, inciso III, do Regimento 
Interno; 

3) o Requerimento de Informaça.o n" 39/90 
não padece de qualquer vício formal ou subs
tancial. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 1990. 
- Chagas Rodrigues, Presidente - Jutahy 
Magalhães, Relator - Cid Sabóia de Carva~ 
lbo- Márcio Lacerda- Fernando Henrique 
Cardoso - -Antônio Luiz Maya - Aluízio 
Bezerra (Abstenção) - Meira Filho (Con
trário) - Fl"ancisco Rollemberg - Nabor Jú· 
nior - Maurício Correa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer lido vai à publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 13, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno Uliico, do Projeto de 
Resoluçà9 no 18, de 1990, de autoria do Sena
dor Marco Maciel, que modifica o § 79 do 
art. 65 do Regimento Interno. (D6pendendo 
de pareceres das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e Diretora.) 

A matéria consta da Ordem do Dia da ses
sãO- ordinária anterior, tendo sido retirada 
da pauta por falta de instruçãQ. 

Solicito ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -~ 
BA. Para emitir parecer: Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o proje~ 
to é de autoria do nobre Senador Marco Ma
ciel, Líder do PFL. Pretende S. Ex~ fazer 
modificações no Regirriento, que, na redação 
atual, declara que cada grupo de cinco inte
grantes teria direito a um V ice-Líder. Pre
tende S. Ex~ reduzir este número para três 
integrantes, apenas modificando para acres
centar, onde diz "pelo menos um Vice·Líder, 
computada a fração inferior a três", acres; 
centar "não'', ou seja, "um Vice-Lfder, não 
computada a fração inferior a três." 

A proposta substitutiva que faço é uma 
emenda ao projeto do Senador, que é consti
tucional, jurídico e, no mérito, merece apro
vac,tão. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PREsrDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de Sousa, para proferir o parecer da Co
missão Diretora. 

O SR. POMPE-U DE SOUSA (PSDB -
DF. Para emitir parecer. -~em revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
parecer da Comissão é no mesrito sentido do 
parecer proferido pelo nobre Líder, Repre
sentante -da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cíd:adariia:;senãdof-J Utaiiy Magalhães, 
tanto no que se refere ao projeto, quanto 
à emenda editiV-a: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os pareceres são favoráveis, com a emen· 
da sugerida pela Comissão de Constituição, -
Justiça e Cidadania. 

Conipl6tada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
t'l_!Q_~ll:yendo quem peça a palavra, encerro 

a diScussão: 
Em obediência ao disposto no art. 168 do 

Regimento Interno, que estabelece que não 
haverá votação de proposições nas sessões 
de segundas ç sextas-feiras, a matéria sairá 
da Ordem do Dia, a ela retoiitando na sessão 
de amanhã, quando poderá ser votada. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussão, em turno úni<;o, do Projeto 
de Lei 4a Câmara n~ 42, de 1989 (n" 
3.59818_9, na Casa de origem), que dispõe 
sobre os feriados de 12 de outubro e de 
2 de novembro, tendo 

PARECER. sob n" 43, de 1990, da 
Comissão 

-de Educação, favorável, nos termos 
de substitutivo que oferece. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria ficou sobre a Mesa durante cinco 
sessões ordiqárias-, a fim de receber emenda, 

nos termos do art. 277 do Regimento Interno. 
Ao __ projeto não foram oferecidas emendas. 

Passa-se à discussão do projeto e do substi
tutivo, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em obediência ao disposto no art. 168 do 

Regimento Interno, que estabelece que não 
haverá votação de proposição nas sessões de 
segundas e sextas-feiras, a matéria sairá da 
Ordem do Dia·, a ela retornando na sessão 
de amanhã, quando poderá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

A Mesa esctãreCe Que- no Expediente foi 
lido o parecer da douta Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania à consulta a da 
formulada, sobre a questão da ordem levan
tada pelo nobre Senador Jamil HaddaU. 

De acordo com a tradição desta Presidên· 
cia, a questão de ordem deixa de ser resolvida 
nesta oportunidade, na ausência de quem a
levantou, o nobre Senador Jamil Haddad. 
Tão logo S. Ex•_esteja presente será proferida 
a decisão da Mesa, sendo esclarecido que o 
nobre Senado[ Jamil Haddad requereu, e es
te é o objeto que a Mesa terá que decidir, 
que é, na forma do art. 216, § 1", do Regi
mento Interno, a convocação de uma sessão 
do Senado Federal para deliberar a respeito 
do enquadramento da Sr' Ministra da ECono
mia, Fazenda e Planejamento, na prática de 
crimes de responsabilidade, definido no § do 
art. 50 da Constituição Federal. 

Não estando presente S. Ex•, o nobre Sena
dor Jamil Haddad, a Mesa, como tem ocor
rido em outras oportunidades, não proferirá 
sua decisão quanto ao requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N> 18, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
336_, c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 18, de 19.90, de autoria do Sena
dor Marco Maciel, que modifica o-§ 7~ do 
art. 65 do Regimento Interno, tendo 

PARECERES, proferidos em Plenário, 
das Comissões: 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa· 
vorável, com a Emenda que oferece de n'! 
1-CCJ; e 

- Diretora, favorável ao projeto e à emen
da apresentada pela Comissão de Constitui
ção, Justiça. e Cidadania. 
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-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 42, DE I989 

Votação, em turno único. do Projeto de 
Lei da Câmara n" 42, de 1989 (n" 3.598/89, 
na Casa de origem), que dispôe sobrem feria· 
dos de 12 de outubro e de 2 de nov~::mbro, 
tendo 

PARECER, sob n" 43, de 1990, da Co
missão 

- de Educação, favorável, nos termos de 
substitutivo que oferece. 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N" 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Propo!.ta de 
Emenda à Constituição n" 3, de 1989, de auto
ria do Senador Marco Maciel e outros Senho
res Senadores, que acrescenta parágrafo ao 
art. 159 e altera a rcdação do inciso II do 
art. 161 da Constituição Federal. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÂO N" 4, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Propo~ta 
de Emenda à Constituição nn 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres c outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6" 
ao art. 5" do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias. 

-5-
. PROPOSTA I;JE EMENDA 
A CONSTITUIÇAO N" 6, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nn 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria
ção e definindo a competéncia do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA 

Â CONSTITUIÇÂO N" I, DE I990 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 1, de 1990, de auto
ria do Senador Márcio Lacerda e outros Se
nhores Senadores, que acrescenta dispositi
vos ao Ato das DisposiÇões Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

-7-
PROJETO DE LEI DO DF 

N" !9. DE I989 

Discussao, em turno Unico, do Projeto de 
Lei do DF n" 19, de 1989, de autoria do Sena
dor Pompeu de _Sousa, que estabelece a elei
ção direta dos administradores regionais no 
Distrito Federal, fixa suas atribuições e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n" 129, ·de 1990, da Comis
são 

-do Distrito Federal, favorável ao Projeto 
com Emenda que apresenta de n\' 1-DF, com 
voto vencido, em separado, do Senador Fran
cisco Rollemberg e voto vencido dos Sena-

dores João Lobo, Meira Filho, Lourival Bap
tista_ e_ Ronaldo Aragao. _ 

O SR. PRES.DENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

TLl>vanta-se a sessão às 16 horas e 05 
minUtos.j --

(') ATO DO PRESIDENTE 
N9 65, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua _competência regimental e regulamen
tar;-de conformidade com a delegação de. 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em visia o que consta do Pro
cesso n'' 002.887/90»8, resolve aposentar, vo» 
luntariamCiüe, SEZEFREDO MA YOLI
NO,_Amilista Legishitfvo, Classe "1•,", Pa
drão III, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do artigo 40, inciso Ill, 
alínea _"E_~_<!a Constituição da República Fe
derativa do Brasil, combinado com os artigos 
520 e 488, § 4", do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, e aftigo 11, da 
Resolução n" 87, de 1989, com proventos pro
porcionais ao tempo de serviço, à razão de 
34135 (trinta e quatro, trinta e cinco avos) 
do seu vencinlento, observado o disposto no 
art. ~7,lnciso Xl, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 9 de maio de 1990. 
Senador Nels-on Carneiro, Presidente. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÁO DIRETOIÍA, 

9• REUNIA O ORDINÂRIA REALIZADA 
EM 23 DE MAIO DE 1990 . 

Às onze horas do dia vinte e três de maio 
de hum mil novecentos e noventa, reúne-se 
a Comissão Diretora do Senado Federal, na 
Sala de Reuniões da Presidência, com a pre
sença dos Excelentíssimos Senhores Senado
res Nelson Carneiro, Presidente, Alexandre 
Costa, Segundo Vice·Presidente, Mendes 
Canale, Primeiro Secretário, Divaldo Surua
gy, Segundo Secretário, Pompeu de Sousa, 
Terceiro Secretário, Louremberg Nunes Ro
cha, Quarto Secretário, Nabor Júnior, Anto
nio Luiz Maia e Aureo Mello, Suplentes. 

Deixa de comparecer, por motivo justifi
cado, o Excelentíssimo Senhor Senador Iram 
Saraiva, PrimeirO'Vii:e-Presidénte. 

O Senhor- P_re_sidente dá início à reunião 
e apresenta à consideração dos presentes os 
seguintes assuntos: 

a) Proposta de Projeto de Resolução que 
trata da reorganização administrativa do Se
nado Federal. preparada pela Comissão Es» 
pecial, instituída pela Comissão Diretora, in
Cu1flbida de elaborar estudos para reorgani· 
zaÇão dos serviços admini~trativos do Senado 
Federal. 

A matéria é·- distribuída aos membros da 
Comissão Dirotora para conhecimento·. Por 
proposta do Senhor Segundo Secretário, é 

(
0

) Republicado por haver saldo com ineorreçlio no DCN, 
Seç:io II, de 10-5-90. 

designada Subcomissão, co·mposta dos Se
nhores Segundo Vice-Presidente, Primeiro 
Secretário e Quarto Secretário, para realizar 
estudo minucioso da matéria, a ser objeto 
de deliberação do Colegiada em reunião pos
terior. 

b) Requerimento n~ 86/90, de autoria do 
Senhor Senador Mata Machado, solicitando 
ao Poder Executivo - Ministério da Agri
cultura- Incra, informações sobre conflitos 
de terras em Iturama/MG. 

Os presentes examinam a matéria, a apro
vam e a encamínham à Secretaria Geral da 
Mesa para as dev.idas providências. 

c) Requerimento n~ 105/90, de autoria do 
Senhor Senador Maurício Corrêa, solicitando 
ao Governo do Distrito Federal informações 
sobre operações de crédito com o Banco Inte· 
ramericano de Desenvolvimento - BID. 

Os presentes examinam a matéria, a apro
vam e a encaminham à Secretaria Geral da 
Mesa para as devidas providências. 

d) Processo n"001153/90.:o, relativo ao pa
gamento, ao Hospital Santa Lúcia S/ A, de 
despesas hospitalares realizadas pelo ex-Se
nador Osires Teixeira. 

Os presentes examinam a matéria e autori· 
zam o pagamento à conta dos recursos do 
Funsen. 

e) Processo n~ 004602/90-0, erri que Sérgio 
Waldeck de Carvalho solicita autorização ·pa
ra afastamento do País, com ónus limitado, 
_a fim de realizar curso~ de Pós-Doutoramento, 
em Baton Rouge- EEUU. 

Os presentes, após exame da matéria, .à 
vista da conclusão do Cedesen de que "a ativi

·dade pretendida não constitui prioridade 
frente à programação do órgão ... " e conside
rando a evidente escassez de recursos, indefe
rem a solicitação. 

f) Expediente de Djacyr Cava_lcanti de Ar
ruda solicitando seja autorizada a reedição, 
pelo Cegraf, de seu livro "Cinco Meses no 
Rio Branco". 

A comissão Diretora, após exame da maté
ria, indefere a solicitação à vista da falta de 
recursos. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Segundo Vice-Presidente 
que submete ã Comissão Diretora o Processo 
no 003708!90-0, em que Maria Inês de Souza 
Ribeiro Bastos, à vtsta da decisão dada no 
Processo n9 017408/89-0, solicita seja-lhe Con
cedida licença, sem ônus para o Senado Fede
ral, rio período 1-6-90 a 31-3-91, a fim de 
concluir seu curso de doutoramento na Uni
versidade de Sussex, Inglaterra. 

A Comissão Diretora, após debater a ma
téria, decide autorizar à Requerente, no pe
ríodo mencionado, Licença para TtatO de In
teresses Particulares, condicionada à apre-
sentação de requerimento específico. -

O Senhor Presidente, em continuação, 
concede a palavra ao Senhor Primeiro Secre
tário que apresenta à Comissãb Diretora os 
seguintes assuntos; 

a) Proposta, com a finalidade de raciona
lizar os trabalhos das reuniões do Colegiada, 
no sentido de que os assuntos administrativos 
e relativos a pessoal, de competéncia do Se-
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nhor PresideD.te, regimentais, regulamenta
. res ou decorrentes de delegação de compe
tência concedida pela Comissão Diretora, se
jam decididos exclusivamente por· Sua Exce
lência. 

Os presentes debatem a matéria, aprovam
na e, na oportunidade, ratificam os A tos rela

' tivos a delegação de competência de atribui
ções ao Senhor Presidente editados por Co
missões Diretoras anteriores. 

b) Pwcessos n•s O!O:l64/89-7, 014770789-0 · 
e 015043/89-4, que tratam de apuração de 
abandono de emprego do_ servidor Nestcr S_á 
Xisto, com as conclusões da respectiva Co-
missão de Inquérito. _ _ - -

Os presentes examinam a matéria e deci
dem pela demissão do referido servidor, na 
forma da legislação trabalhista â qual está 
subordinadó. 

c) Processo n? 008854/89..0; -que trata da 
apuração de abandono de emprego do servi
dor Antônio Candido Lima Furlan, com as 
conclusões da respectiva Comissão de Inqué
rito. 

Os presentes, após exame dã ffiatéria, deci
dem pela rescisão, por justa causa, co contra~ 
to de trabalho do referido servidor. _ 

~ d) Processos n'S 015145/89-1, 000130/90-7 
e~ 004767/90-0, que tiatain de pedida de res
sarcimento de despesas médico-hospitalares 
fÕnn~lado por Manoel Rodrigues de Souza. 
~ Os presentes examin-am a matéria e indefe

rbm a solicitação. -
_Na seqüência dos trabalhos, o Senhor Pre

siJ:lefi~_mncede a palavra ao Senhor Senador 
Antonio Luiz_ Maia, Suplente da Comissão 
Diretora.;-que submete à deliberação dos pre
sentes os seguintes assuntos: 

a) Parecer favorável, com recomenda
çOes, ao Processo fi1' 007358/89-0, que contém 
a Prestação ·de Contas do Senado Federal 
relativa ao primeiro trimestre de 1989. 

Os presentes examinam a matéria e apro
vam o parecer. 

b) Parecer a ofício do Pr6sidenie da Asse
fe, datado de 8-8-89, dirigido à Comissão Di
retora, cOritendo considerações sobre as fina
lidades da Entidade. 

Os--presenteS, Fpós-·exãriie da inatéria, 
aprovam o parecer.- - -

O Senhor Presidente concede, por fim, a 
palavra ao Senhor Senador Àureo Mello, Su
plente da ComiSsão Diretora, que apresenta 
parecer favõrável ao "ressarcimento integral 

, de todas as despesas" efetuadas pelo Senhor 
Senador Afonso Sancho "tanto no que sere
fere- ao seu tratamento no Hospital do Cora
ção, como ao seu transporte de Fortaleza até 
São Paulo". (Processo n• 01!889/89-6). 

A Comissão Diretora, após debater a ma-
téria, aprova o parecei. - · 

Nada mais havendb a tratar, o Senhor Pre
sidente declara encerrada a reunião, às treze 
horas, pelo que eu, José Passos Pôrto, Dire
tor-Geral e Secretá_rio da Comissão Diretora, 
lavrei a presente Ata que, depois de assinada 
pelo Senhor Presidente, vai a publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 23 de maio de 
1990.- Senador Nelson Carneiro, Presiden
te. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 65' SESSÃO, EM 29 DE 
MAIO DE 1990 . 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presi
dente da República 

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

- N•I22/90 (n' 429/90, na cirfgem); re
ferente a escolha _do Sr. Hélio de Melo 
MoSimann, do Tribunal de Justiça do Es
tado de Santa Catarina. para cOmpor o 
Superior Tr)bunal de Justiça. 

- N'123/90 (n' 432190. na origem), res
tituíndo autógrafos de projeto de lei san
cionado. 

1.2.2 ~ Mensagens do Governador do 
Distrito Federal 

- No 71190-DF (n" 44/90. na origem), 
encaminhando ao Senado as razões do ve
to total aposto ao Projeto de Lei _do DF 
n~ 97, de 1989, que cria, no Governo do 
Distrito Federal, o grupo de trabalho para 
redefinir as regiões administrativ~s do 
Distrito Federal. 

- N• 72190-DF (n" 45/90, na origem), 
encaminhando ao Senado as razões do ve~ 
to total aposto ao Projeto de lei do DF 
n~ 65, de 1989, que dispõe sobre a utiliza
ção de cursos d'água -na área do Distrito 
Federal por empresas industriais e "!groin
dustriais. 

SUMÁRIO 

1 .2.3 ..... Oficio da Secretaria de Desen
volvimento Social do Í>istritO Federal 

..... N9 45190, encaminhando informa
ções prestadas sobre os quesitos constan
tes do Requerimento n? 68/90, de autoria 
do SenadOr Maurício Corrêa. 

1.2.4 ..... Discursos do Expediente 

SENADOR ANTÓNIO LUIZ MA Y A 
-A questão ecológica. Artigo do Sena
dor Roberto Campos publicado no jornal 
O Globo, sob o título Eco-Q.om;mtísmo. 

SENADOR MÁRIO MAIA - Rei
vindicações dos produtores de borracha 
da Ainazónia. 

SENADOR JUTAHY .MAGA
LHÃES- Mudanç~s nas regras da cader
neta de poupança. Requerimento de sua 
autoria, ericaminhando à Ministra da Eco
nomia; :Zéliã. Cardoso de Mello, pedido 
de iniorma.ções sObre cade~etas -de pou-
pança. -

SENADOR ClJ) SABÓIA DE CAR
V ALHO, como Líder- Apreensões do 
fundonalismo público federal, em face 
das demissões que estão ocorrendo no se
tor público. 

1.2.5 ..... Fala da Presidência 

Re.sposra à questão de ordein suscitada 
pelo Sr. J amil Haddad a respeito do en
quadramento da_ Minist_r;i Zé li_ a cardoso 
de Me tio, na prática de crime de responsa
óíiidade. Usam da palavra sobre a questão 
os Srs. GersOn Camata, Jamil Hztddad, 
Ney Maranhão, Cid Sabóia d_e Carvalho, 

Jarbas Passarinho, Jutahy Magalhães, 
Mário Covas e Maurício Corn~a . 

1.2.6 ..... Comunicações da Presidência 

..... Deferimento do Recurso n~ 3/90, no 
sentido de que o Projeto de Lei do Senado 
n" 208189 seja apreciado pelo Plenário. 

-Abertura de prazo para recebimento 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
n' 208/89. 
~Recebimento· do Ofício nn S/20/90, 

do Governador do Estado do AmazCínas. 
solicitando a contratação de operação de 
crédito externo no valor de 27.200,000.00 

1dólares americanos. 
-Abertura de prazo para recebimento 

de emendas ao Projeto de Resolução n• 
20190. 

1.2.7- Requerimento 

..... N~ 126/90, de autoria do Sr. Senador 
Jutahy Magalhães, solicitando informa
ções à Ministra da Economia, Fazenda 
e Planejamento, Zélia Cardoso de Mello, 
sobre Caderneta de Poupança. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do DF no 19/89, de auto
ria do Senador Pompeu de Sousa, que 
estabelece a eleição direta dos adminis
tradores regionais no Distrito Federal, fi
xa suas atribuições e dá outras providên
cias. Discussão sobrestada, após usarem 
da palavra os Srs. Pompeu de Sousa, Cid 
Sabóia de Carvalho e Jutahy Magalhães. 

Projeto de Resolução n" IS; de 1990, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARlOS OE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

modifica o § 79, do art. 65 do Regimento 
Interno. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n" 42, de 
!989 (n" 3.598/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre os feriados de 12 de ou
tubro e de 2 de novembro. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
3, de 1989, de autoria do Semi.dor 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. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Proposta de Emenda à ConstituiçãO nD 
4, de 1989, de autoria do Senador Leo
poldo Peres e outros Senhores Sen-adoies, 
que acrescenta um § 6" ao art. 5a do Ato 
das Disposições Cortstitucionais Transitó
rias. Votação adiada por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituiçâo n• 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta artigO ao texto constitu· 
cional prevendo a criação_ e definindo a 
competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votação adiada 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO 00 SENAOO FEOEIIAL 

DIÃIIIO 00 CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a rcsponub•hdade da Mew do Senado Fedel'oll 

ASSINATURAS 

Semestral ·····••ü"'-''''"'"'''''''''' ...... ~--··?'''"~·~····.····· 

Tiragem; 2.200•xempq;res. Jl 
por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição no 
I, de 1990, de autoria do Senador Márciq 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição 
Federal. Votação adiada por falta de quo
rum. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JUTAHY MAGA· 
LHÃES, pera· Oi-dem - Indagando da 
Presidência sobre o procedimento a ser 
tomado para realização da eleição do Pre-

- sidente da CQlilissão de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE -Resposta ao 
Senador Jutahy Magalhães. _ 

SENADOR JAMIL HADDAD- In
formações recebidas sobre deffiissões na 
Rede Ferrovíária Federal. 

SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FER
REIRA - Concomitância de· reuilião da 
ComisSão de ConstitUição, J ustiç3. e Cida
dania com sessão do Congress_o Nacional. 

SENADOR ODACIR SOARES -
Preservação da autonomia da Ceplac, na 
reorganização da Administração Federal. 

1.3.2 - Comu~lcaçáo da Presidência 

Término do prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Decreto Legis· 
lativo n" 9, de 1990. 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- APARTES A DISCURSOS PRO
FERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. João Menezes, dados a pro
nunciamentos dos Srs. Jutahy Magalhães 
e Maurício Corréa, proferidos na sessão 

. de 11-5-90 (Republicações) 

3 - ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

- N'' 93 e 94190 

4- MESA DIRETORA 

5 - LÍDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 65~ Sessão, em 29 de maio de 1990 
4! Sessão Legislativa Ordinária,dà 48! Legislatun~ 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 14HORAS E30MINUTOS; ACHAM
SE PRESENTES OS SRS .. SENADORES: 

Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Odacir 
Soares- AI mi r Gabriel- Jarbas Passarinho 
-Moisés Abrão- Carlos Patrocínio - An~ 
tonio Luiz Maya- Alexandre Costa- Cha
gas Rodrigues- Afonso Sancho - Cid ·sa
bóia de Carvalho- Ney Maranhão- Fran-

cisco Rollemberg- Lourival Baptista- Ju
tahy Magalhães - José Ignácio Ferreira -
Joao_Calmon - Jamil Haddad- Nelson 
Carneiro-...:.;,. Mário CoVas - Mauro Borges 
-Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa -
Meira Filho - Mendes Canale - Wilson 
Martins - Affonso Cariuirgo ::....:. Alberto 
Hoffman:n - JÕsé Paulo Bisai - José Fo
gaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A lisJa de presença acusa o compareci
mento de31 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nássos 
trabalhos. 

O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do 
ExpeQiente. 

:E lido o seguinte 
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EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Submetendo à deliberaçAo do Senado a es
colha de nome Indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua pré'fia aquiescência: 

MENSAGEM N• 122, DE 1990 
(N' 429190, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal 

Nos termos do parágrafo úniCo, ln fine, 
do art. 104 da Constituição, tenho a honra 
de submeter â aprovação de Vossas Exce
lências o nome do Desembargador Hélio de 
Melo Mosimann, do Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarin_a, para compor o 
Superior Tribunal de Justiça, na vaga de cor
rente da aposentadoria do Ministro Miguel 
Jeronymo Ferrante. 

Os méritos do indicado, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho desse eleva
do cargo, constam do anexo "curriculum vi
tae". 

Brasília-DF, 28 de maio de 1990. - Fer
nando Collor. 

Desembargador Hélio de Melo Mosimann 

1. Nome - Hélio de Melo Mosimann. 
2. Data e local de nascimento -18 de outu

bro de 1936, em L3.ges, Santa Catarina. 
3. FUiaçáo- Adriano Mosimann e Lia de 

Melo Mosimann. 
4. Estado Civil- Casado co.rn Hélvia Ma

ria Horn Mosimann, tendo dois filhos: Adria
no com 20 anos e Mariana com 17 anos de 
idade. 

5. Carteira de Identidade- N9 62.432, ex
pedida pelo Instituto de Identificação e Mé
dico Legal, da Secretaria de Segurança, em 
29 de abril de 1%5. 

6. Titulo de Eleitor - N• 48218109/57 -
12' Zona, 25.',Seçãó, Fforian6Polis, expedido 
em 18 de setembro de 1986. 

7. Certificado de Reservista - Reservista 
de 1~ Categoria, tendo servido no 14P Bata
lhão de Caçadores, Florianópolis, em 
1955/56. 

8. C&dastro de PesSoa Física - CIC n9 
068.900.919- 49_ 

9. Vida Escolar- Primário no Colégio São 
José, em Tubarão. Secundário no Colégio 
Sagrado Coração de Jesus, em Tubarão, e 
no Colégio Catarinense, em Florianópolis. 
Superior: Habilitado em exame vestibular, 
cursou a Faculdade de Direito da Univer
sidade Federal de Santa Catarina, colando 
grau no dia 8 de dezembro de 1960. 

10. Atividades Escolares - Secretário Ge
ral da União Catarinense de Estudantes Se
cundários. Integrante do Grêmio Cultural 
Pad;re Schrader, do Colégio Catarinense. In
tegrante da Diretoria do Centro Acadêmico 
XI de Fevereiro, da Faculdade de- Direito. 
Secretário, tendo exercido inclusive a Presi
dência da União CataiineilSe de Estudantes. 

11. Corsos e Congressos- Curso de Adnti-

nistração Pública, especializaç<io em Chefia 
e_ Pessoal, na Fundação Getúlio Vargas (Rio 
deJaneiro, 1958, sendo escolhido orador dos 
alunos brasileiros); Simpósio Sul-BrasileirO 
Sobre Problemas Atuais da Justiça Cririlinal 
(Porto Alegre, 1980); 5• Conferência Esta
dual de Advogados, como convidado (Blu
menau,1981); Seminário s·obre Procedimen
tos Especiais, na Escola Superior da Magis
tratura Nacional (Rio de Janeiro, 1984); to 
Encontro Brasileiro de Desburocratização 
dos __ Serviços JudiciáriQs_ (Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, dezembro de 1985); Re
presentante do Tribunal de Justiça no Colé
gio de Presidentes das Subseções Catarinen
ses da OAB, discorrendo e debatendo sobre 
os p_rg!J:!emas· do Poder Judiciário (Chapecó, 
1988); VII Congresso Brasileiro de Magis
trados (Campo Grande, Mato Grosscrdo Sul, 
fáhei!o -ae-1980); VIII Congresso Brasileiro 
de Magi~trados (Manaus_, dezembro de 
1980); IX Congresso Brasileiro de Magistra
d.os (Curitiba, 1982); X Congresso Brasileiro 
ae-Mã:giStfãdos (Recife, 1986); Encontro In
ter-Estadual de Magistrados (Porto Uni~o
União da Vitória1979); Encontros Estaduais 
de Magistrados em Rio do Sul, Lages. Tuba
rão, JOaÇaba, Concórdia e São Miguel do 
Oeste. Freqüentou, ainda, desde os tempos 
de estudante. diversos outros cursos, Jorna
das, Semanas de Estudos Jurídicos e Encon
tros de caráter cultural. 

12. Outras Atlvidades Profissionais- Soli
citador A~adêmico_~ advogªdo, inscrito na 
OAB de Santa Catarina; Funcionário da Co
missão de Estudos dos_ Serviço_s Públicos Es
taduais (CESPE), de 1956 ~. !959; Funcio
nário do Tribunal de Justiça de Santa Cata· 
rina, de 1959 a 1964, exercendo as funções 
de Ajudante de Bibliotecário; Chefe da Se
ção Administrativa; Oficial Judiciário; Asses
sor Judiciário e Secretário" do Tribunal. 

13. Trabalbos Publicados - Proposições 
apreSeiitadas no Congresso Brasileíro de Ma
-~~ad9S, em Campo Grande, com as conclu
s_ões puf?_li_~da_s_ na Juri!!Erudência Catarinen
se, V o!. 28, págs. 13 a 18. Trabalho sob o 
tftulo "A Rapidez na Prestação Jurisdicional 
e as Leis Proce~suais CiVis", apresentado no 
Congresso de Magistrados, em Manaus, pu
b_li,~ado_~a Jurisprudência Catarinense, Vol. 
30, págs._~~ a 66. Normas para Simplificação 
do Fluxo~.'?. Pro~ssos·noTribunal de Justiça 
-)âxposiçáo de motivos, pubHcado na Juris
priidên_cia Catarinense~ vol. 55, págs. 13 a 
t9. Acórdãos publicados em diversos reper
tóriOS de-jurisprudência. 

14. Concurso para Juiz. Passagem pelas co
marcas de primeira instância - Nomeado, 
após aprOvação enl concutso·-_púhtico, para 
exercer o cargo de Juiz Substituto na Circuns
criçáá"JUdiCiária com sede_ em Rio do Sul, 
6in-l964. Em 1965 foi nomeado Juiz de Direi
to da Comarca de São Miguel do Oeste. Em 
setel::nbro de 1966 presidi_u_ a instalação da 
-Comarca de São Jciãq_ Batista. então recente
mente criada. Passou, sucessivamente, como 
titular, pelas comarcas de Capinzal, Videira, 
Brusque e:2• Vara Cfvel de Joinville, exer
cendo ainda, em substituição, a judiCatura 

• 

nas comarças de DionfsfO ~"Ce"rqllelra,- Mon
da{, Caçador, Tangará e Tijucas. 

15. Promoção para o Tribunal de Justiça 
-A partir de 5 de dezembro de 1975 passou 
a-exercer-a furiÇão de Desembargador Substi
tuto, no Tribunal de Justiça, substituindo em 
Câmaras Civis e Criminais. Promovido_ por 
merecim.ento, após figurar pela Segunda vez 
em lista tríplice, tomou posse no cargo de 
Desembargador do Tribunal de Justiça em 
sessão solene realizada no dia 25 de abril de 
1979. 

16. Detalhes sobre a pennanêncla no Tribu
nal.- Empossado, permaneceu na 2~ Câma
ra CiVil, ondç, vinha exercendo as funções 
como Substituto. 

-Já anteriormente, como Juiz Substituto, 
secretariou a Comissâó--di-Rdoni:J.a dabo
rada do anteprojeto que resultou na Lei de 
Organização Judiciária de 1965. 

-No Tribut;~al integrou várias Comissões 
de Estudos e Examinadoras ao Concurso de 
ingresso -n_a _magistratura. Presidiu a Comis
são designada pelo tribunal de Justiça para 
elaborar estudos sobre o Poder Judiciário Da 
ConstituiÇão EStadu-ãl. 

-Presidiu por dois anos a z· Cântara Civil. 
- Membro da Comissão Permanente de 

Divisão e-oiganiiaçãõ JUdiciária do Estado, 
pelo período de cinco anos, exercendo aPre
sidência da comissão nos últimos três anos. 
Teve oportunidade de elaborar e defender 
inúmeros projetóS, hoje transformados em 
lei. . _ _ , ___ , . 

17. Atividades Associati\las - No biénio 
1980/1981 presidiU a Associação dos Magis
trados Catarínense10, sendo nessa gestão cons
truída a sede própria da entidade. Voltou 
a presidir a Ass~ciação no biénio _1988/1989. 
Atualmente, é membro do Conselho de_ Re
preSentãntes dã AMC 

-Em novembro de 1989 foi eleito Vice
Presidente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, assumindo o exercício no dia 29 
de março último, em solenidade realizada na 
sâfa de sessões do Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça. · 

IK Outras Atividades - É Profe!)sOr na 
Escola Superior da Magistratura em Santa 
Catarina,lecionando Organização Judicíária. 

-Integrou, em nível nacional, juntamente 
com os Ministros Athos Gusmão Carneiro 
e Sálvio de Figueiredo Teixeira, e ainda os 
Desembargadores Elmo Aroeira (RJ) e José 
Antônio Macedo Malta (PE), a comissão de
signada pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros para elaborar o esboço de ante
projeto do Estatuto da Magistratura, entre
gue, como_ suge:.tão, ao Supremo Tribunal 
Federal. 

19~ Justiça Eleitoral - Exerceu __ o cargo 
de Corregedor Regional Eleitoral, Vice-Pre
sidente e Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral (198811989). Presidindo as eleições 
gerais do anc;> passado, Santa Catarina foi o 
primeiro Estado a concluir a apuração, no 
primeiro e no segundo turnos (15-11-89 e 
17-12-89). 

20. Indicação para vaga no Superior Tri
bwial de Justiça- Foi indicado pelo Tribunal 
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de Justiça de Santa Catarina, em sessão reali
zada no dia 16 de março último, como seu 
representante, para concorrer à vaga exis
tente no STJ- certidão e ata anexas. 

A indicação do Tribunal recebeu integral 
apoio: -

Do Presidente da OAB -Seção_de Santa 
Catarina; -

Da unanimidade dos Conselheiros da Or
dem dos Advogados; 

Dos Presidentes das Subseções da OAB 
sediadas no interior do Estado; 

Dós Desembargadores que não integram 
o Órgão Especial, conforme relação anexa; 

Da unanírilídade dos Diretores da Associa
ção dos Magistrados Catarinenses; 

Do Corpo Docente da Escola Superior da 
Magistratura de Santa Catarina; 

Da Associação dos Advogados Criminais 
de Santa Catarina; 

Da Assembléia Legislativa do EStado, aco
lhendo proposição das Bancadas de todos os 
Partidos. 

21. Honraria - Recebeu títulos de cida· 
dão honorários de diversos municípiOs cataii
nenses (São José do Cedro, São João Batista, 
São Miguel do Oeste). 

- Elogiado, ao deixar a Comissão de Estu
dos dos Serviços Públicos Estaduais para ser
vir ao Poder Judiciário. 

-Reconhecimento do Dr. João José Ra
mos Schaeffer, ex-Presidente da OAB, e hoje 
Desembargador, pela participação no Ccilé
gio de Presidentes das Subseções, em Cha
pecó (1988). 

(À Comissáo de Constituiçtlo, Justiça 
e Cidadania.) - -

Restituindo autógrafos de projeto de lei san
clonado: 

N• 123190 (n• 432190, na origem) de 28 de 
maio do corrente, relativa ao PrOjeto de Lei 
da Câmara n9 79, de 1989 (n~ 2.255, na Casa 
de origem), que instítui nOrmaS procedimen
tais para os processos que especifica, perante 
o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 
Tribunal Federal. 

(Projeto que se transformou na Lei n' 
8.038, de 28 de maio de 1990). -

MENSAGEM N' 71, DE 1990-DF 
(n• 44/90, na origem) 

Brasília, 25 de maio de 1990 
Senhoi Presidente: 
Comunico a Vossa ExceJência que, com 

fundamento no artigo 10, § 19, da Resolução 
n" 157/88,- do Senado Federal, resolvi vetar 
totalmente o Projeto de Lei do Distrito Fede
ral n9 97, de 1989, que "cria, no Governo 
do Distrito Federal, um Grupo de Trabalho 
para redefinir as Regiões Administrativas do 
Distrito Federal". 

O prOjeto erri. referência, cujo objetivo era 
redefmir as Regiões Administrativas no Dis
trito federal, certamente iniciou tramitação 
antes do_ projeto que se converteu na Lei 
n~' 49, de 25 de outubro de 1989, na qual 
a matéria ficou equacionada, segundo se 
acredita, em acordo com a proposta da ilustre 

Deputada Maria Abadia, no exercício da 
prerrogativa que lhe confere o artigô 2~, pará
grafõ único, da Resolução n9 157/88, desta 
Casa. ---

Na verdade, a Lei n9 49/89, em seu artigo 
9\-divide o Distrito Federal em doze regiões 
administrativas, correspondentes a igual nú
mero de localidades urbanas, inclusive Bra-
sílüi. -

Em_decorrência da Le-i n9 49/89, foi editado 
o Decreto n9ll.921/89, de 25-10-89, que defi
niu os limites ffsicosdessas doze regiões admi
nístrativas, cujos estudos consideraram, en
tre outros fatOres, a sua morfologia urbana 
e social, bem como os aspectos físico~, geo
gráficos, históricos e Cuhurais. 

Também foi levado em conta, sempre que 
possível, a manutenção de limites físicos co
mtiriS-às antigas regiões administrativas con
froritaifteS~ Cuja Subdivisão procurou-se ajus
tar a um simpes desmembramento, como 
ocorreu nos casos do Cruzeiro, Núcleo Ban
deiran.te e Guará, anteriorment~ perteilcefl
tes à RA·I, Brasflia, ou Samambaia e Ceilán
cia, anteriormente integrantes da RA-111, Ta
guatinga. No caso da antiga RA-Vlll, Jar
<:lim, extinta pelo Decreto n9ll.921/89, total
mente constituída de zona rur!il, a sua área 
fOi -agregada a Planaltina e Paranoá. 
-- No caso da agregação de áreas retiradas 
de uma região administratiVa para outrã, ex
éeto ó caso particular da Vila Paranoá, que 
pasSou da RA-1 para RA-VII, e da Candan
golàndia e Metropolitana, núcleos urbanos 
que já eram jU:risdicionados anteriormente 
à RA do Núcleo Bandeirante, o fator que 
prevaleceu foi a sua condição de área rural, 
com baixíssima ou nenhuma ocupação popu
lacional. 

É sabido que para a definição ou modifi
cação de regiões administrativas, além das 
implicações evidentes de ordem sócio-econô
rrifca, pois acontece uma ftova arrumação tlos 
espaços ffsicos onde-se-situam -pessoas e ativi
dades produtivas, há outras implicações tam
béin COmplexas e relevantes: far-sewia neces~ 
sária uma nova alteração de toda a documen
tação_ pública ou particular, como registras 
cartoriá.iS, endereçamento, inclusive com al
terações do Código de Endereçamento Postal 
(CEP), circunscrições judiciárias, policiais e 
eleitorais, estudos, projetas, levantamento 
de dados fisicós, económicos, socüils-e ou
tros, que seria fastidioso enumerar. 
--Entrementes, é necessário salientar que em 
29 de noVf:mbro de 1989, foi COnstituído pela 
Portaria/Seplan n9 13/89, o Grupo de Traba
lho responsável pela definição dos Setores 
Censitários do Distrito Federal, integrado 
por réptesentantes da Seplan, das adminis
trações regionais, do Departamento de Urba
nismo da Secretaria de Desenvolvimento Ur
bano, das Secretarias de Educação, Saúde, 
Transportes, Segurança Pública -e do I:8GE. 

E foi com base na.nova divisão adminis
trativa do DF, ª'provada pela Lei n9 49 e pelo 
Decreto n9 11.921, ambos de 25 de outubro 
de 1989, que o referido Grupo de Trabalho 
concluiu, em 30-12-89, a definição dos Seto
res Censitários e as respectivas árias de apu:. 

• 

ração referentes à Base Opeqtcional do DF. 
destinadas ao Censo do Brasi11990. 

Conforme Ofício n"455/9(1, Jo IBGE. Dele
gacia no DF, aqUele órgãO ·Informa que se
guindo o calendário do Censo/90, já foram 
concluídas as tarefas relaCionadas ao Distrito 
Federal (como mapeamento dos Setores Cenw 
sitários e áreas de apuração, cadastramento 
de_ toda a codificaÇão nos cOmputadores, 
etc_.), e que o surgimento de novas regiões 
administrativas ri.ão cadastradaS anterior
mente geraria enorme tranStorno, até porque 
elas não poderiam integrar o refiáido Censo, 
o que seria uma perda irreparável para as 
séries históricas das ~statísticas defi?.ogr~ficas 
e sócio-económicas do Distrito Federal. 

Finalmente, _deve ser considerado o fato 
de_ que já_ no próximo mês de outubro teremos 
as eleiçõeS _para a Câniata Legislativa do Dis
tiito Federal, cabendo aOs DePutados Distii
tais _a competência constitucíonal de elabo
ração da, Lei.Orgânicado Distillo Federal. 
onde, evidentemente, deverá ser inserida a 
ratificação ou retificação dos atuais limites 
das regiões administrativas. 

Estes os mo.tivos que me condUzifãm a vew 
tar integralmente o projeto de lei em re(erên
cia, os quais subme_!9 à elevada apreciação 
dos ilustres membros do Senado Federal. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência pro
testos de alto apreço. - Wanderley Valim 
da Silva, Governador do Distrito Federal em 
exercício. 

PROJETO VETADO 

Cria, no Governo cio- DiSfritõ Federal, 
um Grupo de Trabalho para redefinir 
as Regiões Administrativas do Distrito 
Federal. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 É criado, no Governo do DistritO 

-Federal, um Grupo de Trabalho, constituído 
por representantes do Governo do DF para, 
no prazo de noventa dias, redefinir as Re
giões Administrativas de acoido com a atual 
realidade do Distrito Federal. 

Art. 29 A nova proposta das Regiões Ad
ministrativas, elaborada pelo Grupo- de Trã: 
balho, deverá ser encaminhada às Secretarias 
e órgãos do Governo do Distrito Federal para 
um amplo debate entre as instituições públi~ 
case privadas, entidades de classes e organi
zações populares. 

Art. 3~ É determinadO o prazo-de trinta 
dias para os debates e dez dias para o encami
nhamento do projeto de lei das novas Regiões 
Administrativas do Distrito Federal. 

Art. 4° Esta IC:i entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

(À Comissão do Distrito Federal.) 

MENSAGEM N• 72, DE 1990-DF 
(n~ 45190-GAG, na origem) 

Brasília, 28 de maio de 1990 
Senhor Presidente: 
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Comunico a Vossa Excelência que,· Com 
fundamento no artigo 10, § to, da Resolução 
n~ 157/88, do Senado Federal, resolvi vetar 
totalmente o Projeto de Lei do_ Distrito Fede~ 
ral n~ 65, üe 1989, qce ''dispõe 3úbre a utiliza~ 
ção de cursos d'água na área do Distrito Fede~ 
ral por empresas industrjais e agroindus-
triaís". _ 

O projeto em referência objetivit sujeitar 
o estabelecimento industrial que se utilizar 
de curso d'água no território do Distrito Fe
deral a promover a captação em local situado 
abaixo daquele em que lançar seus esgotos. 

A mesma regra está expr~ssa no artigo 13, 
parágrafo único, da Lei n9 41, de 13 de setem
bro de 1989, que "dispõe so_bre a Potít_ica 
Ambiental do Distrito Federal e dá outras 
providências". 

Referida lei, recebida com muito entusias~ 
mo pelos ambientalistas e pela comunidade, 
constitui-se em verdadeiro código ambiental, 
dado q ~e sistematiza os princípios referenteS 
â matéria, nos limites da competência esta
dual. 

O pro]eto em análise, uma vez sancionado, 
porque não altera o conteúdo da lei, geraria 
o inconveniente de introduzir-lhe modifica-
ção inócua. • 

Ter-se~ia uma codificação alterada por lei 
posterior que, em verdade, não modificaria 
o conteúdo da regra revogada. 

Assim, o veto é medida que se impõe. 
A propósito do episódio inusitado e até 

para esclarecer as circunstâncias em que se 
deu, é importante destacar que o projeto ve~ 
tado se originou de sugestão do Deputado 
Augusto Carvalho, exercitando faculdade 
conferida pelo artigo 2", parágrafo único, da 
Resolução n" 157/88, do Senado Federal, ha
vendo sua tramitação se iniciado antes do 
encaminhamento do projeto da lei ambiental. 

Na verdade, o projeto da lei ambiental, 
submetido posteriormente a essa Casa, in
cluiu disposição de conteúdo idéntico àquele 
constante da proposta do ilustre parlamentar 
do Distrito Federal,logrando aprovação pre
cedente. 

Estes os motivos que me levaram a vetar 
integralmente _o projeto de lei em referência, 
os quais submeto à elevada apreciação dos 
insignes membros do Senado Federal. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Exce
lência protestos de alto apreço.- Wánderley 
Valim da Silva, Governador do Distrito Fede-
ra] em exercício. -

PROJETO VETADO 
Dispõe sobre a utnização de cursos d'á

gua na área do Distrito Federal por em
presas industriais e agroindustriais. 

O_Senado Federal decreta: 
Art. 19 As empresas industriais e agroin~ 

dustriais que se utilizarem dos cursos d'água 
no território do Distrito Federal são obriga
dos a captar as águas, exclusivamente, em 
local situado abaixo do ponto onde a mesma 
empresa lançar seus esgotos. 

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

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

Art. 4~ Revogaq1-se as disposições em 
contrário. -

(À -Comisslío do Distrito Federal.) 

OFÍCIO 
DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DO DISTRITO FEDERAL 

N~45190, de 25 do corrente, encaminhando 
informações prestadas pela Secretaria de De
senvolvimento Social do Distrito Federal, so
bre os quesitos constantes do Requerimento 
n~ 68, de 1990, de autoria do ~ador Mau· 
rício Corrêa. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
....,-O Expediente lido_vai à publicação. 

Do Expediente lido, consta a Mensagem 
n97l, de 1990-DF (n9 44/90, na origem), enca
minhando ao Senado as razões do veto total 
aposto ao Projeto de Lei do DF n? 97, de 
1989, que cria, no Governo do Distrito Fede
ral, um grupo de trabaJho para redefinir as 
regiões administrativas do Distrito FederaL 

Nos termos do art. 10, § 4? da Resolução 
n• 157, de 1988, a matéria será despachada 
à Comissão do Distrito Federal, que terá o 
prazo de 15 dias para apreSentar seu relató
rio. Esgotado o prazo de 30 dias, previsto 
no referido artigo, o veto será incluído em 
Ordem do Dia, para votação secreta. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Consta ainda do Expediente lido,~ Mensa~ 
gem n• 72, de 1990-DF(n' 4~190, na origem), 
encaminhando ao Senado as razões do veto 
total aposto ao Projeto de Lei do DF n~ 65, 
de 1989, que dispõe sobre a utilização de cur
sos d'água n~ área do Distrito Federal por 
empresas industriais e agroindustriais. 

Nos termos do art. 10, § 4~ da Resolução 
n9 157, _de 1988, a matéria será despachada 
à Comissão do Distrito Federal, que terá o 
prazo de 15 dias para apresentar seu relató
rio. Esgotado o prazo de 30 dias, previsto 
no referido artigo, o veto será incluído em 
Ordem do Dia, para votação·se_cteta. 

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

Concedo a palavra ao-nobre Senador Antô~ 
J).io )..._u_iz_ Maya. 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MA Y A (PDC -
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
_dores não é tudo que a imprensa divulga que 
merece atenção. Há, Porém, assuntos de tal 
importância qúê precisam ser comentados, 
devido sobretudo a sua oportl.lilidade. Tra
tam Qe temas do momento atual, que são 
objetos até de debaté a nível internacional. 

Um desses assuntos é a questão ecológica, 
qUe envolve em torno_d~_sí interesses _os mais 
diversificadOs. A ecologia tornou-se hoje o 
assunto mais tratado e discutido em seminá
rios, conferências e simpósios iOtemacionais . 

Há bem pouco tempo, relatei, nesta tribu
na, a participação de uma representação de 
Senadores â Conferência Interparlamentar 
sobre o Meio Ambiente. realizada em Wa
shington, de 28 de abril a 2 de maio próximo 
passado. Àquela oportunidade, destaquei a 
importância e !1 oportunidade do evento, cu~ 
jas conclusões fiz questão de registrar nos 
Anais desta Casa. A interdependência am
biental foi reconhecida internacionalmente 
pelos parlamentares de 36 nações. 

Hoje, gostaria de comentar o artigo do no
bre Senador Roberto .Campos, publicado em 
O Globo de 27 do mês corrente, e intitulado 
o Eco--Romantismo. 

O artigo é de tal importância para a atual 
discussão do problema ecológico, que achei 
por bem trazê-lo ao conhecimento deste Ple
nário, e registrá-lo nos anais desta Casa. 

Com a clarividência que lhe é peCuliar, o 
nobre Senador tece considerações sobre as 
atitudes hoje manifestas no tratamento da 
polftica-ambiental, três das quais são classifi
cadas "segundo o grau de imotividade cres~ 
cente e racionalidade decrescente", a saber, 
a ecologia, a economia e o eco-ro.tnantismo. 

Na ConferênÇia de Washington, um dos 
temas analisados foi o que se refere ao desen
volvimento sustentável, a ocupação e a explo
ração racional dos recursos naturais, sem pre
juízo da própria natureza. Há que se conciliar 
o desenvolvimento com a preservação. 

A respeito desse assunto, o nobre Senador 
Roberto Campos constata que "os ecólogos 
reconhecem que a preocupação ecológica 
tem que ser compatibilizada com as urgéncias 
do desenvolvimento económico, pois é o de
senvolvimento que gera recursos para a cria~ 
ção de tecnologias não poluentes do futuro, 
assím como a despoluição do passado'.'._ 

A economia, entretanto, acresce a essa 
preocupação ecológica num determinado 
grau de fanatismo, a ponto de aceitar um 
crescimento zero com o intuito de preservar 
a paisagem. 

Já o eco-romantismo acrescenta a esses fa~ 
tores do problema elementos de natureza tan
to filosófica quanto religiosa. Segundo afirma 
o nobre Senador, "cria uma espécie de paga
nismo naturista. A devoção ao naturismo 
substitui a avaliação dos custos do progres~ 
sd'. 

Nessa discussão, os verdadeiros ecologistas 
age_fu_ de acordo com os ditames da razão 
"enquanto (. u.) consentem em analisar a rela
ção custo-benefício das medidas de preser
vação ambiental", E pelo fato de vivennos 
em um mesmo planeta, a preservação deste 
requer um comportamento solidário. 

E, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o reco
nhecimento da interdependência ambiental, 
cujos efeitos benéfiCos ou maléficos reper~ 
cutem por igual em toda a humanidade, pro
porcionando aos- homens do mundo inteiro 
melhores ou piores coildições de vida no pia~ 
neta Terra. 

Se_gundo o Senador Roberto Campos, o 
problema que ora se éoloca é "como financiar 
a preservação ecológica''. E cita a revista The 
Ecoóomist. que é peremptória em afirmar 



2522 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRÇSSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1990 

que "política-s ambientais que desdenham a 
economia são contraproducentes; também o 
são as políticas económicas que ignoram- o 
meio ambiente", 

Para os europeus, .. prevalece a tendência 
a "usar a" regulamentação" governamental, 
através de proibições ou licenças, como ins
trumento de "política ecológica". Já os ame
ricanos preferem a utilização de "impostos 
ou outros mecanismos de mercado" que esta
belecem, exemplos "os direitos máximos de 
poluição" negociáveis entre as empresas. 

O combate à poluição, na esfera interna
cional, poder-se-á fazer ou com o pagamento 
de uma taxa pela emissão de gases, a qual 
seria destinada à criação de um fundo de auxí
lio à preservação de_ florestas tropicais; oti 
com a conversão da dívida externa em investi· 
mentos ambientais; ou ainda com o fmancia
mento de projetas mistos que combinem ati
vidades produtivas e preservação ambiental. 

O Brasil elterce soberania sobre o meio 
ambiente e seus diversos ecossistemas. Já 
possui uma legislação básica sobre o assunto. 
O que é preciso agora é implementar sua 
política ambiental, de modo que concilie o 
respeito e a preservação da natureza com a 
necessidade de promover o desenvolvimento 
sustentável. 

Sr. Presidente, no próximo mês de julho, 
no sul dos Estados Unidos, na cidade de 
Houston, realizar-se·á uma coilfe.rência sobre 
o meio ambiente, conferência da qual partici· 
parão os sete maiores países industrializados 
do Mundo, e aoi este problema será debatido 
à exaustão. Exatamente em virtude dessa 
conferência que se realizará brevemente, nes· 
ta Casa, se precisa levantar o problema, para 
que o Brasil leve a essa discussão, como parti
cipante, uma solução com referência à preser
vação do meio ambiente, sua ocupação racio
nal e o que chamamos de desenvolvimento 
sustentável. 

O Brasil tem propostas positivas, as quais 
apresentará nessa conferência e tenho cei'feZa 
de que serão discutidas seriamente e, sem 
dúvida alguma, serão aprovadas. 

O Sr. Mauro Borges- Permite·me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA - Com 
muito prazer, nobre Senador Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges - Senador Antônio 
Luiz Maya, estamos ouv_indo com atenção 
o seu oportuno discurso. V. Ex• tomou pa:rte 
numa reunião do mais alto nível mundial, 
sobre os problemas do meio ambiente, da 
ecologia. Portanto, pode trazudir para nós 
outros, que acompanhamos esse evento de 
perto, mas que não tivemos oportunidade de 
participar de fórum de tão alta importância, 
as lições e, sobretudo, as dúvidas, as interro
gações que pairaram naquela grande reunião 
sobre o problema mundial. Se há algo que 
não pode ser regiOnalizado, que não pode 
ter fronteiras políticas, é a ecologia. O Mun
do é um só; pode não ser na relfgião, na 
conduta ou na política, mas, em termos físi
cos, o Mundo é um só e as providências têm , 

que ser mundiais. Parabéris a V. Ex~ pela 
abordag~m. 

O SR. ANTÓNIO LUJZ MAYA- Muito 
obrigado, nobre Senador Mauro Borges. 
Apesar de não haver participado da Confe
rência Interpalamentar de Washington, V. 
Ex~ traz a este Plenário a idéia principal. Eco· 
logia é exatamente o que o Mundo oferece 
para o bem-estar do próprio homem. E não 
tem fronte:_i_ras. _Aliás, foi dito nessa confe· 
rência, e o nobre Senador Jarbas Passarinho 
aqui lembrou, em outra oportunidade, que 
a molécula não possui passaporte, portanto 
é património ·c-omum da Humanidade. 

Devemos preservar·o-meio ambiente como 
um todo, fazendo com que todas as naçô~s 
participem de um esforço comum, no sentido 
de evitar a destruição, realiZando a preser
vação, a conservação, sem contudo haver a 
recessão em tennos de desenvolvimento. O 
homem pode e deve desfrutar dos bens que 
a própria natureza lhe oferece, desde que 
esses bens sejam utilizados com racionalida
de. É_ o_ que se chama de desenvolvimento 
sustentável. 

Existe, já nestes dias, um movimento inter
nacional dos ambientalistas da Europa e dos 
Estados Unidos. Eles preparam um docu
mento a que chamam de_ Projeto do Meio 
Ambiente, para ser apresentado à Conferên
cia dos sete grandes países industrializados, 
considerados os maiores responsáveis exata
mente pela destruição, por exemplo, da ca
mada de ozónio, o que provoca o efeito estu
fa, e por uma série de problemas dessa natu· 
reza. Há sete ou oito pontos que eles estão 
apresentando como possíveis de serem anali
sados e discutidos nessa conferência, entre 
eles a dívida externa. 

O ·pagariieDto da dívida externa dos países 
devedores está condicionado exatamente a 
essa possibilidade de sua negociação pela pre
servação do meio ambiente. Tanto os países 
da África como os da América estão, de al
gtrm modo, pensando nisso: como fazer apre· 
servação? Levar esses países a pagar pelos 

·efeitoS destrutivas da natureza que estão pro· 
vocando? 

O Sr. Jarbas Passarinho- Pennite-me V. 
Ex• um aparte, nobre Senador António Luiz 
Maya? 

O SR. ANTÓNIO LUJZ MAYA- Com 
muito prazer, nobre Senador Jarbas Passari
nho, um dos participanteS da Conferência ln· 
terparlamentar sobre o Meio Ambiente, em 
Washington, há um mês. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não sei se con
tamiriaria o discurso de V. Ex• com certo pes
simismo, o que nã"o é muito do meu estilo. 
Desde~gue instauramos, aqui, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre a chamada 
Devastação da Amazónia, chegamos a con
clusões sérias. Ouvi.mos e reinquirimos cieD.
.tistas de renome nacional, desde que chega
mos a essa conclusão, repito: nós só temos 
visto que o trabalho do Senado tem sido abso
lutamente ignoradO, talvez propositadamen
te ignorado. Ao contráriO, as pessoas que 

não se detiveram, como nós, sobre este pro· 
blema com a seriedade com que o fizemos, 
arrogam-se o direito de fazer projeções por 
conta própria. Isso, em primeiro lugar, desa~ 
nima, porque, depois de meses de trabalho 
concreto, nós verificamos, por exemplo, que 
mesmo o Santo Padre é visitado, nessa visita 
adlimina pelos Bispos do Norte do Brasil. 
Chegaram juntos a S. S. para pedir que ele 
venha à Amazônia, e o fundamento da solici
tação é que a Amcizôniã es-tá sendo extermi
nada, está na fase final de exterminação da 
sua floresta. Isto veio de Roma através de 
jornais. Li o Jornal do Brasn e até publiquei 
um artigo agora no jornal O Liberal, do Pará 
a este respeito. Ora, à medida que provamOs 
que 93% da cobertura vegetal da AmazôiÍia 
Legal permanecem preservadas, embora con
cluindo que a agressividade dos últimos_anos 
infunde grande receio, e é portanto, preciso 
pór um basta nessa velocidade, tanto que já 
temos um dtrsmatamento superior, hoje, ao 
Estado de São Paulo, no total da Mata Ama
zónica e da cobertura vegetal, embora tenha
mos concluído por essa preocupação, não 6 
possível levar ao Santo Padre a idéia de que 
s6nosrestam3% da mata. Fasefiil31 de elimi
nação da floresta seria isso. O Sr. Feamside, 
por exemplo, como V. Ex• sabe, fez uma pre
visão, baseada no início dos anos 80, e disso 
resultou uma projeção exponencial, mostran
do que o Estado de Rondônia não t_eria mais 
uma árvore de pé neste ano que acãbOu. Até 
fiz uma- brincadeira, porque S. S• admitia, 
na sua matemática, 108% de desflorestamen
to. Rondônia teria que pedir árvores empres
tadas ao Amazonas e ao Acre para chegar 
nos 108%. É a pessoa que continua sendo 
ouvida. O nosso Secretário do Meio Ambien
te- V. Er o conheceu, c_omo eu, nos Esta
dos Unidos, e acho que conheceu quando 
o conheci também, não sei se V. _Ex~ já tinha 
tido o privilégio de conhecê-lo an_tes -.não 
aceita a tese do desenvolvimento sustentado, 
a que V. EX' se referiu agora; quando-receBeu 
o aparte do Senador Mauro BorgeS. Se não 
há possibilidade de sustentar o desenvolvi
mento racional, então, vamos fazer- aquilo 
que se chama preservação no sentido de imo· 
bilizaçãO de toda Floresta Amazônica. São 
quatro milhões e novecentos e seis mil e tan
tas frações de quilómetros quadrados, só de 
floresta, são 350 milhões de hectares. Como 
nós vamos deixar isto inteiramente afaStado, 
desarticulado da economia brasileira para fa
zer apenas o tipo de turismo ecológico? Não 
tem sentido~ Peço, então, a V. Ex• que me 
desculpe por esse pessimismo em dizer que 
nós batemos nessa tecla, damos os dados reais 
a respeito e somos ignorados. 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Agra
deço a V. Ex•, nobre Senador Jarbas Pa'ssari
nho, e até formularia uma proposta, no Senti
do de que as conclusões daquela ComisSão, 
relatadas por V. E r, sobre o meio ambiente 
no Brasil, sobretudo _s_obre a Amazónia e sua 
preservação na realidade, seja encaminhada 
via nunciatura, ao Santo Padre, antes que 
S. S. venha ao Brasil, para tomar conheci-
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menta concreto e real de uma t'onte tidedig~ 
na, como, no caso, é o -Senado .Federal da 
República brasileira. Melhor do que o Sena
do não haveria outra instituição capaz de me
recer o crédito, por parte de S~ S., com refe
rência à realidade da preservação da Amazó
nia. Vamos traduzi-la para o italiano: Questil 
bela lingua la parlo io. 

O Sr. Mauro Borges- Permite-me V. EX" 
outro aparte? 

O SR- ANTÓNIO LUIZ MA Y A - Pob 
não. nobre Senador Mauro Borges. Ouço. 
com muita !iatisfação, novamente, o aparte 
de V. Ex" 

O Sr. Mauro Borges --Nobre Senador, 
abordarei uin aspecto que raramente é focali
zado no Senado Federal,_ é da maior impor· 
tância. Não se pode dizer que seja um prohle
ma amazónico. Geralmente a Ecologia 6 mo
bilizada pelos problemas amazónicos ou da 
Mata Atlântica, ou seja, da floresta pluvial 
da ~ncosta atlântica. segundo Hum!Joldt. 
Mas há um problema serifssimo, o do babaçu. 
Não é um problema da região; é um problema 
do babaçu, uma espécie que está praticamen· 
te em exthição. -Há uma verdadeira guerra, 
urna guerra cruel contra o babaçu. São joga
das sobre os babaçuais, de avião. milhares 
e milhares de toneladas de arbusticidas cada 
vez mais eficientes. E o babaçu, infelizmente, 
que é - digamos --- uma dávida de Dt:us 
para o homem, é agredido impiedosamente. 
Ninguém quer ter babaçu, porque ele se mul
tiplica demais. Tanto é verdade que na região 
dos cocais, no semi-úmido, há calculado pela 
Fao- há muitos anos cetca de 12 bilhôes de 
pahneiras de babaçu, principalmente no Ma
ranhão, no hoje Estado do Tocantins e em 
parte do Piauí, o que daria uma riqueza fan· 
tástiCa ao nosso País, se fossem exploradas 
corretamente e não destru(das para a criação 
de pastagens, se fosse feito, como disse V. 
E)Co', um processo auto-Sustentável, preser
vando a espécie. Mas. não. O que ocorre
é a destruição simples. A quantidade- de coco 
de babaçu que caCa- hoje já mudou muíto 
-, utilizando-se o alcatrão residual da quei· 
ma: daria para pavimentar 10 míl quilômetros 
de estrada, tipo BR. o calor gerado pela que i· 
ma daria para produzir. naquele tempo tam· 
bém, há muitos anos, uma quantidade de qui
lowatts maior do que a produzida pelas hidre
létriCaS. São fantásticas as perspectivas doba
baçu, mas ninguém fala no babaçu. Parece 
que é Um filho enjeitaâo da natureza. 

O ~R. ANTÓNIO LVIZ MA\! A - Nobre 
Senador Mauro Borges, V. Ex·. enquanto go· 
vemou o Estado de Goiás, preocupou-se. de 
modp particular, com o babaçu, exatamcnte 
uma palmeira típica de transição do cerrado 
para.a Amazônia. Ela faz exatamente o limite 
entre a Mata Amazónica. a Floresta Amazô· 
nica, o cerrado nosso e a caatinga do Nor
deste. E ela é rica em todos o_s aspectos. por
que é aproveitada náo só o coco-babaçu como 
todo o seu contexto, em termos de 'energia. 
Comestível, o óleo do babaçu é aproveitável 

~ a!é yara alta tecno{ogia. 

V.Ex· _tem toda a razão em lembrar i~o. 
POdemos-quem sabe-dar um ha~ta nesse 
movimento no sentido da destruição do baba
çUal. porque ele prolifera com muita facili
dade. E'oderíamos dar um basta com uma le
gislação_ específica._ É isso que esperam de 
!JÓS, legisladores e Parlamentares: que tenha
mos a coragem de apres.entar normas, regula
mentações para serem obede_cidas, no respei
to à própria natureza. O babaçu é uma riquc· 
Z<t para nós. 

O Sr. Gerson Camata - Permite-me V. 
Ex•'! 

O SR. ANTÓNIO LUIZ -MA Y A- Nobre 
Senador Gerson Camata, com mUito prazer 
ouço V. Ex~ -

O Sr. Gerson Camata - Ilustre Senador 
Antônio Luiz Maya. gostaria de referir-me, 
inicialmente concordando com a exposiçJo 
de V. Ex• .e .a preocupação que demonstra, 
a um ponto de vista que talvez seja o da 
maioria dos brasileiros, sobre· esse prohlema 
enfocado na Conferência de Washington. Ti· 
ve a oportunidade de ler as conclusões do 
Senado sobre a CPI da Amazônia, a que ~e 
referiu o Senador Jarbas Passarinho. porque 
me encom_endou um membro do governo ita
licmo lhe remetesse algumas cópias; reme
ti-lhe uma. Aproveito o discurso de V. Ex' 
para dizer que. enquanto na Europa, no He· 
mísfério Norte, há essa enorme preocupação 
colli õ- problema das florestas _de chuva rainy 
forests, das florestas da Amazônia, Já eles 
não se preocupam com os prohlemas que 
criam aqui nosfio País. Vou dar um exemplo 
muito claro que estamos enfrentando no Es· 
pfrito Santo. No meu Estada, há uma sidcrúr· 
gica construída pelos italianos e pelos japone· 
ses, em sociedade com o Governo brasileiro, 
e espanhol, através da Espanobrás, uma em· 
presa que faz-'pefets -de minério, associada 
com a Vale do Rio Doce; atravé~do Nihrasco 
e uma empresa que faz pelets, numa associa
ção de japoneses, com a Companhia Vale 
do Rio Doce, e através da ltabrasco, empresa 
asssociada de italianos com a Vale do Rio 
Doce, que fabrica pelets. Montaram na llha 
de Vitória um complexo siderúrgico que está 
emporcalhando a Capital do meu estado, 
transformando-a numa nova Cubatão, o Se
nador João Calmon tem_ manifestado cons
tantemente essa preo_cupação. Agora. há no· 
os com prOblemas de genética. Os jornais 
desses dias estão se referindo a este assunto. 
Seria interessante que os italianos, os japo
neses e 9s espanhóis, que estáo empo-rcalhan
do a cidade de Vitória, se despreocupassem 
um pouco com o problema da Amazônia e 
obrigassem as empresas ligadas a eles a virem 
aqui, num áre<!- superpopulacionada, com 
mais de 1,5 milhão de habitantes, e fazer com 
que essas empresas montassem, pelo menos 
fi! tros despoluidores. para qu_e a população 
de Vitóri3. riãO fosse constantemente atingida 
por toneladas de àcídos, de pó de minério 
e outras drogas e porcarias que eles jogam 
em cima da cidade. Enquanto eles se prcocu· 
pam com o problema lá, onde ele ainda não 

eXJste com a gravidade que denunciam. cle.s 
nos sujam. nos emporcalham. nos poluem 
e acham que estão corretos. são sérios. Pode· 
mos ter certeza da seriedade do interesse de
les em resolver o problema da Amazónia no 
dia em que deíxarem de emporcalhar e sujar 
a cidade de Vitórta. 

O SR. ANTóNIO LUIZ MA Y A - Muito 
obrigado, nobre Senador Gerson Camata. V. 
E~ tem toda a razão. Acredito que o fórum 
onde essas reclamações poderiam ser rcprc· 
sentadas é o de Houston, nos Ef.tados Uni· 
dos. onde agora, no mês de julho. os sete 
paí.<;es industrializados estarão reunidos para 
debater exatamente este assunto e receber 
sugestões. 

A nossa fala foi no sentido de reparar o 
problema aqui e preparar, quem sabe. um 
dossiê, para que possamos apresentar, na· 
quela oportunidade. as sugestóes do Brasil 
com referência à poluição. 

O Sr. João Calmon - Senador Antônio 
Luiz Maya, permite-me V. Ex~ uma aparte? 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MA YA - Com 
muita satisfação, Senador João Calmon. 

OS~. João Calmon- Nobre Senador An
tónio Luiz Maya. o meu eminente conter· 
râneo, Senador Gerson Camata. fez referên
cia a esse problema de extrema gravidade 
que tanto preocupa os habitantes da grande 
Vitória. Há duas semanas, interpelei sobre 
este assunto o Ministro da Infra-E!>trutura, 
o Coronel Ozires Silva- por sinal uma figura 
eminente de servidor deste País- e fiz algu
mas revelações mais concretas. Os detalheS 
sobre a poluição da Grande Vitória são real· 
mente arrepiantes e representam um crime 
inominável. Vou detalhar a referência que 
o nobre Senador Gerson Camata fez a "pro
blemas genéticos". Há algum tempo mostr(l· 
f'dm-me fotografias de filhos de operários da 
Companhia Siderúrgica de Tubarão, desce· 
brados -nascem ssem cérebro- e, outros, 
nascem com o sexo indefinido. Já fiz estas 
denúncias repetidamente e até agora não 
houve qualquer resultado. O mais grave, no
bre Senador Antônio Luiz Maya, é que aler
tei a opinião pública do Espírito Santo, na 
época do projeto de implantação da Compa
nhia Siderurgica de Tubarão. O Or. Eliezer 
Batista da Silva, então presidente da Campa· 
nhia Vale do Rio Doce. propo~ outra solução 
muito mais lógica, que seria o desvio do traça
do da Estrada de Ferro Vitória-Minas. para 
que ·o minério fosse- transportado até o Porto 
de Regência. no norte do Estado. onde o 
contigente populacional é insignificante. 
Houve. _entretanto um tremenda reaçáo, in
clusive das classes produtoras do .Espírito 
Santo. e de outros segmentos da socíedade 
C8pixaba. Eu diria, como no passado, que 
o clero. a nobreza e o povo se uniram para 
me apontar como inimigo público porque me 
opunha a um passo tão gigantesco para o 
desenvolvimento do Esptrito Santo. A situa
ção continua catastrófica. Ao tomar conheci
mento, através do meu aparte~ dess~ situação 
da Grande Vitória. o Ministro da lnfra-Es· 
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trutura. Coronel Oilres Silva. dcclarou-rnc 
que irá incluir uma claúsula nos editais de 
concorrência para a venda da Companhia Si· 
derúrgica ·cte Tubarão. que obriga os novos 
proprietários a ii'lstalar filtros contra a polui
ção, exatamente como na Itália. no Japão 
e nos Estados Unidos, o-n-de usinas sidc_rúr· 
gicas_ podem ser implantadas perto de uma 
grande cidade sem nenhum dano para a popu
lação. Ess_es filtros são caros e. por medida 
de economia, está-se comentendo. na Capital 
do meu Estado. um crime de lesa-humani· 
dadc, que. espero. não vá perdurar por mais 
tempo. Se não forem tomadas providências. 
teremos um autêntico,. um revoltante geno· 
cídio. 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAIA - Muito 
obrigado. nobre Senador João Calmon. 

A voz do Espírito Santo. com·esses rdatô· 
rios. denuncia exatamente os países de-sen· 
volvidos que implantaram aqui, sem os cuida
dos necessários, siderúrgicas em meio a uma 
população crecentc, cada vez maior, por cau
sa dos efeitos deletérios da falta de cuidado 
com a poluição da natureza, cujas conseqi.i~n
cias são fatais. Estamos aqui a condenar exa
tamente esse tipo de implantação de usinas 
que venham, de algum modo. trazer não um 
benefício maior para a humanidade, mas, ao 
contrário. o· genocfdio, como V. Ex" acaba 
de dizer. 

Por isso, associoMme à voz de V. Ex•. nobre 
Senador João Calmon, e à do Senador Ger
son Cama ta, em favor do Espírito Santo, para 
que essas empresas tenham de, agora em 
diante, a obrigação ;...... e essa obrigação seja 
exigida por parte do Ministério criiripetente 
-de despoluir o meio ambiente, através, de 
filtros implantados nas suas próprias siderúrM 
gicas. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me 
V. EX' um aparte? 

O SR. ANTÓNIO LillZ MAYA - Ouço 
o Senador Mansueto de Lavor, 

O Sr. Mansueto de Lavor -Senador Antô
nio Luiz Maya, já estou vendo que o Presi
dente já aciona a cainpainha com o sinal de 
ténnino. V. Er tem um discurso escrito da 
maior importância e congratulo-me com o 
nobre Colega. Eu nein devia ter-me referido; 
o Presidente me le.mbrou. Eu queria Só-dizer 
duas palavras sobre es.,<.;;a questão do meio am
biente. O que realmente o País está queren
do? E quando falamos em pafs, falamos não 
só mi. sociedade como um todo e também· 
de suas lideranças. Não há atualmente enten
dimento sequer dentro do Governo. Há, sim, 
uma briga entre 3 Secretaria do Meio Am
biente, cujo titular é o Dr. Jos6 Lutzenberger 
e a Secretaria do Desenvolvimento Regional. 
Realmente, há uma briga entre eles. Assisti
mos, de camarote, a essa briga ou vamos in
fluenciá-la? O Senador Jarbas Passarinho 
tem toda razão: o Congresso já ofereceu a 
sua contribuição. Como dizia eu, há dias, ao 
invéS de o Governo estar constituindo, ainda 
hoje, comissão para estudar o problema, as 
causas e efeitoS da seca- o Imperador Pedro 

IJ já havia mandado fazer esses estudos há 
mais de um século -, deveria atualizar-se. 
Assim também é ·a queStão do meio ambien
te~ Temos que procurar uma posição comum 
-não há unanimidade sobre ponto tão con
troverso -, para começarmos a atuar, em 
fa~e- -~té de certas concepções externas. Ob
servem nobres Senadores, o problema dos 
companheiros do Espírito Santo,- a ·quem 
ãpólrurtõs. o povo do Espírito Santo-; princi
palmente o de Vitória, é vítima dessa sanha 
capitalista selvagem. Como se instalou essa 
multinacional em Vitória? Será que ela não 
teve nenhuma pennissão do Governo brasi
leiro para assini prOceder? Será que não hou
ve autorização nerij_ -alvará da Prefeit_ui"_a, e 
a autoridade que expede alvará não pode sus
pendê-lo também, em benefício da coletivi
dade? Não há uma legislação punitiva quanto 
à poluição? Há leis, apesar de precárias, mas 
há leis. Ora, lembro-me que, quando estive 
na Alemanha, vi num jornal certa propagan
da de_ autoridades governamentais brasileiras 
convidando capitais alemães a virem para o 
Brasil. Quais eram os dois grandes motivos 
de atração? A mão-de-obra barata e a pouca 
preocupação com a conservação do meio am
biente. Por isso houve a instalação dessa side
rúrgica em Vitória! Foi por causa disso! Essas 
autoridades os incentivaram. Temos que cha
mar atenção para esse fato. Eles não vieram 
e não se instalaram invadindo o nosso territó
rio; vieram com o apoio e, quem sabe, até 
incentivOs. No Nordeste, instalaram-se in
dústrias altamente poluentes que recebem in· 
centivos fiscais. Isso tem que acabar, emi
nente Senador Antônio Luiz Maya. Não to
marei mais o seu tempo. Desculpe:me, mas 
a questão é polêmica. Finalizo o meu aparte. 
É preciso que o GoVerno s-e- a_Certe nessa qUes
tão e acabe essa briga do Dr. Lutzenberger 
com o Dr. Egberto Baptista, que eles procu
rem entrar em acordo sobre seus planos de 
ação junto à- sOciedade. Parabenizo V. E r 
O relatório, o trabalho que o Senado Federal 
ofereceu, tr.atando desse assunto, da lavra 
do Senador Jarbas Passarinho, é notável e 
merece, inclusive, chegãT às mã-os do Santo 
Padi'e. E uma boa idéia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Antônio Luiz Maya, esta 
Presidência, constrangidamente, sente--se no 
dever de informar a V. EXl que o seu temflo 
já se esgotou há 12 minutos. Mas por sua 
importância, o seu discurso provocou uma 
chuva de apartes. Esta Presidência pede a 
V. Ex• que não dê mais apartes e procure 
concluir o seu pronunciamento, por que há 
vários oradores inscritos. 

O SR. ANTÓNIO LillZ MAYA- Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Encerro. 

Gostaria de dizer ao nobre Senador Man
sueto de Lavor que exatamente essa proposta 
que S. Ex• formulou por último, que o Go
verno tome conheciinento da situação e pro
cure acertar os pontos de vista, no sentido 
de falar uma linguagem só e de promover 
ações comuns com todos os órgãos da Admi
nistração Pública, em benefício do bem-estar 

da própria comunidade brasileira; é uma ne
cessidade pela qual temos que lutar. O Brasil 
deve levar a Houston, neste meio de ano, 
através dos seus Ministérios coinpetentes; ob
jetivando a preservação do meio ambiente 
e a sua ocupação racional, em favor do pró
prio aes-envolvimento regional ou nacional, 
o Brasil deve levar uma voz comum, uma 
voz única, ou melhor, uma proposta comum 
de toda a Nação brasileira. E o que propomos 
e é o que queremos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
...._ Concedo a palavra ao nobre Senador Má
rio Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, no final do mês de abril, 
ocupamos esta tribuna para trazer ao conhe
cimento desta Casa questões de extrema gra
vidade que os seringueiros, os produtores de 
cultivo e os beneficiadores da borracha natu
ral trouxeram a nós. 

Como dissemos naquela ocasião, esse seg
mento da e.oon.QJnia !:;lr_as,ileira é bastante au
tónomo; faZ o seu próprio salário, não tem 
FGTS, rião tem previdência social, seguro
desemprego, poupança, conta-corrente nos 
bancos ou dinheiro aplicado no ove r. É um 
segmento independente desses benefíciOs. 
Porém, depende fundamentalmente do Go
verno. É constituído por pessoas que ocupam 
os mais baixos fndices de pobreza, no caso 
dos s_eringueiros, e se alimentam somente 
conforme sua produção. Isto é, não têm pouw 
pança suficiente para enfrentar períodos de 
queda de preços ou quebra de safras. Se dei
xam de trabalhar um dia apenas, nesse dia 
não se alimentam. 

Assim que assumiu, o novo Governo bai
xou portaria retroagindo os preços da borra· 
cha a níveis praticados n_o ano anterior. Isto 
causou uma catástrofe junto aos seringueiros. 
Porém, depois de sucessivos apelos, o Go· 
vemo entendeu a grave questão social que 
havia criado e voltou atrás, ateq.dendo às nos
sas reivindicações desta tdbuna e <1 dos pro
dutores de borracha junto ao Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento, revo
gando a portaria que rebaixava o preço e!)l 
vigência e revalidando a portaria dos preços 
anteriores, um preço precário, mas pelo me
nos corrigia a injustiça do momento porque, 
mesmo atualizado, o preço está ainda muito 
defasado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, principal
mente nós, da Amazónia;-gostanamos de co
locar- essa questão, porque vamos pedir a soli
dariedade de V: Ex•s É um trabalho que deve 
ser coletivo, nobre Senador Jarbas Passãri
nho. É uma grande injustíça e um erro o 
que a proposta económica do Governo está 
cometendo para com a Amazônia, principal
mente, com os produtores de borracha, serin
gueiros, seringalistas e usineiios. 

A- quêstão ainda é referente àquele seg· 
menta e trata de uma etapa posterior à do 
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preço; trata dos juros e da correção mone
tária praticada pelas instituições financeiras 
que estão inviabilizando a atividade gumífer!l 
na Amazônia. 

Acabamos de chegar do Estado do Acre, 
onde passamos 20 dias visitando o interior, 
andando pelas vilas, cidades, rios e barran
cos, em reuniões com seringueiros, seringa
listas e usineiros. Visitamos alguns serin~ãis; 
conversamos com- seringueiros e seringalis
tas, que reclamam, com justiça, da anomalia 
que esses juros representam e que deve ser 
reparada pelo Governo o mais rapidamente 
possível, porque não são propriamente juros 
que estão sendo cobrados; é a correção mone
tária indevida. 

Em novembro do ano passado, ainda no 
Governo José Sarney, o lbama reajustou o 
preço da borracha, ou melhor, colocou em 
suas planilhas a previsão de que, quando em 
abril fosse atualizar o preço do custo da borra
cha, seria de 84,32% 

O iiovo GovernO, entretanto, ein 15 de 
março, congelou os preços de vários produ
tos, inclusive os da borracha, antes do rea
juste estabelecido pelo Jbama. _Mas, como 
sempre acontece no Brasil, o Governo con
gela os preços dos produtores, mas não con
gela os preços praticados pelos bancos. Ai 
é qt~e está' a questão. 

O custo do dinheiro, ao contrário de ser 
congelado, atingiu patamares elevadíssimos, 
considerando que estamos- num perroao -de 
baixos índices inflacionários. Assim, os ban
cos, inclusive os oficiais_:,__ O Basa e o Banco 
do Brasil-, no caso da Amazónia, com rela
ção à borracha, estão cobrando dos finan
ciados o IPC de março, que foi exatamente 
de 84,32%, m3is o IPC de abril, que foi 
44,80%, com o custo finiil da borracha conge
lada aos preços de novembro de 1989. 

Sr. Presidente e Srs. Senador~. vejam bem 
a que situação está levando a cc_onomia: a 
falêncía tot<!l da Amazónia - um absurdo 
incompreensível até para as cabe-ças mais bri· 
1hantes deste País: um assalto aos indefesos 
produtores de borracha. 

Para tomar mais clara essa exposição que 
fazemos aos Srs. Senadores, citamos um 
exemplo bem didático, Sr. Presidente. Quem 
tivesse uma dívida de 1 milhão de cruzados 
novos, em 1" de março, poderia quitá-la com 
o equivalente a 14 mil, 927 quilos de borra
cha. No momento em que o tomador d_~ di
nheiro foi solicitar -rêcurso para o financia
mento do custeio da borracha, na saf_ra __ de 
1989, o eqUivalente a pagar, na época seria 
14.927kg de borracha. Já no ~ia tv de maio, 
dois meses depois, para quitar essa mesma 
dívida seriam necessários 40.641kg de borra
cha. Com as duas corteçôes. _somando 
129,12% como poderão sobreviver os serin
gais? 

Então, está decretada a falência do extrati
vismo da borracha da Amazónia, conseqüen
temente a região também. O Pará é um pouco 
diversificado do meu Estado, mas ainda tem 
o forte da sua econonúa baseado no exuati
vismo da borracha e da castanha. O Acre 
tem sua economia b<J.sicamente sustentada 

pelo extrativismo da borracha. Entre março 
e maio, a inflação para o produtor de borra
cha foi cerca de 3.00% No nosso entendimen
to, existem duas hípóteses para resolver esse 
impasse com jus-tiça: a primeira, óbvia, seria 
o Governo reajustar os preços da borracha 
de conformidade com os juros e correçóes 
~on-etárias·cobradas no perfodo. São elas por 
-~las, porque 14.000k.g de borracha tém que 
ser pagas com 14.000kg de borracha; a safra 
já está feita, ele a colheu durante todo o ano 
de 1989, os seringueiros a extraíram e em 
dezembro, com as Cheias, começam a e·ntre
gar o produto, pois param a colheita por cau
sa das chuvas e transportam os produtos para 
as cidades e praças, onde vão receber o trata
mento primário das usinas. 

O Governo deveria, atraVéS-do BancO Cen
tral, baixar portaria determinando ao Basa 
ç_ap Banco do Brasil que não _cobrem a corre
ção= monetária, ou seja, o IPC de março e 
abriL Os juros, está certo que cobrem, por
que são juros bancários normais de 1% ou 
3%, foi dinheiro tomado, mas a correção mo
netária é um absurdo, e ele corrigiu a cobran
ça do leão, mas a outra parte não foi corri
gida, a cobrança e a parte dele, do leão. En
tão terá que fazer a correção ou, então, outra 
hipótese - talvez até mais fácil a segunda 
hipótese, acredito - seria oferecer um trata
mento diferenciado aos seringueiros, seringa
listas e usineiros. 

Sr. Presidente, queremos aqui dar um tes
temunho: não somos seringueiros, não somos 
seringalistas, não somos usineiros, somos mé
dicos. Talvez, por essa circunstância, tenha
mos conhecimento profundo do extrativismo, 
porque exercemos a medicifla ao longo dos 
rios e barrancos e pelo interior dos seringais, 
e conhecemos toda a faina do extrativismo 
da borracha, desde o corte do risco na serin
gueira até a entrega na indústria. Daí por 
diante, não sabemos como é que a indústria 
faz, mas até ;l entrega nós entendemos. 

Então, o Banco Centraldeveria baixar por
taria dando esse tratamento diferenciadq: aos 
seringueiros e seringalistas porque, cOmo di
zíamos, é uma safra toda especial, depende 
de chuvas, e se não extrair o produto naquela 
época não adianta mais, porque ele perde. 

_ A portaria deveria ísentá-los dos fndices 
estabelecid-os pelo IPÇ de março e de abril, 
vigorando apenas os juros legais de 1% ao 
mês, como está estabelecido na planilha, eles 
cobram os juros e mais a correção monetária. 
Mas a correção monetária é que levou a esse 
absurdo de o seringueiro precisar de passar 
de 14.000 kg de borracha para 40.000 kg, 
para pagar o mesmo financiamento. 

-0 Sr. cal-los P8trocínio- Permite-me V. 
Ex' um ap<J.rte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

O Si--. Cailos Patro.cínio - V. Ex' 
aborda assunto de extrema importância. Se
gundo o seu relato, parece que estaria mesmo 

- inviabilizada a extração da borracha no seu 
Estado e no Norte do nosso .País. São apre-

sentadas duas sugestões que poderiam se1· se
guidas pelo Governo, mas lamento a tempo 
que o Governo, provavelmente, estaria longe 
de aceitar essas proposições, já que agora 
tivemos um problema similar com os deve
dores da agricultura, em que o Governo está 
cobrando os saldos devedores com <l corrCÇâo 
plena pelo IPC, e assim por diante, e tão-so
·mente apenas prorrogou o Governo por um 
ano o pagamento da diferença dos créditos 
agrícolas havida entre a correção monetária 
plena e o preço mínimo estabelecido para 
a venda dos produtos; parece que subiu cerca 
de 40%, e no caso da borracha, mais de 30% 
foi o aumento autorizado. 

O SR. MÁRIO MAIA- 33%. 

ú Sr. Carlos Patroclnio - Exatamente. 
Então, quero congratular-me com esse posi
cionamento de V. E:r' Deveq1os nos. unir, por
que vários- setores da atividade, principal
mente agrícola e do extrativismo, estarão in
viabilizados se tiverem que pagar esses juros 
e essa correção. 

O SR. MÁRIO MAIA - Exatamente. É 
essa a lição que trago. Aliás, não sou econo
mista e pouco entendo do assunto. Mas a 
coisa é táo clara, que nas reuniões que tive
mos agora com os seringueiros ----homens 
rudes e analfabetos- é que percebemos com 
bastante clareza o que está acontecendo e 
a extensão de sua gravidade. Neste momento, 
estamos apenas repetindo o que eles nos dis
seram: «Dr., como é que vamos viver de ago
_ra por diante? A Amazónia vai entrar em 
colapso, porque não podemos pagar nossas 
dívidas. Alguns que foram pagar não pude
ram, porque não têm como". E isso ocorreu 
porque o produto estocado não dá, m.r seja, 
ele produziu 14 toneladas, vai quitar no banco 
a sua dívida que agora o banco passou para 
40 toneladas. Como é qu~ ele vai pagar a 
diferença? Vai ficar devendo e não tem como 
pagar e o banco, por sua vez, só faz novo 
fina.Ítciamento Se o devedor quitar o primei
ro. Então, está decretada a falência. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Cgm o máximo 
piãzei, concedo o aparte ao nobre conter
râneo, o amazóriida também conhecedor do 
assunto, Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho...,.. Senador Mário 
~aia, V. Ex~ lembra aquele verso camoniano 
dasabedoriade exºeriência feita. Foi no inte
rior do Estado, onde nasci, que V. E~ reco
lheu esses dados e eles são absolutamente 
iÍ'refutáveis. DuvicJo que possa haver alguém: 
econometrista, economista ou lá o que seja, 
capaz de fazer com que essa aritmética do 
dever,lhaver dos seringueiros ... 

O SR. MÁRIO MAIA - Lá, que é o bor
rador! 

O Sr. JarbasP&ssariDhÕ- .. :queéo bona
dor, possa ser c;iestruída pelos argumentos 
que eles possam inventar aqui. Veja V. Ex• 
o dado preCiSo: 14.000 kg de borracha, ou 
14 toneladas pagariam o seu débito, aplica-se 
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sobre ele uma carga de impostos adicionais 
que eleva isso para 40.000 kg ou 40 toneladas 
de borracha. 

O SR. MÁRIO MAIA- Para pagar o mes-
mo financiamento; - ----

O Sr. Jarbas Passarinho - Ainda penso 
se a questão não é de se tirar uma lição mais 
profunda, porque, na hora em que provoca 
- como dizia o Senador Carlos Patrocfnio 
ainda há pouco- a falência do sistema extra
tivista vegetal, ainda há a outra parte do pro~ 
blema. Por exemplo, uma conquista, e todo 
mundo fala hoje em Chico Mendes, que, para 
núm, na verdade, merece muitos elogios me
nos como ecologista e mais como lutador pela 
sua profissão... -

O SR. MÁRIO MAIA - ... Pela sua ativi
dade, o extrativismo e pelo companheirismo. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Então, fala-se 
muito nele nas reservas extrativistas. As re
servas extrativistas também iriam à falência. 

O SR. MÁRIO MAIA - Exatamente, es
tão elas na falência, porque alguns dos serin
gueiros são extrativistas dessas reservas que 
já foram criadas. 

O Sr, Jarbas Passarinho - Era o que eu 
queria salientar bem no que V. Ex• traz, pro
vando que não se trata só do seringalista em 
si: a reserva extrativista também irá à falên

. cia, porque é uma questão simples, como nós 
dissemos, de aritmética de Trajano. 

O SR. MÁRIO MAIA- Exatarnente. Mui
to obrigado, nobre Senador Jarbas Passari~ 
nho. Seu aparte vem ratificar e tOrnar rriais 
concretos os argumentos que trazemos aqui, 
dos quais somos porta-voz, porque os argu
mentos, em verdade, não são nossos, dos se
ringueiros, seringalistas e usineiros produto
res de borracha. 

Portanto, lembramos ao Governo que, 
além desse procedimento, caberia a ele tam
bém ressarcir aqueles que já pagaram, como 
dissemos anteriormente, fazendo estornar 
para as suas contas os valores cobrados injus
tamente, para que eles possam prosseguir na 
faina do extrativismo. Do contrário, todos 
estarão condenados a morrer de fome. 

Portanto, Sr: Presidente, SÍ"s.-Senadores, 
apelamos às autoridades do Governo, espe
cialmente àquelas da área económica e da 
Secretaria do Meio Ambiente, para que .ob
servem com maior atenção os problemas da 
grande Região Norte brasileira, onde milha
res de famílias dependem de decisões que, 
muitas vezes, são tomadas em frios gabinetes, 
·na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, 
·ignorando a realidade social, cultural, econó
mica e política da Região. 

Acreditamos que a ilustre Ministra Zélia 
Cardoso de Mello, que esteve outro dia aqui, 
prestando esclarecimentos ao Senado, e seus 
jovens companheiros de economia sejam 
muito preparados, com cursos até em univer
sidades estrangeiras, nos Estados Unidos, na 
Sorbonne, mas, talvez, nenhum deles tenha 
percorrido uma perna de estrada de um serin
_ga~ da Amazônia e sentado .na_beira, num 

fiancõ Ou -num toco, no tapiri· do seringueiro, 
para ver como ele faz uma pela de borracha. 

De modo que, entre a teoria e a prática, 
há uma distância grande. E com relação à 
sobrevivência da Amazónia, esses jovens pa-
trícios, cujo esforço elogiamos, para acertar, 
devem fazer um estágio, também, no interior 
da Amazónia, nos seringais, visitando e ven
do a olho vivo como se produz a borracha 
naquelas paragens longínquas. 

Na região.de Tarauacá, por exemplo, exis
tem aproximadamente 30 mil famflias que 
subsistem do ramo gumífero, Estas famílias 
têm suas necessidades supridas pelos sringa~ 
listas. Estes fornecem a alimentação, as rou
pas, os remédios e tudo o mais que os serin
gueiros e suas famílias precisam. Acontece 
que a borracha da safra passada até hoje ain
da se encontra armazenada nos galpões do 
Município. Sem compradores. Os seringalis~ 
tas, então, estão inadimplentes com as res
pectivas institUições firiãri.Ceiras;·impossibili
tados de suprir os seringueiros em suas neces
sidades. 

Q_ que fazer? São pOpldações que, além 
de suas atividades económicas, ainda garan
tem o Território brasileiro. O Acre brasileiro, 
porque-IJrasileiros estavain lá e exigiram que 
assim o fosse. Em nosso entendimento, cabe, 
portanto, ao GoVerno assistir a esses povos 
da floresta, garantindo sua sobrevivência nos 
moldes em que se encontram, pois eles são 
uma barreira natural contra a devastação da 
floresta, 

Apelamos, então, mais uma vez, aos bons 
sentimentos das autoridades para que desti
nem recursos ao Banco do Brasil e ao Basa, 
especifkainente paia o ramo gumffero da 
Amazónia, em especial ao Município de Ta
rauacá, de Cruzeirç do Sul, de Xapuri, de 
Brasiléia que São ·os mananciais, ainda, de 
sertilgais produtores, terra de milhares de fa
mílias de seringuei"i'os·, verdadeiros heróis 
anónimos que desbravam e sustentam a inte~ 
gridade da floresta, a integridade da Ama
zôriia e a integridade" do Brasil. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito beml Palmas) 

Durante ã discurso do Sr. Mário Maia, 
o ·sr. Pompeu de Sousa, 3" Secretário, 
deixa a cadeira da pre_sidência que é ocu~ 
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães, 

O SR. JUTAHYMAGALHÁES (PSDB-'
BA. Parª" uma comunicação. Sem reViSão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
nem bem cicatrizou o. desa.certo do IOF sobre 
compras com cartões de crédito e pagamento 
em cruzados novos e já se Vislumbra outro 
imbroglio da equipe do Governo, desta vez 
é a P?Upança. 

Vejamos: 
O "Governo Federal nunca deveria ter me

xido na poupança, até para honrar palavra 

de campanha do então candidato, fortalecen· 
do-lhe, no Go_verno, a credibilidade, mas me
xeu. E mexeu indevidamente, Fiz, desta tri
buna, inúmeros pronunciamentos denuncian· 
do este erro e cheguei a publicar um artigo 
no Correio Braziliense, cuja transcrição soli
cito neste instante, apenas para pontualizar 
convicções e passá-las aos pósteros que se 
debruçarem sobre este turbulento período de 
nossa História. Descobrirão que houve, nesta 
Casa, uma voz dissoante numa tentativa aber
ta de chamar o Presidente da República à 
razão. 

Lamentavelmente, nada foi corrigido. O 
Governo mexeu na poupança e fê~to sem 
qualquer critério de justiça: prejudicou a elas

. se média. Quando deveria ter agido com iso
nomia, tratando a poupança com a mesma 
benevolência com que tratou o o ver, debru
ço.u-se em intransigência e atropelou uril 
acordo no q:mgresso Nacional so_bre a refor
ma monetáJ;ia. Agiu sempre à revelia do argu
mento técn'ico, qUe recOmendava a preser
vação de um segmento, pelo menos, do mer
cado - justamente o que menos conflitaria 
com os propósitos de enxugamento de liqui
dez -e da sensibilidade política ... Aliás, 
pesquisa feita pela Artur Andersen, recente· 
mente, conclui que se o Governo tivesse blo
queado apenas 20% dos ativos financeirOs 
a 16 de março, teria retido mais recursos do 
que conseguiu e tumultuando menos (Jornal 
do Brasil de 2~-5-90). Agora, vêm as seque· 
las. 

A poupança, contrariamente ao open, vir
tualmente se.cou. Enquanto este reacendeu 
ãcirandae a especulação, com prejuízos para 
as contas públicas, chegando, pelo qUe cons
ta, a US$ 56 bilhões, a poupança perdeu 2/3 
dos saldos não congelados. Também pudera! 
Remunerando 0,5% ao mês, de juros, e zero, 
de correção, este segmento não tem como 
concorrer com o ovemight, o ouro e o dólar. 
Na verdade, a situação ainda é mais grave: 
não se sabe qual o índice de correção das 
cadernetas. 

O Governo awou um lmbroglio, ainda não 
desatado, sobre este assunto. No bojo das 
medidas do "Plano Brasil Novo"~ o Governo 
pretendia fiXar o BTN como indexador da 
poupança, após o Plano, em lugar do IPC, 
como determinava a Lei n9 7.730~ Isto, po- · 
rém, não estava suficientemente eXplícito na 
Medida Provisória 168, que promoveu aRe
forma Monetária, a qual, aprovada pela 
maioiia gõvemista no Congresso Nacional, 
transformou..ge na Lei n~ 1.824/90. 

Outras medidas - a Medida Provisória n9 
172, que não chegou a ser apreciada e a Me
dida Provisória n9 180, revogada pela Medida 
~rovisória n9 184 - procuraram preencher 
a lacuna entre intenções do Goveino e impe
rativo legal, determinando que a correção 
fosse feita, a partir de maio, pelo B1N. Mas, 
aqui, nova falha: a Medida Provisória n9 184 
retirou o assunto porque temia manobra do 
Congresso Nacional para, aproveitando-se 
do deixa, el_evar o teto dos saques para con
versão. M""ora1: as cadernetas, discriminadas 
úente a outros ativos no momento da Refor-
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ma, depreciada por índices irreais de reajuste 
no mês de abril, estão sem mencanismos de 
correção a partir deste mês. Talvez ocorra 
à Ministra Zélia CardoSo- de Mello instituir 
a "livre negociação" entre ap!icadores e cap
tadores ... Ou, pelo que foi oiitem noticiado, 
venha o Governo a premiar a poupança com 
lances de sorteio Iotérkci. 

A proposta parece ter vindo do Presidente 
da Associação Brasileira de Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança Luiz Filipe 
Soares Batista, que ainda não entregou maio
res detalhes. Parece que este proporá tam
bém a "casadinha", suscitada no Congresso 
e inscrita no Projeto de Lei de Con_versão 
da Medida Provisória n~ 168, de autoria do 
Deputado Osmundo Rebouças. Alguém tal~ 
vez sugira a _"raspadinha" ... 

Ora, todas essas questões estariam resol· 
vidas se o Governo não tivesse mexido na 
poupança, resguardando-a como instrumen· 
to secular de sacrifício do consumo das classes 
assal~•.riadas para a formação de capital na 
indústria da construção. 

Quis o Goverilo, porém', entender que Os 
agenteS - e principalmente poupadores -
era Vis especuladores à cata de oportunidade 
de ganhos fáceis para maiores gastos. Ledo 
engano; estivesse a Cademe,ta de Poupança 
preservada e remunerada justamente, isto is
to é, em consonância com Outros 3tivos ofi. 
ciais, e ela própria teria contribuído para evi· 
tara derrama de liquidez observada em abril. 

Claro, não tendo confiança em ativos de 
longo prazo, mal remunerados, todo mundo 
correu para os saques e o consumo. 

Tãlvez seja tarde para corrigir o erro. Mas, 
nunca é tarde para admiti-lo, antes que algum 
lunático mestrado em economia conclLLa que 
será melhor transformar as agências de pou
pança em cassinos ... 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, finalmente, 
surpreende a afirmação do Sr. Presidente 
Fernando Collor, feita em entrevista coletiva, 
de que "um número enorme de cadernetas 
de poupança foram abertas logo depois da 
primeira semana do Plano ... " e que '"o que 
nós estamos assistindo é uma abertura muito 
grande de cadernetas de poupança". 

Não parece ser esta a real~dade. ~té por~ 
que importa cotejar o número de cadernetas 
com os saldos de aplicação, e comparar tam· 
bém o destino das aplicações nos vários seg
mentos do mercado financeiro~ de forma a 
verificar as alterações de-Cãàa fatia. 

Tudo indica que a poupança está perdendo 
terreno. Por isso mesmo, alíás, estou encam.i· 
nhando requerimento de informaçó~s. a fip1 
de esclarecer definitivamente a controvérsia. 
Que se interponha a verdade para que, den
tro de 31 dias, o Presidente Collor nos apre
sente o Brasil Novo que prometeu ... 

Apresento, Sr. Presidente, estes comen
tários serão transcritos nos Anais para enca
minhar o requerimento que faço, baseado na 
declaração do Presidente Fernando Collor de 
Mello, em entrevista coletiva no último dia 
23 de maio, na qual declarou que, neste perío
do do seu Governo, as cadernetas de pau-

pança estavam tendo um aumento de depó
sitos e crescendõ em número e em valor. 

como téi:iho informaÇões diferentes, veicu
ladas_ pela imprensa, de que isto não está 
ocorrendo, estou apresentando requerimen
to de infonnações à Sr' Ministra Zélia Car
do~? -de Me!lo, nos seguintes termos: 

- REQUERIMENTO N• DE 1990 

Solicita informações à Ministra da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, Dr- Zé· 
lfa Cardoso de Mello, sobre Cadernetas 
de Poupança. 

NOs termos do art, 50,§ zg, da Consti
tuição Federal, combinado com o art. 
716 do Regimento Interno do Senado 
Federal, com a redação dada pela Reso
lução ng 18, de 1989, e tendo em vista 
rec_entes declarações do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República quanto 
à evolução das cadernetas de poupança, 
após o "Plano Brasil Novo", requeiro 
sejam_ solicitadas as seguintes informa
ções à autoridade indicada: 

1 ~) Como se comportaram os distintos 
segmentos do mercado financeiro quan
to às aplicações e remunerações nos me
ses de fevereiro, março, abril e maio? 
--z~) Qual o número de contas/poupan· 

ças ábertas nos meses citados? 
J9) Qual o montante dos saques e res

pectiva participação sobre os recursos li· 
berados pela Medida Provisória n~ 168, 
convertida na Lei no 8.024, de 1990, de
pois de 15 de março passado? 

49) Qual o balanço entre depósitos e 
saques das cadernetas de poupança nos 
últimos três meses? 

Justificação 

A questão das cadernetas de poupança 
vem-preocupando a opinião pública des
de a ediÇão da Medida Provisória no 168, 
que inaugurou a política de combate à 
inflação do Governo do Presidente Fer· 
nando Collor. 

Mais recentemente, no dia 23 de maio 
passado, o E-xcelentíssimo Senhor Presi
_çlente_ da República afirmou à imprensa 
que tais preocupações eram infundadas, 
eis que se tem elevado a abertura de 
contas de poupança, demonstrando que 
o público mantém a credibilidade sobre 
este segmento. 

Com vístas a esclarecerdefiilitivamen
te-a controvérsia, indaga-se sobre o.s nú
meros que venham a comprovar a real 
evolução dos saldos da poupança nos úl
timos meses. 

Certo de que tais apreensões e dúvidas 
merecedores de esclarecimentos são 
compartilhadas pelos demais Membros 
desta Casa, confio na aprovação do re
querimento em pauta. 

Este é o- requerimento que encaminho a 
V. Ex•, Sr. Presidente, para ser transmitido 
à Sr~ Ministra da Economia, Fazenda e Plane
jamento, Dr' Zélia Cardoso de Mello. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM 
SEU DISCURSO: 

A POUPANÇA É NOSSA! 

(CB - 30-5·901 

Senador Jutahy Magalhães 

Errou o Presidente Collor! Errou redonda
mente no congelar as cadernetas de poupan· 
ça. O que o teria levado a incluir no Plano 
Brasl1 Novo o congelamento dos saldos das 
cadernetas? Que razões lhe teriam sido apre· 
sentadas para levá-lo a agir em contradição 
com a promessa de campanha- a caderneta 
é intocável - Como o convenceram dessa 
verdadeira insanidade política e técnica:' 

Retomo depoimento da própria Ministra 
da Economia, Dr• Zélia Cardoso de Mello, 
ao anunciar o Plano, quando afirmou textual
mente que só no último momento a caderneta 
de poupança foi incluída no congelamento 
devido à constatação de que, no último mês, 
havia ocorrido uma imensa migração de re
cursos do open -sob ~uspeita de intervenção 
pelo novo Governo- para a poupança. Este 
depoimento é significativo por duas razões: 
demonstra que a equipe técnica jamais cànSi
derou a possibilidade de congelam_ento çia 
poupança. E que isto só veio a ocorrer à últi· 
ma hora, sintoma de que não havia amadure
cimento técnico sobre o assunto. 

A questão da migração de recursos especu
lativos não pode ser considerada como argu· 
menta para o congelamento da poupança. 
Seria desconsideração à inteligência enge
nho~a de tão brilhantes arquitetos econômi· 
cos imaginar que não lhes tenha passado pela 
cabeça, por exemplo. a idéia de -só cancelar 
os saques de cadernetas novas, abertas depois 
de 1" de fevereir.o, ou em data pouco anterior, 
ou então daquelas mais antigas que tivessem 
recebido depósitos nesse período. Portanto, 
a "migração especulativa" não é argumento 
nem razão convincente. Surgiu como uma 
alegação para encobrir outros e mais profun· 
dos "sentimentos". Não posso deixar de re
cordar, a propósito, uma velha históriã do 
anedotário da República: em pé, diante do 
caixão fúnebre do saudoso Senador Petrônio 
Portella, teria dito o General Golbery: "0 
que pretenderia nosso querido articulador da 
abertura com este gesto?" 

Seria, então, o caso de indagar: o que pre· 
tende o Presidente Collor com o fechamento 
da poupança? Praticar um grande mal, para 
devolvê~lo depois, homeopaticamente, aos 
cjepositantes como mecanismo de cQoptação? 

Isto sim, porém, é especulação. 
Admitamos, pois. que o Presidente errou 

ou foi enganado por seus auxiliares, apres· 
sados em levar a política de fechamento do 
cerco até as últimas conseqüências. Neste ca~ 
so, vale a pena dizer por que o fechamento 
da poupança é um erro que não pode esperar 
o pronunciamento do Congresso Nacional 
para ser corrigido. Lembre-se, a propósito, 
o Presídente, que a fatalidade do Plano Cru· 
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zado residiu precisamente na teimosia do en
tão Presidente Sarney em corrigir-lhe os ru
mos. Quando o fez. já era tarde .. ,_Atente, 
também, o Presidente, tão ligado à opínião 
pública como motor de seu Governo, para 
a nítida rejeição da população ao congela
mento da poupança: segundo a Vox Populi, 
o número dos que reprovara·m a· medida é 
maior que o dos que a aprovaram. 

O congelamento da poupança é um equí· 
voco por razões de natureza puramente_ ticni
ca. A primeira delas é que a punhalada feriu 
mortalmente a credibilidade de um instru
mento de formação- e não apenas captação 
- de economias populares, consagrado há 
décadas. 

Mas, há outras incoerências: se o Pl;mo 
é contracionista - e o é! - deveria ter a 
preocupação de manter a -confiança em pelo 
menos um dos segmentos do mercado finan
ceiro, de forma a canalizar para aí todo o 
excedente de liquidez gerado a partir da pro
mulgação do Plano. Que farão as pessoas com 
os recursos sacados do ot•er, das contas remu
neradas, dos fundos, dos próprios depósitos 
à vista? De resto, a dr" Zélia mesmo diz que 
a vida continua e cOntiilua o fluxo de geração 
de rendimentos, alguns de elevado nível que 
jamais se consumirão na aquisição da sub~is· 
tência. Certamente ela conhece a velha Lei 
de Engel .. ~ 

Mais ainda, há pessoas que receberão re
cursos advindes de seguros, indenizaçóes tra
balhistas, prêmios, jogos de azar(?), queimas 
deestoques_com vistas à obtenção de liquidez 
etc._Que farão todas estas pessoas com tais 
recursos? Levar para casa? Comprar dólares1 
Gastar na compra de ati vos reais e bens durá· 
veis de consumo? Ora, todas estas alterna
tivas sáo frontalmente antagónicas aos pró
prios objetivos do Plano. Tive:::.sem esses 
agentes possibilidades_ de resguardar seus 
prêmios e rendimentos e, certamente, diante 
da intocabilidade da poupança, desenvolve
riam uma atitude mais sadia, menos voraz 
e francamente não-consumista. A esse respei· 
to, a lição esquecida pelo Presidente foi a 
de que, além da teoria de que a boa moeda 
expulsa a má, o bom cruzeiro ressuscitado, 
como diria Mr. Hicks, tem que cumprir as 
velhas e clássicas funções de meio de troca 
e reserva de valor que determinaln os motivos 
para que se prefira realizar as transaçõcs e 
oferecer-se como garantia contra o futuro in· 
certo ... 

O argumento definitivo contra o congela~ 
mento é, porém, mais simples: o dinheiro 
aplicado na poupança é, por definição, con· 
gelado por um período de tempo, de acordo 
com a data de abertura da caderneta. Ao 
contrário do m•er, que é apticado todos os 
dias e retorna aos depósitos à vista, expan· 
dindo os meios de pagamento via moeda es· 
critural e ampliação do poder de compra dos 
aplicadores, ou mesmo das contas remune· 
radas e fundos de renda fixa, onde o cliente 
saca contra estas contas, a caderneta de pou
pança é um ativo quase imobiliZado de enxu
gamento da liquidez. Nada impede que os 
detentores de contas retirem seus recursos, 

mas eles só o fariam e o farão se o instrumento 
não perdesse a credibilidade. Se ele tivesse 
sido ou for preservado- não sejamos pessi· 
mistas nem céticos quanto à- sensibilidade do 
Governo - as pessoas continuariam a aí de
positar: E o Plano começaria não apenas a 
dar certo como a demonstrar sensibilidade 
para não se perder em obstinações irrecupe· 
ráveís. Está certo, Presidente: vá à luta! 
Mas ... Com licença!. .. -::.... Senador Jutahy 
Magalhães, PSDB - Bahia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa rece_berá o requerimento de V. 
EX' e o encaminhará à Comissão Diretora, 
para o.respectivo parecer. 

O Sr. Cid- Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de C_a~alho, Líder do PMDB. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB-CE~ Como Uder. Para uma comu
nicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o funcionalismo público federal, os servido
res da União vivem hoje momentos de grande 
apreensão; tanto na administração direta 
quantO na administração indireta. As empre
sas_ públicas, todos os órgãos, seja qual for 
a natureza jurídica, ligados ao Governo Fede~ 
ral, têm os seus servidores vivendo momentos 
dramáticos, moinentos de pior expectativa. 
E isso se acentua primordialmente no âmbito 
das universidades e do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, e - por que 
náo dizer? -nos bancos oficiais, como Ban
co do Brasil, Banco do Nordeste e Banco 
da Amazônia. É que se divulga que os servi
dores de maior experiência, de maior tempo 
de serviço, serão postos em disponibilidade. 
O terror no Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento é incrível e atinge exata
mente os funcionários de maior tempo de 
serviÇO e também de maior dedicação, maior 
competência e maiS experiência. Nas univer
sidades, o drama é generalizado. 

Tudo isso devemos ao clima de terror que 
se insta)Qu no Paí_s, sob frases, as mais ridícu
las, como "enxugar gorduras", "diminuir a 
máquina", "diminuir o Estado", e também 
"reformar a administração pública". Tudo is
s_o, no entanto, é da maior hipocrisia e algo 
absolutamente vazio. No momento, ser servi
dor público significa ser perseguido e ser atin
gido por uma guerra fria, uma -guerra psicoló
gica de graves conseqUêndas para a família 
brasileira. 

Agora, note, Sr. Presidente, o que vou afir
mar nesta breve comunicação da Liderança 
do PMDB: isso acontece no País onde estão 
em j)3zOSS-Cmega:dore-s de impostos, onde 
estão em paz os famosos c-ontrabandistas, on
de si fica em paz aPós ·o cçtmetimento dos 
mais diversos delitos, dos mais diversos cri
mes, inclusive os responsáveis pelos desvios 
das finalidades do Estado. 

Neste País, com toda facilidade, os recur
sos da Sudene foram mal aplicados, os recur
sos da Sudeco foram mal aplicados, os recur-

_sos da Sudam foram mal aplicados recursos 
que foram tirados para a agricultura, para 
a agropecuária e aplicados, em residências 
de luxo, em graciosos apartamentos monu
mentais, em sítios para o lazer e para as gran
des farras da alta sociedade. Todas essas pes
soas, Si". Presidente, estão em paz. Quem 
está em situãção difícil é exatamente o servi
dor público, atingido por uma neurose cole
tiva implantada neste País, alimentada desde 
a campanha do Sr. Fernando Collor de Mello, 
que não teme, no entanto, o julgamento da 
História, o julgamento dos p6steros. 

Acho mesmo, sr. Presidente, que há neces
sidade de uma Comissão de Inquérito para 
apurar, em âmbito parlamentar, o que se fez 
do dinheiro da Sudene; o que se fez do dinhei~ 
ro da Sudeco, ao ponto de poder ser eX!Utta 
sem protesto nacional; o que se fez das verbas 
da Sudam. É preciso uma ComisSão de Inqué
rito a respeito para revelar à Nação esses 
destinos. 

Mas, agora, tudo ocorre com relação ao 
funcionário público. Se não tem 5 anos de 
serviço, ou se não tinha na data da Consti
tuição, é inseguro, porque não tem a estabi
lidade do _art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Traó.sitória_s, da _ÇQru;tituição 
Federal. Se tem tempo para se aposentar e 
não se aposentou, é um bandido, ~ai ser posto 
em disponibilidade. Se tem experiência mé
dia, também não tem segurança. Não há ne
nhum argumento que, neste momento, per
mita a_estabilidadé emocional de quem presta 
serviços ao Estado. 

Só temos um glorioso, que é o Secretário 
de Administração, o Sr. João Santana, cujas 
histórías estão por af. As histórias desse cida
dão estão varando Brast1ia, dobrando as es
quinas das capitais; são as histórias mais pa
rorosas do ex-cabo eleitoral do Deputado Jo
sé Genoíno _que, de repente, com cores de 
direita, chega à administração pública exata
mente como Secretário de um diffcil setor, 
para expandir o terror que agora está implan
tado neste País. 

A comunicação da Liderança, Sr. Presi~ 
dente, é_ para lançar o protesto do PMDB 
CÇl~tra esses_ que inquietam as famílias_ dos 
.servidores públicos do :BrasiL O pânico está 
gerado e são esses homens que arrecadam 
impostos; são eles quç fiscalizam; são es~as 
pessoas- que fazem a contabilidade pública; 
essas pessoas é que são o Estado. 

Não sei o que vai acontecer nas próximas 
horas, rp_as ainqui~tação do brasi_le_irQ_não 
deve ser diferente da inquietação do italiano, 
no tempo de Benito Mussolini, nem da in
quietação alemã, nos tempos de Adolf Hitler. 

Sr. Presidente, esta era a comunicação do 
PMDB. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA-
DORES: . 

Mário Maía --Aureo Mello -JoãO Cas
telo- Hugo Napoleão- Mauro Benevides 
-Carlos Alberto- José Agripino- Lavoi-
-sier Maia - Raimundo Lira - Mansueto 
de Lavor - Luiz Viana - Gerson Camata 
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-Alfredo Campos -Severo Gomes- Fer
nando Henrique Cardoso - José Richa -
Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Mesa vai responder à questão de ordem 
levantada, no dia IOde inaio p.p., pelo nobre 
Senador Jamil Haddad, cujo teor é o seguin
te: 

Requeiro, na forma do art. 216, § 19, 
do Regimento Interno, a convocaçBo de 
uma sessão do Senado Federal para deli
berar a respeito do enquadramento da 
Sr" Ministra da Economia, Fazenda e 
Planejamento na prática de crime deres
ponsabilidade_ definido no § 29 do art. 
50, da Constituição Federal." 

Nessa mesma tarde, quando o requerimen
to foi presente à Mesa, estava na tribuna a 
S~ Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento. Leio, nas notas taquigráficas a sua 
declaração, ao explicar por que nãO havia 
respondido ao requerimento do nobre Sena
dor Jamil Haddad nos termos por S. Ex• dese
jados -a Sr Ministra afinnou, textualmen
te: 

"Enfini, a minha atitude, ao fazer- is
so,"- ao se recusar pelos motivos que 
todos conhecem --uque foi o mais pru
dente, não implic-a nO-prejuízo da maté
ria, que pode ser reexaminada a qual
quer momento e, na hora em que ho_uver 
um consenso jurídico sobre o assunto, 
não teremos a menor dúvida em fornecer 
as informações pertinentes." - -

A conclusão da Mesa é que S. Ex~, depois 
de conhecido o _parecer da douta Comissão 
de Constituição~ Justiça e Cidadania, teria 
agido em função de um erro, levada que foi 
pela Consultaria, de que se valeu, e não com 
a intenção de desatender à solicitação do Se
nado Federal. 

Por isso, a Mesa não acolhe a questão de 
ordem nos termos em que foi levantada pelo 
nobre Senador Jamil Haddad. No entanto, 
abre àS~ Ministra O prazõ -de 24 horas "ara 
que já, de acordo com o seu próprio prOiiun-
ciamento, S~ EX'! possa enviar aquelas infor
mações que diz que não teria a menor dúvida 
em fazê-lo. 

De modo que a Mesa apenas está decidindo 
a questão de ordem no momento próprio, 
porque ontem, infelizmente, não estava pre
setne o nobre Senador Jamil Haddad, e a 
Mesa não poderia decidir na sut~: ausê_ncia. 

Vinte e quatro horas, porque S. Ex• já tem 
o prazo de 24 horas. 

O Sr. Gerson Camata - Sr, Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Jamil HS:ddad-Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Sç:nador Ger
son Camata, que a solicitou primeiro. 

O SR. GERSON CAMA TÁ (PMDB ~ ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orad01'.)- Sr. 
Presidente, concordo, creio também o Plená-

rio inteiro, com a decisão que V. Ex• tomou, 
no sentido de que a Sr' Ministra, confonne 
S~ Ex• disse aqui, se houvesse um consenso 
jurídico em torno do fato de qy.e não estaria 
implicilla numa desobediência â lei do sigilo 
bancário, ao fornecer as informações, estaria 
pronta a fazê-lo. 

Entretanto, parece-me que, em 24 horas, 
vai ser um pouco difícil â S~ Ministra atender 
a essa solicitação. Imagine V, EX", Sr, Presi
dente, quantas mil agências bancárias há no 
Brasil, e recolher tudo isso em 24 horas ... 
pode ocorrer de a Ministra, amanhã, ser pro
cessada porque não cumpriu, em 24 horas 
essa determinação. 

Primeiramente, quero colocar o meu ponto 
de vista perante o Plenário: entendo qUe S. 
E~ tem que fornecer essas informações, deve 
fornecê-las- não só S. Ex' como toda autori
dade que for solicitada pelo Senado. Agora, 
parece-me que, em 24 horas, vai ser um pou
co difícil para S. EX'! atender à solicitação. 
E, aí, S. Ex' vai ser co:rlvocada através de 
um novo requerimento do Senador Jamil 
Ha"ddad, enquadran-do a Ministra por não 

- atender àquilo que me parece humanamente 
impossível fazer em 24 horas; a não ser, Sr. 
Presidente, que V . .Er. já saiba, já te~ha algu
ma informação, que nós não tenhamos, de 
que S. Ex' possa cumpri-lo em 24 horas, o 
que seria maravilhoso. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAM!L HADDAD (PSB- Ri. Pelo 
ordem.) --Sr. Presidente, V. EX:' está abrindo 
novo prazo para a Ministra, o que, se anali
sarmos llã letra fria do Regimento Ínterno, 
é anti-regimental. Mas, não quero ser intran
sigente, Sr. Presidente; acolho a decisão de 
V.Ex• 

Quanto à colocação do Senador Gerson 
Cama-ta, de que, em 24 horas, seria humana
mente impossível, quero declarar um fato que 
até hoje não trouxe o conhecimento da Casa: 
dez dias após o requerimento ter dado entra
da no Banco Central, fui procurado por anti
go assessor parlamentar do Banco e por um 
funcionário que se dízia do setor de Fiscali
zação que me trazia uma relação extensa de 
Bancos e de entidades que teriam que ser 
vistoriadas para poder ser respondido o meu 
requerimento. E solicitava, naquele momen
to, um prazo de talvez mais uns dez dias. 
Disse-lhe que fossem as informações presta
das a partir do dia 29 de abril, quando se 
encerrava o p-ruo, -principalmente nos ban
cos do Rio e de São Paulo, de maiores depó
sitos, que fossem as informações remetidas 
posteriormente, sucesSivamente. Poucos dias 
depois, soube que esse funcionário havia sido 
exonerado do cargo que ocupava no Setor 
de Ficalizaçáo- do Banco Central. 

Sr. Preside:Ote, a Ministra declarou que te
ria condições. O requerimento deu entrada 
no dia 29 -~e I_Ilarço; o prazo s_e encerrou no 
di~ 2Sfde abril; e estamos no dia 29 de maio. 
Se, na realidade, !Iavfa uma dú'1da jurídica, 
o Ministério deVia estar preparado, caso essa 

dúvida fosse sanada, e já ter o documento 
para entregar ao Senado. Acho que V. Ex~ 
está abrindo um prazo anti-regimental, mas 
com o qual concordo, em razão do que a 
Ministra falou da tribuna. E acho que, se 
S. Ex~ tiver interesse, irá responder que não 
poderá dar todos os informes no mesmo dia, 
mas prestará as informações sucessivamente, 
e nós aqui aceitaremos tal colocação. 

O Sr. Ney Maranhão -Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V, Ex' 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, no exercício da Liderança neste 
momento, concordo com a posição do Sena
dor Gerson Camata. 

Todos sabemos que a Ministra reconhece 
que tem a obrigação de responder ao requeri
mento de informação de S. E-r o Senador 
Jamil Haddad. E todos nós, principalmente 
o Senado da República, que é o Poder mode
rador da Nação, concordamos, inclusive o 
Líder do Governo, e nos solidarizamos com 
o Senador J amil Haddad quanto ao problema 
desse requerimento, de que a Ministra tem 
que cumprir a Constituição. 

Sr. Presidente, V. Ex•, com a experiência 
que tem na vida pública - mais de 50 anos 
- e, hoJe, presidindo o Senado da Repú
blica, sabe que não podemos - pennita-me 
discordar um pouco do Senador Jamil Had
dad - radicalizar. 

A Ministra reconhece, e, se assim é, o Go
verno também reconhece. Então, o quie po
demos fazer? :É a moderação, é V. Ex•, como 
Presidente do Senado, dar um pouco mais 
de prazo à Ministra. São 45 mil agências que 
a Ministra precisa examinar para poder res
ponder ao Senado, não pode responder aos 
poucos, tem que fazé-lo como manda o regi
mento corno determina requerimento do Se
nador Jamil Haddad. 

Portanto, como Líder do Governo neste 
momento, faço este aPdo à casa, ao Presi
dente. Sei que o Senado da República, como 
Poder moderador quer que se cumpra a Cons
tituição, e a Ministra não se está negando, 
quer apenas um pouco mais de prazo. 

Concordo plenamente com a posição do 
nobre Senador Gerson Camata e faço um 
apelo ao nobre Senador Jamil Haddad para 
também concordar com a posição qUe estou 
colocando_ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. -

o sr. Cid Sabóia ·c:~e·canaJho- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB --CE. Pela ordem.) -Sr. Presi
dente, quero aduzir algumas razões no mo
mento em que o Senado debate o que V. 
.Er. anunciou. 

Li, nos jornais, que a Sr' Ministra s6 aten
derá ao senailO Federal em última hipótese, 
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e li também que o Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento, ainda se aP.ega à 
letra morta da legislação, revogadã peta 
Constituiçao de 1988, isto é, desejaria a apro~ 
vação do Plenário, o que não vai acontecer 
porque a nova legislação dispõe de modo to
talmente adverso. 

Fico temendo, Sr. Presidente, que haja um 
receio no fornecimento dos dados. 

O nobre Senador Ney Maranhão, na sua 
boa fé e na sua boa vontade, acredita que 
a Ministra precisa de tempo. Eu desconfio 
que S. Ex" precisa é de coragem. Não sei 
se a dilatação do prazo é para dar tempo 
à Ministra de ter coragem ou para permitir 
tempo a fim de que dispOnha da complemen
tação dos dados, os dados que o Senador 
Jamil Haddad quer conhecer por raz_õe~ do 
seu ofício. 

Agora, há d_e se convir, Sr. Presidente, que 
estamos na época dos computadores. A ope
ração bancária, no BraSil, é feita toda, através 
de sistema de computação; é muito rápido: 
Passa-se uin cheque no Acre, com poucas 
horas está lançado em Brasília, se a conta 
original, a conta corrente é aqui de Brasília. 
Agora, é preciso a Nação ter consciência de 
que vasou ou não o Plano Collor, e se alguém 
foi ou não favorecido com essas retiradas in
devidas. O exame que o Senado pretende 
fazer, pela pe.-;soa do Senador Jamil Haddad, 
não é contábil, não é um exame rigoroso, 
senão, sob o ponto de vista moral, sob o pon
to de vista ético, a Nação ser bem informada 
a respeito dos verdadeiros priricípios do Go
verno e dos seus verdadeiros propósitos. 

Esse Plano Collor foi realmente honesto? 
Ele, realmente, foi correto? Esse seqüestro 
das importâncias depositadas pelos brasilei
ros, foi genérico, foi justo, foi -igual para to
dos? É isto que se pretende saber! Se o confis
co foi realmente para todos ou se apenou, 
como se desconfia, apenas determinada parte 
da população brasileira. 

Quando V. Ex•, Sr. Presidente, anunciou 
a sua decisão, entendi,- e gostaria que V. 
Er. esclarecesse - que não fora deferida a 
questão de ordem do Senador Jamil Haddad, 
e que V. Ex~, no entanto, resolveu, sem defe
rir a questão de ordem, dar um prazo de 
mais vinte e quatro horas. 

Se assim for, Sr. Presidente, estamos cum
prindo o Regimento do Senado de um modo 
muito peculiar. 

O que eu acho é que o natural seria V. 
Ex\ Sr. Presidente, deferir, sim, a questão 
de ordem do Senador Jamit Haddad e, se 
não quer deferi~la hoje, que adie o exame 
da questão para deferi-la, ou indeferi-la, de
pois desse prazo que V. EX" dá. Mas que 
não considerasse a questão de ordem prejudi
cada. Porque está em jogo uma das compe
tências do Senado; não está em jogo a sensibi
lidade, nem o desejo, nem a individualidade 
do Senador Jamil Haddad, nem, de qualquer 
maneira, a habilidade de V. Ex•, nem a sua 
experiência; está em jogo, acima de tudo, 
a competência constitucional do Senado da 
República, num governo que se tem feíto for· 

te e praticado alguns atas ao arrepio da pTó
pria legislação nacional. 

Então, temos que fazei valer o Poder Le
gislativo, corno o Poder Judiciário se faz valer 
por suas sentenças, por seus acórdãos, diaria
mente. E comam o Poder Executivo tem-se 
feito valer por seus decretos, por suas Medi
das Provisórias. E nós, aqui, não podemos 
ficar corno um Poder achatado entre os dois! 
A nossa competência tem que ser examinada. 

É indiscutível que a Dr' Zélia tem que for
riecer as informações· - não há outro cami
nho; deve fornecer essas informações o mais 
depressa possível, para salvaguarda, inclusi
ve, da honradez do Governo Central. Não 
há outro caminho, nao há outro modo, o mo

. do é somente este, porque a competência -e· 
nossa, e quem diz o que se quer saber é exata
mente o Senado, no cumprimento da ConstiR 
tuição. 

Por isso, gostaria que V. Ex•, SL Presi
dente, qual se eu estivesse-fazendo um em
bargo de declaração - que V. Ex~ tão bem 
conhece, como jurista de escol - esclare
cesse, exatamente dentro do Regimento, 
qual a sua decisão. V. Ex' está indeferindo 
a questão_de ordem, ou está deixando o exa
me da questão de ordem para depois desse 
novo prazo concedido à Ministra? V. Ex•, 
neste momentO~ fala pelo Poder Legislativo, 
daí a importância dessa declaração. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
...:._Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS -
PA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, em 1967, quando assumi o Minis
tério do Trabalho e Previdência Social, fui 
alertado exatamente para o crime de respon
sabilida;de de Ministro nãó respondesse a re
querimento de informação no prazo de 30 
dias. 

Devo confeSsar cjue aprendi muito com re
querimentos de informação. Houve alguns 
abusivas. Lembro-me de um, partido desta 
Casa-, que solicitava ao MiniStro do Trabalho 
e Previdência Social infor.D:iasse, nos últimos 
-dez anos, a variação da razão social e do 
quadro dos médicos pertencentes aos hospi
tais conveniados com a Previdência Social.· 
Eram dois mil hospitais! Ao lado disso, houve 
alguns pedidos de informação que alertaram 
o Ministro para coisas que estavam aconte

·cendo sob ele e das quais ele não tinha conhe
cimento. 

Infelizmente Sz:. Presidente, os governos 
posteriores com os quais me comprometi mo
difiCaram violentamente o requerimento de 
informação, chegaram a transformar o reque
rimento de informação numa peça inútil, por
que, a partir de 1969, feito o requerimento 
de informação e votado pelo Plenário, o Mi
nistro podia não responder em 30 dias. A 
M~sa tinh_a o direito de renovªr o pedido 
e, se no prazo de novos 30 dias não houvesse 
resposta, havia arquivamento. 

Sr. Presidente, isso talvez seja um pouco 
do quadro que estamos vivendo hoje. As pes
soas ainda estão com a impressão de que a 
norma de 1969 é que é vigente. 

Na verdade, a decisão de V. Ex• vai marcai" 
um momento importante da vida do Parla
mento brasileiro, hoje, porque não mais se 
requer que o Plenário aprove o requerimento 
de informação 

O § 2~ do art. 50% diz 

"As Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal poderão encami· 
nhar pedidos escritos de informação aos 
Ministros de Estado, importando crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não-a
tendimento no prazo de trinta dias, bem 
como a p-restação de informações falsas. 

Então, o faror determinante de enviar ou 
não ao Ministro correspondente o requeri
mente? de informação é a Mesa. A Mesa ana
lisa e verifica se tem ou não cabimento. Deu
se à Mesa esse poder. Poderá haver, natural
mente, recursos para o Plenário, creio eu. 

Ora, Sr. Presidente, o nobre Líder do 
PMDB, Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
acabou de fazer um jogo de palavras interes
sante S. Ex• diz que não sabe se o tempo 
que V. Ex' está dando é mais para que a 
Ministra possa se ii:Iformar ou mais para que 
possa ter coragem. 

Eu a ouvi na televisão~ há poucos dias, 
e S. Ex' respondia a um jornalista, num jornal 
desses das 19 ou 20 horas, que não estava 
dando a informação por uma razão muito 
simples: que isso era uma quebra de sigilo 
bancário. E voltou-se até para o jornalista 
que lhe fez a pergunta e disse: "Amanhã, 
poderão pedir a sua conta". 

Então. esSa é a colocação que acho que 
a Ministra está fazendo, que não é de falta 
de coragem, nem de falta de meios; ela está 
em dúvida se deve ou não preservar o sigilo 
bancário: 

O Sr. Hugo Napoleão - ·Desculpe-me a 
interrupção indevida, nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR: .IARllASl'ASSARINHO- Nunca 
é indevida, partindo de V. ·Ex, 

O Sr. Hugo Napoleão - Gostaria de dizer 
que realmente é respeítável a opinião da Mi
nistra, mas ela não a teve quando mexeu nas 
contas bancárias de todos nós. (Risos) 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Silll! 
Não estou faiendo julgamento no todo; estou 
fazendo julgamento no mOmento e na espé
cie. Estou. até, partícuhi.fmente, ·atln&iáã 
nessa observação que V. Ex• faz, pórque uma 
das coisas que me causou indignação, pois 
sou um homem que vivo de salário, foi ter 
que pagar Imposto sobre Operações Finan
ceiras sobre a minha caderneta de poupança, 
que está cong"elada. Que operação financeira 
fiz eu coma minha caderneta de poupança? 
Tive ainda que pagar 8% para não ter descon
to de 20% adiante, se eu morrer e os meus 
herdeiros ti-Verem que reiirã.r depósito. De 
maneira que, quanto a isso, não há dúv_idas 
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- apenas estou colocando o problema como 
foi por mim Ouvido, que seria uma questão 
de sigilo banc3.rio, na minha idade, que é 
bem superior â do nobre Senador Hugo Na~ 
poleão - que haja precauções em relação 
a esse requerimento de informação. Porque 
se o sigilo bancário ficar totalmente a desco
berto, é evidente que vai depender, amanhã, 
de o requerente usar ou não as informações 
que podem ser usadas bem ou mal. No caso 
do Senador Jamil Haddad, não padece a me~ 
nor dúvida de que S. Ex' se interessa por 
saber, rigorosamente, quanto a ter havido 
ou não informações privilegiadas.. E isto é
da maior importância Da hora em que se faz, 
como salientou o Senador Hugo· Napoleão, 
um congelamento a fortiori em relação ao 
património que cada um de nós tem. 

Então, Sr. Presidente, dar mais tempo, ou 
não, é uma questão irrelevante para mim, 
porque o Senador Jamil Haddad salientou 
os meses que já medeiam entre o requeri
mento de informação e a data de hoje. 

O_ importante é saber se o Governo vai 
ou não aceitar, como -asseverou o Líder do 
Governo, no momento, a responsabilidade 
constitucional de dar essa informação. E ca
berá, naturalmente, às duas Mesas, de ambas 
as Casas do Congresso, ter o boi::n senso, que 
sempre têm, ao deferir ou não requerimento 
de informação para os Ministros de Estado. 
o·qut efõra de dúVida é que, na Constituição 
atual, demos um grande poder ao Legislativo 
e, conseqüentemente, uma solicitação dessa 
natureza, náo pode deixar de ser respondida. 

Quanto a haver o prato dado por V. EX', 
acho que é um gesto de cavalheirismo de V. 
EX' para que a Ministra possa, d_entro desse 
prazo; admítii que uma legislação comum, 
que fala em sigilo bancário, não pode sobre
por-se à legislação maior que é a Constituição 
federal. 

Era o que eu desejava dizer, Sr. Presiden
te. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidnete. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidnete, acredito que o Senador 
Jarbas Passarinho tenha colocado o problema 
nos seus devidos termos, aliás, como sempre 
- isto não é novidade para nós. 

No meu entendimento. temos qut: ver se 
a Constituição será respeitada ou não e se, 
tendo ela que ser respeitada, nós, no Con
gresso, iremos nos submeter ou não às deci
sões erradas do Executivo, 

No caso em espécie, a Ministra já tinha 
o parecer do Dr. Cid Heráclito de Queiroz, 
Procurador-Geral da Fazenda, no requeri
mento de informações do Senador José Foga
ça, no senfido de que, com a nova Consti
tuição, o Ministro que estivesse no "cargo seria 
obrigado a dar as informações solicitadas pelo 
Senado. 

A Ministra não levou em consideração o 
parecer do Sr. Procurador, mas apenas a in-

formação do Setor Jurídico do Banco Cen
tral. Não teve o cuidado de buscar informa
ções junto ao Consultor-Geral da República 
ou ao Procurador-Geral da República. Isto 
faltou à Ministra. Como foi dito na entrevista 
da televisão, em pfinCípió, -ã Ministra não 
quer responder ,levantando a hipótese de que 
não temos a responsabilidade de saber guar
dar o sigilo quando for o caso. Eu citaria 
um exemplo: pedi informações ao Ministério 
da Pi-evidência, há algum temp-o, a respeito 
dos devedores, os maiores devedores do Pa!s 
en:t relação à Previdência. Tenho informações 
sigilosas, já recebi a resposta há vários meses, 
e nunca vazou pàra a imprensa. 

O Senador Mário Maia tem informações 
"debaixo do braço", dadas pelo Sr. Romeu 
Tum a,- -também sigilosas, não vazou para a 
!znprensa~"Então,_ nós temos responsabilida
de, também aqui no Senado. E, no meu en
tendimento, a pergunta que eu deveria enca
minhar a V. EX' acho-a até desnecessária -
que a abertura do prazo de 24 horas, que 
no -meú entendimento é suficiente, pelo me
nos para a Ministra dar as respostas e mostrar 
que q_uer responder de acordo com o que 
determina -a ConStituição, é se, após este/-ra
zo, S. Ex• não responder, se V. Ex~ ir ou 
não acredito que irá atender ao que é solici
tado pelo Senador Jamil Haddad -convocar 
sessão no prazo de 72 horas, para levarmos 
adiante_ o que determitta a Constituição que 
nós votamos. 

Esta, a informação que eu pediria. Acre
dito que seja assim a decisão de V. Ex•, por
que aí está o princ!pio"constitucional, a! está 
a nossa obrigação de fazer cumprir o dispo
sitivo constitucional. 

_Aq-ui não é Oposição e Governo; aqui é 
a Instituição. Fazer respeitar esta Instituição 
-aqtií está o principal; é que todos nós temos 
obrigação de fazer respeitar. 

Por esta razão, Sr. Presidente, manifestan
do essas opiniões, tenho a certeza de que 
o prazo está aberto; V. Ex• age corretamente, 
já que houve uma decisão da Presidência aca
tãildo a_ informação dada pela Comissão de 
Constituição, ]ustiça e Cidadania, Entendo 
que a S~ Ministra deve ter um prazo para 
poder' atender ao que determina a Consti
tuição. Portanto, S. S', tendo esse prazo e 
não o aceitando, a!, sim, terá de ser sancio
nada de acordo com o que determina a Coris
tituiçáo. 

Era o q~e ~~n~a a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

· O Slt. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pela 
ordem. Sem revisáo do orador.)- Sr •. Presi
dente, Srs.. Senadores, gostaria de dar uma 
palavra a respeito. Sr. Presidente. 

O Se:nadõr Jamil Haddad solicitou uma sé
rie de informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, baseada em 
letra regimental e aprovada, confonne acaba 
de decidir a Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, inclusive. pela Mesa, de 
forma absolutamente constitucional. 

O Secretário-Geral da Presidência da Re
pública,; Marcos Coimbra, encaminhou o re
querimento recebido o requerimento vai ao 
Banco Central e o Chefe de Gabinete do Pre
sidente encaminha ao Chefe da Assessoria 
Parlamentar do Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamepto, o seguinte offcio:-

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Ofício-90/060 
rt. 9960701/90 

Brasília DF, 23 de abril de 1990 

Do: Chefe do Gabinete do Preside.Õ.te 
Ao: Ilm9 Sr. Chefe da Assessoria Par

lamentar do Ministério d3 Economia, 
Fazenda e Planejarnento 

Refiro-me a seu ofício AAP n9 128; 
de 6-4-90, relacionado com pedido, for
mulado pelo Senador Jamil Haddad e 
aprovado pela Mesa do Senado Federal, 
de informações a respeito de transferên
cias e retiradas de numerários feitos no 
período de 15-2 a 15-3-90. 

2. A propósito, cumpre-me comuni
car a V. S• que o disposto no § 49 do 
art. 38 da lei n• 4.595, de 31·12·64 -
que continuou em pleno vigor, mesmo 
diante do estatu!do no § 2Y do art. 50 
da Constituição de 1988 - condiciona, 
ln casu, à aprovação do Plenário do Se
nado Federal a_ obrigatoriedade da pre~
tação das infõfmações em apreço, única 
maneira de liberar o Banco Central e 
as instituições finanCdras do dever legaJ 
de guardar sigilo daS opàaçOes ativas 
e passivas dessas instituições e dos servi-
ços por elas prestados. _ 

3. Outrossim, informo que o Exm9 Sr_. 
Presidente da Comissão de Assuntos 
Económicos do Senado Federal, Sena
dor Raimundo Lima, através de oficio 
datado de 21-3-90, houve por bem enca
minhar diretamente a este B~co,_ para 
prévio conhecimento, cópia do requeri
mento de que se cuida. 

Atensiosamente. - José Roberto da 
Silva. 

Portanto, o nobre Senador Jamil Haddad 
apresentou requerimento, nos termos regi
mentais. A Mesa aprovou o requerimento. 
O Secretário-Geral da Presidência da Repú
blica encaminha o requerimento, que vai ao 
Banco Central, e o Chefe de Gabinete do 
Presidente encaminha ao Chefe da Assesso
ria Parlamentar do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento, uma informação 
para a qual, segundo o seu juízo, a despeito 
de e xístir um dispositivo constitucional, tinha 
que ser aprovado pelo Plenário do Senado 
e não pela Mesa do Senado. 

Em primeiro .lugar, trata-se de um Chefe 
de Gabinete de um Banco, a julgar conduta 
da Mesa do Senado Federal e, portanto, a 
desobrigar-se de uma informação a este Sena
do, porque entende que, na tramitação do 
procedimento, o requerimento deveria ser 
aprovado pelo Plenário e não pela Mesa. 
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A rigor, o que está em julgameitto nessa 
resposta não é se ela é livre ou não; é se 
a Mesa do Senad_o tem competência para, 
afinal, cumprir o seu dever: aprovar, correta 
ou erradamente, um requerimento de infor
mações. 

Vamos ao mérito. Sr. Presidnete: o que 
pretende o Senador? Conhecer qual o mon
tante das retiradas de numerários feitas de 
15 de fevereiro até 15 de março últimos e 
quais os titulares das contas e os bancos atra
vés dos quais ocorreram as operações referi
das anterionnente, acima de 500 mil Cruzados 
novos. 

Ora, custa-me crer, Sr. Presidnete -tendo 
ouvido a Ministra dizer aqui,-daquela tribu
na, que acompanha diariamente os dados re
ferentes ao comportamento da Economia e 
que, seguramente, já que se diz assinante de 
uma revista chamada Isto É - Senhor, onde 
se reproduzia a figura, a imagem o retrato 
de alguém de São Paulo que, proprietário 
de uma empresa, dizia ter recebido um telefo~ 
nema de 'Brasma na véspera da edição do 
Plano, dizendo a ele que retirasse o dinheiro 
do banco, que S. EX' reconhecia aquilo, que 
aquilo inclusive já estava em andamento den
tro do Ministério da Ec-onomia, Fazenda e 
Planejamento -, custa-me crer, Sr. Presid
nete, que o Ministério- ou a Banco Central 
não tenham tido o cuidado de verificar isso 
que o Senador Jamit Haddad pergunta. Por
que, afinal, o pressuposto é que também o 
Banco Central e o Ministério tenham o mes
mo interesse que o SenadO tem de que essa 
operação se processe de forma, com respeito 
à dignidade do comportamento funcional etc. 

De modo que, mesmo no mérito, me pare
ce difícil que isso não tenha ocorrido. 

No fundo, Sr. Presidnete, impressionam~ 
me certas coísas. Não me impressiona que 
ainda tenhamos, de parte de funcioriáriós do 
Executivo, a pretensão de julgar o comporta
mento de uma Instituição chamada Senado 
Federal. isso Dão me:!"impressiona. São resquí~ 
cids de tririta anos que tivemos aí a deplorar, 
ãs vezes, realmente, comove-me, emociona
me ver o pouco valor que nós próprios damos 
à Instituição. Menos do que o Senador Jamil 
haddad, que merece, como qualquer outro 
Senador aqui, o apreço devido, particular
mente quando exercita a sua função - e aí 
há que se distinguir a figura Jamil Haddad 
da figura do Senador Jamil Haddad, como 
a de qualquer outro nesta Casa, como há 
de se_ distinguir a figura de cada um de nós 
da figura da Instituição chamada Senado Fe
deral -, se não formos capazes de, acima 
de qualquer outro, de qualquer outra figura 
da República, dar a esta Casa, a esta Insti~ 
tuição a dimensão e o respeito a que ela tem 
direito, estaremos, realmente, contribuindo, 
aí sim, para esta Instituiçã_o ser motivo de_ 
crítica, ela, hoje, é objeto de muitas críticas, 
e devo declarar que, na minha opiniãO, mui
tas delas procedentes, adjetivas muitas vezes. 
As substantivas são exatamente estas: quan
do abrimos' mão de não fazer com que esta 
instituição seja respeit~da ao nível a que ela 
tem direita de ser respeitada. 

Passaram~se _ex_atamente dois meses_ entre 
o requerimento e a data de hoje; nós é que 
foi:nos à nossa Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania para decidir se, afinal, o 
que está escrito na Constituição vale ou não. 
E, depois de decidido, V. Ex• vem e diz -
até_com um critério razoável- que, em face 
disto, em face_ da dúvida que V. E~ aceita, 
o-que]á é umá COncessão, não acho que cabe
ria ao Banco Central julgar o comportamento 
da Mesa do Senado e, por via de conseqüên
cia, de todo o Senado, deixando de prestar 
ou_não __ a_informação a seu talante, por julgar 
que uma Lei de 1924 tem mais valia do que 
aquilo que foi escrito na Consitutição de 
1988. De qualquer maneira, isso foi feito. 

Atendo-se a uma decisão da Comissáo de 
Constituição, Justiça e Cidadania, renova V. 
EJC' o assunto com altivez - como, afinal, 
compete a alguém que, sendo uma figura pãr
lamentar tradicional, é, além disso, o Presi
dente de uma Instituição chamada Senado 
Federal_,__ _ _ 

E, independente de qualquer outra coisa, 
até porque não é crível, não acredito que 
esses dados não existam, hoje, na mão do 
Banco Central, o pressuposto é que o Banco 
Central tenha tido o cuidado de ver coisas 
como essa, onde ocorreram as grandes opera
ções bancárias, onde, afinal, houve gente
pressuponho que o pacote todo tenha tido 
como princípio a caça ao especulador, e, por
tanto, aquilo que o Senador Jamil Haddad 
coloca é exatamente um procedimento que 
se stipõe o Banco Central tenha tomado. 

De forma que eu não tenho nenhuma in
transigência, eu não ficaria descontente se 
V. Ex', em vez de 24 horas, colocasse 48 
horas ou uma semana ou 10 dias, mas nós 
colocamos um basta neste tipo de tratamento 
em relação à Instituição ou, então, corremos 
o risco de ter efetivamente funcionários, che
fes de gabinete, a julgar se o procedimento 
da Mesa do Senado Federal está correto ou 
não. 

Recebido um requerimento desse tipo, não 
caberia -entendo- sequer a contestação. 
Mas a contestação nasce a partir de um chefe 
de gabinete que encaminha para um asses.sor 
parlamentar, e o assunto volta ao Senado pa
ra ser objeto da consideração da sua Comis
são _de Constituição, Justiça e Cidadania a 
fim de _que dê a última palavra. 

Concordaria inteiramente com a colocação 
de V. Ex~ E não creio que isso fosse preciso; 
esses dados certamente já estão coletados, 
até porque o pressuposto - na palavra da 
própria Ministra - 6 que, se houve erro de 
avaliação jurídica, S. Ex' imediatamente res
ponderia por isso. 

Realmente, Sr. Presidente, eu já vivi, jun
tamente com V. Ex', alguns períodos difíceis 
da História desta Instituição, e temo sempre 
quando qualquer gesto de apreço menor a 
esta Instituiç3o é perpetrado, sobretudo se 
for perpetrado, consciente ou inconsciente
mente, por nós, individual ou totalmente. 

É impressionante o nível de facilidade que 
criamos para a tarefa dO Poder Executivo, 

e é impressionante o nível de dificuldade que 
criamos para a nossa própria tarefa. 

Reconheço que não é fácil fazer isso, inas 
a Sr" Ministra vem aqui, cada Senador lhe 
pergunta por 5 minutos, S. Ex' tem 5 minutos 
para responder; faz uma réplica por 2 minu
tos, S. Ex~ tem uma réplica de 2 minutos; 
S. Ex• encerra e S. Ex• abre, portanto, nós 
damos tantas e tais vantagens a Sr"- Ministra 
que o pressuposto é de que, no mínimo, em 
contrapartida tenhamos infOrmaçôes a res~ 
peito do que está ocorrendo neste País. 

Foi dramático o Congresso Nacional não 
aprovar o projeto de lei de conversão da Me
dida Provisória no 168, qui-permitia-a este 
Congresso nomear uma Comissão que a com· 
panharia, a cada 15 dias, todos os indicadores 
do Plano. 

Eu não poderia fazer algo melhor do que 
V. Ex• já fez, nem estou contestando isto; 
no máximo, vou ver se pego uma carona, 
Sr. Presidente, na decisão de V. Ex• 

Não fui muitO Teliz quandO-indaguei a Sr" 
Ministra, porque, a rigor, -recebi muito pou
cas respostas, mas recebi algumas promessas, 
que, nascendo de uma Ministra, deixam de 
ser promessas e passam a ser compromissos; 
formulei~ lhe algumas perguntas a respeito da 
situação geral da economia, porque imaginei 
S. E r traria, embora não fosse uma reunião 
do Ministério, na ponta· da língua. Afinal, 
um Governo que faz um plano exitoso como 
este, o pressuposto é que ele tenha os dados 
diários, até para que os Senadores, o Con
gresso Nacional não possa "piar" a respeito. 
De qualquer maneira, a Ministra, naquefe 
inStane, não trazia eSSas -infoiinações e assu-
miu o compromisso de qUe as encamifiharia 
posteriormente ao Presidente Nelson Carnei
ro, para que eventualmente pudesse chegar 
às minhas mão?, já que para mim a com· 
preensão, o entendimento dessas coisas é 
mais complexo e, portanto, exige a manipu· 
lação, o manuseio de dados mais recentes. 

As minhas mãos nada- -chegou. Como ne
cessariamente teriam de passar pelas mãos 
de V. EX'- já que se trata de um pedido 
de natureza pessoal, apenas de um Senador, 
e não do Senado como um todo-, eu gosta
ria que V. EX' fizesse uma lembrança, quando 
informar ã Ministra, que ela tem 24 horas 
de prazo para atender ao Senado, que, quan~ 
do S. Ex• veio aqui, houve um Senador que 
lhe fez algumas perguntas e que a Ministra 
ficara de encaminhar os dados, e se _seria pos
sível que o fizesse. 

Não decorreu de nenhum re_querimento, 
não foi aprovado pela Mesa do Senado, não 
teve a sua tramitação interrompida por ne
nhum chefe de gabinete, não v_oltou ao Sena
do para ser examinado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, não vem, 
agora, pela voz de V. Ex• como resultado 
de uma questão de ordem, exatamente dois 
meses após ter sido formulado o requerimen
to. Mas, afinal, são informaç6es que modes
tamente acho que contribuirão para que pos
samos avaliar o Plano. 

De_ pronto, quero declarar que estou intei
ramente de acordo com a decisão de V. E::(' 
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Vou além, Sr. Presidente, acho que V. Ex• 
está sendo condescendente, 24 horas é exata
mente o tempo necessário para que se dê 
conhecimento da decisão e para que se receba 
de volta a informação. Até porque essa infor
mação - creio - já está disponívet 

Simplesmente eu pediria a V. Ex• que
desculpe a audácia, a ousadia, a carona, afi
nal-, aproveitando, com um post scriptum, 
ao final do oficio que mandar, _lembrasse que 
há um Senador que pec:liu à Ministra algumas 
informações as quais ela se comprometeu a 
responder, e se ela pudesse, na resposta, 
quando atender ao Senado, atendesse tam
bém a esse pedido, pelo que ficaria muito 
grato. _ _ _ _ 

O Sr. Maurício Corrl!a- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

OSR. MAURÍCIO COWA(PDT_:_J:lF. 
Pela ordem.) -Creio, Sr. Présidente, Srs. 
Senadores, que há dois momentos a propó
sito da, matéria aqui enfocada. O prim"eiro, 
relaciona-se com a legitimidade do requeri
mento formulado pelo nobre Senador Jamil 
Haddad. Não há dúvida algu~a de que um_a 
norma de natureza infraconstítucional não 
pode ter hegemonia nem prevaléncia sobre 
uma norma constitucional. 

Sabemos, pelo noticiário da Imprensa, que 
o Presidente do Banco Central vem agindo 
de maneira ditatorial. Talvez porque busca 
atavicamente inspirar-se nos postulados dra
conianos do Direito-Otoniano-: Temos a de
monstração evidente disto, quando baixa 
urna instrução infqua mandando cobrar 20% 
de IOF; depois, determina a redução dos pro· 
ventos daqueles que estão ou vão ser coloca-
dos em disponibílidade. -

É claro que, depois, em função do justifí
cado temor despertado na sociedade civil, 
houve a revogação dessas medidas. Lamenta
velmente não se sabe com precisão quem 
manda mais; se a Ministra da Economia ou 
se o Presidente do Banco Central. 

Agora, vou à segunda parte, exatamente 
a questão de m~rito que V. Ex•, Sr. Presi
dente, acaba de decidir. Quando V. Ex• dá 

; o prazo de 24 horas, quero entender que a 
Presidência do Senado se situa na condição 
de um juiz, e aí busca as nonn_as de herme· 
nêutica forense, da práxis e dos usos e costu
mes~ para entender a decisão tomada. E um 
juiz, em respeito ao princfpio do direito de 
defesa, nunca condena sem q~e haja, pelo 
menos, uma indicação para Justificar-se. 

No caso especffico, sabemos que um fun
cionário subalterno teve a ousadia de encami
nhar à Ministra da Economia, para prestar 
essas infotmações ao Senado, através de um 
entendimento completamente eivado, diria 
eu, de subterfúgios, de escapismos, de evasi
vas. Por isso mesmo, 3 Ministr(! até pode 
ser ioocénte._Até pode ser inocente. E quan
do o juiz, nesse caso, tem de agir, ele se 
baseia nos fatos e nas circunstâncias. Quais 
são os fatos e as circunstâncias? TivC:mos aqui 
a presença da Ministra, a maneira peremp-

tória com que ela informou a todo este Plená
rio que gostaria de atender; apenas teria sido 
assessorada para não presta.r aquelas infor
mações, porque haveria prevalência de dispo
siçiio contida na Lei n~ 4.595, evidentemente 
já derrogada pelo novo texto constitucional. 

Portanto, Sr. Presidente, quero dizer a V. 
EX" que concordo inteiramente com_ esse pra
zo Que é dãdo â Ministra de 24 horas, para 
que S. Er-- possa responder; e diria até que 
não se trata de um gesto de cortesia, mas 
da interpretaçáo do Direito consuetudinário, 
já que me parece que no texto regimental 
não há disposição que normatize específica
mente esse caso. 

Entendo que a responsabilidade é grave, 
na medida em que todos nós o que é um 
procedimento para a apuração de crime de 
responsabilidade. 

E. claro que o requerimento do Senador 
Jamj1_H_a_ddad está perfeito. Sr. Presidente, 
V. Ex• até poderia, se não tivesse se a.postado 
n_a __ condição _de juiz, tei determinado a aber
tura do procedimento para o início da incrimi
nação da Ministra em crime de responsabi
lidade. _ - -

É preciso que todos saibam que esse proce
dí~ento apenas se inicia aqui;_é preciso, nos 
termos da Lei n9 1.079, que a Câmara dos 
Deputados, que funcionárá como instância 
prenunciadora, diga a respeito se acata ou 
não as informações~ ou a denúncia, ou a re
presentação, seja qual for O nome que se der. 
Depois que a Câmara dos Deputados, na for
ma que determina a leí, entender que S. Ex• 
incidiu em crime de responsabilidade, é que 
a m~téria _virá para o Senado, para o enqua
drame_n_to_ da Ministra em crime de responsa
bilidade. 

_Portanto, parece-me criteriosa, justa e 
muito cautelosa a deci_são de V. Ex•, contan_
do inteiramente com o meu apoio. 

Espero Que a Ministra. dentro de 24 horas, 
- até mesm"' porque o autor do requeri
mento concorda- responda às informações 
solicitadas pelo Senador Jamil Haddad. Se 
elas vierem incompletas, ou se não forem su
fiCientes, isso ficará ajuízo do Senador Jamil 
Haddad, que voltará com a questão perante 
o Senado, para, aí sim, nos posicionarmos 
e decidirmos. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-ConcedO a palavra a V. Exf 

~-0 SR. JAMIL HADDÁD (PSB- RJ. Pela 
ordem.)-:- Sr_._ EJ:e.sidente, com todo respeito 
a(J Jurista fo4a_urfcio C6rrêa, digo sempre que 
me formei em DírCito pela Faculdade Nacio~ 
nal de Medicina da Universidade do Brasil. 

Sr. Presidente, o Senador Maurício _Corrêa 
cita o art. 51 da Constituição, que diz: 

"Art. 51. Compete privativamente 
ã Câmara dos Deputados: 

I -autorizar, por dois terços de seus 
membros, a inStauração de processo con
tra o_ Presidente e o Vice-Presideqte da 
República e os Ministros de Estado;" 

"Art. 52, Compete privativamente 
ao Senado Federal: 

II -processar e julgar os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, o Procura
dor-Geral da República e o Advogado
Geral da União nos ctitões de responsa
bilídade;" 

De modo que o art. 52, no seu inciso 1, 
fala, especificamente, como competência pri
vativa do Senado, o processo e o julgamento 
dos Ministros nos casos de crimes de respon
sabilidade. 

S. Ex• deve estar se lembrando do caso 
daquela Comissão Parlamentar de Inquérito 
cujo Presidente era justamepte o Líder do 
Govemo atual, o Senador José lgnácio Fer
reira, e naquele caso~ tratava-se de caso de 
corru-pção em que queriam enquadrar os Mi
nistros, e como tal o art. 51 prevalecia, por
que competia provativamente à Câmara dos 
Deputados ... 

De maneira que S. Er, o nobre Senador 
Maurício COrrêa, incide, neste momento, 
num erro, quando procura, na realidade, co
locar o prQblema como sendo da competência 
da Câmara: o inicio do processo relacionado. 
Mas esse é outro problema que tratarei a 
posteriori, Sr. Presidente. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-v: E:11. .. tem a palavra. 

O SR. MAUIÚCIO CORRii:A (PDT- DF. 
Para explicação pessoal.)- Sr. Presidente, 
como o Senador citou o meu nome, eu queria 
apenas,lamentavelmente, discordar do Sena
dor Jamil Haddad. Processar e julgar é uma 
coisa, receber a denúncia é outra. 

A Câm.8ra dos Deputados reçebe a denún
cia, o Senado é que vai processar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Isso é um problema posterior que não está 
em causa no momento. 

A Mesa vai responder ãs questões que fo· 
ram levantadas no período. . 

A Mesa apenas levou em consideração a 
resposta da Sr- Ministra, não discutiu as fon
tes em que ela se havia apoiado, nem cabia 
à Mesa do Senado discutir as razões que a 
tinham levado àquele pronunciamento. Par~ 
tiu apenas da obrigatoriedade de responder 
ao requerimento de informações feito pelo 
nobre Senador Jamil Haddad. Não entrou 
nc.- Iiiétito dO que levou a Ministra a opinar 
neste ou naqude sentido. 
- E porque tomou a providénciat e o nobre 

Senador Maurício Corrêa bem focalizou a 
distinção que nós, os que trabalhamos diaria~ 
mente, no foro, compreendemos e que, pare~ 
ce~ escapou ao nohre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O que _ocorre é que·, se fosse possív~l criar 
uma máquina de aplicar leis, não se precisaria 
de juízes. Porque havia máquina, ~alocava 
a denúncia de uin lado, safa a condenação 
do outro. O intérprete é exatamCnte para 
dar vida ao texto legal. E por isso é que a 
Mesa levou em consideração: 
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1~') o requerimento do Senador Jamil Had~ 
dad· 

2;) a afirmação da Ministra de que estava 
disposta a prestar essas informaçóes se o Ór~ 
gáo Técnico- do Senado declarasse que ela 
seria obrigada a prestar essas declarações. 

Agora, já que temos a informaçãb da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
dizendo que ela é obrigada, alguém tem que 
comunicar a ela e abrir um prazo para que 
ela cumpra aquilo a que se comprometeu e 
que por erro e não por dolo deixou de fazê-lo. 

Não temos máquina de julgar até hoje. De 
modo que, apesar da evolução da técnica, 
ainda não se criaram robós para se julgar 
as causas. Dáf por que a Mesa mantém a 
sua decisão. OfíciO solicitando que a Sr' Mi
nistra, em 24 horas do seu recebimento, pres
te as informações requeridas pelo Sr. Senador 
Jamil Haddad. O própriO Senador Jamil Had
dad antecipou que, se não for possfvd enviar 
todas, ele próprio se conforma com aqUelas 
que forem possíveis mi oportunidade. 

ConiO Presidente do Congresso, não entro 
no exame de saber se ela estava ou rião prepa
rada para isso. Tenho que me ater às expres
sões que constam da lei e dos documentos 
oficiais. Por isso, a Mesa não entra também 
no debate sobre o que virá depois, anteci
pando qualquer decisão quanto ao julgamen
to nem quanto ao processo. Espera que a 
Sr' Miriistra compreenda que é do seu dever, 
em respeito à Constituição e ao Senado Fede
ral, enviar as informações sOliCitadas.- Por is
so, a Mesa mantém a sua decisão, com a 
qual concordam, com pequenas nuances, to
dos os Srs. Senadores. 

O assunto está encerrado. 
Vamos continuar a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência comunica aO Plenário que 
hoje haverá sessão do Congresso Nacional 
e espera que o Senado Federal colabore com 
a Mesa, para que haja número e não seja 
o Senado Federal chamado a votar e não dê 
quorum para as decisões que devem ser pro
feridas nesta noite. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-No que diz respeito à solicitação -do nobre 
Senador Mário Covas, a Presidência comu
nica ao Plenário que a Mesa não pode confun
dir os dois assuntos, mas enviará uma carta 
à Sr Ministra da Economia, Zélia Cardoso 
de Mello, juntando uma xerox das notas ta
quigráficas sobre o discurso do nobre Sena
dor Mário Covas, solicitando a S. EX' que 
envie as informações prometidas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência comunicã- "ãõ Plenário que 
deferiu o Recurso n~' 3,--de 1990, interposto 
no prazo regimental, no sentido de que o 
Projeto de Lei do Senàd_o o? 208, de 1989, 
de autoria do Senador Jorge Borhausen, que 
dispõe sobre os objetivos da educação supe
rior, estabelece critérios para a ·organi:içaão 
e funcionamento das universidades brasilei
ras, e dá outras providências, seja apreCiado 
pelo Plenário. --

A matéria fiCará: SObre a Mesa durante 5 
sessões ordinárias. para recebimento de men
das, de acordo com o disposto no art. 235, 
II, c, do Reginierito Interno. 

É o seguinte o recurso deferido: 

.RECURSO N• 3, DE 1990 

Nos termos do art. 91, parágrafos 49 e 59 
do Regimento Interno, requeremos a apre
ciação, pelo Plenário do Senado, do Projeto 
de Lei do Senado n9 208, de 1989, que "dis
põe sobre os objetiVos da educação superior, 
estabelece critérios para a organização e fun~ 
cionamento das universidades brasileiras e dá 
outras· providências". 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1990. -
Fernando Henrique Cardoso - Almir Ga
briel - Wilson Martins - Pompeu de Sonsa 
- -Jutahy Magalhães - Chagas Rodrigues 
- Mário Covas - José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~A Presidência recebeu, do Governador 
do Estado do Amazonas, o Ofício n9 S/20, 
de 1990, soliCitando, nos termos da Reso
lução n9 90, de 1989, a contração de operação 
de crédito externo no valor de vinte e sete 
milhões e duzentos mil dólares americanos, 
a ser efetivada através da Cotripanhia Ener
gética do Amazonas - CEAM. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
----:-Na-sessão Ordinária de ontem fOi-encãmi~o 
nhado à PUblicaçãO Parecer da Comissão do 
Distrito Federal que conclui pela apresen
tação do Projeto de Resolução n~>20, de 1990. 

-A matéria ficar~ _sobre a Mesa, durante 
5 seSsões ordinárias, ·pa-ra recebimento de 
emendas. nos termos do disposto no art. 235, 
II, f 7 do Regimerito Interno. (Pausa) 

Sobre -a-i:O.esa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 19 Secretário. 

- É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 126, DE 1990 

Solicita informações 1\ Ministra da Eco· 
- nõmla, Fazenda e Planejamento, Dr"- Zé

lia Cardoso de Mello, sobre Cadernetas 
de Poupança. 

_Nos termos do art. 50, § 29, da Constituíção 
Federal, combinado com o art. 216, do Regi
mento Interno do Senado Federal, com are
dação dada pela Resolução n» 18, de 1989, 
e tendo em vista recentes d~clar~ções do Ex
cC:Ientíssimo Senhor Presidente da República 
quanto à evolução das Cadernetas de Pou
pança, após o 10Piano Brasil Novo'', requeiro 
sejam s.olicitadas as seguintes informações à 
autOI;idaº--~-~ndi~da: __ _ 

19YCo_mo se comportaram_ os dJ~tintos seg
mentos do mercado financeiro quanto às apli
cações e remunerações nos meses de feve
reiro, março, abril e maio? 

2?) Qual o -número de cOntas/poupanças 
abertas nos meses citados? 

39) QUal o montante dOs saques e respec
tiva participação sobre oS recursos liberados 

pela -Medida Provisória n~ 168, convertida na 
Lei 8.024, de 1990, depois de 15 de março 
passado? 

4~') Qual o balanço entre depósitos e saques 
das Ca.demetas de Poupança nos últimos três 
meses? 

Justificação 

A questão das Cadernetas de Poupança 
vem preocupando a opinião pública desde 
a edição da Medida Provisória 168, que inaU~ 
gurou· a política de combate à inflação do 
Governo do Presidente Fernando Collor. 

Mais recentemente, -no dia 23 de maiO pas
Sado, o Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República afirmou à imprensa que tais preo
cupações-eram infundadas, eis que sl tem 
elevado a abertura de contas de poupança, 
demonstrando que o público mantém a credi· 
bilidade sobre este segmento. 

Com _vistas a esc;_larecer defintivamente a 
controvérsia, indaga-se sobre os números que 
venham a comprovar a real evolução dos sal
dos da poupança nos últimos meses. 

Certo de que tais apreensões e dúvidas me
recedoras de esclarecimentos são comparti~ 
lhadas pelos demais membros desta Casa, 
confio ·na aprovaÇão do Requerimento em 
pauta. 

Sala das Sessões. 29 de maio de 1990. -
Senador Jutahy Magalhães. 

(À Comissão Diretora.) _ 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-O requerimentO Será publicado e remetido 
ao exame da Comissão Diretora. 

Está terminado o período destinado ao Ex
pediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. 1~> Secretário. - -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 127, DE 1990 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regi

mento Interno, requeiro inversão da Ordem 
do Dia, a fliii de que a matéria constante 
do item n" 7 seja submetida ao Plená.rKi ·em 
primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1990. -
João Calmon. 

-o SR. PRESIDENTE- (Nelson CarneirO) 
-Aprovado o requerimento, será cumpiida 
a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem7: 

DiscUssão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n» 19, de 1989, i:le aUtória 
do Senador Pompeu de Sousa, que eSta
belece a eleição direta dos administra~ 
dores regionais no Distrito Federal, fixa 
suas atribuições e dá outras providên
cias. tendo: 

PARECER, sob n• 129. de 1990, da 
Comissão. 
- do Distrito Fed.eral,favorável ao Pro
jeto com- Emenda que apresenta de nl" 
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1-DF, con:r voto veii:cido--;em separado, 
do Senador Francisco Rollemberg e voto 
vencido dos Senadores João Lobo, Mei
ra Filho, Lourival Baptista e Ronaldo 
Aragão. -

A presidência esclarece ao Plenário que 
a mat6ria ficou sobre a mesa, durante cinco 
sessões ordinárias, a fim de receber enlendas, 
nos termos do art. 235, II, c, do Regimento 
Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas emen
das. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQÓEII.IMENTO N• 128, DE 1990 

Nos termos do art. 279, alfneac,dO Regi
mento Interno, requeiro adiamento da dis
cussão do Projeto de Lei do Distrito Federal 
n919, de 1989, por 15 dias. 

Sala _das Sess_6es, 29 de maio de 1990. -
Cid Sabóia de Carvã.lhÕ. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação o regimento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex•. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Para encaminhar a votação.) ~ S_r. Presi
dente, Srs. Sena-don:!~. cabe-me, neste instan
te, contestar de fato a fegitimidade d!!sse re
querimi!riio. 

Este Projeto donniu na Comissâo d-o Dis
trito Federal por exatamentl! um ano, em vir
tude de artifícios- dilatódOs, protelatórios, 
procrastinadores, que procuraram evitar -
oom recursos regimentais e até extra-regi
mentais, através de toda a sorte de o_bstruç~o 
legítima ou ilegítima - que, finalmente, se 
completasse um regime de responsabilidade 
da adminsitração pública no Distrito Federal, 
de legitimidadepoj:mlar, legitimidade demo
crática e legitímidade do exercício do poder, 
atrav6s dessa condição, a condição eleitoral. 

Nós vimos lutando pela implantaçáo de ins
tituições democráticaS no Distrito Federal, 
desde a sua criação; vimos lutanto co-ntra a 
condição de "bionicidade" em que o poder 
tení sido exercido na Capital -da República 
sob os argumentos mais especiosos e menos 
respeitáVeis; que tentamos, ainda na elabo
ração da Constituição, conseguir qUe o poder 
do Governo local fosse exÚcido- legítima e 
democraticamente, através de Governador 
eleito, já a partir do pleito que se fez por 
ocasião da eleição dos Prefeitos, tentativa 
nossa que obteve uma enorme votação, uma 
grande maioria na Assembléia Nacional 
Constituinte, mas, infelizmente, não chegou 
ao quorumnecessário da maioria absoluta e, 
per isso, manteve-se mais um Governa~or 
biônico na Capital da Re_pública. _ 

O que nós pretendemos com esse projeto 
de agora, que, afinal, já chega.a esta Casa 
torpedeado por uma nova manobra de pro· 

crastinação? Não é, de maneira nenhuma, 
criar; é, porém, resolver o problema da insti

, tucionalização legftigla do poder no Distrito 
F(:fJJ:r.al, para quê a administração pública, 
que--ti!ni sido exercida por um funcionáriO 
da Presidência da República no Governo do 
DF e por funciOnários- -deste Governador, 
através de meros funcionários públicos, para 
administrar as várias cidades satélites, além 
de todas as regiões administrativas, como se 
isso aqui" f6sSe apenas uma repartição ptíbli
ca, e não, como é na verdade, uma civitas, 
uma cidade com alma democrática, com espí
rito público, uma cidade com convicções polí
ticas mais do que qualquer outra neste País, 
porque ·aqui está a sede das próprias institui
ções nacionais! 

O que se pretende, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, é que a Administração seja respon· 
sabilizada nas suas instâncias regionais, não 
para criar qualquer desmembramento da uni
dade __ dõ poder no Governo do Distrito Fede
ral, mas para criar uma atitude e um processo 
solidário de administrar, em que cada Região 
Administrativa seja atendida nas suas aspira
ções, nas suas necessidades, nas suas reivindi
cações, pela própria comunidade, porque, 
elegendo os seus administradores, elegerá 
aqueles que vão participar de um plano plu
rianual. Através deste projeto, Sr. Presiden
te, estabelece-se a criação do Conselho Supe· 
rior de Administração Pública do Distrito Fe
deral, Conselho este composto dos onze ad
ministradores regionais eleitos, que sob apre
sidência do próprio -Governador, elaborará 
um plano plurianual de obras, regionalizan
_do-o para atender ãs necessidades de cada 
região administrativa, e, ao lado disso tam
bém a Lei de Diretrizes Orçamentárias com 
esta mesma visão, e, finalmente, o orçamento 
anual; e estabelece-se igu?lmente que esses 
adminsitradores reSponsabilizem-se, nas suas 
respectivas áreas em todos os sentidos, pela 
execução desse orçamento e pela execução 
dessas obras. 

Sr. Presidente, é de certa forma um poder 
solidário, um poder que se cria não de forma 
politicamente institucionalizada, mas de uma 
responsabilidade solidária que deve ser muito 
sensível ao espírito de V. Ex•, um democrata 
sincero, um parlamentarista como eu tam
bém, porque o poder unipessoal é a negação 
do parlamentarismo e a negação da demo
cracia. (Muito bem!) 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi· 
dente. peço a palavra para encaminhar a vo
tação. Como autor do requerimento de adia
mento, eu gostaria de dar duas palavras sobre 
o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID. SABÓIA J.l}; CARVA· 
LHO(PMDB -CE. Pãia encaminar a vota
ção.)- SJ. Presidente_, Srs. Senadores, a ma· 
téri_a Wnstante do projeto de autoria do Sena· 
dor Pompeu de Sousa é da maior comple
xidade. Na reunião da Comissão do Distrito 
Federal, da qual participei, hOuve um empa· 

te, e o Presidente da Comissão, Senador 
Mauro Benevides, votou desempatando em 
prol do projeto, com a condição de haver 
o recurso ao Plenário, recurSo que, na verda
de, permite que a matéria chegue ao conheci
mento do Cole&iado. 

A razão do pedido de adiamento é a seguin
te: o Senador Mauro Benevides está no exer
cício da Liderança do PMDB em face da au
sência do Senador Ronan Tito, e S. Ex' tem 
grande interesse nessa matéria, como de resto 
toda a Bancada do PMDB. Como_ S. Ex~ se 
encontra enfermo, acometido de gripe, febre, 
tosse, tomado por um enfermidade que o 
afastou dos trabalhos, e estando o plenário 
com um comparecimento um tanto quarito 
minúsculo dos Srs. Senadores, entende S. EX" 
que essa matéria, se for adiada, será exami
nada com mais cautela. 

Além do mais, entende a Liderança do 
PMDB que a providência do SenadorPom
peu de Sousa é das mais democráticas, mas 
levaria em seu bojo a necessidade de conce
der autonomia a essas administraçõ_es, o que 
significaria-criar ffiuaidpiOs effi Brasília, para 
permitir_ toda essa autonomia. 

O·Sr. Pompeu de Sousa- Permite-me V. 
Ex~ um argumento, contra, inclusive, o voto 
de V. Ex'? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- . 
Eu estou expressando o argumento da Lide
rança do PMDB. Eu votei com V. Ex• e aqui 
votarei novamente. Estou expressando o ar
gumento que a Liderança do PMDB me pe~ 
diu que fosse o portador; eu estou sendo o 
portador exatamente da mensagem ~o Sena
dor Mauro Benevides que se encontra enfer
mo. 

S. Ex' entende que deve haver um exame 
mais minudente, uma reunião de lideranças, 
um amadurecimento da matéria entre todos 
os Partidos, para que se vá a exame. 

A posição individual do orador foi favo
rável ao projeto do Senador Pompeu de Sou
sa, porque eu sempre voto por aquilo que 
é mais democrático. Eu nunca vou votar cOn
tra a eleição direta, e essa é a minha posição 
individual. Mas estou na Liderança do 
PMDB, comunicando a apreensão do Sena
dor Mauro Benevides, que, por sua vez, subs
titui o Senador Ronan Tito, e é S. Ex', o 
Senador Mauro Benevides, o Presidente da 
Comissáo específica que trata dessa matéria. 
Por isso foi pedido o adiamento, Sr. Presi
.dente_, não para atender a mim, mas para 
atender à Liderança do PMDB. 

Era o qUe tiüha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente 
peço a palavra, para encaminhar a votação 
do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O Sr. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, serei breve. 
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Em primeiro lugar, não faço parte da Co
missão do Distrito Federal, mas estou infor
mado de que a decisão foi pelo voto de Miner
va, proferido pelo Senador Mauro Benevi
des, como Presidente da Comissão, que vo
tou favoravelmente ao projeto do Senador 
Pompeu de Sousa, 

Preocupa-me, Sr. Presidente, é sempre es
sa mania que temos aqui de evitar as decisões. 
Qualquer projeto polêmico, adia-se e procu
ra-se engavetá-lo. 

Há uma decisão democrática que é-0 voto, 
aferir a vontade da maioria através de uma 
votação; se a maioria estiver de acordO com 
o projeto, muito betp; se e"StiYefContrária 
rejeita-se. 

No entanto sempre que se vai decidir algu
ma matéria que não tem uõanimidade, ten
ta-se adiar sua apreci3.Çâo. 

Por esta razão, Sr. Presidente, sou contra 
a aprovação do requerimento. O projet_o de~ 
ve vir a Plenário para votação, e ser aferido 
o desejo da maioria. Até a própria Liderança 
do PMDB, o Líder em exercício, Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, declarou que, na 
Comissão, votou favoravelmente ao pi'ojetO, 
e o Líder Mauro Benevides, que, no momen~ 
to, não está presente, como Presidente tam~ 
bém votou favorávelmente a_o proejto. 

Então, não estou entendendo a razão pela 
qual é precíso fazer com que haja uma prote~ 
lação da decisão sobre a matériã, para estu~ 
dá~la mais, porque, se já votaram-Da Comis~ 
sáo do Distrito Federal, devem tê-lo feito 
conscientemente. 

O SR. PRESIDENTE (Nel~on Carneiro)
Em vocação o requerimento de adiamento, 
por 15 dias, da discussão do Projeto de Lei 
do DF n9 19, de 1989, de autoria do nobre 
Senador Pompeu de Sousa, item 7 da pauta. 

OS SrS.-senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O Sr~ Poliipeu de SoUsa- Si.- Presidente, 

peço a verificação de cJ.Uorum -
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

- Tem V. Ex" o apoio da Liderança do seu 
Partido. 

O yoto "sim" é favorável ao re_g,uerimento. 
O voto "não" rejeita, conseqüentemente, o 
requerimento. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares. A votação será nominal. __ _ 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
Todos os Srs. SenádOres já votaram? (Pau

sa) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Afonso Camargo 
Afonso Sancho 
Alberto Hoffmann 
Aureo Mello 
Cid CArvalho 
Gerson Camata 
Hugo Napoleão 
Jarbas Passarinho 
Jorge Bomhausen 
José Agripino 

José Fogaça 
-LoUrivãi Baptista 
Moisés Abrão 
Odacir Soares. 
VOTAM "NÃO OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos 

-Ãhnir Gabriel 
António Lúiz Maya 
Chagas Rodrigues_ _ _ _ 
Fetnarido Henrique Cardoso 
Jamil Haddad 
João Cãlmon 
J utahy Magalhães 
MáriO Covas 
Maurício Com% 
Pompeu de Sousa 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Votaram "Sim" 14 Srs. Senadores; e 
"Não", 12. _ 

Não houve abstenção. 
Total de Votos: 26 · 
Estão presentes 26 Srs. Senadores. Não 

houve número. 
A Presidência irá susPender a sessão por 

alguns minutos, a fim de aguardar a chegada 
dos Srs. Senadores ao plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 8 minutos, 
__ a s~Ssáo é reaberta ás 17 horas e 22 minu- -

tos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está reaberta a sessão. 

Peço acis SrS. Senadores ocuoem os seus 
lugares. 

Em votação -o req-uerimento do nobre Se
nador Cid Sabóia de Carvalho, pedindo o 
adiamento, por 15 dias, do exame do Projeto 
de Lei do Distrito Federal n~ 19, de 1989, 
de autoria do Senador Pompeu de Sousa, 
"que estabelece a_ eleição direta dos adminis
tradores regionais no DistritO Federal, fixa 
suas atribuições, e dá outras providências". 

Os Srs:- Senãdores favoráveis ao requeri
mento de adiamento votarão "sim". Os Srs. 
SenadOres contrário evidentemente votarão 
"não". 

Q_Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
--Todos os Srs~ Senadores já votaram? (pau

sa) 
-.(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADOR'ES: 
Affonso Camargo 
Afonso Sancho 
Alberto Hoffmann 
Aluízio Bezerra 
AureoMello 
Cid Carvalho 

- Gerson Camata 
Hugo Napoleão 
Jarbas Passarinho 
Jorge Bornhausen 

·José Agripino 
José Fogaça 
Lourival Baptista 
Moisés Ab_xão 
Nabor Júnior 
Nev Maranhão 

Od~acyr_ ~o~res _ 
Severo Gomes. 
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADO-

RES: 
Alfredo Caffipos 
Almir Gabriel 
António Lu!z tllfaya 
Chagas Rodrigues 
Francisco ROllemberg 
Fernando Henrique Cardoso 
Jamil Haddad 
João Calmon 
Jutahy Magalhães 
Mansueto de lavor 
Mário Covas 
Maurício Corrêa 
Mauro Borges 
Pompeu de Sousa 
Wilson Martins 
Q_S!!_. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

- Votaram Sim 18 Srs. Senadores; _e Não, 
15. 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 33, com o Presidente_34. 
Não há número. O reqilerimentõ fica pre-

judicado nos termos do Regimento Interno. 
A matéria fica sObrestada. 
As outras matérias constantes da Ordem 

do Dia, em regime de votação, ficanÚambém 
adiadas. 

_São as seguiiites- as matérias cUja votação 
é adiada: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 
1990 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c_, d'? Regimento Interno) 

Votação, em turno único, ·do Projeto de 
Resolução nG 18, de 1990, de autoria do Sena
dor Marco Maciel, que modifica o § 7~' do 
art. 65 do Regímento Intemo, tendo 

PARECERES, proferidos em Plenário, 
das ComissõeS: -

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa~ 
vorável, com a Emenda que oferece de n~' 
1-CCJ~ e 

- Diretora, favorável ao projeto e à emen
da apresentada pela Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
-N• 42, DE 1989 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 42, de 1989 (n• 3.598/89, 
na CaSa de origem), que dispõe sobre os feria
dos de 12 de outubro e de 2 de novembro, 
tendo 

PARECER. sob n• 43, de 1990, da Co-
missão - -

- de Educação, favorável, nos termos do 
substitutivo que oferece. 

3 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~' 3, de 1989. de 
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autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Seitildores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redaç:lo do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

4 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N• 4, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6~ 
ao art. 5o do Ato das Disposições Constitu· 
clonais Transitórias. 

5 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N' 6, DE 1989 

Votação, em primeiro turiiõ; da Proposta 
de Emenda à ConstitUição ri~ 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e_ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucíorial prevendo a cria
ção e definindo a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

6 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N• 1, DE 1990 

Votaçiio, em primeiro turnO, da Propostà 
de Emenda à Constituição n~ 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE" (Nelson Carneiro) 
- Volta-se à lista de oral;lores. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
com a permissão do nobre Senador Jamil 
Haddad, peço a V. Ext a palavra para uma 
questão de ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para uma questão de ordem. Sem revi-' 
são do orador.)- Sr. Presidente, a Comissão 
de Assuntos Sociais está com a Presid<Sncia 
vaga há bastante tempo. 
' Procurei eritrar e:m entendimento com o 
Vice-Presidente da Comissão, Senador Car
los De'Carli, para fazer a convocação da nova 
eleição, segundo a decisão da questão de or
dem que o Senador Jorge Bomhausen levan
tou e V. EX' decidiu que caberia ao Vice-Pre
sidente fazer a convocação. 

O Senador Carlos De'Carli, certamente 
por suas obrigações políticas e sociais, não 
teve tempo para fazer a convocação até o 
momento:- Mas há uma reunião prevista para 
depois de amanhã, quinta-feira. 

Perguntaria a V. Ex', Sr. Presidente, quais 
as medidas que deveríamos tomar pãra a con
vocação da eleiçãO para essa sessão? Seria 
através de requerimento da maioria da Co
missão, ou V. Ex•, como Presidente, já que 
não bouve a convocação, em tempo hábil, -

por parte do Vice-Presidente, poderia tomar 
a decisão ou não? 

A minha questão de ordem, Sr. Presidente, 
é no sentido de saber- qUal o método que 
devemos aplicar para a realização da eleição 
do novo Presidente na próxima quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência, com a triste coincidência, 
esclarece a V. Er que o normal seria fazei 
um apelo ao Vice-Presidente, para que to~ 
masse essa iniciativa. Poderia fazer boje, 
mas, infelizmente, fui informado que hoje 
faleceu, em São Paulo, o pai do Senador Car
los De'Carli, e certamente eu não poderia 
entender-me com S. Ex~ 

Prometo a V. Ex• que, tão logo o Senador 
Carlos De'Carli volte, eu farei um apelo para 
que S. Ex• tome a iniciativa dessa convoca
ção. Foi uiria lamentável coincidência. Mas 
são obras do destino. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COncedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad .. 

O SR- JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

Fui procurado neste final de semana, em 
nOsso Estado, por servidores da Rede Ferro
viáiú~ Federal, em Campos, extremamente 
preocupados com as demissões anunciadas 
pelo Governo Federal. Mas o que se nota, 
Sr. Presidente, é que não há um critério a 
respeito dessas demissões. Ontem, inclusive, 
pelo que li nos jornais, Sua Excelência, o 
Senbor Presidente da República, declarou 
que só os ociosos, aqueles que na realidade 
não trabalham, seriam demitidos. Até aí, 
conc-ordo em gênero, núq1ero e grau. Ao 
mesmo tempo, diz que serão cerca de 350 
mil! Será, Sr. Presidente, que existem 350 
mil ociosos no serviçO público federal? E 
quais os critérios? 

A informação que me foi passada por esses 
empregados da Rede Ferroviária Federal que 
trabalham em Campos é a de que, do setor 
dos trabalhadores menos aquinhoados finan· 
ceiramente - são cerca de 2.ROO -, o que 
se dlzOéntro da enipirisa _é que-1.179 seriam 
dcnl.itidos. Do_setor central. que é a adminis
tr;:tção, onde estão aqueles mais bem aqui· 
nhoados - cerca de 3.800 - seriam demi· 
tidos apenas 600. E com um detalhe: cm Juiz 
de Fora, onde há de"z mil funcionários da 
Rede Ferroviária Federal, seriam demitidos 
apenas quatrocentos e cinqüenta. Seria pelo 
fato de ser de Juiz de Fora o nosso querido 
Vice-Presidente Itamar Franco? 

faço essa colocação, porque o que deseja· 
mos é que haja critérios. E aqui volto -
antes de dar um aparte com grande satisfação 
ao nobre Senador Mansueto de Lavor -
exerilplificando com o setor de saúde do Rio 
de Janeiro. 

O Ministro da Saúde, Alceni Guerra, de
miqu todos os diretores dos hospitais do 
lnaÍl).ps. S. Ex• tinha o direito de faze-lo. Po· 
ré_rn!,_até hoje, não foram nomeados os novos 
diretores, e o caos está instalado dentro da 
rede do Inamps do Rio de Janeiro. 

Essas informações de que trezentos c dn· 
qüenta mil serão exonerados geram um clima 
de pânico dentro do funcionalismo púhlico. 

O 'Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente, 
ninguém explica quais os critérios para essas 
demissões. Não há explicação a respeito do 
assunto. 

Ouvi o diretor do arsenal da Marinha do 
Rio de Janeiro declarar que não vai demitir 
ninguém, porque, se o fizer, páia o ar~~enal. 

Sr. Presidente, são este os detalhes. Cada 
diretor, cada setordeverá sab_er quais os ocio· 
sos, os que deverão ser colocados em disponi~ 
bilidade, ou fora do serviço público. Agora, 
o que não se pode é criar esse clima de verda· 
deiro pânico coletivo. São 350 mil, mais as 
famflias, representando um pânico de 14 mi
lhões de brasileiros_. Sr, Presidente_, este é 
o clima que envolve aquele assunto, muit<l 
bem tratado pelo Senador Chagas Rodrigues, 
de colocar em disponibilidade com vencimen
tos proporcionais ao tempo de serviço. Uma 
pessoa - exemplificando - que tenha 25 
anos, vai receber 25/35 avos. Quando a Cons· 
tituição é clara sobre irredutibilidade dos ven
cimentos. 

O Sr. Mansueto de Lavor - V. Ex~ me 
permite um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex•. 
nobre Senador, com grande satisfação. 

O Sr ;-Mãnsueto de Lavor - Nobie Sena· 
dor, vou falar exatamente de uma área que 
é realmente ligada a V.Ex•: a área de saúde. 
Da cota de demissões dos Ministérios. em 
primeiro lugar, está exatamente o Ministério 
da Saúde - 51 mil serão cotadns daquele 
Ministério. "O próprio Ministro, qüe é um 
companheiro nosso do Congresso Nacional, 
o Deputado Alceni Guerra, tem demonstra· 
do à Nação o caos, o colapso em que se encon· 
tra a saúde pública no País. Não sei como 
S. Ex• vai explicar que, enquanto a saúde 
pública está no caos, em colapso, com hospi· 
tais vaziOs,· vai cortã:r -51 mif Sei-vídores do 
seu Ministério. Hoje, há uma entrevista do 
Secretário da Administração dizendo que os 
cortes serão daqueles servidores que estão 
nas atividades-meio, os que estão nas ativida· 
des-fim não serão cortados. Não s_ei como 
é que se vai arrumar isso administrativamen
te. Mas, como o próprio nome está dizendo, 
as-atividades-fim não podem existir sem que 
haja o meio-de-campo. É como o Exército 
que não vive só da vanguarda; é preciso exis
tir a retaguarda. Não entendo isso. A Sra. 
Ministra foi clara: vai haver um corte linear. 
S. Ex' aChou, õãttiralmente, que era o mais 
fácil de se fazer; 30% de todo o funcionalismo 
que esteja em atividade-meio ou em ativida· 
de-fim será cortado. Ora, essa confusão de 
informação do próprio Governo leva, como 
V. Ex' muito bem disse, o verdadeiro pânico 
aos servidores. Os servidores da Sudenc estão 
em pânico, os ferroviários estão em pânico, 
afinal de contas, os servidores de todos os 
Ministérios. Qu_ero ccinv"ersar com o MiniStro 
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Alceni Guerra- espero que V. Ex• também 
converse com S. Ex· Aliás.-numa atitude mui· 
to simpática, muito gentif: S. Ex~ está Vindo 
ao Congresso às quartas-feiras, segundo 
consta. Vamos co-nversar com S. Ex~ para 
saber como S. EX'f nos explica que o Minis· 
tério da Saúde será aquele que mais cortes 
fará no seu pessoal. Servidores, por exemplo, 
como os da Sucam, das campanhas de endc· 
mias rurais, estão em pânico. Qti-eni.- ê que 
não conhece o trabalho da Sucam tanto no 
se to r urbano como n.o setor rural? Qualquer 
choupana, no mais distante interíor. recebe 
a visita do servidor da Sucam, seja combJ:· 
tendo a malária, seja combatendO a doença 
de Chagas. :;eja combatendo a leishmaniose. 
tantas endemias que estão aí no setor rural 
e nas cidades. V. EX" sabe mai~ do que eo. 
Quero saber corno vai-se cortar 30% dci -pes
soal da Sucam. Para não se falar da dengue. 
da peste bubõnica que atinge certas áreas da 
minha região. Quero saber como vão explica r 
isso.-o Governo quer ou nãO quer a Saúde 
do povo brasileiro? Se quer. vamos explicar. 
vamos conversar com o Minb:.tro. Não cntcn· 
do essas coisas, mas é preCiso que haja expli· 
cações até para que possamos transmitir aos 
servidores. Assim como os ferroviários foram 
a V. Ex', no nosso gabinete -e creio que 
no dos companheiros aqui também -, não 
cessam os telefones de tocar, são servidores 
do setor de saúde. da Sudene telefonando 
toda hora, pedindo uma informação, qual· 
quer coisa que nós pudéssemos informar, mas 
nós não sabemos informar. O próprio Go· 
vemo não sabe infcirffiar, a Ministra diz que 
é um corte linear, o Secretário de Admini:-.· 
tração diz que vai cortar só na atividade-meio 
e é a confusão generalizada. Agora, o cmi· 
nente Deputado Alceni Guerra, atual Minis
tro da Saúde, creio que S •. Ex• vai ter razões 
para explicar por que o Ministério da Saúde 
é o que vai ter o maior corte em pessoal 
-51 mil servidores. Agràdeço o tempo que 
V. EX' me concedeu no seu importante pro
nunciamento. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador 
Mansueto de Lavor, V. Ex• aborda um pro
ble-,ma de grande import~ncia. Há poucos 
di~ s. um ex-acadêmico, que tive a honra de 
ver formado sob a minha orientação, me dizia 
que, no Hospital do Iapetc, onde organiza
mos o melhor serviço de ortopedia do Rio 
de Janeiro, em 1948, com 150 leitos Só para 
traumatologia e ortopedia, ele acha justo o 
Ministro da Saúde lá comparecer e fazer a 
chamada dos médicos como S. Ex• tem feito. 
Os relapso.s devem ser punidos, mas que se 
faça também a chamada do material, porque 
me dizia ele que, se chamar atadura de gesso, 
está ausente; se chamar o algodão ortopé
dico, está ausente; se chamar o fio de sutura, 
está ausente. Então, não há como poder tra: 
tarde fraturas num serviço de trauma torto
pedia dos mais famosos do Rio de Janeiro, 
que foi o -antigo Hospital do Iapetc, hoje o 
Inamps de Bonsucesso. 

Outro dia, declarou-se-; com grande pom
pa, que havia sido Hberada uma grande verba 
P._ara o Estado do Rio de Janeiro, para mino·_ 

rar a situação Qa saiíde desse Estado. Fui 
in(ormado que_ aquela verba só dava para se
ringas desca~táveis, no Sou~a Aguiar e no 
Miguel CoUto. durante vinte día~-

.Trata-se de uma situação impossívCl de se· 
analisar. Há colegas, como há em toda~ as 
profissões, relapsos, colegas que merecem ser 
punidos, perder os seus empregos. Entretan· 
to, que não se jogue a população contra a 
classe médica. 

E hoje até ouvi aqui do meu nobre e que
rido amigo, Senador Jarbas Passarinho, a 
quem darei o aparte com toda a satisfação, 
um detalhe que atinge. ínclusive. o no~so se
to r, atinge inclusive o Senado da República, 
relacionado com o problema de saúde. Ouço 
V. Ex' .• com toda a satisfação. 

O Sr. "Jarbas Passarinho - Agradeço ao 
meu nobre-amigo, Senador Jamil Haddad, 
por me eõnceder o aparte. É que enquanto 
V. Ex~ falavâ, nôs, qUe já vivemos algumas 
décadas na vida, começamos a rememorar 
coisas, o que é naturaL E me lembro quando 
cheguei. ao Governo do Estado do Pará_._ Saía 
direto do Quartel Gereral, da Chefia do Esta
do-Maior. e assumi o Governo, e imediata· 
mente me deixei levar por esta tendência de 
fazer as chamadas incertas_. _Cheguei ao posto 
de saúde que ficava no flanco da residência 
oficíãTâo Governador do estado, há uns 100 
metros. Cheguei lá e_não encontrei um médi: 
Eo, _encontrei uma enfermeira, a enfermeira 
tremia para me atender, Governador, revolu
cionáiío, devia ser coilsiderado um troglodita 
chegando lá e ai veio, pachorretamencc, um 
dentista e_- disse:" Governador, estou aqui, 
agora gostaria que "o senhor me acompanhas
se até o meu consult6rio". E ftii. cheguei 
lá e ele me riiostrou seu COnsultório: o-armá· 
rio de vidro quebn,tdo, uma ferramenta _só, 
que era um boticão, e ele me disse: '"Este 
aqui só dá para fazer extração ·de maxilar 
inferior, se-ror- 00-slij:tifior não posso fazer. 
Anestesia não há, ou o cliente traz a anestesia 
ou se arranca o dente sem anestesia", Sena
dor Jamil Haddad, não havia água. De fronte 
havia um posto de suprimento de água da 
cidade, e não havia água para o local, não 
havia medicamento nenhum. Então, me dei 
conta de que antes de fazer veríficação -se 
os médicos, os odont6logos e os paramédicos 
estão todos nos seus lugares, o que precisá
vamos era dar instrumentos para poder co~ 
brar deles exatamente o exercício da sua pro~ 
fissão, que me pa:rece que é a tese de V. 
Ext. Esse é um aparte que dou a V. EX'!., 
exatamente porque, ã proporção q·oe vamos 
envelhecendo, quando começo a ver muito 
essas atitudes assim de incertas, de rápidas 
verificações, eu me lembro de quanto isso 
já deu efeito público sem conseqüência bené
fica. A começar por governantes que já tive
mos no passado, com forte vocação autori· 
tária tãmbém. 

O Sii. JAMIL HADDAD - O aparte de 
V.-Ex:'., na realidade, soma muito no meu 
pronunciamento, porque é um aparte de 
quem governou o Estado do Pará e encontrou . 
essa situação caótica, que não vem de agora. 

-É precis~ que fiqUe be~ claro que o prohle~a 
da saúde, _no nosso País, está atrasado_e!tl 
100 anos em- relação aos pafses desenvolvi-
dçs. _ . . . 

Ontêm.li nos jo'rnais _:até fiquei esta"rfe
cido. - que duas pessoas do rnamps. que 
estariam envolvidas em inquéritos anteriores 
de corrupção, teriam sido chamadas para car
gos de chefia no atual Governo. Espero que 
não sejam verídicas essas informações, Por· 
que de São Paulo, justamente, vieram as acu
sações mais sérias sobre desvios de material 
e Con:upção na rede_ do Inamps e nos convê
nios q.o Estado de São Paulo. e nada acon· 
teceu. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Permite-me V. 
EX" um outro aparte? 

-O SR. JAMIL HADDAD - COm muito 
prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Quando eu tive 
a última _passagem pelo ministério, que foi 
o Ministério da Previdência e Assistência So· 
ciàl, justamente em São_ Palllo. nós _l_o~al_iza
moS- e não era s6 São Paulo, mas Já, pelo 
vulcç- o que eu chainaria de quartel-general 
da fraude no Inamps. E essa fraude também 
se dava no INPS. Nomeamos um companhei· 
ro nosso de trabalho do INPS, da cidade de 
V. EX", o Rio de Janeiio-, no subúrbio de 
Campo Grande. ,Este homem localizou a 
ffaude e foi morto. 

O SR. JAMIL HADDAD - Foi assassi
nad_o. 

O Sr. Jarbas Passariaho - V. Ext está 
lembrado disso. Entáo, para nós que fazemos 
o acompanhamento das fraudes no Inamps 
em São Paulo, eu me socorri da Polícia Fede
ral, justamente porque houve nitidamente 
um receio generalizado dos funcionários da 
Previdência que não queriam mais assumir 
a responsabilidade de fazer o inquérito. Eles 
diziam: "O Ministro passa e nós ficamos aqui 
para sofrer as represálias, quando não ime~ 
dia tas". Conseguimos pôr na cadeia, respon
sabilizando o Superintendente-Médico do 
Hospital Matarazo. V. Ex~ sabe que era um 
dos grandes hospitais do país. Dois médicos 
presidentes de uma associação chamada AH
MED, que faziam fraudes com as guias de· 
internação. Então, isso tudo foi feito com 
a seqüência para evitar o escândalo, que dá 
um _grande efeito popular ime4iato, mas que~ 

. se não tivesse rendímento, nenhum efeito te
ria na prática. Então, fazí.ãmos isso gradativa
mente, mas com firmeza1 Infelizmente, dew 
pois acabou, ou acabou a fraude no Inamps 
ou acabou a vontade de responsabilizar as 
pessoas. Porque, Como V. E~ diz niuito bem, 
e todos nós_ sabemos, o conselheiro Açácio 
babaria de gozo de ver essa expressão na sua 
boca, "que em todo o conjunto social existe 
o bom e existe o mau", existe o relapso e 
existe o cumpridor, existe o carregador de 
piano e existe o flautista, ai não vou falar 
mais ainda porque podemos nos acercar de 
nossa própria Casa. Então, diante disso, acho 
que a generalização da acusação é um erro, 
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e a verificação deve ser precedida de supri- Te-nho, em meu próprio EStado, exemplo dis-
mento e equipamento necessário para Ci exer- to, 6 setor de saúde em Rondônia 5imp1es-
cício da função. mente-desapareceu; e desapareceu sob a cor-

OSR.JAMILHADDAD-NobreSenador rupção e a incompetência V. Ex~ .• na reali-
JarbasPassarinho, v. Ex•acorreaomeupro- dade, está confirmando a necessidade que 
nunciamentõ pai'a somar, porque v. Ex•., in- te-m o Ministro Alcenf-Guerra, que tem o 
~usive tendo sido Ministro, conheCe em pro- Governo .de, sob a incerta, procurar trans-
fundidade esse assunto. mitir psiCologicamente à sociedade brasileira 

o fato de que o Governo quer acabar com 
Posso dizer que trabalhei durante muitos a corrupção Ílo sistema médico-hospitalar no 

anos com uma equipe atendendo a aciden- País e quer fazer com que esse sistema funcio-
tados do_ trabalho. A casa de saúde em que ne, porque efetivamente não funciona. O sis-
trabalhávemos era, talvez, a segunda em tema médico-hospitalar, 0 sistema de saúde 
maior movimento dentro do Rio de Janeiro brasileiro faliu totalmente, faliu absoluta-
e, no entanto, era a sétima em- faturamento mente! 
porque nunca superfaturamos. No entanto, 
havia casas de saúde com pequeno movimen- Temos em Rondônia, por exemplo, quase 
to em que o faturamento ascendia violenta- 1 milhão e meio de pessoas seguradas na Pre-
mente, e, se nós fôssemos fazer análise mais vidência Social e não temos, em nenhum local 
profunda, o doente não teria condições de do Estado, a presença da Previdência SociaL 
ter gasto aquela medicação_ durante o prazo Os hospitais públicos, quer da rede do Esta-
emqueesteveinternadoenãoteriacondições do, quer da rede municipal, simplesmente 
de te.· tomado' o sangue que teria tomado, desapareceram, faliram. Os serviços se dele-
justamente em razão do pouco tempo que riõfãffi, as pessoas morrem ã míngua, deita-
teria ficado internado ou em tratamento clíni- das nos corredores dos hospitais, sem serem 
co amb'ulatorial. simplesmente atendidas. 

O Sr. Odaclr Soares - Permite-me um Essa é uma realidade brasileira que precisa 
aparte, nobre Senador Jamil Haddad? ser resolvida e o Governo do Presidente Fer

nando Collor de Mello, quando procura en-
O SR. JAMU.. HADDAD - Ouço V· Ex~ xugar a máquina administrativa, quando pro-

com satisfação, -- - curai- resolvei" a questão da inflaçâo, quando 
O Sr. Odacir Soares- Apesar de V. Ex' procura resolver a questã~ da liquidez, quan-

estar colocando, com certa ironia, a questão do procura desestatizar, desregular a econo-
das incertas, que 0 Ministro da Saúde vem mia,está,narealidade,querendosairdaquilo 
fazendo... que pode ser exercido pela iniciativa privada, 

para se dedicar ao_ social, porque os recursos 
O SR. JAMD.. HADDAD - Não. Não se orçamentários são insuficientes para serem 

trata de ironia. Não vai V. Ex' me dizer que aplicados na saúde, na educação, no trans-
os hospitais estão cheios de material. Que- porte, na alimentação, enfim, nos setores se-
rendo V. Ex~ provar, vamos fazer juntos as ciais do Estado, porque são desviados, são 
visitas. Vou junto com o Ministro da Saúde consumidos,sãodevoradosporumainfra-es-
e com V. ~a qualquer hospital do Rio de trutura que se implantou no País, desempe-
Janeiro, a qualquer hospital de Brasília e do nhando atividades económicas totalmente di-
Brasil todo. Iremos juntos. Náo estou ironi- vorciadas daS necessidades da população. 
zando; estou falando de uma realizade, ou Quanto à questão do servidor público, por 
seja, se se fizer a chamada do material, tam- exemplo, a maior demonstração de que o Go-
bém ele estará ausente. Isto não é ironia; vemo pretende dar um tratamento consen-
é um fato concreto. tâneo, moderno, atual e justo ao servidor 

O Sr. OdacirSoarés- Estóti a"dnlítirido que -público deste País, é que, até este momento, 
é com ironia para ajudar a V. EX'!., por isto apesar de toda a publicidade que se vem fa-
eu me referi ao fato de ser com ironia. Por- zendo, com declarações do Secretário João 
que, na realidade, V. Ex• está justificando, Santana, deste ou daquele Secretário, ou des-
de forma objetiva a necessidade que tem o te ou daquele Ministro, na realidade, o índice 
Governo de realizcir essas iitcertezas-que têm de demissão- eu diria -é quase nenhum. 
dois objetivos. O primeiiro, O -de verificar se Se afirm3nnos aqui qúeo Governo já colocou 
os profissionais da área da saúde realmente determinado número de servidores em dispo-
estão comparecendo ao serviço. E V. Ex' nibilidade, eu diiia que- é verdade, mas em 
mesmo concorda que há bons e maus profis- disponibilidade com remuneração total; não 
sionais, e isto é verdade em qualquer socie- há nenhum servidor, neste País, que não te-
dade. Por outro lado, traz V. Ex' à discussão nha, já no mês de abril, recebido a sua remo-
um fato absolutamente verdadeiro- e o Se- neração, pois isSo geraria uma discussão mui~ 
nador Jarbas Passarinho, que foi Ministro da to grande. Essa questão da remuneração, es-
Prevídência e desempenhou outras funções sa questão do vencimento ou do salário não 
a nível ministerial, sabe- que há um elevado está, do ponto de vista constitucional, devida- __ 
nível de:, corrupção existente no serviço públi- mente explicada, porque a Constituição só 
co brasileiro, o que todos lamentamos. Não assegura irredutibilidade em relação ao salá-
apenas os remédios e os equipamentos médi- rio e a'<f veitcimentó. A Constituição, contra-
cc-hospitalares são comprados· e desviados, riando, inclusive, O entendimento do Senador 
como também são comprados a altíssimos Chagas Rodrigues, sequer equipara o servi-
preços, três, quatro vezes superfaturados. dor em disponif?ilidade ao servidor em inati-

vidade, porque o caráter, o espírito, o con
ceito de inatividade, que está inserido na 
ConstitUiÇão, é perinahente, decOrrente da 
aposentadoria e não inaiiVidade decorrente 
de alguém ser colocado em disponibilidade. 

O conceito não é o mesmo, mas, ainda 
assim. não existe, neste momento, nenhum 
servidor que tenha sido colocado em disponi
bilidade que não esteja recebendo o seu salá
rio integralmente. 

Ao contrário do qué pensa V. Ex~ - e 
digo isso com absoluta honestidade, porque 
defendo o servidor público - acho que o 
volume de servidores públicos não ultrapassa 
as necessidades do País, porque há uma reno
vação anual, decorrente de mortes e aposen· 
tadorias, de quase 100 mil servidores por ano. 
Mas julgo que o Governo, apesar das notícias 
espalhafatosas que têm sido divulgadas, que 
têm sido produzidas -pois devemos assumir 
também que não precisavam ser produzidas 
-o Governo, repito, ao contrário do clima 
que se criou, vem tratando essa questão com 
muito tato e muita serenidade. Por outro la
do, V. Ex~ sabe muito bem que, em 1987. 
quando o PMDB elegeu quase todos os Go
vernadores deste País, todos os Governado
res do PMDB, dos mais à esquerda aos mais 
à direitã~ demitiram volumes expressivos de 
servidores públicos e, na semana passada, o 
Deputado Francisco Dornelles dizia que Tao
credo Neves demitiu, só em Minas Gerais, 
65 mil servidores. Esse é um fato que decorre 
do nosso atraso cultural e do nosso atraso 
económico. 

Peço desculpas a V. Ex' por ter-me alon
gado tanto, mas achei necessário fazer essas 
considerações, a fim de repor um pouco a 
realidade dessa questão do servidor público, 
que está muito assanhada com notícias desen
contradas, que são produzidas e naturalmen
te repercutidas pela imprensa brasil6íra. 

O SR. JAMU. HADDAD --Veja V. Ex• 
a contradição que existe no problema relacio
nado com a saúde. O G_O_verno declara, e 
acho até correto, que, em determinados seto
res, ele deve se afastar para ficar com a educa
ção, a saúde, a habitação, o transporte, en
fim, com os setores essenciais para o atendi· 
mento à população; mas o nobre Senador 
Jarbas Passarinho, que foi Ministro, sabe, va
mos dizer, que o sucateamento da assistência 
médica no Brasil iniciou-se, infelizmente, a 
partir da unificação da Previdência. 

Antigamente, tínhamos os institutos dos 
bancários, dos comerciários, dos transportes 
e cargas, dos industriários ... era como se fos
se uma família. Havia um controle real e uma 
cc-gestão, com participação inclusive de re
presentantes dos empregados. 

Foi feita a fusão. Na época, tínhamos o 
Ipase. que era considerado o hospital Classe 
A da América Latina. 

O Sr. Odacir Soares - Um hospital mo
delo. 

O SR. JAMIL HADDAD - Um hospital 
modelo na América do Sul e na América Lati
na. A partir do momento em·que houve essa 
união, começou a degringolar; o controle pas-
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sou a ser quase que impossível, tal o gigan~ 
tismo da rede. E o que aconteceu? Come~ 
çaram a entrar, no campo da saúde, as empre~ 
sas privadas de saúde. 

O Sr. Odacir Soares - E eu diria a V. 
Ex', S_enador Jamíl Haddad- não sei se V. 
EXf concordaria -- que esse sucateamento 
foi aprofundado com a criição do Suds. Acho 
que o Suds foi bem concebido, mas foi pessi· 
mamente executado, pois gerou um volume 
maior de corrupção no País. 

O SR- JÁMIL HADDAD. - O Suds é a 
grande solução do problema. Agora, infeliz
mente, foi usado politicamente e só era dado 
dinheiro para detenninadas regiões, que, po· 
liticamente, era111_ ligadas aos Gov<?rnadores 
e ou aos Prefeitos e, com isso-, o -atendimento 
médico foí=se deteriorando. -

Agora, o Suds é a s-olução do problema 
de saúde no Brasil, não tenha dúvida! 

O Sr. Odacir Soares - Foi o qUe falei, 
ou seja, a execução não foi correta. 

O SR. JAMIL HÁDDAD- Apenas o mau 
gcrenciamento do plano é que fez com que 
a coisa se agravasse. 

O Sr. Afonso Sancho- V. Ex• me Concede 
um aparte, nobre Senador Jamil Haddad? 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex•, 
nobre Senador Afonso Sancho. -

O Sr. Afonso Sancho - Eu gostaria de 
dizer a V. EX' que, realmente, quando este 
Governo assumiu, falava-se profundamente 
no combate à inflação. E sua Excelência dizia 
que só tinha um tiro para combater a iD.flação 
e que garantiria aos brasileiros que, dentro 
de 100 dias, essa inflação baixaria para 10%, 
quando sabíamos que naquela época estava 
de 80 a 90%. Então, o Governo deu _esse 
tiro e a inflação caiu. Mas a imPrensa, a gran
de imprensa que todos os dias_ também c_!!tic_a 
as demissões, dizia que o G-õvdiiiõ-não tinha 
feito a sua parte; até aquele momento, apenas 
havia sido leita a parte dos outros e o Go
verno não havia feito a sua. O Governo, den
tro desse princípio de tomar providências rá
pidas- pensamento do qual comungo, por
que, se não tomarmos providências rápidas, 
imediatas, nada se faz, nada se cOnsegue, pois 
é muito comum em nóssas entidades, em_nos
sos ministérios, nomear-se- uma comisSãQ e 
aí o aSsunto não sai mais -, o Governo~·-
repito, tomou a medida de fazer a reforma, 
para ser concluída no dia 18 de junho. Até 
aquela data, o Governo vai fazer este julga
mento, seja colocando em disponibiJidade, 
seja .através de 9Cmissões, enfim, através de 
todo expediente necessário. Acho que nós, 
Senadores, não vamos estranhar isso por mui
to tempo, porque, no dia 18 de junfio, estará 
_resolvido esse problema. E há necessidade 
disso, porque 140 milhôes de habitantes não 
podem ficar pagando para que 100, 2~ ou 
3!)0 mil brasileiros fiquem usufruindo desses 
meios, sem uma razão óbvia. 

Eu não queria estar na pele dõ Presidi!nte 
ou dos seus Ministros "que estão empenhados 
nisso. Ainda J:toje. vi, pela televisão, o Minis-

tro do trabalho dizer: .. No meu Ministério~ 
já está reSolvido; já entregue-i a relação ao 
Presidente da República. Dois mil e tantos 
demitidos". Mas há uma necessidade, e, se 
S. EX' não fizer issó, aié inesmo como úma 
safiSfaçáci às cobranças que tem recebido, não 
esTará cumprindo com a sua missão. Acho 
que nós vamos nos acosÇt,!-~!1! COfll, isso .. E 
não va1 mui'fà tõiiie, porque, no diã 18 de 
junho, esse assunto estará resolvido. __ 

O SR. JAMJL HADDAD-Nobre Senador 
Afonso Sancho, a minha preocupação é 
quanto ao critério, porque o que se está sa
bendo é o seguinte:-predsa e~xugar 30% em 
cada Ministério, em cada setor 3Q% tem que 
ser ... E eu ouvi o Diretor do Arsenal-de Mári~ 
nba, o Almirante, declarar: "Eu não demito 
ninguém -senãO o Arsenal de Marínha vai pa-
-rar". -

Recebi um documento da Biblioteca.- Na
ci:Qoat,:O_n,de há 140Juncionários que não têm 
estabi_lidade; e S<:?._p_gr _!~_§_2_,_ e~se~_140, num 
q~adro de 320, forem demitidos, a Biblioteca 
Nac_ional pára. _______ _ 

Quer dizer, -eu quero saber quais são os 
critérios. V arnos cortar 30% Mas, como eu 
estava mostrando: na cidade de Campos, dos 
2.800 trabalhadores que percebem salários 
baixos, 1.179 vão ser demitidos da Rede Fer
roviária. Agora, do setor central, onde há 
osJnaisbem apaniguados, os mais bem remu
nerados, são _3.800 e só vão ser demitidos 
600; e na terra do meu querido amigo Vice
Pte:sidente .-h amar --pra1fCO~ -ae-TôJJOO TJ.irid_o:
nários da_ Rede, só 450_ vão ser demitidos. 

Qual o critério, qual a lógica, qual o parâ
metro? Isso é o que eu não entendi, e o Go
verifo ai:é hoje não dá uma explicação pata 
esse fato. E a verdade é que, hoje, o serviço 
público- V: Ex' sabe- está completamente 
deSorganiZado pelo pânico, por faltã de che
fia, por má administ!açao, por falta de con
fiança de :ilguém querer assumir uma chefia, 
porque não sã.be ou náo quer. Agora mesmo, 

_na Rede Ferroviária Feâe.ral, o presidente 
interino pediu demissão porque disse: "Estou 
há 35 anos na empresa e não vou adotar um 
critériO de botar gente para fora .que eu sei 
que te~-~alor"_. 

O Sr. Jutaby Magalhães - I_>ermite-me V. 
Ex~ um aparte? 

() S,R~JAr.fiL HADDAD - Ouço V. Er 
O ~r. Jotaby Magalliães - Em primeiro_ 

lu;gar, a respeito do aparte do Senador Afon
so Sancho, que fala que o Presidente da Re
púl;llica só tinba um tiro para dar- foi decla
ração do Presidente da República.. Mas S. 
E~ eSqueceu-se de dizer quantas facadas o 
Presidente tem dado na população brasileira. 
Tinbfl um tíro mas tinha muitas facas,_ e o 
tiro rião resolvku o problema; Ç) tiro está ten· 
do. que se~_ retificado a _cada_instante e (az 
parte do gerenciamento de úm plano, geren
ciamento que, infelizmen_te, nãç. ~lá s_eJtdo 
o mais. perfeito;_-os furos estáo aí a todo dia 
sencí_Q ~apontados pelos técnicos, economis
taS: por aqueles que torcem, que desejam 
que o plano dê certo. Agora, V. Ex' está 

falandÔ so_bre o critério das demissões. V. 
Ex! citou o Presidente da Rede Ferroviária, 
que se demitiu porque não podia aceitar a 
falta de critério que existe; inc:l!J_Sive e_le~ ti
nham sugestões, estavam-f~ndo um certo 
enxugamento da administração" da_ Rede Fer
roviária; tinham suges!6es que .representa~ 
varii uma ecoD.omia maior do que aquela que 
será realizada através dessas demissões sem 
critérios. EntãO, se o interesse do Governo 
fosse o de diminuir as despesas, não haveria 
um plano para diminuir mais- do- qu·e será 

· diminuído através das demissões. Veja V, EX' 
que, hoje, os jomi:Us publicam que o síndico 
do DNOS também foí afastado, porque teve 
o cuidado de mostrar que através de uma 
boa administração do DNOS, não era neces
sário extingui-lo; que as despesas foram cor
tadas, a diminuição foi feità seiil necessidade 
de se fazer uma demissão em massa e inconse
qüente.-Porque as demissões estavam sendo 
feitas -dentrO de determinados critérios. V. 
Ex• tem toda a razão de exigir esse crit~rlo, 
porque o corte linear só trará prejuízo a:o 
País. 

O SR. JAMIL HADDAD-Nobre Senarlo; 
Jutahy Magalhães, o Ministro da Infra-Es
trutura, Ozires Silva, esteve aqui, e declarou 
que uma das empresas a serem privatizadas 
era a Usiminas, que era rentável,_mas que 
seria privatizada an'tes que passasse a ser defi--
citária. Então, as deficitárias .... --Estas espe
ram. Agora, as lucratjv;:t~ ~m_q_ue __ s_er priYati~ 
zadas antes de se tornarem deficitárias por
que. sendo lucrativas, vão atrair o interesse 
dos investidores no sentido de se querer assu
mir aquela empresa. 

Eti, honestamente, às vezes, chego à con
clusão de que estou emoutro pafs, que estou 
entendendo rD.al ~s coisas, é uma Torre de 
Babel, cada _um fa~a uma língua ... 

O Sr. Afonso Sancho- A teoria está certa, 
Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD- Está certa? 

O Sr. Afonso Sancho - A gente só pode 
vender uma coisa quando ela pode ser apre· 
sentar e vender. Quando ela está ruirn. a gen· 
te tem que proéUfãt outros meiqs, ou~ros 
atrativos para conséguirpassar aCiap.te. Por· 
que sabe-se que essas empresas estatais todas 
estãO no- iuffi.o de dar prejufzo. Então, aque
las melhores devem ser largadas logo, para 
depois pegar a sucata e _vender da melhor 
maneira possível. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador 
. Afonso Sancho, V. Ex~ que é um homem 

4ue_ conhece _finança. é do setor bancário, 
sabe que 30, 40, SO% das empresas estatais 
foram absorvidas pelo Estado; eram priva
das, receberam auxílio do BNDES e fracassa
ram, faliram, foram absorvidas pelo Estado. 
É um negócio muito claro. Vamos socializar 
a dívida. Na hora do lucro é da iniciativa 
privada; na hora do prejuízo socializamos a 
dívida. 

No ano passado, havia uma situação_difícil
na Transbrasil. O Conselho Monetário Na
cional decidiu, sem que houvesse anuência 
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do Senado ou de setor algum, dar 150 mil 
dólares à Transbrasil. 

o sr:--A:ronSO Sãnchõ -- V.- :Ex-• tem toda 
razão, porque isso" acoritecià -nos governos 
passados, mas neste Governo isso n:âo vai 
ocorrer. Ele não vai aJUdar empresa falida. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena· 
dor, não diga "dessa água não beberei". Eu 
declarei, outro dia, e ninguém-mererutou, 
que os nobres assessores da Ministra Zélia 
Cardoso, que aparentemente estão receben
do apenas uma função gratificada de 84 mil 
cruzeiros, estão sendo contratados pelo Ser
pro com o ordenado de 200 mil cruzeiros. 
Saiu n·n--EStado de-·s: PBU.lo;Com todas as 
letras, e não foi refutado. 

Quer dizer, o que se fazia nO passado e 
era recrúriínado, agora não, vamos fazer por 
trás das cortinas para não transparecer. 

O Sr. Afonso Sancho - Mas se_ fosse por 
trás das cortinas, não sairia a público. 

O SR. JAMIL HADDAD- É preciso que 
haja transparência. 

No Governo passado, todo mundo sabia 
que isso era uma tónica e continua seildo 
no atual Governo. Então, é por causa dessas 
coisas que eu digo: todos nós queremos que 
o País mude. Nós estamos aqui lutando para 
ql!ê? Nós estamos lutando para isso. Agora, 
a Impressão que se tem é de que os métodos 
mudaram completamente, quando na prática 
não existe isso. 

Na prática, muitos fatos do passado conti
nuam existindo. O problema da corrupção, 
logo que se iniciou, lembro-me que logo de
pois do Movimento de 1964, só ouvíamos fa
lar que o Movimento era contra a corrupção 
e contra a subversão. Foi pres-o Moisé-s Lu
piou - e o nobre Presidente se recorda disso 
-ex-Governador do Paraná fCií}:>feso e não 
prenderam mais ninguém. 

E agora prenderam - porque disseram 
que houve problema de conivência, de geren
te de banco com pessoas para trocar cruzados 
por cruzeiros - prenderam um gerente lá 
no Acre e não se falou mais no assunto. E 
hoje o que se sabe -e V. EX" pode informar, 
porque conhece bem - por uma série de 
mecanisJUOS, os grandes empresários hoje já 
transformaram os seus cruzados novos em 
cruzeiros. __ _ -~- __________ _ 

E, no entanto, a classe média, a ClasSe tra
balhádora, com a sua pequena poupança das 
cadernetas, está com elã presa por dezoito 
meses para ser devolvida. Se for possível 
daqui há doze meses. ' 

São essas coisas que são ditas não no senti
do de querer ser oposição, por ser oposição, 
se bem que tivemos trinta e um milhões e 
todos dizem assim: "O Presidente foi eleito 
por Úinta e cinco ritillíOes de"- vOtOs":-FOi,
democraticamente, mas está rompendo a 
moldura democrática, porque toma certas 
atitudes contra a Constituição. E tivemOs 
trinta e um milhões de votos para sermos 
oposição. Governo democrático é composto 
de situação e oposição. 

Não estou, aqui, difamando ninguém, não 
estou apresentando denúncia." de nenhum fato 

sem prova, nunca fiz issO ria minha vida públi
ca. Agora, é-me dado o direito de fazer as 
críticas que acho devo fazer, quando acho 
que as coisas não correm ·cotretamente. 

O Se. Afonso Sancho- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Pois não. no· 
bre Senador. 

O Sr. Afonso Sancho - Senador Jamíl 
Haddad1 qu1,1nto essas manobras que foram 
feitas, é POrque o brasHeiro tem um poder 
muito grande de fazer tais coisas~ Haja vista 
o último caso que aconteceu com a expor
tação de filé. O sujeito exportaya filé desde 
1972 como miúdos. Eu poderia, depois, con
tar-lhe uma longa história de um exportador 
d_o Ceará, que e notável, como ele fez três 
exportações fraudulentas! Mas o Banco Cen· 
trai está rastreando_ tudo i~so. _Eu lhe digo 
porque o nosso banco é pequeno, e o banco 
quer saber de todas as operações, todos os 
saques._ Se houver alguma coisa, o ,&anco 
Central Vai pegar e a pessoa paga. As coisas 
são muito demoradas, mas posso lhe assegu
rar que, dentro de alguns meses, muita gente 
que- pensou--que pdde brincar vai devolver 
o dinheiro, porque o Banco Central está agin
do, mas não o faz da noite para o dia porque 
ele tem que rastrear o cheque, como saiu 
o dinheiro, como foi conseguidp aquele di· 
nheiro. Então, não podemos, no momento, 
acusar as autoridades de estarem fazendo vis
ta grossa a esse assunto. Eles estão em cima. 
Eu não queria estar na pele daquele que fez 
essa tramóia, porque ele vai ser pego. Não 
tenho dúvida disso. 

O Sr: JAMIL HADDAd- Nobre Senador 
Afonso Sancho, quem viver verá ... Vamos 
aguardar para ver, se, na realidade, isso acon-
tecer.r.- - - --

Disse V. Ex~ que o governo deu um tiro. 
Quantos aos 84, ele deu um tipo, bateu na 
água, acertou no alvo e levou os oitenta e 
quatro a zero, afundou os oitenta e quatro 
por cento. 

E ó que aCOiifeceu? A previsão de São Pau
lo é a de que a inflação para o ·próximo mês 
será de 12% O Governo tinha declarado que, 
nos cem- -dias, seria -de dez por cento, mas 
como se trata de um Governo etn que O Presi
dente da República gosta de perigo, de granR 
eles riscos, Sua EXCêlência chegou e disse que 
não ia ficar nos dez por cento e que ia lá 
para bãiXo! Foi pai'a zero! 

Sente-se, agora, que com a liberalização 
dos preços, a coisa começou a ascender, e 
a previsáo e -de doze por cento no próximo 
mês. 

No entanto, a classe trabalhadora, amea
çada de desemprego, está fadada à livre nego
ci3ção com o patronato. O patrão que está 
tanibéiii- com dificuldade vai dizer. ''Olha, 
ou você recebe menos é o que tem acontecido 
ein •rãnOs·setOi'CS -õu:vareinbora. Neste mo
mento, é ínstalada a livre negociação. Tra· 
ta-se_do problema da disponibilidade que foi 

__ çolocado aqui. 
Baixá-Se o decreto. DiZ-se que não pode, 

isso é iriCcinstituciõilal, porque teria que pas-

sar pelo Congress_o Nacional. Revoga-se o 
decreto. Diz-se vinte por cento de taxa em 
cima de quem flzer a transferéncia do IOF, 
de cruzados para cruzeiros, para pagamentos, 
porque tinha que pagar oito. Aí o nosso Xeri: 
fe, Romeu Tuma, declara. eu vi, ninguém 
me contou, a sua portaria que fique bein claro 
que os vinte por cento não incidirão em cima 
dos oito por cento. É uma decisão acaciana. 
Mas não pode, revoga correndo. 

Por isso é que digo, nobre Senador Afonso 
Sancho, acho que o Governo está muito ata
balhoado. d Governo está pensando que aca
ba o seu mandato daqui a um mês. Está que· 
rendo resolver os problemas à j~;tto. Inclusive, 
Sua Excelência disse que andou a jato, diz 
que andou, não sei, porque levou 2 horas 
de Bras11ia ao Río, quando num avião de 
carreira fazemos o percuso em uma hora e 
vinte minutos. Mas entrou no avião, usou 
aquela parafernáHa toda e rompeu a barreira 
do som entre aspas. 
_ O que fica claro é que o Governo precisa, 
na realidade, agir com mais tranqüilidade,
porque está colocando uma grande gama da 
população completamente intranqüila. A po
pulação, hoje, é uma população triste; isso 
é umã realidade. 

Esse negócio de dizer qoe está com 70%, 
quero ver para crer .. No Rio de Janeiro, ga
ranto que se Su~ Excelência estiver com 30%, 
estará com mutto. 

O Sr. Afonso Sancho - Mas lá foi feita 
uma pesquisa, há 3 semanas, pelo lbope, e 
deu mais de 70%. 

O SR. JAMIL HADDAD - Sarney teve 
92% e se elegia Presidente da República se 
disputasse com Jesus Cristo; no entanto; a-ca
bou lá embaixo. 

Sua. Excelência teve oitenta e não sei o 
quê, veio para 50%, com 2 ineses de Go
verno. 

Saritey ainda conseguiu aquele estelionato 
eleitoral e conseguiu eleger 21 Governadores 
e 307 .Constituintes: 

O Sr. Afonso Sancho - Ali, foi o Plano 
Cruzado, Senador. 

OSR. Jamil Haddad --Pois é, com o Plano 
Cruzado, que foi a alegria, a população vibra
~a. No entanto, agora; estamos vendo que, 
mfelizmente eu não queria isso o Presidente 
está sendo vaiado. Não queria isso porque 
acho que se deve respeitar o Presidente da 
República, mas Sua Excelência e-Stá sendo 
vaiado. 

Informações sa(ram nos jornais d_e que, no 
domingo, em uma prova náutica, teria hav_ido 
inClUsive, manifestações de desagrado de vá-
rias pisSoas. 

O Sr. Afonso Sancho - Isso é sinal de 
que ele está contrariando muita gente. 

O SR. JAMR. HADDAD- Não sei se es'tá 
contráriando ou se é um r_epúdio popular. 
Não sei, s6 o future irá dizer. 

O Sf. Afonso Sancho - Não há repúdio 
popular. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- -Senador Jamil 
Haddad. V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JAl'diL HADDAD - Ouço V. Ei<, 
com satisfação. 

O Sr. Jutahy Magalhães ---Sempre que 
se defende o Governo procura basear~se_ et;n 
pesquisa de opinião. Será que só lêem em 
pesquisa aquele número: 74%? Não lêem, 
por exemplo, que somente 45% dos entrevis
tados acreditam que a inflação vai ser derro
tada e somente 50% acreditam que o salário 
vai ter algum ganho para com-pras· das suas 
necessidades_. Não se olham esses números. 
Não se olha, também, o número daqueles 
que acreditam em cad~rneta de poupança; 
Esse número, hoje, é muito menos da metade 
daqueles que antes acreditavam. No entanto, 
o Senhor Presidente da República, na entre
vista coletiva, disse que hoje, depois do Pla
no, está aumentando o número de depósitos 
em caderneta de poupança. Sua Excelência 
está querendo enganar quem? Daí a razão 
do requerimento de informaçóes que_ estou 
enviando hoje à S~ Ministra Zélia Cardoso 
de Mello, para prestar esclarecimentos sobre 
o que está ocorrendo realmente com a cader
neta de poupança. Agora, essa questão de 
pesquisa eu respeito muito. Mas a forma de 
perguntar é muito diferente da realidade, _se 
indagar a qualquer cid~dão brasileiro se era 
necessário o plano, se estava de acordo que 
ele fosse levado a efeito_, lógico que todos 
nós,eu, V. Ex', todo mundo achava que algu
ma coisa precisava ser feita. Agora, hoje, 
já se começa a sentir qUe aqueles descami· 
sados não estáo recebendo os benefícios que 
poderiam esperar no início do plano. Até 
agora muitos já foram atingidos com o desem
prego, muitos estão atingidos porque o salá
rio hoje encontra~se no nível mais baixo de 
todo o tempo de existência do salário míni
mo_. Mas ainda existe aquela perspectiva de 
que os mais ricos seriam os mais atingidos, 
udo isso é muito diferente da realidade, o 
díscurso é um e a prátiCa é outra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
---' Nobre Senador Jamil Haddad, a Mesa 
cumpre o dever de avisar a V. Ex~ _que_ o 
seu tempo já se esgotou, de forma que pede 
que não conceda mais aparteS, mesmo por· 
que a hora fatal de encerrar a sessão se apro· 
xima e há uma sessão do Congresso Nacional 
marcada para a mesma hora. 

O SR. JAMIL ~ÁDDAD - Nobre Presi· 
dente Pompeu de Sousa, V. Ex~ me alerta 
quanto ao problema do tempo, mas eu pedi
ria a V. Ex~, porque adentrou a plenário
provavehb.ente estava ouvirido no seu gabine
te, trabalhando - o nobre Senado!, Líder 
do Govemo-,ToSé IgnáciO Ferreira, e eu não 
queria encerrar numa indelicadeza, não per
mitindo que pudesse prestar o seu aparte._ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Como V. Ex~ é o último orador, o tempo 
de V. Ex' vai até o fim da sessão, restam 
mais 8" triinutos apenas. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Permite-me 
v. Ex' hm aparte? 

I 

O SR. JAMIL HADDAD - Ouço, com 
prazer, o nobre Colega. 

-OS~. José-lgná;i~ Ferreira- Ao contrário 
do que V. Ex• dizia, eu não estava no gabine
te, porque saí de uma reunião no Ministério 
da Justiça e fui a outra no gabinete do Depu· 
tado Ibsen Pinheiro, de onde saí agora, por
que tomei conhecimento de que iria começar 
uma reunião_ da Comissão_ dç _Constituição, 
Justiça e Cidadania. Como o plenário estava 
funcionatiâõ,- s-em embargo da presença do 
ilustre Vice-Líder Afonso Sancho, estou aqui 
e? naturalmente, tive a oportunidade de al
cançar ulna das últimas palavras de V. EX'! 
no seu pronunciamento e também o aparte 
do ilustre Senador Jutahy Magalhães. Quero 
dizer a V. Ex~, brevemente, porque só temos 
oito minutos para o término da Sessão, e ouvi 
quando V. E~ dizia que o Presidente da_ R e· 
pública já começa a se:r vaiado. V. Ex' sabe 
perfeitamente que, em primeiro lugar, essas 
coisas são ocorrências na vi.da de um homem 
público e_, às vezes, até artifici:ili:Závei~. 

O SR. JAMIL,HADDAD- Concordo com 
V. eX' 

O Sr. José Ignácio Ferreira-_ E quem sabe 
até artificializada, não é? Esses fatos podem 
ocorrer .a qualquer instante. V. Ex' sabe mui
to bem que a qualquer momento pode ter 
contra si mesmo, no Estado do Río de Janei· 
ro, a artificializaçáo de um movimento ulu
lante, embora com a respeitabilidade e acre
dencial que tem de um grande Líder, de uma 
figura da maior eXpressão ·da política brasi
leira e particularmente no seu Estado do Rio 
de Janeiro. Assim, quero dizer a V. Ex' que 
iss_o não conta. Nem V. Ex~ terá trazido esse 
3$_$_y_nlQ_ ;} __ tribuna do Senado Federal, com 
o objetivo de computá-lo como algo que de
grade ou que arranhe a reputação política 
do_ Presidente da República, mas quero lhe 
dizer que Sua Exçelência não está colocando 
esSas circunstâncias como vitais para ele mes~ 
mo. Quero que V._Ex•_sempre atente para 
o_ fato de que o Presidente da República é 
um homem que tem um projeto de poder, 
uma clara visão da sua autoridade, uma clara 
visão da legitimidade que veio das umas e 
que, tenho certeza, V. Ex• respeita profunda
mente, e tem UJ!la clara visão de_ que há uma 
distinção nítida entre a legitimidade que Sua 
Excelência tem para o exercício do poder e 
a popularidade fácil que eventualmente poss'\. 
advir de uma ação de cortejamento de multi· 
dóes. É essa diferença que mar~ o estadista 
do populista. O populista é uma biruta de 
ae:_r9IJOrto sempre em busca do vento, com 
a b.oca voltada para o vento e à procura dos 
aplausos e das multidões,_e o ~_tadis_ta não 
pensa assim. Quero que V. Ex.t reflita sobre 
este fato, porque é um homem da maior carga 
de reflexões, é um homem madl}.!'O, um ho· 
mem experiente que sabe perfeitamente a 
distinção que marca o estadista do populista. 
O Presidente da República está despreocu
pado em relação a isso, mas o que é impOr
tari.te é _que Sua Excelência tem popularidade 
e tem também legitimidade. Embàra uma 
coisa não determine a outra, e, se amanhã,. 

a popularidade descer a níveis baixíssimos, 
ainda assim, se pode ter um estadista persis
tindo na sua obra de construção, aquilo qu-e 
é a vontade nacional, Coloco isto com clareza 
para que V. Ex• saiba __ que não há nenhunia 
sintonia entre a legitimidade que adveio das 
umas e a pOpularidade que é alguma coisa 
fulgaz e caprichosa que decorre do sentimen
to das multidões. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador 
JOSé Ignácio Ferr~ira,. eu disse infelizmente, 
Sua Excelência começou a ~c:_t vaiado, mas 
foi vivamente aplaudido quando fez o gol no 
Taffarel, foi vivamente aplaudido atrás do 
gol, todo mundo batia palmas. A populari· 
dade de Sua Excel~ncía, em certos momen· 
tos, ocorre. Quero dizer a V._ Ex', com todo 
ó respeito, eu não gosto. de ver o Presidente 
da República vaiado. Não gosto. Mas é a 
prova de que hoje ele já não é mais vivamente 
comemorado como era anteriormente. Não 
é. Essa foi a minha colocação. 

Agora, o futuro vai mostrar, na realidade. 
Como eu declarei, acho corretfssimo o Go
verno ter a sua Liderança, acho corretíssimo, 
no regime democrático, existir o Governo! 
existir a oposição. Democracia é ísso, é a 
luta dos contrários. De modo que quer_o dizer 
a V. Ex• que faço as minhas críticas, diante 
de fatos concretos, e continuarei assim, se 
achar que há necessidade de fazê-las. (Muito 
bem!) 

Durante o discurso do Sr. Jami/ Had
dad, o Sr. NelsOn Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 31 Secre
tário. 

O Sr. José Ignácfo Ferreira - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra a V. Ex'_ 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREffiA (PST 
-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, a Comissão de Constitui-
çcto, Justiça e Cidadania está prestes a se reu
nir. Não sei qual o parâmetro_ que devo se
guir. V. Er' está anunciaiido uma sessão do 
Congresso e a Comissão Cle Consií~ção, Jus
tiça e Cidadania inicia -a- sua reunião, o que 
vai, seguramente, ser concomitante com O 
funcionamento do Congresso Nacional. 

QuerO que V. Ex~ considere este fato. Dei
xo este registro nesta sessão, para que V. 
Ex', inclusive1 tome .a:s provid_ências; e- não 
perinita que tal ocorra. Na verdade, embora 
nenhum dos Parlamentares o deseje, isso fun
ciona como uma emb9scada em relação aos 
Parlamentares interessados em e_star presen· 
tes. - · - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--,A comunicação de V. Ex' será devida
mente registrada nos Anais. 

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

O SR. ODACIR SOARES (PFL - R9. 
Pronuncia õ seguinte discursá.) -Sr. Presi-



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) QuarÍa-feira 30 2543 

dente, Srs. Senadores., não se pode questio
nar, em sua ess~ncia, .a política de enxuga
mento da máquina administrativa do Gover· 
no. Há em tomo dela um grande consenso 
nacional, apesar da inquietação-e ·perplexi
dade que ela possa estar gerando entre os 
funcionários públicos. Ela era uma exigência 
da própria sOciedade brasileira e o Governo 
não poderia se omitir. deixando de realizar 
a sua parte no esforço conjurito de controlar 
o déficit público e estancar o processo infla
cionáriO-:-

Pode-se discutir, sim, o modus faclendi, es
se enxugamento, pois ele não pode e não 
deve inviabilizar serviços essenciais da -admi
nistraÇão pública, nem gefar distorções que 
preJudiquem a imj>Iementação de programas 
de interesse público. · 

Cada caso deve ser estudado isoladamente, 
em suas implicações e conseqüências, pois 
a ineficiência não éâ marca de todos os servi
ços públicos, e alguns deles, mesmo passando 
por uma criteriosa reforma administratiVa ou 
até mesmo programática, não podem ser in
viabilizados, sob pena de comprometermos 
o desenvolvimento económico de uma região 
ou até mesmo de nosso País. 

Nesse contexto, incluo a Ceplac que, co
nhecida nacional e internaciOnalmente como 
um modelo organizacional, apoiada no tripé 
pesquisa, extensão rural e ensino, é uma id_éia 
vitoriosa há mais de 30 anos. 

A Ce.plac foi alcanç~da pela Lei n~ 5~028, 
de 12-4-90, que dispõe sobre a reorganização 
dos Ministérios e suas funções, que decretou 
a perda de sua autonomia financeira e admi
nistrativa~ impondo-lhe um_ novo regimento 
interno, e uma nova estrutura de pessoal. 

A racionalização de trabalho e a preocu
pação com o déficit público mio poderiam 
mutilar uma instituição como a Ceplac, com 
a demissão prevista de 900 funcionários não 
estáveis, sendo que, só em Rondônia, mais 
da metade da força de trabalho estará sujeita 
ao desemprego, resultando dessa medida a 
paralisação de importantes pesquisas e expe· 
ciências agrícolas cacaueiras, o rebaixamento 
da qualidade da assistência técnica propor
cionada: pelos extensionistas e o fechamento 
da Escola Média da Agropecuária - Emarc, 
de Ariquemes. 

é um preço muito alto a ser pago, e há 
de se questionar se vãlerá a pena causar tan
tos danos à nossa economia por alguns milha· 
res de cruzeiros que não têm qualquer peso 
no déficit público. -

Não se trata da demissão de funcionários 
ociosos, mas sim da demissão de funcionários 
não-estáveis que têm- uma folha _de serviçOs
inestimáveis prestados à Ceplac, e na sua 
grande maioria composta de técnicos alta
mente qualificados e comprometidos com a 
tarefa de demonstrar a viabilidade de se de· 
senvolver racionalmente a Amazónia, respei
tando, acima de tudo, a ecologia. 

O enxugamento de pessoal deve ser feito 
racionalmente e dentto de um critériO de sele~ 
tividade que não puna os funcionárioS compe
tentes e nem condene à extinção órgãos como 

a Ceplac, que desempenham importante pa
pel na nossa economia. 

A diminuição do tamanho do Estado e o 
aperfeiçoamento da máquina estatal foram 
compromisso assumidos pelo Presidente Co
llor ga campanha política, e devem ser cum
pridos, a despeito_ dos_ custos sociais envol
vidos nas medidas tomadas. Impõe-se, contu
do,_ o estabelecimento de critériOs diferen
ciados e flexíveis para que realidades dife· 
rent~s sejam tratadas de forma distinta, pre· 
servando-se assim os interesses maiores do 
nosso País. 
. Não_ -estou apenas dc;fendendo interesse do 
meu Estado, mas defendendo a sobrevivência 
de _um órg_ão essencial à economia brasileira 
e à proteção de uma lavoura que tem uma 
área imj>laritada de 55 niil hectares, envol· 
vendo cerca de 6 mil famílias que produzem 
.em tomo de 40 mil toneladas por ano no 
Estado de Rondônia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, reitero o 
meu apoio à política de austeridade que está 
sendo implantada pelo atual Governo, mas 
peço vênia para propor um momento de refle
xão em torno dos problemas que envolvem 
a Ceplac. Tenho certeza-de que o Governo 
saberá_ encontrar uma solução que não com 
prometa a sua meta de modernização admi
nistrativa, mas que também não mutile irre· 
versivelmente a Ceplac, transformando-a 
num órgão inefiçiénte que não tenha c_on_di
ções de realizar as tarefas que o consagram 
como ·u-m dos mais eficazes promotores do 
nosso desenvolvimento sócio-económico. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Na presente Sessão terminou o prazo para 
apresentação de Emendas ao Projeto de De
creto Lepslativo n~ 9, de 1990, de iniciãtiva 
da Comissão Diretora, que ratifica, nos _ter
mos do art. 36 do ato das Disposições Consti· 
tucionais Transitórias, o Fundo Especial do 
Senado Federal, o Fundo do Centro Gráfico 
do Senado Federal e o Fundo de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Fe· 
dera!. 

Ao Projeto não foram oferecidas Emen
das. 

A matéria será incluída em Ordem do Dia, 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a- tratar, a Presidência 
vaLeiicerrar a presente SCssão, designando 
para a ordiOária de amanhã, às 14 horas e 
30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 18, DE 1990 

(Em- regime-=âe urgêi:iciã, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Int~mC?) _ 

VOtãÇão, em turnO Unic'o, do Projeto de 
Resolução n9 18, de 1990, de autoria do Sena· 

dor Marco Maciel, que modifica o § 7~ do 
art. 65 do Regimento Interno, tendo 

PARECERES, proferidos em Plenário, 
· das Comissões: 

- d( Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável, com a Emenda que oferece de n~ 
1-CCJ; e 

- Diretol'a, favorável ao projeto e ã emen· 
da apresentada pela Comissão de Constitui· 
ção, Justiça e Cidadania. 

2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 42, DE 1990 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 42, de 1989 (n' 3.598189, 
na Casa de origem), que dispõe sobre os feria· 
dos de 12 de outubro e de 2 de novembro, 
tendo 

PARECER, sob n• 43, de 1990. da Co· 
missão ---

- de Educação, favorável, nos termos de 
substitutivo que oferece. 

3 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, dC: 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra· 
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

4 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N• 4, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda â Constituição n~ 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6° 
ao art. s~ do .Ato das Disposições Constitu· 
cionais Transitórias. 

5 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N-6, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n? 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria
ção e definindo a competência do Conselho 
Nacionãl de Remuneração Pública. 

6 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO No 1, DE 1990 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Sen_a_dores, que acrescenta disposi· 
ti. vos ao Ato das Disposições Constitucionais 
TransitóriaS-da Constituição FederaL 
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7 

PROJETO DE LErirCTDF
N• 19, DE 1989-

DiscussãO -em turno único,_ do Projeto -de -
Lei do DFn~· 19, de 1989~ de autoria do Sena
dor Pompeu de Sousa, que estabelece a el_ei
ção díreta dos administradores regionais no 
Distrito Federal, fixa suas atríbuiçóes e dá 
outras providências; terido 

PARECER, sob n• 129; de 1990, da Co
missão 

- do Distrito Federal, favorável ao Projeto 
com emenda que apresenta de na 1-DF, com 
voto vencido, em separado, do Senador Fran
cisco Rollemberg e voto vencido dos Sena
dores João Lobo, Meira Filho, Lourival Bap
tista e Ronaldo Aragão. 

8 

PROJETO IiE LEi DA CÂMARA 
N• 60, DE 1989 . -

Discussão, em turno único~-do Projeto de 
Lei da Câmara n' 60, de 1989 (n' 3.049/89, 
na Casa de origem), que acrescenta dispo
sitivo à Lei n9 6.251, de 8 de outubro de 1975, 
que institui normas geràis sobre desportos, 
tendo 

PARECER, sob n' 114, de 1990, da Co
missão 

.:... de Educação, favorável ao projeto, ~o_s 
termos do substitutivo- que oferece. 

9 

PROJETO DELE! DA CÃMÁRA 
N• 71 DE 1989 

Discussão, em turno iíD.ico, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 71, de 1989 (n' 1.770/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera a Lei nb 5.108, 
de 21 de s_etembro de 1966, que dispõe sobre 
o Código Nacional de Trânsito, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 107, 
de 1990, da Comissão -- -~ · 

-de Constituição, justiça e Cidadania. 

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

(Levanta-se a sesstio às 18 hOias e 29 
minutos.) -

APARTE DO SR.JOÃOMENEZES 
NO DISCURSO DOSR. JUTAHY MA
GALHÃES, PROFEFWió NA SES
SÃO DE ll-5-90, QllE SE REPUBLI
CA POR HAVER SAlDO COA[IN
CORREÇ6ES NO DtN.- SEÇÃOll 
DE 12-5-90, PÃG. 1917 

O Sr. João Menezes - Sinceramente, es
tou. Agora, está baseado, _sobretudo. num 
fato:_ autoritarismo. Não estou entendendo 
bem V. Er. porque aqui criticávamos-O Go
verno anterior que não cu_rbpriã as leis, não 
fazia~ não eStava ptesente, não acompanhava' 
o desenvolvimento do País. Hoje _o (}()vemo 
está acompanhando e se critica, Então, é um 

-- I 

caso a examinar, de fato. o que está no~ co· 
rnentários que se faz, pois ~e criticava o Presi
dente porque não fazia; agora se critiCa por
que o Presidente faz. O que o Presidente 
te-m feito? Tem feito um Plano de Governo. 
que realmente está aí. que é como um polvo 
abrangendo todas as áreas. É um Plano difi· 
cil. é um Plano que é mais diffcil administrar 
do que realmente o conceber. Traz as conse
qüências váriaS. a·qui e acolá. agradando e 
degradando a_muita_gente, Esses fatos acon· 
tecem, vão acontecendo - ainda vão acon
tecei- dãq-Ui Por dinte. o que não -se pode 
dizer é que o Governo não __ está presente, 
que não está j)rocurando aterider a todos os 
setores- e, na realidade, está. Os setores 
da economia. os setores da ·agricultura, os 
setores sociais. todos estão sendo escutados 
e olhados. O que é preciso é dar ordenamento 
e ver corno se vai tomar novas din!tri:zes. AS· 
sim. apre-ciando o discurso de V. Ex', quis 
fazer essa pequena intervenção. para rttostrar 
que não existe __ aútüd~ <tutoritária, comQ_ V, 
Ex~ disse; apenas se situam dentro do cumpri· 
mer1fó~ ~~J~LU-ª~normas ger~j~_em __ ql!e 
o próprio' CongresSo tem-se movimentado e 
aprovado. 

APARTE DO SR. JOÃO MENEZES 
NOlJJSCURSO DOSR. JUTAHY MA
GALHÃES, PROFER1[)0 NA SES
SÃO DE 11-5-90, QUE SE REPUBLI
CA POR HAVER SAÍDO COM IN
CORREÇÓES NO DCN.- SEÇÃO 11, 
DF;/2-5-90,PÃG. [9/7. . -

O Sr. João Menezes- Senador Jutahy Ma
galhães, esse plano realmente tem um grande 
defeito; o de não ter sido explícito; ele tem 
que ser mais divulgado. 

O Slf. JUTÃHY MAGALHÃES - Mais 
do que já foí? V.-Ex~ quer que _a televisã<?, 
em todos as _canais, só fale neste assunto? 

O Sr. João Menezes- AbsolUtamente! Es
tou aparteando V. Ex~ porque o reputo um 
homem sério~ Senãdor que fala cOm serie
dade e por isso o estou aparteando. Caso 
contrário, não o faria. Quero dizer que o 
Plano todo precisa ser mais divulgado no sen· 
tido de como está sendo aplicado, quais as 
suas raZões, quaís as suas bases, us re-sultados 
e por que se está fazendo essa ou aquela me
dida e quais 05 reflexos que essa ou aquela 
medida v:ai prOvocar. Isso-~ Preciso fazer. 
E o que_ não pode continuar a haver é o que 
está corre-ndõ, ou seja, até há algum tempo. 
éramos nós q·ue dávamos notfciâs pÚa os jor, 
nais, agora- são os jornais ciôe nos dão as 
notícias. TodoS õS dias, estamos a pedir trans
crição de artigos· de jornais, ou fazendo refe
réncias a notíci'as de jornal. Antigamente; os 
jornais divulgayam o que nós dizíamos. Por 
isso. acho que também isso deve sofrer uma 
modificã.çãO-, precisariws- ocupáioo-noSSó pa
pel e ocuPando o nosso papel. examinando 
os _f_ªto_s__epl __ si. examin_ando aquilo que real· 
mente está se passando, para que possamos 

_ seTos porta-vozes para os jornais divulgarem. 
Desclpe o apàrte. 

APARTE DO SR. JOÃO ME:NEZES 
NO DISCURSO DO SR. MAURICIO 

' CORRÉA, PROFERIDO NA SESSÃO
DE 11-5-90, QUE SE REPUBLICA 
POR HAVER SAÍDO COM !NCOR· 
REÇÓES NO DCN.- SEÇÃO 11. DE 
f2.5C90, PÃG. /929. 

O Si-; Joilo Menezes - Eminente Senador, 
estOu escuüriido o discurso de V._ Ex" e quero 
parabenizá-lo, porque esse assunto é um dos 
mais graves que o Brasil tem que enfrentar. 
Em todos os Estados, aqui em Brasília, em 
qualquer lugar do País, a situaÇão ~e saúde 
pública_ é muito_ prec;!_ria, é muito difícíl. 
QuãO:Cio Vi!jõ v: -Ei~ fazer um discurso do 
teõi" do que faz está cooperando com a ação 
que está tendo o Presidente da _RepUblica, 
Fernando Collor, procurando olhar in loco 
o que· aconte·ce-nosnospit<iis. Realnii!nte; é 
uma barbaridade o que está ocorrendo nos 
hospitais. É preciso uma ãç_ão tíltlito Iorte, 
uma açáo de muita certeza e, sobretudo, de 
muitâaetermíriação para enfrentar esse pro
blema. O problema da satíde pública é grave 
no Brasil, não só mi rede hospitalar pública, 
pois, na rede particular também é grave. Co
nhecemos acidentc~:S a cada hora, uns são de
nunClados, outros não o SãO; pessoas que fi
cam ínutilizadas por operaçõe-s malfeitas, por 
erros médicos, está acontecendo constante
mente no BrasiL Parabenizo V. Ex\ porque 
seu discurso vai ao encontro daquilo que está 
querendo o Presidente da República que é, 
pelo menos, a tomada de conhecimento para 
examinar o que se pode fazer para melhorar 
essa situação caótica por qçe atravessa oPJ!ís. 
Muito obr~gado a V. Ex~ 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 93, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, d~ 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro· 
cesso n? 005.824/90-7, resolve apus-entar, vo
luntariamente, Ivo Teixeira Gico, Analista 
Legislativo, Clãsse "Especial", Padrão III, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do art. 40, inciso III, alínea c, 
da ConstitUição da República Federativa ·do 
Brasil, combinado com os arts. 520, 488, § 
4~', e 503 do Regulãmento Administrativo do 
Senado Federal, bem assim com o art. 11, 
da Resolução n~ 87, de 1989, com proventos 
proporcionais aõ tempo de serviço.- arãzão 
de_33/35 (trinta e três tríntã" e cinCo avos) 
do seu vencimento, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 29 de maio de" 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 94, DE 1990 

O -p-reSidente do SeDado Federal, no uso 
da sua· competência regimental e regulamen· 
tar, de conformidade com a 'delegação de 
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competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro· 
éesso no 005.371/90-2, resolve aposentar, vo
luntariamente, Nemézio da Rocha Fonseca, 
Técnico Legislativo, Classe ''Especial", Pa-

drão III. do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do art. 40, inciso III, 
alínea a, da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, combinado com os arts. 515, 
inciso II, 516, inciso I, 517, inciso IV e 488, 
§ 4~, do Reaulamento Administrativo do Se-

nado Federal bem como o arr. 11, da Reso
lução 0° 87, de 1989, com proventos integrais, 
observadp o disposto em seu art_. 37, inciso 
IX, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 29 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 



República Federativa do Brasil , 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃÓII 

ANO XLV- N•59 :QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 1990. BRASIUA-W 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneirõ, Pres1ilente, nns termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno;, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N• 17, DE 1990 

Modifica o § 7• do art. 65 do Regimento Interno. 

Art. 1~> O art. 65, § 7' do Regimento Interno do Senado Federal, passa a vigorar com à seguinte 
redação: 

"Art. 65. . .......................................................... , ........................ , ......... ,... 
§ 7• Os Vice-Líderes das Representações Partidárias serão indicados pelos respec

tivos Líderes, na proporção de um Vice-Líder para cada grupo de, três integrantes de Bloco 
Parlamentar ou Representação Partidária, assegurado pelo menos um Vice-Líder, não compu-
tada a fração inferior a três." --

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as dispqsições em contrário. 
Senado Federal, 30 de maio de 199H.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

1- ATA DA 66• SESSÃO, EM 30 DE 
MAIO DE 1990 

1.1- ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofrcios do Sr. Jt Secretário da 
cmnara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado au-
tógrafos dos seguintes projetas: ___ _ 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 23/90 
(n' 926/88, na Casa de: origem), que\dá 
nova reQ.ação ao inciSO' II do p'ru"ágrafo 

SUMÁRIO 

único !lo art. 258.da Léi n• 3.071, de I• 
de janeiro de 1916- Código Civil. 

-Projeto de Decreto Legislativo n? 
10/90 (n·-148189, na origem), que aprova 
o ato que renova a concessão à Rádio 
Heróis do Jenipapo Ltda., para explorar 
servíço de radiodifusora sonora, em onda 
média, na cidade de Campo Maior, Estaw 
do do Piauí. 

____ -J;:trojeto de 'Decr~to Legislativo n1 
lli90 (n• 149189, na origem), que aprova 
o ato de renovação de concessão outor
gada à Rede Eldorado de Rádio Ltda., 

para explorar serviço de radiodifusão so· 
nora em onda médía, na cidade de Ealdo· 
tado, Estado de Mato Grosso do SuL 

- Pro}eto de Decreto Legislativo n~ 
12190 (n9 154/89, na origem), que aprova 
o ato que outorga concessão à SPC -
Sistema Paranaíba de ~omunicaçõe's 
I,.tda., para exploração de sons e .imagens (tele
vlsáo), na cidade de Itumbiara, Estado de 
Goiás. -

-Projeto de Decreto LegislatiVO n9 
13/90 (n• 117189, na origem), que aprova 
o ato .que renova a concessão outorgada 
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à Rádio Gaurama Ltda., para explorar serviço -
de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Gaurama, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 14~ _ 
(n~ 121189, na origem), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura 
de Váizea Alegre Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade Vánea Alegre, Estado do Ceará. 

-Projeto de Decreto LegislativO n~ 151'X) 
(n~ 118189, na origem), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio~ 
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Açu, Estado do 
Rio Grande do Norte. 

-Projeto de Decreto Legislativo If.' 16/90 
(n9126/89, na origem), que aprova o ato que 
outoxga concessão à Rádio e Televisão Ima
gem Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 
anos, sem direito de exclusividade, setViço ·de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na 
cidade de Paranavaí, Estado do Paraná. 

-Projeto de Decreto Legislatim n~ 17190 
(n" 137/89, na origem), que -aprova o ato que -
outorga perrnis;ão à Rádio Cidade FM de Lau
ro Müller Ltda., para explorar serviço de radio
difusão SOOOl"af na cidade de Lauro MUuller, 
Estado de Santa Catarina. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 1&90 
(n9 142189, na origein), que aprova o ato que 
outorga permissãO à_ Sisfrnn ~ Sitema de Co
municação Alto São FrnDCisco Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 10 anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Pom-
peu, Estado de Minas Gerais. · 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 19190 
(It' 144/89, na origem), que aprova o ato que 
outorga concessão Telecomunicaçóes Campos 
Dourados Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora, na cidade de cascavel, Esta
do do Paraná. 

-Projeto de Decreto Legislativo " 20190 
(n9 159189, na origem), que aprova o at6 que 
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outOrga ro~~ ~ à Teievisão Capital ~e 
Fortaleza Ltda. , para explorar setviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão) na cidade 
de Fortaleza, Estado do Ceará. 

-Projeto de oecrcto Legislativo n~' 21/S() 
(It' 160'89, na origem), que aprova o ato que 
outorga pennissão à Rádio FM Itabaiana Lt
da, para explorar, pelo prazo de 10 anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em treqüência modulada; na Cidade 
de Itabaiana, Estado de Sergipe. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 22190 _ 
_(_n~ 165/89, na origem), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada ã Televisão Uru
guaiana Ltda., para explorar serviço de radiO:CU
fi,sao de sons e imagens (televisão) na cidade 
de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 23190 
(no 145/89, na origem), que aprova o ato quê 
outorga pennissão à Melodia-Sistema Cape
linhense de Radiofusão Uda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de 
Capelinha, Estado de Minas Gerais. 

-Projeto de Decreto Legislativo 11' 24190 
(n• 153189, na origem), que aprova o ato que 
oUtorga concessão à Rádio Vale do Vasa-Bar
ris Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonom em onda média, na cidade de 
Jeremoabo, ~dO da Bahia. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 25190 
(It' 1.52189, na origem), que aprova o ato que 
outorga permissão à FM Sudoeste Radiofusora 
Ltda., para exp_orar, pelo prazo de 10 anos, 

- sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Piraí, Estado do Rio de Janeiro. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ '2/ifXJ 
(n~" 159/89, na origem), que aprova o ato que 
outorga-concessão à Rádio Vitória de Batalha 
Ltda., para explorar setViço de radiodifusão 
sonora. na cidade de Batalha, Estado do Piaui 

-Projeto de Decreto Legislativo rt' Z?EIJ 
(nn 151189, na origem), que ãprova·d à:tO qUe 
outorga ooncessão à Televisão Planalto Central 
lida., para exptomção de sons e imagens (tele
visão), na cidade de Porangatu, Estado de 
Goiás. .. . 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 28190 
(11' 146189, na origem), que aprova o ato que 
outorga pennissão à Rede Gerais de Comutri
cação Ltda., para explorar, pelo praw de 10 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Coromandel, Estado de 1\ofinas 
-Gerais. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 29190 
(n9 155189, na origem), que aprova o ato que 
outorga pennissão ao Sistema Rainha de Co
municação Ltda., para explorar serviço dera
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Campina Grande, Estado da Pa
rruba. 

....:..: Pro}eto- de De<:reio Legislãtivo n9 30190 
(n' 156189, na.Cãmarn dos Deputados), que 
aprova o _ato que· outorga pennissão à Socie
dade Rádio Sinuelo_Uda., paro. explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Carazinho, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

1.2.2- Mensagem do Governador do 
Distrito Federal 

N• 73190-DF (11' .46'JO..GAG, na origom), 
submetendo à dehberação do Senado Federal 
o Projeto de Lei do DF lt' 32190, que remite 
crédito do Imposto Predial e Territorial Urba
no, no Distrito Federal, relativo a imóvel de 
propriedade de componente da Força Expedi
cionária Brasileira, e _dá _outras providências. 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes às seguinte motérias: 

-Projeto de Lci do DF n• 75, de 1989, 
que veda construção em Brasília, nos locais 
e nas conclições que menciona. (Redação fi
nal.) 
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- ProJê-to de Lei do DF n9 io/90, que 
introduz alterações na Lei n~ 7, de 29 de 
dezembro de 1988, e dá outras providên~ 
cias. (Redação final.) 

-Projeto~ de Leí do Senado ne 190/~9, 
que dispõe sobre a venda_ e revenda d_e 
combustíveis derivados de petróleo e ál~ 
cool carburante, regulamenta o alt. 238 
da Constituição Federál, e dá outras pro
vidências. (Redação-final.) · 

-Projeto de Decreto L'egiSiativo no 
61189 (n' 161/86, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Mútua entre os Governos da 
República ~ederativa do Brasil e dos Es
tados Unidos da Anlérica para a Redução 
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido 
e Combate ã ?rodução e ao Tráfico de 
Drogas, assinado em Brasília, 3 de setem
bro de 1986. (Redação finaL) 

1.2.4- Comunicação da ~idência 
Abertura' de prazo para apresentação 

de emendas ao Projetg_ de Lei do DF o? 32190. . ~ .· ~ ~~ 

1.2.5- Discu['SQS do Expediente 

SENADOR MÁRIO MAIA - Rei
vindicações dos produtores de borrachada 
Amazónica. 

SENADOR CID SABÓIA DE CAR· 
V ALHO- Defesa da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania em face das decla
rações feitas pelo Senador José Ignácio Ferrei
ra. Declarações do Secretário de Administra
ção Geral do rvtinistério da Economia, Fazen
da e Planejamento, Sr. Cid Pimentel, em en
contro oom representantes da Unafiso::l, Inas
ten e Sindifísco sobre a redução de pessoal 
no setpr públioo. Ameaça de demissões na 
Receita Federal. 

SENADOR MATA MACHADO -
Defesa da universidade piíblica em t;tcé 
da redução de gastos a:nunciada pelo Go
verno. 

1.2.6- Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado no 62/90, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que fixa critérios para a divulgaÇão de re
sultado de pesquisa de opinião pública e 
dá outras providências. 

1.2. 7 - Mensagem do Senhor Presiden
te da RepúbUca 

N° 124/90 (n' 433/90, na origem), solici
tando a retirada, para reexame, das Men
sagens referentes a concessões e rênova

-ções de rádio e TV _relativã.s a 1989, de 
n• 268; 279, 350, 351, 353, 355, 369, 372, 
459, 460; 462, 463, 465, ~467, 469, 471, 
47Z, 475, 476, 537 e 544. Deferida, 

1.2.8- Requerimentos 

- N9129/90, de autoria do Sr. SenadOr 
Mário Maia, solicitando licença para tra-

tamento de saúde, no período de 4. 7 e-
8-5-90. 

- N~ 13Ó/90, de autoria _do Sr. SenadOr 
Mário Maia, solicitando licença para tra
tamento de saúde, no período de 14 a 
28-5-9!!. ~ - -
-N9 131/90, de autoria do Senador 

Mauro Ben~des, solicitando licença pa· 
ra trata~ento de saúde, no período de 
28-5-90 a 2-6-90. 

- N9l32190,_ de u_rgência para o Projeto 
de Lei do Senado n9 30/90, que dispõe. 
sobre a obrigatoriedade de publicação dos 
vencimentos, salários, soldos, gratifica~ 
çóes, vantagens, adicionais, verbas de re· 
presentação, comissões, jetons, ajudas de 
custo, diárias, acréscimos pecuniários, re
munerações e toda e qualquer forma de 
retribuição pecuniária, na administração 
pública direta, indireta, inclusive a super· 
visionada e a vinculada, ou fundacional, 
dos poderes federais, e no Ministério Pú
blico da União. 

___ :- N9 133/90, de urgência para o Projeto 
de Lei do DF n9 31/90, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir créditos adiei c. 
nais até o limite de Cr$ 15~878.422.000,00 

, (quinze_bilhões, oitocentos e s_etenta e oi· 
to milhões, quatrocentos e vinte e dois 
mil ~iros) e dá outras providências. 

i.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n9 18, de 1990, 
de autoria do Senadoi Marco Maciel, que 
modifica o § 7? do art. 65 do Regimento 
Interno. Aprovado com emeOOa, após usar da 
oalavra o Sr. Marco Maciel. A Comissão Dire
tora para redação final. 

Redação final ao-Proj~to de Resolução 
n~ 18/90. Aprovada. A promulgação. 

1.3.1- Questão de ordem 

~ SENADOR FERNANDO HENRI~ 
QUE CARDOSO -Solicitando da Pre
sidência decisão sobre questão dé ordem 
anteriormente suscitada sobre a recompo
sição das comissões pénnanentes. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta à 
questão de .ordein do Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 

SENADOR RONAN TITo'- Mani
festando -seu pontO de vista ·no sentido 
da composição das comissões permanen
tes. Solicitando da Presidência que oficie 
às Lideranças para que indiquem os mem
bros que irão compor a Comissão Mista 
de Orçamento. 

O SR. PRESIDENTE - Resposta à 
segunda parte da intervenção do Senador 
ROnanTito. 

1.3.2 - Ordem do Dia (continuação) 

Projeto de Lei do DF n~ 19, de 1989, 
de autoria do Senadpr Pompeu de Sousa, 
que eStãbele~ a el~ção direta dos admi~ 
nistradores regionaiS do Distrito Federal, 

fixa suas atribuiçóes e dá outras provi~ 
~~das. Rejeitado, após usarem da pala
vra os Srs. Ronan "f~to. Pompeu de Sousa,. 
Odacir Soares, Meira Filho, Cid Sabóia 
de Carvalho· e Jª:rba__s_Passarinho, tendo 
feito declaração de voto o Sr. Jamil Had
dad. Ao Arqujvo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 42, de 
1989 (n' 3.598/89, na Casa de origem), 
que dispóe sobre os feriados de 12 de ou-

- -cubro e de 2 de novembro. Aprovado nos 
termos de substitutivo, tendo usado" da 
palavra o Sr. Jutahy Magalhães. À Comis· 
são Diretora para redigir o vencido para 
o turno suplementar. 

Proposta·'<ie Emenda à Constituição n• 
3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acresCenta parágrafo ao art. 159 e altera 
a redação do inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. Votação adiada por falta 
de qnocum qualificado, após :isarem da palavra 
os Srs. Fernando Henrique Cardoso e Marco 
MacieL 

_Proposta de Emenda à Constituição n• 
4, de 1989, de autoria do Senador Leo
poldo Peres e outros Senhores Senadores, 
-que acrescenta um § 6~ ao art. Y do Ato 
das DisposiÇões Constitucionais Transitó· 
rias. Votação adiada por !<tlta de quorum · 
qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição lt' 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res, que acrescenta artigo ao texto consti
tucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votaçio adiada 
por falta de quorum qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 

1,__Qe_1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros· Senhores Senadores, 
que acrescenta dis~sitivo ao Ato das Dis
posições ConstituCionais Transitór_ias da 
Constituição Federal. Votação adiada por 
falta de quorum qualificado. 

Projeto de_ Lei 1 da Câmara __ [)" 60, de 
1989- (n' 3.049/89, na Casa de origem), 
que acrescenta dispositivo à Leí n' 6.251, 
de 8 de outu~ro de_.l--975, que institui nor
mas gerais sobre <;lesportos. Aprovado o 
substitutivo. À Comissão Diretora para 
redação do vencido para o turno suple
mentar. 

Projeto de Lei da Câmara n9 11, de 
1989 (n' 1.770/89, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, 
que altera a .Lei nt 5.108, de 21 de setem

·bro de 1966, que :dispõe sobre o Código 
Nacional de Trârlsito. Aprovado. À san· 
çãO. 

1.3.3 - Matérias apreciadas após a Or~ 
dem do Dia 

-Projeto dé Lei dp Senado n~ 30190, 
em regime de urgência, nos termos do 
~g_ue~ent~ n~ 132/90, lido no J?xpe·
diente. Aprovado! com emendas após pa-
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receres da comissão compentente, tendo 
usado da palavra na sua discussão os Srs. 
Dirceu Carneiro, Affonso Camargo, Ro
nan Tito, Cid Sabóia de Carvalho. Alfre
do Campos e Áureo Mello. À Comissão 
Diretora para a redação final. 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n~ 30/90, em regime de urgência. 
Aprovada. A Câmara do$ Deputados. 

-Requerinientos n"" 129 a 131 e 
133!90~ lidos no Expediente da presente 
SessãO: ~provados. -

1.3.4- Discursos apÓs a Órdem do Dia 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES- A reCessão em_curso. 

SENADOR EDISON LOBÃO - Po
lítica Nacional de Tr~nsportes. 
, SENADOR DIVALDO SURUAGY 

--lncoveniência e impropriedade de de
missões de empregados da Petrobrás. -

SENADOR LAVOISIER MAIA,_ 
Prioridade para ás crianças e os jo"vims 
bra~jleirçs. 

SENADOR JOÃO MENEZES -Flu
xo de. reçu.~os externos para o leste euro
peu, em detrimento dos países latino-a
mericanos. Relacionamento entre o Bra
sil e a Polónia. 

SENADOR WILSON MARTINS -
-- -Ctfti&S- à. redução de gastos com Pessoal 

nas universidades, detennina~a pelo Go
verno. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Discurso de" S. EX'!' proferido ontem, pOr 
ocasião da posse do Dr. Adauto Bezerra 
na Presidência Qa Sudene. 

1.4-'ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3- LÍDER E$ E VICE-LÍDERES, DE 
PARTIDOS 

_ 4-,- Cj)MI,'QSIÇÃQ DE CQ~SSÓES 
PERMANENTES 

Ata da 66~ Sessão, em 30 de maio de 1990 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. '$i"NÀDORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor 
Júnior - Aureo Mello - Odacir Soares -
Olavo Pires -Joã-o Menezes - Almir Ga
briel - Jarbas Passarinho -Moisés Abrão 
- Carlos Patrocínio - Antonio Luiz Maya 
-AlexandreCos.ta-EdisonLobão-Cha-
gas RodrigueS- ~ug_o N!J.pol~ão -Afonso 
Sancho - Cid Sab6ia de Carvalho - Carlos 
Alberto- José Agripino -~LavoiSier Maia 
""l""' Marcondes Gadelha - Marco Maciel -
Ney Maranhão - Mansueo d~ Lavor .:.... D!
valdo Suruagy - Francisco Rollemberg -
'Lourival Baptista - L'uiz Viana - Jutahy 
Magalhif:s- Ruy Bacelar_- Jos.é Ignácio 
Ferreiri-r- Gerson Camata- JOão Calmon 
- JamitMaddad - Ronan Tito - Mário __ 
Covas --=- Irap9fi.n Cost.a iunior - Pompeu 

· âe_Sousa- Maurício Cõrrêa, 7 Louremberi 
NUnes Rocha - Márcio L~Çe,fda - Wilson: , 
Martins-;.,;_ Affonso Camargo- José R.icha 
.~Jorge. Bomhausén. 

O SR- PRES)DENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 46 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaio aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos· 
· trabalhos. 

O Sr. 1' Secretário procederá à-leitura-do 
~ediente. 

É lidó o seguinte 

EXPED~NTE 

OFÍCIOS 

Do Sr. l• Secretário da Câmara dos Depu
tados encaminhando 1\ revisio do Senado au
tógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DI! LEI DA CÂMARA 
_ _ ~~ _23_, DE 1990 

(N• 9~188, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao inciso n do pará· 
grafo 6nlco do art. 258 da Lei o• 3.071, 

-de 1• de janeiro de 1916 - Código Civil. 

O-Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O ,inciso II do parágrafo único 

do art. 258 da Lei n9 3.071, .de 19 de janeiro 
de 1916- Código Civil, pa'ssa a vigorar com -
a Seguinte redaçãO: 

"Art. 258. • ....................... h.••••• 

Parágrafo único. . ............. u ••••••••• • 

'"'ii'~'d~p~;~~~;~~;d~~6ô-(;~~t~) 
anos.~ 

Art. 29 Esta lei entra em vigor 'na data 
de s~a publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA, 

LEI N• 3.071, 
DE I• DE JANEIRO DE 1916 

CÓDIGO CIVÍL 
PARTE ESPECIAL 

LIVRO I 
Do Direito de FamRia 

•• ••• •• • •••' n-~~-~""' •• ••••••••••'"" •••••••-••••_,..~,. Õ 

TíTULO III 
Do Regime dos Bens entre CQnjnges 

CAPÍTULO! 
Disposições Gerais 

···A~t-: .. zss~···Nã~-h~~~;d~-~~-~~~;çã~-~~-
sendo nula, vigorará, quanto aos seus bens 
entre os cônjuges, o regime da comunhã~ 
parcial. 

Parágrafo 'único·. É, porém, obrigatório 
o da separação de bens no casamento: 

I -:- das pessoas que o celebrarem com 
infraçáo do estatuído no art. 183, n~" XI e 
XVI (art, 216); 

II - do maior de sessenta e da maior de 
cinqüenta anos; 

UI -do órfão de' pai e mãe, ou do menoi 
nos ter.mos dos arts. 394 e 395, embora case, 
nos tennos_do art. 183, n~ XI, com o consenti
mento do tutor; 
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IV - de todos os que dependerem, para 
casar, de autorização judiciãl (arts. 183, n9 
XI, 384, nl> 111~ 426, n9·1; e 453) .. 

LEI N• 6.515, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1917 

Regula os casos de dissolução. da .soei e· 
dade coojligal e do casamento, séilS efei· 
tos e respéctivos proCessOS, e~ a, Outras 
provldi!oclas. • · 

CAPÍTULO IV 

tempo de morte do outro, não estava 
dissolvida a sociedade conjugal." 

···············-······--·-~~~ ............... . 

(À ComiSsão-de ConstitUiçdo, Justiça 
e Cidadania.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 10, DE 1990 

(N' 148/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
à Rádio Heróis do Jenipapo Ltda, para 
explorar serviço de radlofusão sonora, 
em onda média, na cidade de Campo 
Maior, Estado do Piauí. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Das Disposiçóes Fimús e Transitórias Art. 1" Fica aprovada a renovação de 

concessão à Rádio Heróis do Jenipapo Ltda, 
...••........... ~.·~~···-. ....... -... -......... ...-~..................... para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 

Art. 50. São introduzidas no Código Ci- sem direito de exclusividade, serviço de _ra· 
vil as alterações seguintes: diofusão sonora, em onda média, na cidade 

l)"Art. 12. de Campo Maior, Estado do Piauí, a que 
se refere o Decreto n" 98.032; de 9 de_ agosto 

I-osnascimentos,casamentos,sepa- de 1989. 
rações judiciais, divórcios- e óbitos.,, Art. 2~ Este d_ ecreto legiSlativo entra em 

2) ""An. 180. vigor na data de ;sua publicação. 
V -certidão de óbito do c_ónjuge, MENSAGEM N~' 462, DE 1989 

falecido, de anulação ·do casamento· an· 
terior ou do registro de sentença de di- Excelentíssimbs Senhores. Membros do 
vórcio." Congresso-Nacional: 

3) "Art. 186. -Discordando eles en· Nos termos do art. 49, inciso XII, combi-
tre si, prevalecerá a vontade paterna, ou, c.ado com § 19 do art. 223, da ConstitUição 
sendo o casal separado, divorciado ou Federal, tenho a honra de submeter à apre· 
tiver sido o seu casamento anulado, a ciaçãodoCongress_oNacional,acompanl,la9o 
vontade do cônjuge conl qtteril estiverem de- ExposiçãO de-Motivos do Senhor Mini'Stfo 
os filhos." de Estado das Comunicações, o ato constante 

4) ""An. 195. do Decreto n" 98c032, de 9de agosto de 1989, 
VII ._o regime do casamento, com publicado no Diário Oficial da União, do dia 

a declaração da data e do cartório em 10 de agosto de 1989, que "renova a conces
cufaS notas foi passada a escritura ante- são outorgada à Rádio Heróis de Jenipapo 
nupcial,quandooregimenãoodecomu- Ltda., para explorar serviço de radiofusão 
nhão parcial, ou o legal estabelecido no sonora, em onda média, na cidade de Campo 
Título III deste livro, para outros casa- Maior, Estado do Piauf'. 
mentos." ·. _Brasília, "30 de.agosto de 1989. -José Sar-. 

5) "Art. 240. Alnblher, com o ca- ney. 
sarnento, assume a CÓndiçâÕ de campa- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N~ 97/89-GM, 
nheira,consorteecolaboradoradomari- DE 19 DE AGOSTO DE 1989, DO SE-.-
do nos encargos· de família, cumprindo· NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
lhe velar pela direçáo material e moral COMUNICAÇÕES. 
desta. 

Parfgrafo úDiCo. -A mulher poderá Excelentíssimo Senhor Presidente da Re· 
acrescer aos seus os apelidos do mari- pública: 
do." Tenho a honra de submeter à eleva9,a con-

6) "Art. 248. - .. ~. - - -: _ sid-eração de Vossa Excelência o processo de 
VIII - propor a separação judic~al renovação de outorga requerida pela Rádio 

e o divórcio." -- Heróis do Jenipapo Ltda., executante do ser-
7) "Art. 258. Não havendo con- viço _de radiofusão sonora, em onda média, 

vcnçáo, ou sendo nula, vigorará, quanto iia cídade de Campo Maior, Estado do Pi~(. 
aos bens entre os cônjuges, o regime de 2. Os órgãos cOmpetentes deste Miilisú~rio 
comunhão parcial." manifestaram-se sobi'e o pedido, achando-o 

8) nArt. 267. .regularmente instruído, obedecidos os requi-
III- pela separação judicial; sitos legais e técnicos atinentes ao proCedi· 
IV- pelo divórcio." menta renOVa tório. 
9) ~'Art. 1.611. A falta de descen- 3. Diante dO exposto, tenho a honra de 

dente$· ou ascendentes será deferida a submeter a Vossa Excelência o anexo projeto 
suces~o ao cônjuge sobrevivente, se, ao de decreto çqnsuJlstanciando à medida. 

Esclareço que o ato de renovação somente 
virá a produzir seus efeitos legaiS após del~be~ 
ração do Congresso Nacional, na forma do 
§_ 3~, do art. 223,.!=1a _Constitui_ç<'j.Q. 

c Renovo a Vossa Excelência meus protestos 
do ·mais profundo respeito . .....:Antônio Carlos 
Magalhães. 

DECRETO N· 98.032, 
DE 9 DE AGOSTO DE 1989 

Renova ~ ~n~ssã.o oUto~a~· i Rádi9 
Heróis do Jenipapo Ltda., para explorar 
serviço de radiofusão sonora, em onda 
média, na cidade de Campo Maior, Esta· 
do do Piauí. 

O Presidente da República. usando das 
atribuições que lhe confere o art. 84, item 
IV, da Constituição, e nos tei'mos do art. 
6", item I do- Decreto n~ 88.066;-de 26 de 
janeiro de I9S3~ ê ieódO énl Vista O que Co'nstá. 
do Processo MC n~ 29115.000003/87, decreta: 

Art. 19 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 31 de outubro _de 1987, a concessão da 
Rádio Heróis _do Jenipapo Ltda., outorgada 
através do Decreto n~ 79,715, de 23 de maio 
de 1977, para explorar, na cidade de Camp(J 
Maior, Estado do Piauí, sem direito de exclu· 
Sividade, serviço de radiofusão sonora em on
da média. 

-Parágrafo único. A execução do serviço 
de radiofusão, .cuja.outorga é renovada por 
este decreto, reger-se-á pelo Código Brasi
leiro de Telecomunicações,leis subseqüentes 
e seus regulamentos e, cumulativamente pe· 
las cláusulas aprovadas através do Decreta 
n11 88.066, _de 26 de janeiro de 1983, ãs quais 
a entidade aderiu previamente: 

Art. 2~ A .concessã"o _ora renovada so· 
mente produzirá _efeitos legais após deli_be· 
ração do Cong~sso Nacional na, forma do. 
§ 3? do art. 223~ da Constituição. '-' 

Art. 3~ Este decreto entra erh -vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília- DF, 9;de agosto de 1989; 168~ 
da Independência e iOl9da República -JQ .. 
SÉ SARNEY - An.tônio Carlos Magalhães. 

(..-_! Comissáo de Ed_ucaçáo'.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO 
Nt 11, DE 1990 

(N~ 149/89, na C:imar& dos DePUtados) 

AproVa o ato de renovação de conces· 
são outorgada à Rede Eldprado de Rádi«J 
Ltda., para explorar serviço de radio· 
difusão-sonó;a em onda média, na cida
dede Eldorado, Estado de Mato Grosso 
dJ>..Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovada a renovação de 

concessão Outorgada à Rede Eldorado de Rá
dio L'tda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, 
D"- cidade de. EJdorado, Estado de MatO' 
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GiosSo ao Sul,_ a que se refere ó DeCreto 
n" 98.033: de 9 de agosto de 1989. 

Art. 2~' Este decreto legis13.tivo entra em 
vigor na data de sua publiçação. 

MENSAGI:_M N\ 463, DE 19R9 

Excelentíssimos. Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 49, incisO XII, combi
nado com o§ 1~ do art. 223, da, Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter ã apre· 
ciação de;> Congresso Nacional, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro· 
de Estado das Comunicaçóes, o ato constante 
do Decreto n"98.033, de 9 de agosto de 1989, 
publicado no Diúio Oficial da União do dia 
10 de agosto de 198"9, qUe"''i'enOva·a Conces
são outorgada à Rede Eldorado de Rádio 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média. na cidade de Eldo~ 
rado, Estado de Mato Grosso do Sul". 

Brasília, 30 de agosto de 1989. --Jos-é Sir· 
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 98/89-GM, 
DE 1• DE AGOSTO DE 1989, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES 

Excelcntissiino Sen_bor Presidente da Re
pública: 

Tenho á honra de submeter à elevada con· 
sideração d,f\Vo'ssa EXcelência o processo de 
renovação ât_ outorga· requerida pela Rede 
Eldorado de Rádio Ltda .• executante; do ser~ 
viço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Eldorado, Estad_o __ de Mato 
Grosso do Sul. 

2. OS órgãos competentes deste Miilistério 
manifestaram-se sobre o pedido, achando-o 
regularmente instruído, obedecidos os requi· 
sitos legais e técfcos atiilentes ão procedi
mento r'enovatório. . . 

3. Diaate do exposto, tenho a honra de 
submeter a 'VossaExcelênCi.Jl o anexo projeto 
de decreto consubstanCiando a medida. 

4. Esclar~ quê o ato de renovação so
mente virá..ú'f:oduzir Seus efeitos legais após 

-~êliberaçá.Cfd,..o~ngressp Nll.c'iorurt, na fo.rmtl" 
.do§ 3~, do art. 223, da Constituiçáo. 

Renovo a V9ssa Excelência meus protestos 
dQ_mais profundo respeito. -Antônio Cruios 
Magalhães. 

DECRETO N• 98.033, 
DE 9 DE AGOSTO DE 1989 

Renova a concessão outorgada à Rede 
Eldorado de Rádio Ltda., para explorar 
serViço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Eldorado, Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

O Presidente da República, usando das 
·atribuições que lhe confere o art. 84, item 
IV, da Constítuição e nos termos do art. 6~, 
item I, do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o. que consta do 
Processo MC ne 29112.000661/87. decreta: 

Art. 19 -Fica de acordo com o art. 33, § 
3'", da Lei n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
renovada por 10 (dez) anos. a partir de 11 
.de iS!Jc:J.ro _l:fe)988, a cqnce~ssão c;l;t Rede El· 
Corado de Rádio Ltda., outorgada através 
do Decreto n9 80.824. de 25 de· novembro 

. d~ '1977, para explorar, na cidade de Eldo~ 
mdo, Estado de Mato Grosso do Sul, sem 
direito de exclusividc~.de, ?erviçç de 'radiodi
fusão sonora em onda média. 
-pay:~f&r3."r0 iínico. A. eXécução do serviço· 

de_ radiofusão, cuja outorga é renovada por 
este Decreto, reger-se-á p_elo Código Brasi··
leiro de Telecomunicações, l~is subseqüentes 
e seus regulamentos e, cumulativamente, pe
laS cláusulas aprovadas através do Decreto 
n9 88.066, de 26 de janeiro c;Ie 19~~ •. às quais 
a entidade aderiu previamente, 

Art. 2~ A concessão ora renovada so
_mente produzirá efeitos legais após a deiibe· 
ração do Congresso Nacional na forma do 
§ 3~, do art. 223, da Constituição. · 

Art. 3~ Este decreto. entra em vigor na 
data de sua publicação. 
· Brasrria-DI-';'9 de agosto de 1989; 168• da 
·Independência e 1019 da República. -JOSÉ 
$ARrffiY - Antônio Carlos Magalhães. 

A viso n~ 524-SAP 
f:m.3.P de.agosto de ·19~9'. 

. _A Sua Excelência o Senhor Deputado Luiz 
Henrique · · -
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De· 
puta dos 
Brasília-DF. 

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá~ · 
rio: 

Tenho a hora de encaminhar a essa Secre· 
. taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Republica, ac-ompanhada de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das ComuniCações., na qual sub·· 
mete. à apreciação do CongresSp Nacional o 
ato constanté do Decreto n" 89.033, de 9 de 
agosto de 1989, que "renova a concessão Ou· 
torga da à Rede Eldorado de Rádio Ltda,, 

,Parti. okplorar servíço·de radiodifusão sonora 
em ond~ média. na cidade de Eldorado, Esta- . 
iode Mato Grosso do Sul". . - · 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima 
e consideração. - Ronaldo Costa Couto, Mi
nistro-Chefe do Gabinete Civil. 

(À Comi$slto de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGIStATlVO 
N' 12, DE 1990 

_(N~ 154/89, n~ clunara dos Depu~doS), 
Aprova !l ato que outorga concessão 

à SPC-Sistema Paranaiba de Comunica· 
- ~ · -ções Údã.~, ·para- exPio'í-&çãO 'de solui e 

imag~s (televisão), na cidade de Itum-
biara, Estado dê Goitis. - - - - -

O Congresso Nacional decreta: 
Art .. 1~ _Fie~ aprovada a outorga d~ ~OI_I: 

:essão â SPC-Ststema Paranruba de Com1,1m~ 
:ações 'Lida., para explorar, pelo prazo de 
15 (quinze) anos, .sem direito de exclusivi· 
dade, serviço de radiodifusão de sons ê: ima
gens (televisão). nacidade de ltumbiara, Es
tado de Goiás, a que se refere o Decreto 
n• 98.070, de 18 de agosto de 1989. 

Art. 2~ - Este deCreto legiSlativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM 
N• 472, DE 1989 

EXPOSiÇÃO .H. ~0':':.\"r.S r.~ 11• 11~/-~~,&R l'i PJ: J.~(",S';'C 
n· 1'}~9,LO S'".N'!OJo. ~~'IS':', O D·l: '•stAro 1l~3 COJ:l-1CAÇlilS 

i...E.CEJ.ENT!SSIHOS ~JtON::S NEMI\ItO$ 00 COifCJ!!:S~ NAC.IO!U\l.l 

Koa t.e:rmos. do artigo 49~ inciso XI.I~ c:OIIIbina4o 
oo. S 1t>"4o artiço 223~ .s .. Con~t.ituicio rer'leral, t.enl!Õ « 
honra de IIUbmttttr i apr~ciacio do Congreaao llacional, 

ac~n.h11.SO do hpot~i~;io de Motivos do Sambor Hinlrtro 4• 
,!:ata.So das Comunica.çÓes, o ato coturtant'it do Decreto n9 
11.070, de 18 de agoato a. ltU, publicado no Dibici Dtieiai 

<111 tlniio .So ~iill :U 4• a90ato Cl• u.,, fiVe •outorqa eoflea.ulo 
1 SI'C-SlSt'EMA PARANA!DA DE COMUHICAÇ(IISS ~'l'DA p•:ra explorar, 
pelo pr.u:o de 1S (quinze) ·anos, •c., direito de. exe1ua.ivi4ade, 

ae:-vi~ de radio4ifulli.o '.se son• e .U.âgc:IUI (tclaviâ)oJ, na 
cidade! 4e It.lmbi.ua, Estado da Coiü:•. 

4a. 1'89. 

Z:xc:el~:~nt.Ia•1s.o Senhor Pro.t~i.Sent~ d:a l'leptiblie•, 

De coa!or111ida.dc co• aa •trihl!ições legllis .11 re 
~llllfte'ntllres COT.Je-Ud.los a este Minü:til'r1o, det.er.l!linei a publicã 
ç~o do Edital n9 !49/88, coao viatas i. impla.nt.~~i"i<o d~ lmiiJ. · _eni: 
'i:01~~~~;-:;-s.i~~=~ d:= ·~~li:;. im~g-ens: (tel_eviuo) ,. na ·ci.sackt 

:~inte• en.tidad!::pruo eat.abelocldo pela lei, aeorrera!B ._. •!: 

'l'ÊLEVI~O LIBER11lo L~., 
tt.U:VI.SÃO »>KANGlXAA DE AJIMõUAINJ.. LTDA.. 
JIAJUUL r. A.NDR<\0& LTDA., 
.COIM SlJL COMWIC~ÕES LTOA., 
~DlO TJ:IXVlS;i.O DE tm:RIJ.NOIA I.TDA. , 

~~ ~~~~LET~CUS ID ES_ 
'rArO- a:RE . 
1!.\DIOPIFUS;(o CO'IAN.0.: LTM.~-. 
RJ.D.10 BEIM. RIO LTOA. 0 

UC - SIS'l'EH.\ PARANA.f8A 0Z COMUoiiCAÇOE;S L':ttlo\., 
GIS~T.HII. DI: COKWICA.ÇlitS CENTRO OUTC t.TDA •• 
'1V CNw,. ' - Sai. t. lMraM DI. CD1U:lo.;Ao t:ID>.. • 
Rf,DIO PAAANA111~ LTDo\. • 
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\.:· O. 6rg:ii~ bo .. :>cot:o:>t.ea .Sest.o 1\{r)illtlii:~;"i.O eonclu! 

en-;1~:i!::n~~~~: .. ~~: • .:~t.n r:;;~ei~jl e~f;i~~.: ~~-r~li~~i •! 
•o. fequisit.o. da :Legt.~l .. 'iiO .,spec!Uca, de radiodif~aio·. _ 
r.. - --- H•••&! ciÓnd.tçõca, l Vin.a c!.u ~"t1dadea que , •• 
4\abtlU .. ar.- l c~ecuç:ao do ae-Z'VJ:ço obj~t.o do ed.l.t."'l (qu .. dro- &ri~ 
JrO), t.enho a bonra de ol.lb!IIC!te'l:" o a.s:aunto • Vo••• t:~<eellinc.!.a, 

ro!•4!~:9~~,.::~!~~~-:l~=r~~~=ad:0 ~~~~f!: .. ~. ·:: .. pal';:~; 
t;io dada pelo Pcrcrato n9 91.837, d• 2!> de outubX'O \l.r 1985.. ti 

~ig:r:~~~l"~~ ~~!:~.!1~!c~o~~f:ui!~t~;:: :.;·~~!ç~f~ ~~; 
o.S.ro do a:rt12? 22:J da, C<x\at.itu1ç.~oo. 

bT.ovo a VOssa :&xcelolitu::ia •- FOt.eattoc IJo 
-~·p:rofundo rupe:ito. 

ltê~-1- )fy>///7 
Alf'l'OMIO CAJr...OS kAGALHfu 

Oio<~o "• 91, Cl70 , d• 18 ele agosto cl• ~9 

OU.tor9• c:onc:eaaâo a SP'C - &IS~~Pli.JiANÃl'BA. Dl!: COHUNlO.ÇtiES L'l'DA. , pa 
ra •XJ>lorar aerviço .:~e r•diodifulllllo de &OIU' e .ül&gen• (t.~:lcvil'io-) ~ n~ 
<:1d•c541 d-. lt.Ulllb1•ra~ Er;Udo de: GoJ.b. 

O Presidente do. R&p~bfle»>o., 
~da. at.rihuiçÕCia q:uo lhe C:OJI!crtlll o artigo '84~ .1t~ lV~ da ccn• 
Utu.t'Õ'io, 11 o 11rt.i90 2' do Re91llu>ento doa t;e.z:viçoa d., Radiodi!uaioo:; 

~o::: ::t: :~::: ~: :;;J:~: ~= ll :: j~~:tg· :: i:::; :'~~~rl~4~' 
v!ata o qu., con•t• ..to Prc:>eeno HC n? 2!iiODO,OOSnS/88, -(Ediu.,'l q~, 2-49/ 
la) • ~c:reta, 

. .P.rt. 19 • Fica ,OI.ltor')'ada conouUil) a iPc ..: ns~ PAJUt.NI.I 

::.b~~~~~~~~l~a.~::· .::el;;~; 1':JioSft~i:-~;s .c~, ~ 
'if'I'IW,{teleYiaio), aa cri&de da :rt.wabi.r•, t:ll'ta4o da Cí01ia, -

. , , Par1grafo, \i.nic,o. - A ~ce•aio;o ora' outorqada reqer•r;e~i P<!'l~ 
o5&1ozo tlrASiileii:'O de T<:l"COMunJcaçõea, l'eb aubaeqtlentea, · rcgulu.eb 
toa • ~r.19a~õea ••cWUd•• po.l• out.or9ada ellll ~:ua propc:oato~~, .. -

, , ltrt. 29- t:atl. cxm~acio c~te produdrli 111f111itoa lC!<JAi& 
~ daliberaçii:o <5o CC>nqreaao N.aeiono~~l. aa tonu. do .artigo 221,' ~ri' 
'JI'&fo Urc:eiro, da Ct'lflaUtutçio. -

.P.rt:., · 39 - o eon.trato o!lecorrente dcata .oorv;:eaeiio o!lol'lre~i ••r 
•••itt•do c!entro de 6G (ae••ente} .Uaa, a contar da dat.a d• publ.lc:•çio 
da delibolr-ção <le q..ae ~rat.a q, •rtiqo .-nterJor, aob pena d.., ... tornllr 
auloo o!lt pleno din:tto, o •to de outor<J•• , 

.A:rt. C9 - Eate DolciC'Cito •ntra •• v1g0'1' na data de- au• p~l.! _ 

tDxrAL.n 2c9 fl~~GH 

PIJBUCAÓO HO 0.0. DE.J1:/1.:Jt9.lf... 

~lifiS:ICAOO I!M .• U 08,.U 

JNC:eb.l~nto do. propoab.• para a exeC>.~çi'o • •:u•ploraçio c;1e ael"Wiço d• 
rlld1o<U.!w.io de lon. e 1a.1&'1•n• (UlavU:iolo n11 d4ad.e do J•t:ai.; !:atado 
dii,Cot.h:.· . . . 

0 HINIS'l'RO.DJ!: Est'Atie DAS COMUNICAÇ(I!:Sr't.enclo- vilt.a o dhpos 
to no ut..l<JO 19 do 1>4!c:reto n9 10.S6&:. de 18 de ru.fo de 19721 e dlll ã 

~f~io ·;. ~=:. ·:~~=l~tf~on:U~!l~::::~~rf~~~~ srsv~~::r~~t. ~ 
dnco) dill.lo eont..ado1 do diA u:gu1ntlll ao da publiçAçio deato Ed1b:lro 
D1ir1o' O!ie.L&l o!la ,lfniio, ••tu .S. roe111bendo pelo pnz:o de 1!. (qu1nu} d1 
u, pr<~r>o:>at:la ~.t:'a a exocoçio • axplo~&çio d• aerviço de radiodituaiõ 
'doi ao~~ol e 1.Juq:en1 .<telovi••ol, coa •• c:aractsriatie•e • eondiqõea que 
- IJeqUital 

, , . Alt· de.nah co~içõea deste ~.l.ê&J. f,IIZC:lll p1.t:'t.ft do proc:e!JllO.q!.lfl .U... 
·~~ cr1.<J<l"' .., .en~:ont.ra,.-Gc i di•po•iço.Õ:Q do• inte.rc•uoàdo.o '"' pir.,tpria 
ttagion:lll do Dt:l'l't'EL ea Goiânia-oo, :Jituada M Rli'1o· Treze i fil8-- Se.l:.o't' O 
eato, onde a.ol"' reprcaer..t;an.te• logah: deverão entrr.gl:f 'iua!l ~W.-

--11_ 
CGlõDtÇt\P• DJ Fl\~1.\t. .r.-u. Ql:Cl"Ç~t' E \ 

DrLCMoÇlO DO :;:1:n1~0 rE 1.,'-lllONfL'S~ 

1 - I:KTift:cJ. ».tS raorosr.ts, 

oh lntld,dC'• JntÚO'Uadal.•n• cxrcuçi~ e ~I!.Pl~>raçi~ .Ce 
a~rv!ço_<l., radl~ditu.io de ... crio, pot '•Cu'riq>ri:•O'nt,.•it<i lecal, •Pr•
:OtiH4r :o11a1 f'l'<>r .. atas duo·,~ te • hG,r~rio d., u:p~dl.,ptc, ,.. 'n;:rct,.rla. 
h&hllal d" liEPift:t. c• Goiania, i RUa Tr•ze, 61B - Setor O<Jste 

) .·. ' . . 
1.1 -.R~~uu·i~cn.tt' llirJ,c14o ao Mlnhtr" das f!(o•~onieaçõu: 

:t.l.t .• lf• r~'lllt-r1~ento deur.â c .. naur o endt_rcço l•r• 
.cor:re•pf!pdel\eh; · 

, z' •. :t -·&toa ~OIIItltutiYDI e alu·ra~ÕI1 sulurq!l .... te 1 , co• •• r~•
. . p~etJ.f!l Cf•p:r,....ãçÕcl ~~ I'C&11tro 'ou erotUi•••<'llH !\1 :rc

F"rti,ao co•p~tcr .. tel 

%.:1;,(- JtoS:&IG; tunÍtllUiho·f ~-~ Uthdldel .<1..-verãe 
eo~1ter •li•p<>ll~lYGs dc~l.o.rcn.!o C'l'prc~•~••"tl' 
qua: • 

2.1:.1 .• 1 ~ •• ceta.a- ou &~Õ~$ nPr11ser.tat1us de- ca 
•H•l S\'Ci•l' I; o in&llcn,jy.,h c Jn~Au: 
elonàvclJ • ut_r.&,.celros oa pcs:o-s ju
rldic .. ; 

2,f,2 .:I - o~nllu•., .o.lt~r.,çi.;. ~ .. ,.,.,., ... 1 Oll u;al~-
t.o.rla p<>d~r• '•r ·r~alJ.zJ.d;a se•" p:rc-
Yla &Ut'>l"iuçio. ... Hinhi~'Í'Jo•dh C('•u-
nlc.r.çÕI:Iõ · 

':t;2',1.J •• .ad•111i'ltr•1!orcs dcYf:'I"Ão ser fU·asllci 
rol 11Úo• e 1 fnvestidur& ""' ea~co; 
•o•cllt• PGdcr.; OeC'rrcr dcpoh de t•l't-• 
aJ.do aprGvadoo pelG lllnhttrie ~ .. Cho 

••J.ce~Ôe1J • -

i.%.2 ~ MG, uututG ~~~ r.tndaçio ~cVuá con~c~·,. Úspo~jti-· 
'"U'rel•Uvo.t, apCRa•, ios a.ubiUAs 2.1.1.2 . • 
2' •. 1.-I.J.,.. . , 

:l:·~~i.:- h'·sC...;~chd~s an(;n.l,u! alnd,a.~iG.~XJ'C.Ut.int;1 · do 
. oer,.iço dt. <'l,dlodiCu,to'dcvei'•n ~l!reu:ntar, junto 

co" lf:'u <:,.ttafUfo, •o ,quad_rp_aocletlrl~ auo~Jl:J.do 

eõn~.t~'!do • .;Ú••t<~>, o Y.tl~r. c o tipG du ,~;;c 1 de · 
c,.ada.s.,,c1"!;. · 

2,J ~ c: ... õrpr.-~s~tc J,• o~u.- o~"lth•v,• ~~h·nrl•••nr" prn•lo ~ '·:ç··~·· 
ole s,•.c:,.r->n>;:ll X~<:lo~~l·. ~<'" s;:-J,· .r., •u•i~(pl". 1.;iJ1 
!;ditai. ~•tlvco· l.•colll~ad• ..!•'•otr,• Jo- ltalr ... '=-t• , 
'"""ttl r.,_·~ , · , · • , 
!!,j.J ~ Çlta• 41-r..- ..... J .. , .. ~ avr.-!C.-ns~~; .. .lo J .. ~ ...... ,. ... .1.:-

q.u.:- tr~ta " l1~.• ~,.r.,,:l.,o·. as "ntld.•d.-- J.Õ ~x~·.,,.~ 
C~llt<' '!_.- 'i"a).ttou· <11'" J.c .,r~ i\'"' .t.: raJO.•JI( 10-
1'"."' na 1"41~• .S<', r1'.:-"t"l,ra. •.r,wen.!o, Cllt.r••t~nl"• 

. · 1n1'oraar n.a,pr"p"n~· .:- .. ,u siruaç.õo. '' 
2 .• J.1- .l• .~nt,l.fad<'s ~á ç;.-nc.:-~sl.•nirlas.'r<'r•l~~~ •• ,..;,.,,, 

q~e, 1'<",1~ r'l'la<"lra V<': po;ctcnJ,•re• "'h'~Uiolr h'l'd' 
çO <!e •.•JI<PJi!IU~" n.> r .. l:u de J'o·onlc'lr~. ,.,.., .... ;:; 
pr•n·.!d<'nc I• r· a •.t.<~pl a ~i:·• 4<~ • .,.,. ,.t<Ps .,.,1uc i 1 ut l~ 

.11'U U .ttap<>Siç;;c~ J" f),~reto n• $S.OIJ..j: • .1" :lo 44 
ICo•l" J.,. 19SO. a th 4c .. tor .. r~•. atuv:s .J<t 
~EJITU ... liUen~i•cnl"-.1" qu.- u:ica,. !te• :.J. 

2,J.J - J..J ent.iJ;aol .. s """· ,p.>ra t,.~isrr .. r ou .or'iluiv•r ·~u• 
•too 'onstltuth'os ""(cz.she• du al&cntha .. nto d(' 
().<IIUeJ~o d..- SCJ:UI'AIIÇ~. !"-te h•n.>lo ... <;lfC lolla.fo n• 
ite• ~·l, Jeverio prnl<f.·nch( ~'t'" Jocu.•(nt.;.", 
&trave& do1 D&llftt., b-'• eoao u C<!nscq~o!'nt~ r.•t:i 1 • 
Ir<! "" .arqu1•a•,.o.t~ do$ •"'••os, ••uc• J.a Ja(s pr~:-

' . '!lata P•~• lt <!nt're,&:& "'"' rr<>pooat";·, 

·~·4 ~ it.,t~ç:i:o """'I ·.r.:-· l".foruç;;u So'nds (ft.us), c<>•o ,.,.0y,. 
d'~ e•u•prl••nt<! ~· Jc,&hl.o.ção lrlbalhh.ta ret .. rcntc 4 oh.,t• 

. "••eh d'a,prGp,.rcicrnallJ&dc de braslle1roa na C:Ptid.,,a; "': 

.'s.s ,: 'Ccrtldi:G .fc "lu{hçio d't tributoa forcl:~:rala, exec:~l' '1••'!.1~ 
·~ t~lt.a .I c ,aiero_.,.,presa; 
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2 • .).1 ~ o~ d.:.cu•~nt"~ cnu•cr~.!o>:o no~ itc11~ 2',-t e 2.; não 
· pr<'e1,.ari<.' acr aprcstnt~d.:>s petas e-ra idade~ que 

não> t".,,.:.,. .. •ln.!• i<.l~hdu .. .,,. .. ati'O"Id~.fea. 

1~6 -.lleclu•açào itr.,ada pclo11 :u!01l.nl~trader4~, êO<I(or•c ~ncxu .. 
J,i -.Pro~ a da cendi.çao da br&'Jllc-lro, "relu • .,.dhnte Aprc_ac!l

ta~iio de qUaTqllcr '""' d.n •er:ulntcs .!ocu•,r\tos: ec-rtldao. 
,de n••cl•entg "" ""~••cruo, ccrtl!J.cailo de roser~lsUo, tf 
tulo de eleitor, <:Arteira pr<>lhJioul ou de ÍdcntJJaJ'C 
ou co .. pr""""t" de n.tcur.:all::a.;;i.,, ou ~~ re<onh,•c l11cnt" de: 
l,cu..:ldad<" ,Jc dlr<:Itn~ C'lvts, p~ra os rort•l!;:ll<'""'~ 
J,J,I- rica dl;.pcn~~Jo J:o. aprescata>;~o-·da lU'<>'"• Jc que 

' trau. o lte• act••· "~""'" pcrtcnc ... r • ., qu;oclro 
cht.Írlo .lo ~"t lclad" "U'<:Ut~nt" d<: s<:r,.l~o "" 
dõoJilu~:i'o. 

J.:t- Fl<:lt~d,~ C~d.up·~"""'" - r~uulÁrõo n:n-t.tli (.\r'""" Cf), 
"" oj (1~.::~) ~.~~~. 1•~,.,. "" ~.;<'loa """ J.,c.:• s:.: C~lJ'"" P•'<' 
ce.>to>l ou ,.,tia, <ln" ""'•~ "" ~ç;:;c-t< r""'"""""btirAs cl" ., ••• 
plul ,.,,.1 .. 1; · 

.,1.\ • J'r.,.~a Ja ~.-n.n~.i,• do• ~r.o~lh~lr" ,.,,.,.., ,.,.,JI,Huo• "')-;:.,.,., ... 
çi<' J~ •lU·>Iqno•t' t•• Jo•~ ~<'(uitllo''< ,!,,, . .,.,,.,.,,.~, 0•,•t•rLJ.~~· ,J.-, 
n~~"l•~nh• •'" ~ ... .,.,,•n!o•, co•nlri'~.o.h•, J,• r··~··•·• i H&, rfru

Jo d~·;.I,·Jl .. r·, <'l'o•rdt•• pro•rL~~I,otMI , • ., oh' /.J,."nrlJ.,J,. 1 

J,J,I • Fica clh~ ...... ~,, ol11 •r•···~""f.i~~···ol.r rr"~" de 'III" 
tratl' o, Jt"M ant<:t'l"''•,q"~"' perto'P~e 1· "" . ,111 ~dr" 
:!~~;~;;~~i ... :"nol.rdc J~ """"""'-ntt J-1 h'nl~" Jo:< 

(' .a.t- c .. rtJol:1u du cartód~i TliHdblll.i;./,;~ Cr'~.-~~. Ct····"·''~ ,. 
' da,l'o·.,...ceAtos "" 'Tit<llo•a, J,•o l .. ~ils <te r.,sJJ.Õncl• ,,,_ Ut~ 

tl•o>J S (dnc:O>) .rnao, lt"• '~•I• o!.ki '"C4IIdaol~• , 11 J~• OJ<~~ 
ça "" lt•J• ~:ureldo, n.> •u•o> ,,,.(,o!.o, o~t1~'1d•~~~ ,.,<':IÓooÍ 
11a1, ~,..,., ad•Lnlart·ador, ~ 

4•l- ,.rova oh CQ!Oprluc:ttD 4•• oltrit:~~Õt'a .,lcit .. Mih, •e<f!antt' 
e..,tJdit> fornec~~· p~la Jutiça Eldtc>ul; • 

(.,f- Da<olar~çi;, 1sslnada po;>r tl>ol.~s ,,, Jlrlt:lnt.,;, eonC<>rooc .lnS 
xo lU; 

4•5- Fic:ha d·~ Cadutraunte>- Fo>rloulÁrh D~T-I.l,, ;,. OJ {tr~a) 
Yl1s; • 

4oSol - Os doeuMtntoa • '411<: s'& r.-L'Cr,<'• os it<:ns -'·' "4·5 
niio prcelnrã>~ ocF ap~es.-nt~J··~ p"i<)l oHrlr;~ntos 
'l"" lt>te''u'" o, o\U~ .. ., .rocltt~ri(l d• çntldade, uu 
'fi" qua a aprça~nta'çi\> doa .,, • .,".., .. ,., .. ; t•lu. &t<~_!! 
ol.edo "" ltcn. 3-1 e J.2; 

4.6- Todo• ol :So.cu•ent"•• e(l• ... xet;ção do~.otUI t.~nh•x vatidad~ 
pr<'dtOt•r•lnhJa" doa eo•pro~ollnt"s d~ na<:l\lnalidadt., ~Jera
r!-o ler' rlr.,~~o:i,~E.!!'l~•· c-u rcv!'li.d'l<!.<ll e•_dau a'iio.s~ 
pu·ior-.I.JiO~.I..·dhs d11. ""' lf'('CJenuçuo; 

A d""'Oil&tração dos ru:ur,o.: t.::cnlC:ol 1 quo~ 'u nfotre o 
at S do 1t.u I do ~rti~;o 14 o!.o te,uhac;.uo doa,Su-Tiçoa Oc.k.odiod.i;
r.,1i:"• ~a;.,, rcd.aç.io Jada pelo Dccrc-u n" !).1.8J7/8s, 4•ura ur f•! 
u ae<l'lantc'ln<!lcao;i:<' o!.aa caractcrÍatic!.~oa d" t('ána•isaor • olo alat!! 
•• !rr ... di.~on~• {.lnu:o II') """ a cntld•d• prctcnd'l' utlH,ur naa suaa 
Jn1 talaçÕcs, co•pro~cndcndu C.brlC&Ilte,, tipo c-, ••dolo dctatc~ equlP;! 

MNttD'• 

. 6 - (:.\P[To\L. Jti:nli:O 1EUCt!JO P .. U:.l O PPku:.'CDJMt::J:TO 

6.1 -O capital a'f11lot~> etd~ld.:t par.~o e e•rrecndl•.,nto. du 'l"~ tr! 
t& a otlín,. •c", S lt .do artlC:" li do lte.tt:ula•cnto -!o• S:~!.. 
riços de Jt~Ji~dl(llaiio, c o• a redaçO:o' dada pelo Tleercto ui 
lji1.8J7/SS, ; ~"lcul~d" ~· runo;iio d ... p,;t~ll~h e_u, n• .,uo 

'de :•·"· .r~ ~h.~~" da ""uçil'o>·, 't'oftr~r,..;- ubela ahah:.~•. rl:t!, 
ola rcla l'~l't.lrla HC n' .)t6. <I'R 11 olot, novo,;"'bro;> do: 19~5 •• 

EST.!.Ç~ES DI;. I!A!'IOI't.n•s\;:o. S,SOIU. E!f O;U' }li:•J~~kl~ 
'U E C!-lao.l TIOl'li:.l.~ .< .•' 

6,1.1 - bra~;;~.• Jc ,,r<: .. ~ ta.,; ">•lO t.'. ··:te~l,;.l~· tOl\ 
(to:•) T~~~•·.e •al.-r \'al"l' ol\' Jt..-f,•t'o'M'iM: 

&."!.:!:'• t;auç~o~'~ "" r~>t;n·ela """rrotendlola en":" 501:1 v.' 1!! 
cluaJTol', e I kV, ind\0~ tu • :t'O hll!:;;nta•l te:"• 
• ·,.1 Jol' hlor do: tef<'I'.O.ncla; 

~.I.J- E~~•ç~~~ de r"t,Õ.n-.:1• o:.-•pr~en.tlolll, etllrc- i 1:.\'. 
clu•~~c. e:; kV, t"dll&h<',....-. i\'IÕ fo~alnh~nt•~l \'e-. 
1:CI,O• •a.l.cor \'al•r ~-~-"~~rcr•ch: 

6.1.-1- EauçÕÕel de. pot<inel• """P~'""'"dlda tntr.r S iiV, t:i'
elu&1Ye• 10 kV, tnclusi~c- 1000 (•ll) Yl::es. 
••lor \'alor de lteCc-rêt~elA:, 

6.'1.5·- 'tsÍa~;;c~,<l'c- pot;uch """'iP'""'o:oiolloh utr<' lfl kli, "! 
duslu•, e tS k\' '"''lustve ~ 2.).:00 (.:lua.l ali ~ qto! 
nlo.er~ta.J) ~e1e1" ••l<lr 'l'al<>r Je ~t.ere.-C:n,çia; 

6:1.6 - Iau.~(õ.,. dof ,.,,,-;ndii- C<'O<I)J'c:o•toJU' ·~ou r...{$· iv~ e~ 
cJuah't, c-•50 kli,.lndu'alr~- 50ó0 (dno:o •lll '~'! 
""'" a. ••lor Valor 4<1 Jteru·otne.l:t: 

"'.1.7 - I•ta~Õn d~ P"têneh surcri"r a· i~ k~·- 7ooo f.'"'~ 
~e all) ~><t:llll G • ..,lo;>r \';lor 4e Rcf"J'•'ÍIO:I~: 

I:SUÇI!oES IIE l.lDJODirrs.lo. Sl":"OOa.l E!l Flli:~t'ÊXCI t !Cl"DI:U.IIA -.. . 
6.1,.8 - r.:.ua·çõ~s eh~ .. •c•·- 100 (cea) !:'"' • •d.:tr. v,.: 

lor dot Rotllr<l':.ela; 

6.1.9 .:... t.:t.t:Çõú · ,·tli•i' ~a:~ - -:iOO- t.tu=cntu) u:;• 
• •alor Valor 4• l.•fc~êneh; · 

6..1.10- ina.~C:es dane .;.,~.~ - SOO ColuJnhanias) ruu 
•aJ.:tr \'.olor ol:e a .. r.:.roÔn<:i~; 

6.1.11 • Ena.ÇÕofs eÍuu "h·p~ehl~ - 1000 (llll) YIIIUI 
•aior Valor de tcfcrêltcl"' 

UTAÇ~U Dt: IA!tiODUTslo Dç; :;o,:s 1: IK.ic.U'S (Tiu:nslOf 

6."1.12- 'I•t•çô.,s do J'Dtéj,o:h .. té.2 1111', ~",:·.,t ... ho • 1500 
(•11 e 'IU1nhentu1 ve:u o •Ali-r ,'hlor de,.tçrHé!! 
eh; 

·6.t.U ~ t:n .. ~C:cs de,' pnC:neh c;o•rr .... r.dtd• entr" 2 kV, to>
eluah'll., tG UI', C":t-~l..,l~c - 1500 (duu .IJ'" ot"! 
•h('ntls) TC:OtOI ." •:tlor Vslot" de leC.:réncis; 

or..1.14'- Eacsç~f. de pcot.Õnel-~ e~oopf'eeco.tldA cAtre 10 kll, Í!!, 
etuhot c- 25 kV, e:tedu~he- SOOO {_tlneo •11)_ ve
:O'IIJ 1> ••Jor V•lor de- R~r.,.r~n~i&; 

o•.t-13- •.~r,.,!;.,, .t,• !'•''''"''" '""'" ,,., ,u,•nlo•t~", ~. 
i)PCI c,.,.le .. 11 ,. "ulnlt<',nln~l l'o•:u ~., ,, ,. , . 
.!~ ll~(,•ofn,·l~. • • 

co.:- ~· t•l••l'";<. ~st~b.·f··~IJ,•~ ~~~ .,, • .,,.l,·o.:~.i., r .. ,,,.,,,,~M ~:lú 
:;:s. ,.,.,,.,...,..,,. a"'~ aJo~ """P •. .,.., ..... ~~~~ .• •u ; •• ,.,.;~~ ... , ·i'•'r .... ·n
·1:1"•· h•nMU'i•·moi ... ,•~··I•J~ .. ~"'"' " ~ •ulo·~ ~~ ,.,.,,..,~~~ri~. 
• ~··r: <,••_na_id~r'I.J•• _r.•n ·"' <:~A,l~ut.o, ~ ·" ,.;,.,,.,. ."~ J.n. ola 
i'"l>ll•·•~i\ .. ~~~ .t.Jifsl:' · 

-~))~f:!C.:O,XSTI!tÇlO IIE DISf'.:OXIIIILil'\llt: ro&·lt~U.:h~S rt;ons.:.;tk{'S !'ODt-
•• St:R n:n.1. ll.t S~~UTE I'OK!U: • 

1·!,~r Ho ç;u= de c-nrldaJ~ a.iu'Ja não• o•s,~eottantO' ~ .. ·h·t·vlso•, d~ 
• radlo•cllC~!t~OI • . _. _ 

7~.~.') :.~Ouandco .:o .c:a~!tal ~~~hl.,da cnt1.t'aJ<' i cor huol,. "" 
• •upcd.:or' • ., ~"'.l.:or oJ,~ c~rll•l .. !ah.:o .~:dl:'l.l" 'r~ra 

e eap""""Jioocnco e c'lflv..-r t"t-lln<"nt<' inte,o·~ll:a 
elo <lt> protvista, nos at<>l Ç('onatitot(v"•· :. ln;~cri' 
liução at,; • Jat:o d" o,'ntraJa "'" hn<lanuocnt" di'· 

·· .,:JtaÇ.pi; · - · - · ' 

·7".,1.1,'1 - 'prtin d~ -.;"r,.:-~h4, ;.;, b1n~"· <'U outrl 
.. ln!tlt'ui~;D _rinafto:td~k. <1~. "" ,.{nla.•, 

·,. $0..- (CÍR<I;IUI\Iil J"•'l' e~nt,.) J" <~l.•o• ~i>O'• 

. - re.Jp»nde':H<' ~" "'api,tal ,.~IJ:..Ío!." "ara 
. eapreo:noltO.~,\t,.;. 

OIISEI!.\',tÇ~o: S.e • .,nttdall" pal·tidp.r d~ •:.h h 
u• Edlt•l de~eri,·p.rra ca<!a · .. , n-i.u, apreJcntu, 
11;• .to .teriisho de jo;; (ü~tq.uen~ .. · ,.,, . .,.,nu) _lO 

·o:aptul, ootnuta de 'alurs~ii" dtts lltol C.:<<util:uti
vo• •nde, tona te o '•u•ento do • .,apltal Joehl olt: 
aala o y'alor <lo ClpHal •lnl010 ,c-lli,ldo. pa.ra nd& 

., a• tl.o~ 'errl~o• preiC"nd1dos;. ' 

.·7.1:1- Quanolq o c.o.plu1 so~hl for i..~re~i.or ,.., 'i:aJ>itd 
· •Íniao :~•ici<to pan o e•prore~ ou to r !.l!!..!.! 

ou superior, •;as ,niio '<:ltircr'iotal•.,nte 1nte,trali 
r.ad:o, n•• prnhu a ••'a latc'crali.ução atÓT~ la: 
ta ol1> :t.Icio de fvncionaasntO, da. uu~iio: 

1.1.2.1 - prGva de d"p~sho,, ea ~anc<l <'u <IUtr& 
ln•tltulo;Õ:o ll~ancclra, ,J.~. no oo[•l•o, 
SO:C (clt>quent.a por 'cento) Jo ~•lor cor-· 
l'elpondtnte. •o <:apÍU·I .c-.ocl~ol.dle para 

-otl<pr .. tnJ toocRto; · 

7.1.~.2 -· 4c.o;>nstra~i• de dhponlbUtdadc: de et~•. 
· cllto b~neario ou tlc ,arn!ltla J~ ··ri"~ ... 

cle•c,nto, feita. atrev,; •. de· ~"e""''"'"s 
r_"""""'~"~ pc-la,. in~titui\7~"' p,.,;prlaa 
•u dt' fln"'nel"•"nto eo>liC"('dlJ" ""'" h~ 
l!orJe~ntC" J.•~ <C'IJUIJ'lt••'R'O"• J~ (.;, .... • a 
-C'<'•rt..-tar ~valor d" <'arõl~l •~ncôon•.to 
"" ~ut>hcw .,.nto•r;.,,., .,.; •tlnt:lr, ""aí 

"'"'"·" tot•t J,• .. ~rlt~l "~(t'~' Q :v.o 
"<'ll<r"io."o'tto!hoo,'nto•: t ,. 



Maio de 1990- . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira ~I 2555 · 

'·" • li<' ..-.... c- ,j.- <'II~I.J~.~~ ··~<'~'""'""' "'" ~co·rh··: 'h• ~f",;(,".!J!" 
~· 

- ~1•:tnJ<' ,, ··~rl•~l a.wl~l t,•ral.,,·nt.· iill,.~,·~II:~J•• 

. r<'r .!.!.!!,aj "" !.!!f.<''''"'' i ,,,;,,. J.•a ~.-l.•F<'~ ___ (I,~.J..•~ 
na rortal'lll til! n~ ;16 SS, rA>'•' .:-a.Jn '"" J.:-. ~"'"" 
u•t•YI~<'·, .""''.-atida da <ltlllnttll ,•,.1..:-h!~ rnt•:t "n,,~.~ 
""l'r<'~nolillrnro. 1 C'lltid~J.- fl"~ l•<'nr~ >1" J,·•~ns• 
'raç.\,; <h• dlar••i>ltolll•l•>d<" J( l'oi'C\11'$... nnan~d-:. ....... 

7.~.::- Qu;~nlo" ca,•ll"l S<'~L•l r., .. ~ a.• .-a~l~al 
a{ni•o <'t<iJ,Id<> r~ra c- r•pl'.:--rnd111~nt<'" 1.-~ .... ~lh(r. 
11•a <111 "I'Ç(;~, al<aia,• lnJi<'a,ha) 1 

PUHE11'!.~1 al pron,d~ d~r•:!ll.",' ~·· t>~"P"."" ra "~ 
tra lnnitlll.çu•.flnun,·d•·• .• !c.· n•' 
.. Ini•~·so1 (~i.nqi..,nu ·p,•r , .... r.•J Jo 
••lor ~orFroro,.d.-ntr ;:,., ca1•1r~l ,•!ti· 
&iJ<> ~·~• n••v<> ~•r•·••<"nJJ .... nt.:n 

11') •lnuta 'Je ,.tlt~ra.;:i •• J.-s .. t<'.~ .-,•nHl.: 
~ut1Yc>l raN. eloru<;~•· d,• ~~riu_\ •<--

'Cll'-1, •.•orr l'u•o:-nraJ<'_-.1.:- .... u ,, y•
).,,: n.:-cru;rln'"ar• ,•,no"o ~'"l'''"""•f! 
•tnto, n~ qv.>l ""'"r'· Qll<' a 111• .11\tr 
iull~aq.io.r,or~i Hr.; .. :rrunJa. H:; 
• <hta prevhta par! • <!ntr•d~ "" 
Cunchnanrllto d~ ru~çÃo; 

SECt'~D\1 •) pr<>va di-- d-rt<"al't<>. ·~'" b~""' ou ouu·• 
laltJt'ulç:Õo tt.n~n~~ir~, ~<', n<> ooCnt• 
too, SO% lc-ln.:cucn.u ;o~r crnto) do,u.
ler corrt:-II_'Ondrltlc ao cA:>lt•l ~~1&'1• 
lo pÚ;_- Õ ""~"·""'Pi~cl\,1\,.cnto: 

•l duon~eral;.i.o d<- dJ~pon.lbJILda'dr de 
crédito banc~rlC. ?" .:!e ~~~r~pr la , dct 
tin.anrla•<"nto, frit• a<ravc~ "" do~u 
oocntoa torn~dd'<>s p~la,_ 1n~tinolçÕ~; 
pr;prl•z ou de ·f'Jn•nci~"'""to c,.nced! 
,do pela fabrl<"ailrr d"• equtp••rnt,.s, 
d• ror10• • co•~lrt~r o ·valor"'' c•r! 
t~l ll<'n<:!onado .no 'fUbit.,., •nr.-rlor, 
1tt- •tin'!.lr, no r.Ônl.,o, o total do 
caplu.\ c-:w.I~Ldo p .. rM o ~'!'r>rocnoliJO<'n· 

to: 

7.3· .. S<!II<I.O ~ proponorn~..- 11•• rund~ç:io, -,~ec1illln-ic .r.o' ... ,rvlço de 
' raol'lc>.tlf,.~ii.o ou não,·,. c'ootrr•;.,aÇiio -d~·· r.·~ur~c-~ r•><i,.rá 

xcr folt• .1 .. .,.,. dnx ''"'!.llint~~ •Mn.:-'lrai,. 

_rft~,:tr:_.\1 al iro•~ .r( ,o./(-rc-~ltÓ, c11 banc;o."u <'IH ... lnnl
tul~,;,, o ...... ~_,,~ J,•, n~ ... ;,,.,.~a;,, , ~"''!.! 

"'·"'''' ••• ,,,,, J•• ·~l.•t ~··>t··~···· ~ ' , .. ~ .. 
r"~l c~h:IJ~ I'•"" .~ ••rr.·,·nJI••• ""' >' 

iol ,~, • .,,,,!'"~•.'i-:; ,~,. J~~r··•,l•ll•d~olor .~,._......,,,:Ju" 

::r~:··~:· .. :~.:~·· J:··~::·:~~~~~:~ll r~:..:::;~·~.::'";:::::; 
l'nstl<ul~::;, •• ,.,.,;r•·i.u "-'' J~ l'ln.rn~i.,,.O!n.t.• 
C<>nc.•..!IJ,• r••l,• f~b•·l~.,., ... J,•J or.,ulr_,.,, . .,,.,~. 
"" ~,,.,,.,~~ ..!,• ,.ur•···~ •<>l,o~ •I"•' .1 •• .,,.,,,,., •• a 
.,.;.,~1.-..,, • .,,,.,,;,, .t...- _1,.1•••; t.•.t~ I d,, •·-~pir.>l ~si -,,.t .. r•···· -.. ~oorr~.- .. Jt .. ~ru.... -

$1:GIIllllo\z 'r''"~'" .lo:- J,.,.,;,u.•. s• ban"'" '"' "-''l'''" in~tt· 
tu~jii" rlnnn•·cl~&. ,J,, ~oul~..!o ul"r C".,r 1·-rs:_ 
P•'" o:nt•· "'' C"~J"t~l .:-~•&1J<> ,rar .. "· "'"i>~<:<"n

•rl•""'"• 
1·-'- Os fll>an~ia•cnt•''~""' ,,~ fabri~•"·'"'" J<'~ cquirn.,.:nt 1•• 

"'"'"' •ut .. bel .. cl•~·n.t.•s Jo: .,,.-.;,llto~< n•o:l.,,. .. -1~ nlio po..!~·rã., 
C:onq·,.~~J.,.s por,pr.a:" ~~~I'~ I' I" r' l·lll (d.::':l.) '"""'· 

!.i- .l contlJad'e·J.,•er .. •rre~t'nt•r• ~• <'•••ple~'""'a~i:o .i,.,.,. pr" 
. r·••ta, .. q•u·~~"' (_\,.,·~··\'I, p~u .... fln~·.,,,~ ~1.r .. ~ .. \ :!,, !:: 
!:• _:!, ! ~! ,~,. Ç 1' <I_,, ~rrt,,• Hi, ~" lt,orJ:ul~• .. nto ~-·~. :->~ 1·•l"'"" Jc'h<II.SJit·u~iio, ..-.:• .a .-.•Ja~·at:o qu~ Jh.- tol J,1da pol'• 
lo 11-:c.rno n~:9.J..S.:;.7 .• J.:- _:s J.c t:outubro.J~ t~Ss. 

9 - ;.6CU)UÇ)O 

.9·1 - P•~a ~r-riu d.:- prr~nrhh•<"ntor d ..... lt.:11• 1 e 'l jo 1\n'"~" v, 
eon'll,.nt<> <(" ltcoo antld<'l', io. pr.>pe>nent.<'...-

caA~ldGrout"do o, lnt<'~~•~o Rac\.,na.l ~a tinalldaJc ordllc~tl· 
•• e" Cll.hur.l -'<> acr.-Jço de r.o.dlodltuaio d'e.-eri·": cthb.,.~ar 
I<'"' rrorra•as lnforO<ath•.>a, cod"c:.tlvos (c •• •t•o), b~• 
e••o I pllbllc:lda.l~.e<>a~rc,l&l e o ~cr•l~,. ftOtlcloao, <fi 

!!:·~~".;:;~:t:~!:r!::•,:e::;:~~~~~ .. ~:::~" da ":~::11:~~:: 
obser•&ndo, entr .. autra1, <>I I<';IU.Intca ~rlt,;rio': 

9.1.1 - .Prchr~ncla a t<"aaa, autares c- intCrpret~~ naclo· 
ãah, a ·n. de II\Cet.,rh&r a crl.at h•id .. dc J .. · h,-,;,.,,. 
•rasllelro c o d<'~<'nvolvl•~nto .t~s.t•pres&~·rr.,.du 
t•r•• naç!onala, c•• A C<'n~equ..-t>.'te u•pll•~io d;; 
••re.~o de tr.ball•• li~<>d• A todas at. atÚida.Je• 
artlaú~u: 

lO'. PI:SI'.:>SI.;'~t:S t'f)o;U$ 

10.1 ~:. "~:":;:·: ;,·~-~J.~:· ~:~r .. ::·: ... ~::::;·;.:~~ .. : ... ~;_::;.~::·:~::,!-~--;~~ 
'.Ít\o••,'•I•''J,• <III<' ~· _,_;pi~l< ~.-J,t:>< .lur(.o>t l(oh!~~ ,. 1,•~1-

W~h' 

to.: - o\ .. ~cir~t.i.,•JR~ tor<'r••~•~" o:O,, ;.,rll~ao·.i , ... tt,·i:.a•"*'''"· 
4ãde Ji ~ur.•r;~. r~J.,•nJ" •' ltJ.Ulll ~e r C~nCdAJ<> p"r in• 
t .. rc•~f' J11 .\.f,.ii>IHr~~io. ••·Jiant<! at.• •'t:< lHo>t.u(,, ,J".t~ 
C.•3"nleaç:>~·· n.•~ -t~r"'" .1<> artlt•' 1~ .1<' Rc~uh.,.•nt~• 
d•·~· $c•·• I~···• l~ ll•dl<>JHu~âo, '"'" ~~~· .. ~- p•··•P•'"•'nt~~ 
ltnh~• Jhc·.lt<> • qu.~l~11-rr r··~~~··~âo "" L~J,•nia~n, •. 

tO.j- Con~r.•ta<l• Cnlr~ ••U ln.·,•ro·.:çi:O nA do~'"''''"u~lõ" qu~ a~•'"' 
p.1011u o1 pr••P-'"~, " 01:!.:\'&L l'"'d•·t·ã r••n.:~J"r "'" pt·a·:,• i;; 
~~~ 15 .fh~ i. pr"p~'l<'nt•• para. •urrL·I~. 

10.,;.1 - x .. ~ !"'""~~do .\.,,,~ ...... ~. ,\~r~. r~o·a_, 11 ..... 1~ ..... ~ 
,. nos TcrrhÓrl"~ .t~• ~'""I'•; ,. RoL.rin~. à ,<':<CC• 

~;;:~..r~~ c~plt.>h.d,•~ ~~t~J"'.~ r.ou~o~." to•·a~.·. 
P.'d<'r~ ,.,,. Jr oH<' 30 Ji . .a~, a crlrcrh• J" 
IIESTEL. 

10.-' -O ,Hinl,.tr~ de E.•q<<l<' da a C<>OL•u•lc.a~Ô<'s poder~. ·~•<'tl;•r 
-.o juntlLLh do' "oounonto~ •o 'proc<!o~o daft"pr<'ponontc' 
detcrotlnar u.u r<!cUudo. 

'KC -. DENTEi:. 

FROCESSO N• 29.000·005975/118-ll 

Senhor SecrettÍ.r!o-Geral, 

ASSUNTO': Trata "o prcscntc proces:oo d:;, Ed1t.a1 n 1 249/39, pa-

.J:STUPO 

.ra outorga do 8CM'1ço de radlodlfusio de 8ons e 1magen•(TV) 

na el .. !'-df!l 'Itumb!ara, Estado de Goiá=. 

SINTÉTICO: No prazo l!sUi>uh.do, acorret"am ao chamado as =etuJ.n-

toa. 11nt1dadaa: 

a) TELEVISÃO LIBERDADE LTDA. 

b) 'l'EU:V!SÃ.O ANHANGUERA DE; A.RAGUAfNA L'I'OA.. 

e) BAitRA 1: ANDRADE I. 'I' DA. 

d) OO:t.(s SUL. COKUN'ICAÇ~ES l.TDA. 

~) RADIODIFUSÃO E COI-IUNICAÇÃO l'iLÔ BRASil. L.TDA.. 

f) ~'iioo~ro;lo de ~~ 00 Re.di<X11~ e Not!ctes 

a;} RÁOIO TEU:VISJ.:O !lE UBERL.Ãlm!A !.'11l.O.. 

h) llAOIOOIFIJSÃO GOYANA t.TDA. 

t) RADIO BEIRA RIO LTDA.. 

,1) sPc - SISTEMA PARANAfDA DE -COMUNICAÇÕES LTOA • 

l.) SISTEMA DE COMUNICAÇÕES'GENTRO OESTE. L.TOA. 

;.)'TV CANAL t- SOM E IMÃGEA DA COMUNICAÇÃO LTDA. 

n) RÁliiO PARANAfaA LTOA. 

o prooe111to to1 eJtM1nac1o pela Dirotor1a R11!&1onal 

do DENTEL o• .Qotir-111!!. _(d<>~a.chQ do fl•. 30 e Parecer n• 

Ol9/89o 1"111. 31 .a 6S o pela D1Vi8ão de Rad1od1nlaÃo doatt 

Dop•rtllfllonto ClntoNtação RAD n• 123/89), constatando-ao 

~ue aa entidade• 11upramene1onadas atender ... aos pre11supo.! 

toa do E di tal. 

CONCWSÃO: Ante o oxpo11to, e8tá o proee•no ~~'"' condiçÕes do 

••r 11UbMet1do à eonald11r11ç.iio do ExRtt Sr. Preaidente da Rt.-
pÜbllea. 1 

Braalua, !l de d......:.'\ do 1989. 

'f.!~..Y ... ES~UZA 
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!.!!?..~.!..!.!:!.AÇ!Q, 

o .. a~bo asaJ.n11dos, tl.ir.tqent;es · le')almcnta 
:l'tlllpond.vois pela S.P.c. -- :SISTEMA. Pli.AMli'.IlJA DE Co:'ru".liCACOI::S 

LTDA, c-0111 sedo nca cid~dc de lt\llllbiara, E:st:r~do ~e Co1Jia, deel!, 
ru quer· 

Considerando o intcrcsJUl n.aclonal o a fin!. 
U.d.t«Jo ~ucativa·a cultur.al dos lUIJ:ViÇOlil de radiodi~sio, a 
t:w.!u:ora, o:;uo venha dotar a -torqa para o serviço da raCU,2 

«!Cusiio da sons III in~aqens (TVJ, oa cidade da !t1.1abiara, i:st.a 
do d• C:<>JEs, co:nproAJo:-to~u• • oJaborar U1u11 proqr ... as info"":!
tivos, educactonds e· AO vivo, ~UI111 c:oiiiQ & pub1.1cidada co-.,rç.!. 
al e o "'""'"!ço noticioso,. !la !onno. a c:ontribuir para g dhuran 

volvi.acnto & N'.:.çolio, atra'I.ÓII do «por(o1ÇOIU!'IDnlo inl~l"Al d~ 
l'loorl41'1 braalle.b"o, a-bs~;"t"Vandg_ entro out.ro•; o• •ciJuint.cf. crit! 
ri"Of.l 

.-) pzoafcrô;neia a t<::mll.~, auto"::e•'-o inte-rpa:êô 

te• Meirumh~ a Um de imicnti~aT • cdôi:! 
vidado- 4o h<»n0111 braaileir? o o cleoenvolv! 
aento da• cror•·el$aa produtoraa naciopa1"' CQ'" 

a co.naequentu ampHaç.io do ~l!II'Cf.dO de trllb,! 

lho Ugat'lo • lod.aa 1111 .-tividMe• arti•Uca~ 

b) nspeito iis ·di!erii'Ticiações rfi!'9'lOhab <la 

c-ultura brasileira, procuro&Uldo rel.~o-:ioná.:. 
1.1111= .,. •eu própl."io contexto; 

c) •anutcnçio -de cl(lvAdo •ent.ido itico, J<l2, 

ral, eivieo e pattiÔ~ic:o, e 

4) fÚcdignidltdc da fon~e de 1nfon1açio c1o' 

fato &ntell d4 eraisaio dll ,notlc:-ill e ob$ervS.!!; 

cio., na publicidade, de 1\0X'IIIIIB étic•• indis 

pcn11iveia ii. p.:-ot.eçio do ~b11c:o oQ do. coca~ 
lll,idor. 

A Jn1091'IIIU.Çio- d1. J:rda&Ora t'lev~~:~r.iii atconder i:o 

c•tipulaçõe.s do Re9uhroent.o dos Scn<iços de Radioi:lifusio, as 
•lllr ~dos art.I.'J'Oiil ll e 16, §§ l9' e 2'9 do. Deercrto-Lcrl •n;, 

235, de Z8 ele feveratl."o de 1.967; Portaria MEC/MC Slill, de 21 
tle out.u~ro do 1.980 o P~taiia HC n'õ' 5S do"2'S dt:l 'illneiro d11 
1.,7-C, r.~odific.,da pela .Po~::t.llrl.a MC n9 Sl/112, de 2~"1J,i~ o 
d• l.s-62, - :./ 

A Entidade obr1q;~~-se• 
Quanto .ii PR'oCri>.Ar-iAcJ!ó COMER<:L\1..-

aJ a lt.it.iii-b. i. u1r. m~ximo do 251 
1
"(v1nte • 

cinco Por cer:~to) d• prog;-lll!laçio ,diária, • 

bJ a conuu:cv;ru:- e111 ,.eus arquivo•~ pÕ.1: prazo 
do 60 (IIC:Sienta) di~os, devidamonte' autentt 
cados pelo tes:pon.d.vcl, o:r;; tcKtos d• ~.9d• ; 
p~Oqt<lfll"'<;io irradiada, o:U.scri•~do:ío pOJO d!:, 

a, horas • .. inutos,· para •e-e" c:on11ultadoa 
pelo Org~o Flscalhltcl.Õr ~ando necc:ssb:io. 

C}uant.o llO SERV:rc:o tJOTK"ro~_o_.. 11 t:rrrinora .:::0111 

pro.etc-sc. a dost..in= no 11!ni1D0 Sl (cinco por cento) do h~ri 
rio do. S1.ta prog-ra111açi~ diária Polr• a t.ran•mi:r;;sio de servi..; 
~c:io-o~ , . -,. ,-_-- ,.. --• 

Quant~ ii. PROGRAMAÇÃO §O!JC.\CIQNM .• , a, .DdSS2; 

ra COIIproooc:t•-•• • de:s:t.inar gratuiu.mcnt.o, is llutol"idadc-• ou 
a qu- sull• vetes fherC!JI, pu.. a i:r;rlld!ll<;iiio dO! 11c'uli · pl."O<]'r! 

-• e4uc:acion&1a A:JSiiO dist.l~ibu!dou 

- 39 (t.r:int.a) :a~inut.<>sr de seq<~nd:4 a slli.Xta -
-ttt~rR..- .no hori~:: io que lh111.11 aprouver, denlto 
~~Iodo de funciona~ento da E~lis~·4t • • 

7'S fse':ent.a e ctno;:o l .. i,n~W11, nas .;.;... 

c:cmdiç(>es aos sábados e d0.1ft9os. 

Quanto i p'ROG~c:Ko AO VIVO~- que dillpu•!. 

r• os Pode.r~'• l'iibl1c:os coneed(ont;es, 

Deat..: fon~~~ Senhor Miniatro, p:cc.ete a SPC· 
StS'I!!."'A PARIIWI.IBA o!! COMUNICA,r.J.O LTDl\, caco a.,j.., a escolhida 
para .a exttCUç;:o do acu:viço do- l."li•Úoln.e~aio ~posto no Edita~ 
119 24i/18~ a produzh: uaa proo;rtill.rrP;io din.li.rica • l!lod:orna M 

~e .. i- rd~odJ.Iu•o~ or.dft ."' not.t; c!'~if\111\U II.CrÁ a rt rn~l~ 
~· edue•t!va e drltUJ.:al d~ aei:V1ço. . ' 

COH-lRo\TO SOÇJo\L 

CtlSD Ot Ol11trtRA CAriPOS 0 br-aAilair • caaedo 0 
-pretÁrio 0 portador da titulo 1aitcn:·· ii• 
jl.f2;9.'S1D•400 CPr nl OD.•:U.lll•l5 s C,. I, 
nt 215,.-474 - 2• d~- ssp.:ça, .rtuoidants • do11,1 
ol.llado na tnYoasa Csi'IIP~• •alGa nt 67- centro 
Anápo1ls•GGI 

iiiORPIA CARW'A!,.I«l Dt OlJVCJAo\ CliMPOS, b_z~s~l•Lea, 

c• .. r:l•o:."~z-as.ria, pcrrtalfora do Utula d~ •I! 
1tor nll 2f • .su .• ,l0-51, CPr na 402.1177.6?1-000 
C..!~ ft• 32'5."601- SSP-1i0 0 usiden'ta a daaic:lliJ 
da n• travsaaa esap11• ••1~• no. &1 • e•ntro-
AMpal.h .. CõoJ · 

rM, '•ntra ai, J\.!•to a ecmtratsC:i:r a c:onat.it.u,l 
~~;:;e da voa IOc!ad•ds·poe CIUOtat de r••pan .. b111dada UaUada, CIU• •• 

l'•ger;· pab• el;uaul•s • ~a~dtçôi•s • .;:~U.lnt~a .-, ~'~•• oa1saÕ••• pe.t.a 1,!· 
gislar;;o a•p.Íc::ir-:lc. qu• diri:!plins •••a ror•• aae1at..;rias -

CLÁUSULA PRli'I(ÚIA~ ·ll ao,é}..:d'ada ghe:r• sob • 
clano•in&ç;ll social da .SISTrHA DE: CO~UN[!:ACA'D .C'tNTAQ DE:STt t.TDA, coa S,! 

da a.tsbalad-.,•nto. • toro r~s Rua tn;al>htiro portela nD 2::1:~. 11' llnda.r 
111la 1.,104• C:•ntl'a- Afl;pr:illa- Co. -

tlAtr.!iUlÃ !i(CUNDA.:; O Cap!t.al 10dd . : . .,. C•f 
is.ooo.aoo,oo { qutnaa •1lhQ .. da eru~.cloa)'. divid~do- .. lS.OOO (quil! 
~:a) •,11 quot•• de CzS 1.ooo,oa ( u• •il c:zuz•da•) 0 -c:ad' .. u.s s autiírrcr.&. 
ta~ s 1ntagnU~:ad•a •• -~da carranta do pal•, n'eola d•U• coao sa'l.)u•r 

aoKt QUOTAS .!!.!!!! 
•) t'dt;-;: OUvotn Caapoa •7.500 C~:l 7.,SDijloODO,OO 

-.) lfor•• C;s:r.vaiho do ,Olivalra t:sapo,~o~?~·~'~':" _ _;·~· C~·~·~·~·~·~·='·~D~D=D~,~~O:-
TOTllt. .................... 15 .. 000 -caSls .. ooa.ooa,oo 

f 11) .. 11 raspon .. biÜdada' dos sÓdoa •• ne 
te:c•• if• lagi1laç;o - vigor. li•it•da a bpart;n~·~~ total do csplÍal 
pc:ia1. · · 

Cl!USUlll 'TE,RCE:tRA- T ___ ~to-i- 4bJ•ittito a lnah,l,l 

ç;, a axploraçio da rad.ll:tdltus;'o •onor•• da sona S !•s9•nto ... us "••rv,1 
çali a corra1ai:o.s 1 td1 c:oaos 11rvi~o ·~•c:!al do •Úaica rundanal; 1'!., 
psti~;o ou r•trar~a•l•••o :da son-s' óU llnala di i"•ll•na 1 10ro. d1 l'&d.t:•llf1' 

ru •• o. r:truri-\klwda adueatb••· c:u1turdl • Jnfor•at.lv••· c:!de••·. • .. 
tr.f.ÓU.css1 b- eo•a • e:rr:plouçia 'cc•srcbl doQ I .. IIU-di•tnto, •ad1•1'tte 
a obt•nçãa do Governo f"•daul ds c:anc•a•ãa ou par-i•••o• 111-asts Ou O.ll. 
tra• loC•Ude!S••• tudo de acordo c-a.~. a 1•1íi';1_•.!~a· taQ•dora d_• _••t:r-11 .. 

tl.liJSIJt.A Õu-flfll· o' puro ,de cfunc:io ds soc:lJ. 
dade sar.; oor t.-110 lndatar,.ln•lla tl•r"'t c:~111o lr~h:!o das at.1Y:ldld&s a • 
·r~-:!.r "l-t •t) -t• ,,.~_.·-.cro .,. t,'=''l3 

tl.l:usuu ou1NTA. o 9annt~í ·~s 
aac!ad•d••_ na•a•r proeuz-sdDraa psu priÍUea d .. ato a ·d•·.f.'r;nd•• v••t·~ 
1·.;;;.-~nl~'tr;Uv~ ~--orl"~(âÇ';a>~ta!lc-t~i;·cr.~•r.dO, ft;';Geilà"'iõ!'tõ_plr.·r 

ll!l't•_l'i,' du!o;nsç;o. pr:wia avt~rluç;o oda·M.c., ouand'a .. riÍ -.pn••"Sda 
a fU'ova da n.aclonalldar:ls. 

Cl.~USU!.A !(X':' A .. A• cotas l'll:tra"llltat.has "di 

capital sochl sãa 1na11an.vdl, dll'ata ow :lnd1rot.rl•.,.ts1 bs• cD- l.tr· 
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UU. ~!G .. nÍvaf·l 1 llt.'E'Itlflllr.OI OU PI.-I!JII jl,r!. c'lCI'Io ~-~ll;lln.lti.n-d'o. O.<flt.l!itiii:'.· '·f 
t•reç;,. ç~mtntu•l ov ••~atu;d, do p.r.llh anu:inci• dÕ ::.Ov•rno r•tl•ro 
· g . .l.'l':.!!.~ sfTH"\." fu.Õ ... çlf. di !1!::-hd~d• u::ô; 
•ll'll'Ctda IO .. Inh PilO tÓclOI t'tlSO 0( CL.IIfEIRII. C~m•!JS, Ot:lt 11 lnc.ul!lblra 

di todat 11 opu·1çÕu 11 nf.tit;,nt.râ ,- tot:i•::I•C:• ,~;,.,, 1 pu;.tv•, Jud! 
clal 1 •xh'ajudle~l.dllnt•• a .. ndo •ntuhnt.o Yld~d~ o 1.110 •• n•o~clo• 
eit_r1nho1 101 -lnt•r•n•• da •oti•d•d•r t.i• cO,.OI aval, filnç•, lftdO! 
101 di r.vor, •te. 

•ct.lusut.A oruv,.. "• q..,,.t., •io •l_ndlv!a!lid• • 
não podu··~ 11r c1d!da• ou t.t•n•~•rldal •- o l!l~r111o 'i'ona1ntba1nte 
d! ·ouho ••u;ia c•b•ndg• - lo~•ld•d• d• cond.lçii~a, o dlraito -da prat'.! 
rancla ao ~oe.lo qoa qudn adquir:t~lea, 

· · ÇL.i:usuu !lONA .. Da adalniatudoua da anUdada 
aarillf br••Udtolf rn1taa ~ a '"" :tnva:.Uaur~ no ;e.• roo ta111anta podarit 0 
corrar apGa h•var•• aida •pzov .. aoa plflo l'linlatiirio da& Cr.o•unJca~iialf~ .. 

. CLlusuL~ o{t:JI'I~ o: llnud•anta aarii lavanhdi:t 
VIl b~lan~. - ll da du:aabro,· caba1odo aGa aóc":to_! 'put_aa 'J:guda noa 1111 
•cro~ ou pujuh:oa1 Da 'aée:toa ad•lniat!aOoraa 'tariiÕ jua a u•a retirada

a U~ulo da pro-labora no valor, datal'ain .. do pala 'lagi~lação do i•poato 
11.; _Z:IIif!da, . · 

CL{USUL~ pltii'I~-PRTME.!R~- O hlad•anto da u• 
dea. aÓe.loa niio diaaGlval'IÍ a aoc::ladada, a a~ua "-.var~~ aPur~iga Vil\' da 
balRIIÇO ·aua aa l•.va'rltarii na data do av~Mto, au;o'rapartldo-;· antra oa 
~al'lla1roa, 4uti pod.r;a ••r ada! tÍaoa na aOc:lad'adli." · · 

·~ 

EDI'l'I.L N' 2<49/88 .. I'l'tml!.IAR.\ - co. 

1 DEMOKSTRI.ÇÀO DE !IECUJtSOll T.tCIUCOS 

1 - TRANSI'IISSOR PlUNCJ:PAL , 

2.1 - tabi-1cante1 .TELAVO - 'tndúatrl .'• C<l111.;reio de f:q,uipa..ent04 

,PIU'a. Tel•u:O<WI'Iic•ça.t• Lt-da., 

1 • .2 -. t.lp~. •l~u 'Modal o :, RTV•l000-A 

.2.2 ... fllbria•n'teJ TE.LA.VO - Inctuatrt• e'C<MRerclo de Eql,dp..antoa 

per• Telcco<~~UnÍcaç,Cioa ,Ltda. - -

11,2 - tipo v/ou -.odeJar ll1'V --;lÓOO-A• 

J.l I tabrtN<ote: un'i:G· !.':<10:~ da 'flltl'ltcO!IIunica~Õe• e f:lottrUnica 

ele .Gotáa Ltda.: 

3,2 ..: t.ip(. o/av/ RIOdoloJ , , o4)(- DOC-5 

PROCRAMACÀO 

Ln._abalxo-lu•!'fnadr.o, 41r1aante lea:almonto reapon11~d P!. 

lo :!Slate-a de o:.untea.;âo. Centro Oe .. te l,t.da., com ISI!d,e n., eida

de 'da Anápol1s 0 Eatado de Coiú; declara que:1 

, Considerando ~-~~teresse naciohl!l~-~ a tinal~dad'e edue.! 

tlva a Cultural dos ccrviço!ll dO_ ratliodtt"ucao, • Emlsaora, ca:rc. • 

venha dotcr a outora:a Para o acrviço de -Z.A<!lodU'uaão de G<>ns e 

t,..._ (TV! na cldadl! de :Itu.b.lara-GO_, \ompr~mot_c-•e a cl~bol;'ar 
aeu .. proar.amaa l~to..,.,uvOa, eduê'actonala e ao v1'(o, bea eomo a 

pubUc!dade eoeM~rclal o o aervlç.:. notic!oao, do tol'•" a conlr1!;1,!,!;_ 

1l- pare o-~~-senv_olviacnto da NaçãO-, atra~i• do apu•tciço3.ml!nto 

tntea:ral do bomaÍ! !;lra:dleii"', obaervando entre outroa, os segui!!; 

t.aa cr,l-térios: 

a~ prererl'~ta a te111aa, autcu:es a tntêl'p'retea nac!on.a1s', a t'i.;. 

doi! 1ncant1Var a cr1a,tlvldade d.o ho"'ell tlra.Uelr:o e o desen

volvlllel'lto dae e.mpre::~a. -pr-c;u!~~oras n.c:1onais, cora a.eon:sc

q,~nte U~t~liaçãp do -.C.rcad~ de t-~~alho Ua:ado- a ,todn as 

b- reapeit~ U dÜ'ero~c:façÕt:;o rea:tona1a.·da éultura ·bl'as1le1ra, 

~roourando rehcloná-la~•• a~u pi"Óp~~O ~ontexto~ 

a - .ilanli'te119ào de elÕY'ado aontido ético~ aor•l, clvlco e Patrtó-. 

tloo; o 

6- fldltdi&n!dado da tonto de lnfoniação do tl!-to ante• da ea1s

aão de. not{cla e obee.rvânc-la, na pu!;l)lC.\dO~ de nOI'WIU .• ti

OU·. ind1spen=âvc1o i proteção do_ ,PÚbUc:~ .• do con•=ldo-l"~. 

A prosra•u1.ção da '!'11io~oY:11 ·dc: • ..,('á ~t~ndcr 'às c:sJ;.t'Pula

çÕao do neculat~~cnto doa Serviço. d; RlldhldU'ua.io, asa111 · co...o 

doa artl;.oa 11 e- 16 U 11 a .21 'do Decroto-T.c1 n• 236, do 28 de 

to-verc1ro 'de 1967; Por•arle Mu:!MC 568, de 21 d<J ~tu!;lro do 1980 

o Portaxoia Me nt 55· da 25 de Janeiro de 1974, lllodlficada 

Portaria KC n• 'SZ./8.2, de 24 de aarç-o d11 1982 • 

A E:nt1dade r.obl'1ca-ae: 

Quanto à pubU.eldacSa ~rc:lal 

a) - a llllllt~-t~· a ua ~â11;iao de 25" (vlnte c t:lnco pOr 

CantO) 4a p~ar.,.ação• dl~:la~ • 
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::01 ~ a cOtlatr"ac- "'"' aet!lll afq.u,lvoa, por pras:<) t':o 60 {sor!' 

&oll\t&) d1AS 0 dav1<I*'IIOT\tCI •l.lhflti(:.d(>& l)<olO r"!l'õ'Gn

II~VC'l1 oA toxtos do tod• a p~at·a!'laçii,Q 1rrad1a.:!•, 

,cthcrtmlfl~>d<Jc I"H:OI" dh,, horas a WI1Jiutoa, para •e-· 

J:'e'll eonaultadoa 11flllo Or".i.o Floci\H:r.idor, quando 

nltceui.rJo, 

Çuanto ,.., -C"1'1Ço nottclo~. • ••Ja:;so!f• co~rCHaata-aa a 

dastin"'r no mi"t~o 5" (c_lnc.;;. por conte.>) (l_o horárSo do. SL.IIt pro;;ra

lhi.çií~Oiárht par-a 11 tratlfll'lll•uão de 11orvtço notH:to'ao, 

, Quont<t .i. proa:r-•çio ~d.x:-.:lonal, a omtDe.ora co~r~pron.ot!. 

•• a d<!st io~al' ltl'"&tul tNnantlll, às autoridac!.oa 011 a qucl'l au .. va:a:eq: 

C5.zcrcn~, Rl\17& a trradiaç.iio da lii~Ua pl"1)f1r"-••• e-dl'e•clonala &GalAI 
d1a.tr1bu1dcs: ., 

- 30 C trinta) Wlinutoa de :Joeunda a aa:~~;t&-tf!llra, no hor,! 

r-io o;uo:r lh.ea npr<~vor-, dentro do por~:[odo do:r tune1ona

r~ento da O'llfe.sor•; e 

- '15 (nl:tenta e cinco) lllinuto•• naa 111eafllaa condiçÕea 

ao• aábadoa • do<R!neoa. 

Cl<,~anto a Pn>ar,;,...çaio ao Yfvo, ~ que diaPu:scre• o• l•od•

rcns PÚblÚo:~~ c:onço:rdento:ra. 

lleatn tor'OIIa, Senhor !Ünlatro, proe~~o'ta: o Si•t-,. c.-:a... 
nic111;Ão' Centro Oc,;te ii:da., caso lleJa a o•eolh1de. para a a~~:ec~.~çã.E_ 
do eerv!ço"dc r"d1ocutuaão, proposto no Edtt.ll n• 2A~/88, a produ

zir UIIIA proero.111ação dtniimfca 111 moderna ea técnica ·aa rad1od1t~ão, 
ond• a n,:Jla dominente ••rÁ a t1nal1d-.d.e,educ:&t1va o cultural <kt 

•ervlço. 

Anápol , 4 d~ tubro de _1'0188, .-

o ,, .~((~:~fff 
retor Supor1ntD~ 

TV CANILl ? • 1_o!l. 'r IIVoC[K 

r,A Ci!KU/llfUl;O lTCA 

VILLH.AIIL CUUt.IL!I:AES JCIH011. 0 lorullalro, ci1Yorcla4o, ·a~ 

pras;irlo, reslclanto • clorolcllhtd'e> IlM Coli~la-tor:., i ll.u• I~ n1 ':0 
Aparun.tuHo JDJ, s~to<' ouÍ:a 0 p.;rud'or III• c•cluh de ldanthfaojl• tU• 

·71.107. &><ptdld• pai• Soc:·rataf.h da h1111Un~a l'iillllc:t do "tsudo •• 
Colis. • c.), i. Kf IIJS.J,II.Sil·lt,, 

ftAUlO OE JUUS IOkGES, bi-u(lel·ro, C:i1Udo.; ac:pnoah• 

te, re•ld•nte • do111l~lllade>••• Ani:polls•to-1;•, ii Aua ~lavo ldlfta, 
(lct, I Lt. % • lalf'rO .. t(na'. port•do-r da Cidul• da ld•n'tldade lU 

2:U.20I, o><padld' p•l• Sàc:retarl• d• hgunnça.ftÜbllc:a do l:ua4o •• 
Golh 0 c: c. ft. F. Ut Cllii.SII.DSI-%,. 

Con$fltc,tea 

ietrct si, •. 'n• ••lhor foraa ., .. dlralto, soc:lalll•d• "'!. 
••rc:Tal por c:ous de .-upo'nubllldadfl llalud•, cuJO• nagi)clos 
t•atão soori'Q r•gldos pel .. J:liust~ln a c:o-ndi,Õa•, a 1altars 

CLlllSUU. t ,. A S.oc:ledad• 11lr• aob. a ·danoaln•çi',O de 't1l tAirÂl ' • SOM 
t lfiACEK OA tOKUIIICAÇ•fO llOA. a tar.: c:o.,o prlnclpill objeto ii Insta• 

laç~o • oxp1onçio a u:acuÇ;o do• ••rYIÇo•'la r•dlodl;;..siio.1onora, 

• d• sons e laagens -•seus ••rYifo'- •fln• ou corrclatos, .t•l• , co•o 
••rvlço aspeclal da •1nlce func:lon•ls .-ap•tlçio ou r•transal•••o da 

IOilf ou •lnels "" laag•a • •oa •• radlo.rtfUI;o; a .dos sarYiços de .. 
tilll'loch•••"• • atiYid•d•• cor.-aht•s • c:o• ftnall<hodas •4yc•tlvaa , 
C:trlCUraiJ a t'nfOr.llatiYaS 0 cf ... fCill a'pl~rlõi:lc:llo b&a C:O- & allp}o.-. 

~io G-archt do eaprc::•ndhll&l'ltll. ••dl~nt.a a obtanç.it !lo CoY&rno fa": 

Mr•l <lo c:onc&tlio ot,r per'"l''i'o, n••'• ou'•• OCitf'&l loc:•ll4ad•a 
111114~ 4• ac:orol'o c:OC:. a laghl•fie e•paci'rrc:a rag&lllon llla ••tida. 

CL.f.\!:S.:JL.I. li .., A !oc:l11:d.a'!i• tll'l : .. a s'~c!.,._ e tcfC:III,I da IJ.téd!o;.. :;- ::'"luo•d• 
"tõ•r-;;:;;;;:-;_/h • M.),ro <l'~ku~ .. r:%&, J~r<ll:=t Palf'tip~llt 0 .,,. tc:íL.nl& 

g,_,ri;-,.-ptdnndo &li rir fiH_.III, ••c"rtcõrlos, luc:unah· or_ .agê.,cl.•s •• 

tcodo t•r.-HÓdo n•eloflal, a •••pr.t .qua &·••tio tr.C. col'lvl.-r- • j:<ltlllltl

rc• • l•~tfii&Çi!) &iplc;Tflca do• urvtçu <Ú radlooflfus;'o, 

~t§USULA I !I-< f_!cll.cdado uaa flll•l • ., .c.n;J:olh 1 hu<lo de Colis, 

i ~toa tnt•tlhllio 'ortcla' n~ 222, 12~ anc!.r, sal& 12111, cc11 c.aplt•l
e'Ut&e:ado ela Crt s.oao,coo. (cinco allhõn d& cru:r-t.i_tos). 

CtAU~!IlA IV'" O Foro_ !lo prestontc c:ontnto *o •S. corurca <i~ (iolinh. 
GoUs,-1\UI flc:a •hlto c:of!'l &llctenic> ele qualquer outro·p.:.rl dl.-l• 

C.lÁl/StllA Vt ~o· pruo d.a 4uuçiatd•· •oclcdad' 

4o, observanjlo-la quandO) ela. lua clluolt~çi'o, os 

dflc•, 

tl1lUSVL" VIl -, A_Sochchdo 0 ror- "todos· oJ_ u~Us ee>tl!an obd~;o·sc 

cu•prlr, rltO<'o•••cÍ>ta, tod•• •• lois, re9ula.,entos' • .lnHrut;Õcs vl

t•l'lt&oJ 011 'I,U& v•nha'" a yf~orlf' 0 .raf•rontcs • exc:c:uç.;o -4<:> serviço da -

ra~l.odr!nio. 

CtAUSlllA VIII.~ O uplul so.elal ii. rio. Cr$ 80,01)0,000 (alt,.nta ui .. 

lhõas do c:rv:ralros), re·p.ruei'nt•do por IO.IIOG.OIIO le cotas d4 Cr$ .1 000 

(hu• cru:r.alro}. • flc:a -.,11111 dlstrll>uldo1, 

a} Ao sQc:IG VtLLK"R CUU1All.ltE$_ J01fl0!1, J2,0no;t.O[l cl'a 

.:-otaa de Cr$ 10 00 {hufl! .:tuz:elro), e•d'• ul'la no ya~ 

1or total da -Cr. 72.GOD.OOO (S;tent~ e dois 111-
lhõas cl'a c:ruzalrorJ: 

•i Ao s'õelo )AULO OE JEStl$ 80RC.ES, 8.111)0,0110 d-e cotu 

III'• C:r$ 1,0~ (hur. cruzeiro), c:alll• .,,., no v•lor to • 

UI ,lje Cr$ I.OIIO,IIJIO (Oito flllhÕc:s ele c:ru.zei r os): 

qAUSUU, IX • O ~~pita I soc:tal. __ s_a_.-i lnt+,.~ullzac!'o •• 11oc<i'• (Ol'f'el>t& .. 
do r•rio."~DS no aio cla_ustnatu,ra l!_o c:ontr•to • SD1;; e• 1S/06/8S. 

;:u;usYú X" A ras_ponseblllcl•d• •o• s-õ~los •to:•~ tCr•of do· artl11o .2~ n• 
final do Pa~reto 1>! 3.708·• de l8 <le J•n<~lro lle l.:n,. ê n .. u .. d• i I• 
f"Or"tlflcla tot•l 4o c:lllplul social. · ' - -

cu:.usULA xr - A-. c:ous repras•nutlvu d'o. e•plt•l social s.ão rn~llen: 

v•li • lni:iiiiiCiqnivels dlret• o-u lndlret:. .. onta a astren11eiros ou p•ss; 

- aa J~rf~lc:•s• #ependendu- qu•f'l.u•r alteuç.;-o,<aotr•tu•l• usl.it coao t; 
4• cran•far{nCiil llla• c:OtiiJ, da pr*via au.torll"açio do _poder .cDnc:edent•. 

Cl.tUSt.LLA X li - A foc redf~;ofe s& ri ll!d'" I ,li~ t nd• p~r VllUIAll (lU I HAR;ç;E~ tS,. 
IIIOKt •o qual ••r.ôi conf•rllo:., para •u• rr ••. os pe>dC!:f'CS da 0!1\E'TOll. $11' 

.Pllt.INTENOUTE. funçio •• q11a d•f•nda,ri os lnterusas da soclcl~d•- .: 
luh.o ou (ore d•lo. 

ttlUSULA XIII· O _Direto.- _Suparlntco<l'cnu, poder.; e• na.c d'a .:oc.lac:ta~ 

"'• no.ear procur•cl'o_r p~r•' r&prcscnt.í-lo •• todos os iltOI de lntara.--
10 cf& •oc:'ladaof•• devendo. ness• easo. ••r sollclt•do p•r• tal dasftn,! 
fG.priiYie, autorl.uçio cio Cootarno Fadar• I• 

tlltiStllA 11: IV ~ ! &><prcu&-nt• Yat•.!o aos Gor•ntes c aos lfa•.i ls sá

clos1 qua po•••'" lngr-anar n• soelcofed'c 1 Utlll.r•r••-•• ·b dono;.ln•çio 
tocl•l, •• netõclos, ou doc:u•ento•, .rc.qualq'uc; natureu, alholos aos 

fina aocl•ls, ••sla co"'o &V•IIzar ou •fl•nçar. •• nome <I• soclttd•dc , 
o•rlgaçÕa• 4e t'•rcalt'Ofo 

ctAUt.ULA XV ~ $onente' O 5.Õclo ou sócios. <'apras.ctl.tcndo •alo't't.\.~ 

;;;:;;~;.;;-,od•ns-p/ adquiri.- • .,-endcr; hl P"~cc:a.- o .,d~"'~-· • -~~!'J;rA'l: 
p~lq,?_a.- ~~r••• h11s I11ÕVels 4• utlfl<lada. _ ) :::...~~-::~i 
ClAUSUlA xv'r • lt Htulo•lfa pro licilon, o Olrnor 'po ~.r • r~l'?~ 
l&llllllt& UIIC qU&IItfa C:UjO II&IOf' S8ti ,lUdO cfe C:OMUII a_s.ohlo COlO O$ Só
CIOSo • ctu•l.••rli l•v•d• • o:!.li .. lto da c:on.O:a Onpaus C.u•ls, dentro . ..;,. 

iloa ll•h•• p•r•ltl.!o• p~la leghlaçio •'" vt11or. 

ttAOSUI,.A XVII ~As çOtill 1io llvra••nto tran·s.fa.-fvcls antre os c:oth
tn• •••d• qu• h•J• au&of'lu~io. dos l'od•ru l'úhllcos, O pf'•ço de c•ll• 

;•t•• .natt~ c:••o, ni"o ultr.p.~t•nr.ôi o r&sulut$o 4• iflvlsio do etlyo 1.!. 
,.r.rl.ro •pur•do- na· hhnço, 

r:tlU$UU XVIII·• Os I,Õclo• potl'arto cad•r paru oa & totallladtl le 

Juat cotill a &Uren.hos, ••llante o c:ornentlaee'lto de soliclos """ rapf'a• 
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••~~"U• .... r • .d11 '"'"ti"' uo <:.l;;>ftal 11ocht, "•••• que •lltort:eolo pelo P:: 
ele r •C~>nc~lll•nta, 

Ct.J;ti~UlA XlX'~ o G<ucTr.lc. aochl u•ln~ldlri c:oio o .ano clyll, r~o rr .. 

do que I a cri lt"antalio o ~•'""~" geral Ôl H>deÕhodc, Ce»~~o da hl, '"!!. 
do qua ps hu::o1o ou prcJuho• ~&rio I'Opartld'e>~ ul,l Ulf>Ortedol pclo1 •! 
c: los ti'• proPorç.o'dt &11fl• c(ltu, 

, Ct.lU~\IlA :t'l( ~ 0'1 cc~oJ niõo pr ... •hto& no fr'&lentf; cont r11to ••ri'<~ rasol 
'yi.Jo• de o~ro;:ordo c~;.., oi 41•poeltlvoe 1cval1 q1.1c ro1111l.•"' o (llnt.lonlliiDn

!'! riu •oC.hd.adn pvr ectu d• rupon•ablltd .. d• ll<dtada, pelo•. qu.als 

• aorfc,.(acla &CI''I!Iii'Cri, e !&gunolo • lagl•l•ç;.., o:n•• dlu:lpllna a • ..,.c.,.

çóio elo urv~ço de- ra~l~dÚ,.;iío, 

( f'Or •••''" •~t"ar.,·• Juti.oJ fi C'Ofltr .. tacfor, ~'~"""•~•• ob 
tllcr~f•t".o pr~~~n_u .lt~U~uManto, 011: ~ {qn•tri.l} vl.u of•' i11u•i t11o; 

• fÕrtt• 1 !" fl.ll•l lido • •chacfo conro~111• 1 antn .. • Junu•••a• tt;~"' a1 t~!: _ 
te111qtlh'•• • ·tudo pr • .-.nta. · 

rv Cll.lrAl : - SoK r: utAGE~ llA r:ot~u~~Ao LéTOA 

~<T.ni'Jo~lo< \iíifN"d •'Nfi~ik 
DIR.PO!t SUP!II.IttTEJIOENTE PIII.ETOI; 

AUtdTUII.A COHEII.CioU POit Q.Ullt Df Utii.UT01 I!Ji'i-" ft...'li<.JJ-'1.~~. 

~ 
WI.t.l'JU.K (i'.'IkÃI'.Kt:<: JtlN:I:OH, Jn'a&Ue!J!'O, 41VOt'C'bao, o.:~pr.!! 

a&to, raddento • 4o::tlo1ll:a4o ea. C011n:tt.-Go1liia, 11 r.ua 14 n9 '!:• •P"r

~nt'l 303, Slll!1:oS' Oo&tll, pOl:U!!or da êi<!ul• d• Id•nt14114111 H» 11.1?7 

•XJHNl.ida pala se;ct"•Uria 4• soqur•rv;:a :PO.::.uca do E&bt4o 1!1• t::oU.a, 

C. !""· !'. HO OlS,;nO,Jll-t'• 

PAtiJ.O ~r: .ti:Sa$ }I()SI.Ql:S, b-ra&1lc1ro, ea.o&4"o., •c6no:l1s-ta 

.nost.!cnte • do:~~1c11illdO e11. 1.ni?QlJa-Go1;•, l Rua Olp.vo "bat1&tll ~1. 01 

Lt, o(, llaino 3at1at-., porta.\or da Ci<:lula 4"9 l"C.ont14a4e N.\' U$,1~1 ~!. 
~!!!1da pela r:ac:t~.:tarh C!a Be?US'ança ?UbUca 4o l:att.do d• <k.iill, o 

e. ,p_. F, N9' O·Cl.6111.~•1·Ui, a&:to. ~!>Oflentoa 4• aoctcch~• ~ll<t 91c-• 

Hb a 4onoa:ln•çio di 'r\r c.utu. ' ~ 1i0!1 I: ~Ge~ DA ca.i1JN1Q.Ç~ L'tt.J. 

00:. .~ .. ~ Atawtda Co:reovado a/A - HQ.n'O do ~nd.nlu~. J•r41M F•trópo -

lia, - ·coUn.1a..oCo1~•~ • (11:l.a1 - AnlS~Cll.a, eatad.o d.a Got&a,.. I 1\ua J:n_ 

.,.n.bo1-ro Portda 119 ~22, 120 urlar, aala 1:101, contra, co. CO:J";:c:.to ~~ 

chl at"<JUiY·•do na 1unta COlllaretal ao J:atao!lo l!lo t:õoi,C.a, eob N? 

sa.:t;oóunt.l • ~2~t,OOl'ti07,2 o:r.: 11-0l~as, reao:l.\'"ea c:~ .. ·~ •c&r6'o 

alt•rax- a et.A!1St!Ll t!TI!-JI..d'Q r:ontrato P:oc1a1, qu.o p••••rl a te:r a . a•-

9'31nte r<f!4•7iO.r 

.cr.tusotJ\ vt"f- o ç,.p1t.1 · locial aad. alUe-do de .c:rJ so.ooo.ooo (Of 

UQt• ~UhSea da cru.·e1-roa), para crr ::iiSO,o,o.ooo (Du~eatN • c:1ncoer~ 

'te •Sl~Õea o!!CJ Cnt~ttlro:!) 0 ptOV*II1CintCI 4tt I.UJ;SC~Dto da Cap1t:alo 

o c..,tt.-.1 eotrl tU,.l.!Uo .,. 2SO .ooc; .o o o (DU:-.,toa • · c:t!l 

c:oQ<:IrQ;ta .. .s.lhõ.•) "• C!l')ta•, .cada. m~fl oOCII o •alOJ:: v.,na1 da crr l,oo ftt= 

~:•JroJ, 11ae1» 41at.r1bv1doa entra oa a6o1oa coUot.&&l 

CO::IS'l'A$1 

'lrtt.LX!'Jl. GUlHA!~a JOJ-l:ro~~: 

-~1 

225,000.000 

2S.Nl0,000 
:::so.ooo.ooo 

V~ Cri" 

22S.~:l.OOD 

J'ADW m:- .n:sus :aoru;rs: 
To T í. t..,, 

... q"inc:.l•··· 

~s.oao.ooo 

';,S!I.O~O .COO 
... "b ••••. 

6 •umonto do capful, t.ari reatl;z:iOdo~ ... g~iil\!~~.··!. 
___./ ..;.."ll-"ê7 

SU: (elfu:o•llt~t por eento) nuta of.-u. e111 f:IOcocl• c:prnntc no P.iit;: ~.,.c:· 

.so~ (clnc~enta por ~•nto) ret.tantu '"" IS/06/IIS, flc:anlfo ... ~S 
~::l.&:uJ"Iat..ofo tor~tra~o. Sod•l ín..-ltuecfu, 

t: por ct.tar<rlll JuFtof. • c:ontratados, aanlfar.a.r.~ datllogr!. 

farO pr•Fontc lnUI'ullento .,. Qlj (quatro) vles d11 TIJull, teor j>. loU!Io 

• q11at lld'o • •cll•d'o c:r;onfor••• as1-ln.a.a Junt•••nt• eo11 as t•Jtc•"nha•, 

a tlldO pr•lont·al-o 

18 do J•nelrtr da I.U8S 

r:idi, ·. 1:>- . . '"""' 
~ 

Tlf CANAl'- SOft ( IK.'-CEii tlA C.OKUNICAÇ;I.O LTpA 

Vi~P;tr Gt~fr~uN lO R 
D<lltETOit SUrEI!.IIITtiiDENTE 

. 
. ... i 

WlLT.PUI.R GtllMI\R);&s .l"UNIOR,bt;uUei:ro1divor o,e.,p-rulirio. 
reddente e doml.'E.thado em AnJípolia~Go1i,.,i~fua 8Artnlo,.eu
Gusl!liio,(ld. U Lt. 24-lldr:ro .Jun4i:.e.i 1po:rtadcir ~ ... cédul& de 
identida.de n9 7l.l.07,expco:Ud• P•l• $ecreta:r1• de $e-;ur11nÇa 
l'libl:Lca do ratado do Go1Jis,C:PF n9 O,S.390.9ll-4~o 

t:ºrê!~!1~~fY!a~o~cr!~~~~~f!~~~~i~~r~~;"gi~~~1=!~:!;t~: 
01 J.t. 04·.D&1:rro llati,;t#,portador dll eédula de id~ntid:11dt'' 
n<:> 2]6.20l,cxpcd:ida pelil Secl;'et .• u:ia ~. Sequranç~ p.;~uc~ 1 
cto :E:atado de Goiis.c CPF M• 041.818.081-.fSI,sócioa e~pr:mcn 
tllls da. oocied.ado que qil'& aob a dcnominar;ão d• ~TV CAN.U. J 
SOM E lMAGE:M DA COMtmic ... çXO LTD.AMzçom sede i Jlb.me.!a co~co 
Y&do cln<:>-MO:rro do l'lend.anh•,Ja:rdim pet.rõpol!"S 11m C.:.Hnia = 
Go1ia ., til1al el!l Aniipol1,;-Go1lill,i :ru• En9enhe1ro Port•l•' 
n? 222-129 anclar,II•I• l:ZOl,ccntro,colll- eontrato soeJ..d ar -
qu.lva.clo na. Junta Come~ci&l do Est&do de GQUis >~ob o n9 •••• 
S2.2.00C ,ll'3SI • .} e S2.9 .OOl6607.2,eG~ lli0118S. 

~:~!v:s~: ~=~: ~~~l~!t!!~e~r n; ~~~:~~· 4!l~:~~~:~s~~l~:~;~a! :~!;i~ 
4&da 1 cliucul& Ytl: pelo col'ltrato ori-;inal.e &C:l::lll!sc;cmt•r WIWI. noua cliuaula 
na aocledade.Como ac9u•: . 

l - P.\ RETIJ'IC.\CJi.O-, A nodazão d•d.a i c:U.u.etll.Í VII mo alter11çio cont.u.t.ua.l" 
j.'l• rotroeitlldA,ret'ere-ae .. cláusula VIU do cQn.tr.&tQ or.1gf..nal~qUtl uata 1 

.to c:•pital social. · 
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cW::!,!111l.A 'IJt- A •oei•",""•f'"l" i.odol 01 •ou~; cot1ntas obr1<,;"-•e e ewo: _

1 
ct4us.uu, TI _ Elf• de~<OJ'ft!'1(:h tla prtl.ent.- 1i:lttt11ÇIIo, tlc,.r;: ll<l't'H'i 

pr.l.r,i"icio"'i"õii .. ..,cnl.o>,tod .. ~ ~" leiJ,~ttçul•••••mto• o iru:truçoil v1o,~en•e• ~U'/ ------ l -
qn.-. •1,. 11 M"'., vs 9or•r,rc! .... cnte1 i .,;;:!-<:.U'("'-' .-f~ .,.,:r.;1_,o ., .. r .. ~io..!lfu 11 :;.-,, !C. uu::t.•5 IS <llv ul•' VIU = Xlt tio tontrUf) SOt"lal, t~ue pliO::.Sil' o I 
ccndo q.:e 01: ....,~·• AcW!inio:~r.ad.:.ru: dcv"r"!!o c.:.~ lorAnil.:oi~o• nato" ct III-;; • t..-r 1 ~oo·p.o1ntll !Cd3ÇIIO: 
11\l&l inVI!Jlt lol.lrt'il no,.. e.~r<;Q.O: HOmcnto:. ocono>TI>.Q Ay5• h•"<IH"I!IIII 11~0 •pro 
v~clo• po1o Min!nério dll"' C:OIIt:lfli<JAÇÕ<!~. 

00 ~ci1'.SrH-\O- J\ .OcteJec!.: u~_olvo cr:illr .a c:Jiu•ula XXI no e:mtra~ 50· 
cú•i c:t>IA .,.$co;~uir.tc rrdA~.io• - -

CIJI.USlJT.,J, xXT· DI: eol'1= ac:ÕJ:'dO enl!J:'oi "~ pArt..-.r:.,f1eo t"r;t.eb.ele.::11o ent.l:"e 
õ~cíil';Ap.roiblçi<;> dct -ãval1s.er,a~1o1nça•· ou abonllor,P.cta~LO e:>~ o;:irliter' 
f+••.;.a.l. . 

l:: por catare~> justos e <:Ont.rat.&dos,aallin.MI. o s-resento ins
t:r\llllcnto em.· OC {quat.J:"O) vias de içu~~ol teor a !oriD.,, junt•menl~~: cnn. duas 
tt"&tcmúnhas:,p>.•rlflanc:cendo truolter•daa as; dcllli\111 c:lÃu•ulaa nio eontrarl!_ 
da• por ostc clbpo~::itivo lc=<;~al. 

Goiãnia, (GOJ 2S d.~ MarçO 4e 1. 986 • ,., 

J,SSTNA'l'UAA ~RCIAL PO' Oti!:M D& DlREJ~ • 

W CAN.._L 9 • SOM E lM.>.G!:M O~ COY.UNICAÇ.(O LTDA. 

IJ.'-.lj~W."v\.:..;\1 
fiLI:PJUfiu~tilliwR . 

L91--.~·-

lV CANAL 9 -, S0H t 1-iA_Ctlo! O~ C41-\Clt,tJ~I'C~ L TriA, 

9UARTA Al.lCRACJlQ DO CONTRATO SOC'JAL 

·W!llaar Gui~trllo5 Jtlnlor, brasileirO~ d.l.vorciado, empre
s:r!i.rlo, residente: e dQli\Jc111ado t'i!l Coilnh-CO,- • Rus i• III~' 9:;, a
P,Irt&.mento )0), Se.t.or Oe~te, Portador d• C~duia de ldenuéla'de no 
71.107, c:xpl!dlda pt-11 ·secrctub de Se'O)vronç;a Pública• do Estado 
de Co115, e C.P.r: nlt 0):;;)90.,.1-•t; P•ulo'd~ Jesvs. Oorges, bn
sllelro, cnado, e·cdtl,om!:s.la-~- rC-s.t:dente e -dDil"le111a-do ;;;.- A"nllpolis 

CoUs, • Rua Olavo Bat1st•, qd. "o1 - tl. 04 ~ Ba5.no ·eatht!i• po,!_ 
tidor da· Cl!!dull de fd-e-ntlPadC ni! 2)6.201 eicPêi:lldã- peh Secretarh 
de ~eguranç• PúbUca do t5tldo de Gollfs:- t -c:P. r. no õ6i.8li.Õsi-A51, 
sócios coi!lponentes da s~cledade qvc gir'a sob • denomlnaçllo de 
TV Canal ,. - So• e leagc:• da Coaunlcaçlo Ltdo., c:o11 sede • Ala .. e
da Coreovado,~s/nll':. Hórro do.Mc:ndanha, J.ariU• i>ctr6p0f1s; e11 
CqUnhMGoUs, 1: rilllll C:lll Afl1polh, E~taél~ de Cf:IUs, • Rua Engco
nhcrlro Portela nv 222,•1211 andar, sala t20f- CentrO, co• Contra 
to sochi a:~;:q'utvado na-Junta co ... ~relal do- ~stado dco·coUs, sob ~ 
nl:l 52.2,004)731',1 1 52.SI.,QOH;$070 2 011 lllol!f5:;,re~olvc:ll de COII<.JIII 
acordo altcrar o :rc:teddo Contrato Social, d'e.·acori;So coa IS sc
guJnh:s c:l~v~ulas: 

CLAusuLA I - flc:tira-se da r.oc:!edade, pagos c i!IUsroUos t.odos 
seus haveros e .1nt,~r~ssc:~, ~e~o prcs':nt'o_ 1ristru111ent __ o~, • o ~6e!o: 
WILlMAR CUlMAI'IAts JÚNIOR, que· postu1 !nteiran.cnte lntegulhltfas 
na sodedatfe )60.000 (tte:l:entas e sessenta •ll) cotn no va~or de 
t;r_$).11!:00.0ÓO,OO (trh ~llhOes e seiscentos ,.u crvndos) que cede 

• transfere Ir. ClEONICE MARIA PIRES MARTINS CUI~R;I\ES., bus1le1n, 
easada, tuncfonfrh pública, resldent? e;-dor~~lc:1ll'ada • Rua 1 , 
na •ao, Edr. Tl'lnl, apto 201 - GoUnia-co,·.cartelra de Identidade 

. nlt 77J..71:J w 21 vla, e~ped!da PC'la' Scc:rehrh ó:e Segurança Públi
ca do Estado do ·coUs, a C.P.F. na u;~.914.701/72, 

Cl..tíU~A 'JIU - O Cl!pltal Sochl ser• albroclo de C1S 

il.ooo.ooo,oo {quatro m1Jh!lrs 9e.cruudosJ puÍI CzS\!!o.ooo.ooo,·oo..
(C'I.vlnzc lll,lhOes de crurados)., O eumento CIO CIIPHOl Qve totdhov 

O 111ontente de Cz$n.ooo.ooo;oo (ói'ilc r:dlhôes tJe crvZ'&~, ~ 
dhtribv!do aos cothtu 11 ptoporçl!o de cada u111 no ei'P,HIIl da E"'· 
pres111. O çepital sed ó'lviélldo e111 1:0.000.000 (quln!e- 111UhOes.) de 
c-otas, cada l.l!lla co11 o valor vCnal de tz$1 0 00 (hul'll cruzado), -.si.JIIl 
d!stru1bu!du entre' os sócios cnt!st.s: ' 

COTlSTAS l.rll DE COTAS VJILOR EÍol CU 
~~la Plies Kart1ns euim.:~r~es 14.SJe:;.ooo u.:Ja~.ooo,oo 
Pavlo de Jesu'!o Borges 1S.OOO 1:..000 00 
TOTAL ••••••••••••••••••••••• · •••••• i 1s..ooo.ooo 1~.ooo.ooo,oo 

O aumento do capital serf realizado e fnteo.ralindo nu, ta ~ata,e11 
I'IOeda corrente do Pais. 

cu1.uSULA xu -.-A socJetlade ~er' adraltlistra~~ _f:'Dr C'leon,! 
cc Mar h Pires MutJns Gvlmarles, a ·qual ser4 eonferido, p;~ra esse-· 
1):111, os podeu!~ de Diretora Superln~endente. fuoçllo, em q'!c: defctn~ 
der' os lotereues da socied;aclc: etn Jvho oú f~ra dele'. 

E por estire• justos e c-ontratados,, lllndQra• dlltilog,ro
far o presente ln!:õtru•ento e• 0.0 (qulltro) vias. de Jgual teor e 
rOr••• o quol lido e achado eonfor-,. a nina• juntallieote coa · 11 
teste111Ünha$~ obrlçarnf.:.~sc: 1 eu11prl-lo tleillll,n.te C:fl 'todo:~- o:s =eu$ 
tC:l'IIO$; 

t:oJlnla, 27 Cl~!i $Ctl!'r.bro de 1980. 

~-
Paul!' dt:' Jesus aorga:s , . · 

'·' -::-------.,.--

2.) ,-c:-~-,---,----

OE:MotfSJRAÇltO OE RECURSOS 1~CNU'C1S 

TRANSMISSOR fRlNCIPAL 

1.1 - tlbr!c:ante: l'rlA1(0- Ind. oco ... de Equ!pa•c:D!:'ó$ 
·Para Telec:olnunlcaçees l.td•. 

1.2·- Upo e/ou ttodelo: RTV-1000-A. _ 

TRANSMISSOR AUXILIAR 

2.1- hbrlcaote: TEI..AVO·- lod. e Co11. da Equip1111entos 
,pa,ra Telec:OIIIunic:açllcs .Ltda • 
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'·1 • fellrir .. r.t~~:: 'I[NTf:C - tngl do Tdec.:JMufoJeaçe:cs r. 

Uattónic.:a de cau~; Lhlo. 

P ft O C R " H 1\ C ~.o 

O ebllx,o~a:"&lnlcio, dlrlgcnte' legal"'l!nte re~pOil!õivcl pela 
TV Col)ll,, .. so. 111 ltllage• da Co~n.lcaç•Q Ltdg;., coa sede na c.Sdedct 
d-. cOun~·~ E::~ohdo dtr Colb, deé:lau qu•: 

Coru:Hhrrando o lnterosrut nacior'ld e .• rinaUd.:~d• Cdlolcat! 
va • cultu,ul do:~. :u:rvJr;os 1;1~ Ud!od~ru~IQ, ' E•l:;sou, caso )'enh• 
d•tu- a outorgl p1r. o scrvlr;;o da ud1odlfusllo. de' 5onf. e_ÍI!"llpeos OV) 
na cJdada dí Itulillllru·,-co, .co~np~onaetfl'-scr .• ehtlour seus progran~ea 
1nfort.~aUvos, educ.ac!(lnab a no vlvo, bc• co~o 1 publ1c1dade eoac!, 
cial ID' o $U'v1ço noticiçlso, de ror"'• • contribuir _para Q desenvoJ.: 
vlaento da Naçlo, •tu\111!5 do aperre.tçoa•cnto l.tlhgral 'O'o. hoaelll 
bradldro. ob!lier~ando ent:~ outros, os seguintes er1~frlos: 

,. ~ prefer~n.:;h a, toau, autore.s e .lnthpretõs nac..tonah,. 
al.t• cfe .l:ncentivll a crhUv.tdad! do . ho .. • ttus.lh! 

. ro a' p duenvol,v~•e:nto das t111pres.e.s produtoras nldo
-oa_ls,. COfO! a cot'lsequente IIIMplll!ç•o do •ercacfo d• trlllb,! 
lho l.~~ado 1 todas as aU.v:ió'idu arUstJc•s; 

- re:r.pe'Jto h àuertltlchç~u regiof'lds &a Cultura bn~ 
,sili!!'Jra, flrocuuf'ldD rc:laclon•-1•:~ •• sau p:rórplo con-
te:.:to; 

c - aanutençto d~ elevadb sentJdo 
patrl6t1co; 1!1 

c.[vJco a 

d - rJdlll~lgnidad~ da ronht ·de 1nforaraçlo do_ rato antas da 
eatu.lo d' not!ch e obnrvtt~ch, ·"'ria pubUc1dada de 
nor.ll'lu i!Uen .lndbpenf. .. vah i. protl!ç'o do púbUco 
• do consu•Idor. 

A progtlfltçlo da e•lssora devu·lll' atend11r '* ostipulaçees 
do ftaoÜh•ento dOil Serviços de Radiodltuslo,. •.s,1M COMO do:l. att.toos 
11 • '16

0 
U 1~~' a 211' do Oeerati:t-11:! 111 2!6, de 2_11 da 1'eV~:rdro- da 

1t67; 'f'oruru i.cEC/MC 56ll, de 21 de oútubro de/1,110 • .f'ortuh HC 
n• .U lia :t!l de janeiro da ,,, .. , l!lodit!cada flt!l~ Portarh. MC nll)2/ 

1112, .(~ 24 de •arço ele "81. 

A Entidade obriga-se:.: 

Quanto 'a, pvbllelda(l~ e.orerebl 

a) - a lbiU-la ·• u• ••d~no lia 2St: hinte • cinco por 
canto} d• progrua,aO d~lr~~;. 1t 

b) - 1 conservar e• seu,: lllrqu.1Yos, p~f pra:ro dei oii!O hes
scnta) cjl,u 0 deddPe:nto autcnticadoll pelo responsl
vol, oS textos ele toda a progruaçlo:lrncflada, dJ.c
crJIIJnados por dla, horas e .,ln~o~tos, fl•r• sete• coe 
sulhdos pd!) Otglo F.tsc.tludor, quando nec•sslr10, 

.QUal'!tO .O $tltVI'i,2, !!.'ti~• I I::Mil!nÚ COIIIprO'IIfltot-U I' 

cJ(O!•'Ur~llt no .{f'lÕ.IIlQ '" (dnt:o por .::.:n~o}'d!l" hor4rio de sua' prooratl!, 
tio dUdr. par& " h.Cnso:;l.u!lo do: uu1Ço noÜciosô~, 

Vúanto • proor-"aÇII~ ll'clr;eaclonal, I tmluora CQ/nptolllete
, •• a dul1nat ';ltltUHI=:tmtll, •s autorldadu ov a que~:~ $.\lliiS veu:s 

rJ.2:C!'tll-11, p•tl l JrradhÇIO dtl Ulll pro~U .. &$ e(l' ... cac!Onail Ut.illl 
OJSltlt>uldos: 

~ :JO (trlntl} •1nvtos de· segunda ; 'sexta-rc1ra,no horh1o 
qu• )he~s IN'l?vtr, dentro do ~edodo ac runeion~unento da 

,EM!iaora;- a 

- 75- (*&tcf'ltl o cinco) llir...,t(!s, nas •esm:u cond!ç~es eos 
- ,jb,.doS O do~J~Qoa. 

Quanto lo pro9l'••BcJo ~ ~. o gue dlspu"uem "' Poderes 
PUblJi:os concadeo.tell', , ' 

Deste ror-.a. senhor H.1n1s.tro, pro•ete • rv Ccnal 5' ~ so"' 
a J• .. ge,. de Cosr.uniclllçlo Ltda., ce.so seja 1t tseolh.ld• par~ 1 execu~ 
çlo do ser~rlç.;:. clu :tadiod~fuslo ~roposto no f>111t•l nq 249'/.06, 1 pro 
cfvz1r ui.• ~rogu .. açlo a1~1111Jca • 11odc1'n11 e1n to!:cnica de udloouu:' 
''"•· onde • nota do•Jnant.e ser.i a t.1nttl1d•cre educatha e culturc.l 
Cio servJço, 

.... Os abaJ.io-assinaó'oa, lll.l:r1gentc5 legalraento ret~ponshds 

~lO PAJW.o\IBA L'l'DA ., COII S~(So na cidade d • 
, [t.t•do ele ~olfs. cfcclan• Que: 

tonsJdttendo o !nteresse nlc:lonal e a f1nal,10'adc eaue1U• 
,.·, • cultural dOtl serviço• da r&d1ocllfv&to, a E•lssorc. ca,so venfla 
ae-tcr a outorga pua o sardço O'e udlod! (u~Jio ~lovi•io c.raçio 
na c.ldadc de It.ullb111ra ·, cOl!lprD•ete-s.e a el•botar seus progra•os· 
Jo.for••Uvo•. edue•cJoneis e •o vivo. bllll COfiO.. Publicidade c:o
•irclaÍ • eo 'sér"iço notJc:Joso, de for"" a contrlbulr para o <desen
'volvJ•ento' di NIÇ(o 0 .attevl!s c!o aparteJçoaMiento lnttogrsl do tlo .. e• 
btasilaJro. obun:·v1ndo C"ntrc outros. o.s seguJnt.e• cr:l:tlli!r!os: 

•i - pre:fadneh a te•u. eutorcs e lntlrpretes fllcionals. 
a fi• de incenthar a. CJ"1at1v1d•de do ho111e11 brasJ.le! 
1'0 a o dltsanvolybtnto "" rlilp:~;'r:saf pt'oclutoru nada 
Ntf. COM; • consequ,ente aillpU.~:Jo do •eic.ado da tr•: 
balho Ugado • tod .. ai .. UvJdacleS;, arl!sUcas.; 

bJ - '"P•lto ls d) terenc:i.açlletl re91onefs cll cultura bra
•.111'1ra0 procurando .t.olacJon4·l•s flll. seu pr6prlo coe 
taXtoi 

c) •· ••nut;ençlo de tll$vado &ltnt_11fo· fUco, •O:ral, c!vlco e 
p•t.tldtfco; • 

d) • tJdacJ1gfl1dsc:fe da tonta de .1nton•açlo do rato antes 
da e•!ulo d• not1c1a • observancfa, na publicld•O'.t, 
de ncnu. IUcu Jndlsprndvds t protr~lo da pübll
c.::a a do eonsu•ldor. 
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A Ptt!Qrttro;:io da ~111UOl'l dever'\ otcor;cler b~ -'Stipulnçtlelo 
do R{!guhu:umto ~çs S!i'.rvJços de Radj:(ldlfu$l'o, ouoll!' COI!1o dc.s o"ltJQ)l" 
11 o u:, S$ 1" e 2f é'.o Decreto~leJ nv 236, Qe. 28.de revcn·iro. .de 

"67; l'tlrtarlt MtC/KC !>68, dco <-1 de outubro t!e 1~61) e Portulh MC 

nO "!> de 2) de Jandro do 1P7•, II!O(Il1'1cadt~ p11:h f'ort:.rh M"C nO!I:U 
t.:l, de 24 de rna:ço de 1?82. 

11 E"nUdodo obrtoo-u: 

Qv~nto k publieidl!dt'. éo.,erclal 

a) - o Ú111JU-b. o um .. hhlo de 2~:11:· (vint!l' e c!neo por. 
cento) da Propra11açU~ dUria; 

b) - • conservar et11 J:.tUfi orqulYos, po·f pnzo d"t 'to (so:s
urltt) dias, 'devidam:nte outerit1cad0s pelo ,respon,;ti"

vel, os te~etos de todo 1 progr.i.niltçlo irrod!oeio, tJ1•
cr1minado:s por tUa, ·horas c ~~>inutos, pu o ae:rc111. con 
sulhdos pelo .o'rolo F'lctsUzadO:r, qusndo neecsd:r.to: 

Quanto ao urvJco hoUc1o.!.2_, a EmbS:O.:ra conipro1·u~tO-n a 
dutlnar no m.tn1111o' SX (elncb 'pór c;ento) 'do t.Ôr,rlo de .sus proonm.! 
çlo d.UrJI pua 11 tnns•lnii.O: de s:cnlço noUcl~s.o. 

Ou.nto ._ nrognmacllo_ cdusDc1onel, 1 ·E~:~.tssora comproaue.te
_sa a des.Un1r gratuJhmente, h suto.rldndes .ou 1 que111 11ua:r. vezes 
fh~:reRI, para a 1rrad1açllo de seus progr•rroas. cdueacJonala assl1:1 
dhtrJb.ul.dos: 

- )tt (trlnta} 111Jnutos de segunda" a $c;"h-f'e.!.ra,no horliio 
que lhes aprover, dentro do pe:dodo de f'uncJonan~ento da 
E111Slõora; e 

- 7S (setenta e cinco} r~lnutos, na, !'lesmas conll1çeea sos 
$lbsdos e dol'lingos. 

Quanto I pt'(lqra.macio ão v.L~~e d1SP2. 
••rn 1:11 Podous Público• eoncedon.tca. 

DeSta CO:riiiilo Senhor K1n1.tro, pJ:"omete a. 
IIADIO l"AR1-...-A!SA LTD~, caso aeja a aaeolhJda pa:r:a a oxect~tçio 
4o'So~viça .So :r:adiodifusio 'l'elcvi.oio Geraçio propo•ta no EcUtl!.l 

n9 2-fSI/83, A p1:0c!uz1r Ulllll.'prog-riUitlçia dJni:aica c 1!104arna · e• 

tien1ca de ~a!!ioc!Uuai~;. om1e A nota do"'Jnãnt:.- S-a-~1· ~- f.i.nalid!; 
(lo educativa o c:ultura].. elo ae:rviço. 

.1 - !R).NSI'IISSOl\ PRINCIPAL 

1.1 - Fllbrlcantec LYZ - I>:LEC'l'PONIC L'l'DA 

1.2 - -TJ.~.e/ou 1110delo1 AV - 2Kif - v 

. 2 - ,.ir.NS!'ll.SSOR AUXIL1Aft . 

2.1 .; Fabricanttn , , 
2.2 - ,.Jpo e/ou JIOdeloJ 

l - .!.!f!!!:?. !J;JW)ti..:!J!! 

•. J:.l - r•l:>l:-ic:.ntc• LY'll - rtECTRaÚc L'I'DA 

3.2 ~ 'l'i_po •/«:~ II'ICitddo: Sll0·2-04-XX 

Itumbia:r:a, 21 do Olltub':r:o do 1.9811 • 

rl:lttll.l!.·'• f.tTLMÇ.~;) 1"1(, CH:Tr..IITO SVUAl Dt 

TUIVI~I\tl ,v;I!IWGI!I:~t\ 0( ,1\P.IILU(IIN/\ l1111> 

Por·etta" lnnrU...nto p.rtlcut ... , rwliA Al.IC~l ~\, 
~rnllrltl', cn•d•, "'"""''.ir:a, rc•ldcnlt. c-'tiooo.!dllads ~ 1W1 ~ n<i 32D•qnlro 

&;olini••Co., C1rt. ld'cnt. n! 1~7.U5~SSI>·Co. Cf'r 11! 0026~~921/ÕO, TASSO JDS(· OA C~ 
11.1\AA, b;•,llel.-.;., u.udo, e.-.:.u.;rro, ruldc-nte c domlclllldo a Rua 125 ,.~·,~ ·Sctr.; 

·s~l u• Cola..! a, c.rt."lftM. nt 19.681-SSI>·Co, c~r n!.002tí9~221/15, rnHANPO Cf..III.I'J, 

l>r•tllclro, t••~. e>"9.rc•i.-!.o, .tc:ildtMe c dololdlhdo·a ~ua 16 "~ 8~.- ~Mro e:o 
COoli,.,h·Co., C.n.'lder>t." n~ ~3.n~·$SP·C<I., CPF "' 005111Ul1/!11, tiMC.OS TAO!U (ly::: 

r.A, brnllf"II'O, ca~oJ<b, croprnirlo. resldN•U• c: <l=lcllltodo a R~• 87 n! 21 • s.,tor• 

$"1~· ~·., Col inla•C-, •• -Ca~t;; f~"t~ ·,._~ !i9 -~S3·Ssr·tct., CPt "~ Co~~G,I21/I~, l'IÍ.R!A 'i 
liA C11.'1~1\A, br"aol!çltoJ, (H'I<f~, C"'"P,..~.irh, rcsl<k,/tc.e d~.idliad~ a ftu" 2 "'321.· 
c~ntro, C.,li.,l.a·Co., oert. ,l<k •t. n! 7.S09.592·Uf'•C.C•. Cf'F n': ooa!)~2!>01/Bl" JOT.(I... 

-&A ftOCHA ftlltl~ DIAS, brnllclro, uudo, ""'P"''irto, rnld;,f'lt~· t- olo::~lclli•4r;o a 

kua 12~-i. n~ '~ • !.etor Sul,""' Ç.)iini.:~•C..• e••t .. lkM • .>~ St.,'&1J•SS/>•C'J. C.~r n.L, 
oCn&t891·91 c:er.uitucM • soo;;ic:d~<!:. I>"'" coto .:e rupofts.obll,l<lad<::, sob' ~noo:-Jn1~i<> 
"'ThfVISiiO AllUfllf.>Uê.M Ot AP.A&I.!ÂfNA LlCA.,~ .. ~ contuto sc-c.fal a~ul...-do nl! Junu • 

•-rclal c1<> tuar:lo> do cóli's~ u>b o n! S2;1.,o'onG$.0, co: sus:io dG 11-de fHc.-.tori • 

J:: 19SG, ruoiY<'U, 'por.·,,~ I~J.tr<Ír.>e•oto ~rtõcultr, ~tter&r o rC"fcrl<lo c.ontr&to·,5~ 
~111, na ntulnt~: cllu~uh: -

":LAJ5~~Lf: ÕuA10.T~ -·O r:.~plio~~~l S.;,! ai urZ alttcr.ado,do Cr$ ••• 

I:SDO.Ot;D,OI) {lf..,. . .,llh.ÃQ • o.ulnhl>ntc~ ,.,11' c.ru1~it?d p~•.• Cr$ I~.OOD.GOO,~a.(ll.ulnli 
:o;llhõC:. de c:rw:o:.lros)·, ofi,..J<Iir:lon ., .. IS.CCO.OOb(qvh•:;ro ~lli>Ões) d~ cous de C:r"$ I,CO: 

-\h..,;. c~vrclr.l) ud• .-=., auf,. dhtribvldo c:ntra os s.li<=l(l~: 

91.- KAAiAA!.FC( 1\01\_IZ ii.w.~t~.'· c~~J.Ô7o~ono·c~etfl ... m..tu.c r"~cnta•lli·cotflto r.., 
,,.for tca.~•..,. Cr$ r-.o;o:ooo,oo (ute' o>llhõu .,·.ereM• .. 11 crurefrosl; 

t2,• ti\SSO JOSC CA CWII.A- co-. 3.3!7.000 'Cir,;~o ~11hõ.ts, truc-~~to~ c- vinte e ute

.. n) cotn no nlor total dc:CrS ).)lJ .• OOO,OIJ (i.rê~ llllh&h u:uent~>~o e vlntt 

e sue- 11ll cruuir.,); 

f).• rtJOu.Rco c.l·IA.'VI ""cor. I;IJO,DO!t(lo.,.. ..JIIIio, cltó&ilto• e suent;o ,., I) c~tH ·,.:10 
vo1l0r total de Cr$ 1.670.0(}0,00 (HUOI 11llh~, -oltócanto5 e lo::ttM• onl\ c:rvui

~·· . --
0~.- fii'!:.COS TAOCU CA."W\o\ '_ 0::... 1.85~.&00 (hu.l>- •·llhão, o>ltocent<n • dnqueÍIU 1111!):: 

t;u no "~l:>_r lfiUol do Cr$ l.?'õO.OOO,DD· (h~O'oilhio, oltoccont~>~o c'dn~uu.la .. ;j 
. (t~l..,iroo); · 

9$.· Mii.IA CCt IA Cl\.'IAAA • c~ l8S.560 hetcc.c:nt~ e ohent~ e dnco .,., I, e q~lr1~11~ 
u) cot•t nn violor toul ,... crs 1es.soo,oo (sctl-qn.tos e ohenta C' clr>eo ntl , 
ct"lr>hcn~o~ cru:elr~~ ~ 

~~~.· .J~.'~ M III)~Hil l!UUftO DIA.;. • c.O. !17.SOD (nove,:;tll'e' sete 11( I ., qulbho:nt~s) ;o. 

to11. ••> "~'"' t.•ul d.• Cr5 .$7.SGLt,CO (non•nu ~ .ct.t. ... n, qulnllr'ICOio u~lcl;;), 

O Jl..r .. -..t .. do tlr1t111 SodAI scori lnteçr::ollur:lto 1111 110o.1d.11 
(nrto• ... :o• J.1 r.1h, ·~f>J.> $0.• OIC'it.~ ori.:Ota t. "'•· ·~·~~~~\('~ 50:< C'<l c;_l\~•~.o~ ~ ... ; .. ,~ --.:~ 

Hllto:' ~ ... l'.h<• ···~) "''~·"•• 
4 ~·-~•',' t!;...,.,,_,~-~ cr'!otralc prh.·ltho nc:an ra1l{l~.· 

I, I -r ••l.ot.•, ·••·•I· / .. •r•.-. • :.. .. ,, ... .,, ... !,.:., .,.., ... r,.,-.i, u 1•r11 .,.' 
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t•- Ir;~, CJ! yfu de lvu•l. •.•'"'. • l..,r, )llnU"':nta f:~~)~ 

&ofêonfa, .U .t. uu,,.ro • I'JI~ 

_·,m""'""";;;"~.-,~i·~'7!~;~, ,~J·:;';f;Go·:~,~·''.''~'----=-
IWI.!" AtiCC IIOIIIZ (;J..ot..I.AA 

.......--~-... ' .,_. 
TASSO JOSC 04 CWrv. 

Por esh Jn.stru•ento partieulllr, MARlA ALICE R~c:;· 
iu.RA, busilein, cuada, I:'IIPtedr.h, n~ldent~ e doft!lclli-;·da· • Av-: 
•8• 'na ll:lõO -·setor Oes'tê ~~~ Coilinla-co, Cuh.t:u 'de''Identi'dada nll' 
U7.2U - SSP-CO, CPF' ~o 002.694.921/00; TASSO JOst DA ctJ.lARA, bn
aJlelro, ca.udo, e11p:res•r1o, residente e c10111Je1lhd'o a Rua t25 nR9.t 
Setor.Sul ~II.Collnla-co, C:artdn de Ii1en-t1dõ~dt ~~~ tS'.6á7- SSP-CO, 
CPF nrt 002~69.$.21111;; f.ERNANDO Cl\HARA, bru;Jldro, euado, e~npres! 
do, residente .·dol!lleilhtro 1 Rua 16 n~a4'- çentro, CoU.nh·- co, 
Cntelra ele> .lelenUdatlc ,)0 ~l.l24 - SSP-CO, e CPf" na 00::., 102".031/91; 

KAACos' TADEU c~ARA, bruUd:ro,' ea.udo, e~r.pr-;s4rlo, :rcsielcnte e d~ 
a1cU1ado 1 Ruc'l-~8 "''l - Setor auen"o e-111 Co.!.Dnh-GO, Carte.lu de 
Ielcnf~dade n~~' Sl9.2!!' -·SSP-co,, e tPr no 004 . .-6SI.1~~/15; MARIA ctLIA 

c.ANARA,. bredU:~ra, cu.~ela, upredrh; residente e elo~n1c1lhda a 
ftl.l'l 2 o.IIJ~O - Centrl), C01ln1a-co, Carteira de Ielcnt idoade nl! 750,5512 
SSP-t;O, CPf" nlt 002.!1A2.50It82 e JOltO DA ROCHA RIBEIRO DIAS, itrui
'lelrO, euildo, 'e•presl"rlo', residente e eiOfll.1cU1ado • Ruir. 128-A nlt 

pz; sctor Sul e• .Co.tlnJii·CO, Carteira de ldentld11d11 n~ ~11_,072 - SSP. 
GO, ·CPr nlt' 002.7li1.891-51i, • con~St1tuc .. .fi soeiedlldc p_o:r c'ota de res
ponsabilldacle 0 cob 1 deno·~i.ia"Ç-ro de JELEVlSI(o. ANMANG!JtRA OE ARAGUA.!_ _ 

NA LTDA •• ; eo111 contfat.o sochl arquivado na Junta Co111crchl' do t"st! 
·d~J. de éous·; Sob 1 o nc 5l.2,Ó02702S.O, ·~ s~niiÇI dll' 11 de seh111bro de 
Ut80, resolveu, por este instruMento p1:rticuJar, alterar o .referido 
Contuto Soéhl, n• sogu1,rile cUusuh: · 

CI.A_!.i~ SQ~: O -~~pituJ __ soc1ul :serl COIWI!rUdo I!• 
eruitdo~. confC>Ú>e O O,;,crt"to-Lel ·,.1) 2.28) de 21102186 

111 f>('rtuh. M.C.-tlente_l nt' U4 de .1i.t/Ot./8t;, publ.lelda 
'nõ-'õ~Lfilil--{lrJc-1&1' d~ Unl~o di! tli/0-'186, trt~nsro/~t~ado · 
ele trS-1),0Cia.ooo.oo (qu!nte l'lllhi:Ú~•:s- de -cru_n-lro-si pau 
C:tti~.Ó00-,00 "(quÍnz:e 11Ú cruudo,) e nll!!.rodo pau 
cZS~o.iloo,oO- (clnqueÕte 1111 en.r=~dos) com- eumtmto pr~ 
ct",dJdo no vlllor d_e, czns..ooo,o'! (t:r-iftt:a 'i e'!neO' 1111l 

ct·uudos) dJv.!dld~ 1!'.-:> ~o.ooo_ cota~_. ~.u.~.o-·valor ~~~'----!! 
e:ri dé-tri.l',oo-(loU;.-c'j-~zeÚol p,;;, ~~ora o·'nloi' de 
Cz$1,00 (hulll C~U~Od(J) Cilt'A U-'\a, 

. - - 1 ' 
~~:O aurnc-oito:do· ~ep!tal prcoCc-d!d~inte 
Dralhndo ne-stl data, 20/0S/86, t"nt 11oeda corrente do 
Pds to C'h-_hibu!do !'ntre os 1 só~1cs roa proporçfto tfe 

__ su•~ cotas d11 s~g~.~1ntt' rorllla:· 

NOH~ ~ YALCn (H t'7l 

MAIUA AI.Jct UOR!Z t~ >>.>«> ,23~!><iÕ,oo 
'TAsso JOSI! OA cÀ"'•'IRÃ -~~;~_ Jl.090,00 

r~'cK.z.M li.2» 6.2)!>,00 

KIW:Cfâ TI\OCU C4iARA '!; 170 6..1?0,00 

W\RJA crLI~ Cl\v_.'RA 2-~20- i ~620.00 
~JJ!'D DA ~14._~~âEII'IQ DIAS ._2&. .J:25,oo 

lOTA_L _ .... _ ....... _._ ....... : SO.OOJ ::.().000,00 

E, por 'e:<tere·., as.slm juAto~ 1:' co111blnados ass1flllll •. 
~ e• tr!s ()) viu: de is,~ua~ valor ·'e teor. JJ.Jr>tllllcnte co• . 

..:.Oú•· '1),.,,·,i fQw·,·c, 
.:<LICE fiOF\12_ C MARA ·-
_.,./' . 

;o df.IARA 

:t{lfcr~~ 
Assincturl co11erc.l~l po~ que• de dlrelto. 

~~-~ 
TADEU CAMARA . 

~ Prcs1deAte 

':lL_irtr=-···. 
SJ/It }n~fr lUA bui'IAOO 

tlireicra Super! ... ••ndente 

~\25110 1\1~!11\HCli~ oi ARAC'J!.!R."~·LTO!\:
C.C.C. nll, 02.GSG~S'S'5/0001-12 

TERC'URJ\ Al TEIMCIIO 00 C:ONTÂJÜO SOCIAL 

• 

P~r este in$ttunocnto ~uU'cuhr, MARIA ALICE 
AcmiZ CAMIIRA, brasUelu, casada, eNpre:>drh., res.1dente e dOille! 
lhda l Av. a, no ÕJO - Setot Oe~te ern CoHI.niiiÍ-C<1., Carteira de 
fdcnt.l.dade no 147.21.5 ~ SSP-CO., CPf" nlt 002.69.4·.'-21/DO;TASSO JOSE 

DA.CAI'.ARA, braSileiro, 'cas .. d<~, e111pres,rlo, rt-sÚicnte e doa1cll1.! 
d<1 1 Rua 12S nlit Sl4 • Setor Sul e• C0Un1.:o-Co., Cartel r~ dt' ld~nt.! 
dado nt1 19,,87 • ssP-G~ .. CPf' ntt t:IÓ2.t:9].22ll1~: f'EAAJ'tNOO CAMARA, 
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IJrasil,.tro, ccucl'o, ctnpres,r!o, resl"ente du•lcilh.ao' •.nu111 H nv 
~~ -,Centre, CvillnihGo, C;a~tolra de, Identidade nu :>~.)::/.lj-ssr•-C.:o, 
e Cf'F' nv OO!i.10:1,0H/?1; H/l.llCOS TJ\DCI.I CAHAR"• llraS1le1r'o, cas~clo, 

e-pr<!s4r1o, rc~lder.tu fi i:I<JIIIic:UliH.to l Ru=t T-5-a no J) -sctor nucno 
eao CoUnia-cc, Ctnte!ra dlll' ldentldade nll' S',.2S,'S - SSP-Co,.e Cf'F' f>ll 

~OA • .t&9.1_?11t:>;' ftMUJ\ CE:ÜA c;(H.'\RA, brasildr-a, clnda,CIIlpr(l~ 1h1a, 
residente c don!dÜada a ~u-o 2, roo '20 - Centro, Col:fnla-Co, cu· 
tdra de Identldtt.'e no 750?597 SSP-Co, cPr n~ 002.?112.501182 -

.JOJ\0 nA llOCtfA RlJ.'!CUlO OIIlS, brasUelro, c:•sado, ellprlr:;:,r.lo rcsl 

dente c do~icU1adq fi Rua 123-A,' niZ tZ :. Setoz: S~( e111 CoÚ~ia-Co~ 
C&rl.t1r• de tdcl'ltidade no 54.077 ~ SSP~co, ·cpr "" 002. 7&i.elt"1'-51"1-; • 
constitue• o :::oc:!er.fado pdr cota ó'o rnpof1;ubUld,a;:io 1 sob a dCn,!!' ' 
olnn.çio de lEtEVISJtO ANiffiNCIJCRA OE MACUAJNA llDA., Cõ~n controlo 
soe.tnl ftrquhado na Junta Cotrer.cJal do Estado de ·cou:s, sob o no 
;:I:~.::>,002702.S.O, Cl!l s.eulo ó'c 11 .(!'c sctCilbto de 1~00,res9lveu, po! 
esta ·lnstru1:1cnto part1cul;.r, alterar o rererld<i contrato socill , · 
na seguiote r.U•J1lula: ·- · · ' -

·CLI\USULA gur,nrA:o capital sociAl ser4 aíteu 
6o de Cz$ !IO.ooo,oo "C.cloQucn~Ã-NU--truudos). 
pan Cz$ 1.l2A.ooo,ou (Hu~~t Nilhlo, "tento . ~ 
Vlnte e Quatro NU Cruz;uJos>". seodo Cz$ ••• :. 
11.7C8,77 (Onzt Hll, Setcc:lPni.os e Oitenta eS 
Olto CruuC:o!:: e Sctcntn ~ S~Ú: Centavo~}of~~ 
dos'd• borr'eçtlo .. onetárla e.Cz$ 1.0&2.211,2;

(tw,. !'111h!lo, .sessenta e Doh, MU, 01.1zento'"::. e 
Onze Cruzndos e Vlnto 11 hes c;ent.avo::;), ref,!! 
reote~ a lucro suspenso do exerc!c!o (!e 198G, 
dlvldldo e11 1.124i.DOO (Hu" Hllh!io o Cento t 

Vinte c: Qu1tro H1l) cotu, n'o ... .-ío, do Cl:$ •• 
1,00. (H6111 .cr ... .udo) :::~d:J u111a 1 u~J111 dht"rJb'uJ. 
dos l!ntrG o~ soc:ios: · 

MARIA ALICC RDRIZ CAHAIIA 
.TASSO JOSe DA CAHARA 
fERHANOO CAHARA 140: 1~:1: 

1sa.:;o? 
».177• 

:S29.7 ... J,OO 
24:9.,03',0~ 

.,.0.162,DD 

13l!.,.G9,DO. 
:sa.an,oo 
. 7.,06,00 

MARCOS TADEU Clli-'.ARA 
l-CARIA tEU!!. _CI;I-l!\SI,A 

JOAD DA ROCHA fUet:IRO OIAS ~ 
TOTAL •• ,~·••••••••••• 1.\2"-.000 t.,~ .... cao,oo 

E, por eshre .. assl• j!Jsto~ e êornbinados us1~a<:Í 
Ptesentes !!III t:re-s Ul Vbt. de Jgual valor e tcor,Junta10ente CCI1I 
dua.~2) test.:: .. unn,S.. --

Co.Unfa, 

.rno.Jo. CU= ~ti aimci>A 
HARII\ ALI~ RORIZ ~AA - -· 

~-· 

·üd-U.a..... 
~~~-~tAOro 'eAHAitÃ . 

Olretor Pzeddente 

--

c c Tft!:V:SI\0 M<HI•N!:UUl.J\ DE .A~ACIJo~f~A :-TO~··.

\C:.t:c: n~ 02-.a:;&·.,Sl'~to0o1-n'' 

[ounaTA ~tucnncllo DD Cm-nRATO SOCJA~ 

~r este Jns.tru111c'nto pnUeullr, '1;(!!1~_!\}_l_c_~-~~.::_;_~1!1-~:,•!-- brasUe! 
:ra, cas•d.-, 'e .. t;reS-dda, re$Jdente·.e do1111c1lltHfa li ,.Av. 8 n'll 83-D - S,!.. 

tor Oe:t::te, em Coitnh-C9. Carteira de Identldllde no 11!7...-2\.!io. SSP·CO 
CPr n1t C02.GS'4.5l'2110?; .Tasso·JO:s.d da CAmor., br:ullel,r'o;.' '.'cas-ado, 
eepre-drto, re51denlo e do.lc:US..do Jil Ru• 125 no 9A - ·Setor .S_ul ~~~~ 

c.;u~ia-co, .r:i.r'tc!i;• de iacnÚ~ade ~e 19.687 ~ SSP;-ÇiD,' -, -f~r nl 
ctt2.695.22t/l5; r-ernando C:lmara, brll.s1lciro, casado, emprcdir!o, :re 
ddente e d(!m'lclliló'o' l ~i.o11 ,16 n~ (III - Centro, CoUnia-CO, Cartc1r; 
do Identidade nO 5).)24- SSP-'CO e CP~ nV CO!i,102.ojt/SI1; ·~L 
·r,cfey Clm~re;, bl'asileirci, _ c•nd_o, e~predrJo,, residente e d'o~nlei-
Üado ·~~~ Rua T~5& nlt )J -. Sctor BuenQ etll CÓ1llnh-CO,, tertclu de 
Ió'entldode no :951'.253 - SSf>~co, CPf' 110 DOII.II69; tZ11'1!i: 1:1ar:J.• c<!Úa 
E!,..are, ~usllelra, cl~adil, emprtdr!l·, resi.cicnte e do~idlied• .. il. 
Rua 2', n• no ~ ceotro, Co111nla~co, carteir11 de Identidade n~~' ••• -. 
?.SD,.S?2 ~ SSP-co, CPf" nll DD2:5l'412.501/82 e. Joio dft Rocl'llll. Á.i't.eil-t> 
Dia~, bndleiro, caudo, !:Mpredrla,. reslde'rtie e d~·ll'licHlado \ Rua 
128-A no ?2 - Sctto':r Sul· e11 c.olAni.a-CO, cutilu. tl'e-; 'zcse"ltidaoe nlt 
S'~.on ·-- SsP-co; CPf'' . .;o cio?.Út.e.~ll9t;- "e'oft:itlfuem • soefed'ade por 
cOta de- rcspon.ubilldad'e, sOb a cleliominaçl'o di! TE:tCVIS110 ANHJ\Hcurl'tA 
DE IIRJ\CtfAÍNA t.TOA., cocrr con.t:ralo sÔtr!~I' •fquiv1do na ,Junta Comer
cial-do Est~do.de.coUs, sob o ntt s.~·~oC02~C:.!S.o,, 9.'susUo de 11 
Q:o setembro de 1?60, resolveu, por este instrumento particular, ai
tarar o ref'er!do contrãto Soçlal, d~ acõ:rdo · coni as segvlnhs cUus.!! 

1••~ 

Clfusola ~: ReUn~se da 'soc.ledade, "PiligO'S_ e- nUsfeftÕ~ ·t!! 
dO$ :Je:ur. h•ve:re= e lnh:ress~''• pelo Pre-~ente -l:nstrv!llento, o'· sÓcio: 
,JoUo da flochlil JUbe!ro Dias·, '(lUC possui !nteln~:~'ent'e 'inll!grali~adn 
na SOtrll!d.-dit 7.)c)ti;- (sete ... u; trezef\(i.r. C: $c'fi) Co.hS;-fio' ví.tot- di 
C.t$1 100 (hu" cruzado) Cada vn~a.nu• to-tal ·t1e 'ClS.7:}DG,co. (sete- _•U, 
trezentos e, aels crUzad-ci::.) qUe" cede b- Han;(ete a Maria Allce n;,rt.t 
ca-:ra, 

flllusuln- Segund::~~: · E• deco:r:rêncla da presente alteraçlo, #iel' 111odl: 
rlcada .. Cltu_::.ula- Óuarta ao contri~o sOCiacl',- q,. .. - ...... ar• a' tit"a '' 
vu'in"tii"red•ç.lo: ' ' -

• -~-"'!!-

... _ 

~OUAR1A: O eapJta1 IOClaNüt' \}~ado~~'$ 
t.12Ao.ooo~oo Cflu~~~: .. hn.llo, centO' e vinte e· quairo •ll1:r~Jr,!_ 
dos-; 1 Par• Cz$6 • .906.000,00 (:;eis: lli~l~~s, noVóc:entbt t stls 
.• n cr~Judos), ·sendo Ci$3.,515.83"5l';SD- (t.:rf:s "•llhtles,setecee 
tO~ e fioveilta-e c-inco mil,~Oftoeentos c: trinta e nove er.!!, 
tados e CS:nquenta centaVos)' oriVndó:: da co:rreçlo •onet,rh 

· e -Cr$1,-5186. 'lc;:o,:so (huM n~ilhÇO, novecentos e' oi.tenh. e 'seis 
~11. cento e se·$sento eruu~os e ci~quenta centavo~) nre
s-entes. a lucro S.u:s;peoso cro exerc.!clo de H•87, dividido e• 
.;,.906.DOÓ- Csei• ~r~llhi::ieS, novecentil.~· e r:ell mil) eotu. no 
ttalor de c:o:"Sf,oo:(h~lll cruzado) cadol uaoa, anl111 di$lribu1· 
cta~ entre os $ÓCios:· 

~J" ~LIC~ RORJZ fiHARA.'fl-11r(-'J..297.687 
TASSO .:lÔsl OA C!'MJ!.RA :Jl1/if• 1.S:U,7SO 
FERNANDO cAMARA 1h,<f.'Vf• . 8&1 ,178 
MARêos TAOOJ Cfu.!ARA )t,,J 'l1 f!IS1,509 
MARIA CI:':Llll t.lMARA fJJl/'f. 361.874 

TOTAL:' ·~~·•••!.•••~r•••••••~ ,,$106.000 

;J.2:J,..&&,,oo 
t.S_31.7_~0,00 

f!l61.17&,00 
O!f-1 • .50,,00 

_:i~1.87A..._M 

.-.soo&.co~.oD 
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f:, pf'.r t't.tllrt~" ~.u::sln Ju~tos c cÕmbinadot: 61~dna101 I pu:~l"!!. 
t• •• hl>Sf (0)) w!a:. d~ igvnl. vo_lor r t~or,_ Juntallt:r'ltot ç"'"'· duu (02') 

TEl.FVISJ'iO MIHI\~UEh~óE liftÂciJ~í'NP.,l.iD~~- ._·r---.·_ - ·~: .. ,---·-_. 

:C.e.e. nll 02.6~t.SI'~.5'/000.1"'.1?. 

- -

.llll'ÉRACAO 00 Ctm!RP,tO SDÇJ;!lL _ 

:Por este Jnstrumt:flta pJ;u·Ucular, Kar!a Allce flor.lz ·ca~~ara,. bru1 
leira, ea·u.da, e~l'lrts6rh, reddente e ll'ollieilhd& • Av. o n_as:s'i) 

.fetor oest!l e111 GoJinh-cO, carte1n de Id,ntlO&de nV147.21S-:OSf"/ 
~Q., CPf' no 002.C9•.,21-DP:. Tas.stJ Josl! da- CO•a.ra, bruUdro; n~. 

"""'a4et, l!:llpre1illr1o, res!dent_c e dolll1t1Uado ii Rua 125 nv -16 • - se-· 

(:!ffr Jul '"'' GoJ~nb-CO, Cartd.u de ~d!;r>qd'Jldt,f\11 1~.687- SSPICO, 
'7!PF nt !l"02.(i:ts.2.21-1!>; f'ernando C4.,arll, btlslleJro, 'cu.adp,_ e•,. 

jl'c:sill',Jo, reSidente e do~E~icilhdo 11 Rua 16, o~ 114.- Centro, coJ.Wa 
~so, Cu~dra de IdenUd•dc nll sJ.)24-ssPtG:o e CPF"flll cxt~f."102.0J1if1; 
rart:O$ tadcru Cillllara, braslleJro, cajl.ado, ei'IPres:irlo, res!dentcr a 
do•lc!Uado ' ltua•T-~8 oll' JJ - Setor Bueqo é. CoUn.ia-GO, Cariet: 
r• de Xdent.ldade ."' Sl9.~S.}-SSP/GO, CPF' oll .0011.469.121-U,e Mar1; 
CdUII CA•arlll, brasJle!u, casad11, e~redri'!• reside<'lte e do•lc! 
llada iii Rua 2 nll J2D - Centro, Co!ln!a-GO, Ca:tteira de Iden_t.1dl• 
dr:r no 7.SDSI.5SIZ-SSPfÇo, CPf" nll' 002.,42.501:8i; coll~Ú.iu~• ~ .. · -~-

. dcd.llde po:t cot11 de :tesponsabillcfade, sob a·deru:ualnaçao' ·de Teli!! 
•vlsllio #lnhanguer" de A:taguaína Ltda., eo• cootrltto ... soci•l uquiv;· 

dO na.J~nta CoMercial do rstado ·de~ GoUs, ;'~b_ q nD52.2,002702S.(i 
e111 ses silo de 11 de sete111bro de 1980,· 'resolVeu, por este lnstru
•ento part1cuhr, alterar a Cl,usula Qu'ut'\'do rererJ.do- contrato 
SochJ, quer pass1ri a ter a s~gulnte reóaçlol 

. etÀusup, CIUART.II: 9 capital se~chl serll tlt't-tado_ tkl.CZU.90ó.cx:o,Oo 
ht.-b .,Uhlle!l, Movecet~tos e seh •U cruzados) paJ:"a Cz$2l.IXXl.ooo.oo 
hin1.t: 1.! w11 ll'lilhlle$ de crundo.s) e• IIOI:ldll corrente ao Pds ea1 
30/0ii/89, dJvidlclo ~"' 2t.ooo.ooo (vint~: e u11 .DUhOts} de cot-as 
no valor de Cl$1,00 (hulll cs:uzado) c11da u111a, •.s::s.tm dJstrJbuidas 
Ct)t:te os scldou 

~ 
MARIA J<..LICE ROFUZ ·cAiotllRA 

TASSO JOSt OA CAHARA 
FtllNAilOO dHS!r.IUI. 

HAACOS.TAOEU C.tiHAAA 

~ 
to.on.eoo 
o~.6S7.eoo 

2.6UJ.700 
2.~6?.)00 

MA~UA CÚlA CTIMARA, 1.100.400 

TOTAL ••••••••••,•••••••••••••••••1 .(t1.0tlP.OOO, 

VALOR EN Clt · 

10,0),.tl00 0 00 
... ~57.800,00 

'2,418.700,00 

1.!589.)00,00 

t. too.•oo,oo 
21.000.000,00 

E·• por e:ftlfO:II IU111 Jó~tol 11 Co.llblna_dO$ auJna• 11 presente e11 
tJ;~I (OH vlu d• i'il~~l valor * teor, junt••ente' c:o~ duu (01) 
tllltet~uh:tal. 

1 - lAAI$oi1SSCR PP.l!C~Pk. r 

1.1- hbr.te.nte: Telwo- Ird:istrll e COIII!'rdõ. rJê Eq.~!parent.os 1)!!!11 

Te1~1CaçCe~ Ltdl. 

1.2- tipo e/O.J ~lÓ,: fi.TV·TOOJ..A . '. 

2..1 - hbfiat\te: Te1ay0 w lncllstrla e Cow6}'CiO da E'.:,.rlpaaentos ~!'.11 • 
T•'ttc011lJ11.1~5 Ltdl. . .. , . 

'-.Sl~~~~, 

).f- f.-brkllote: OOf.C- &9' da Tel.eo:::onu'l~ .e"'eletrWca de 

Go~·s Lt.dt. 

PROGRIIHAClO 

Os lba!JCO•Issiliados, ctirigentes legallllente .:-e~~opondvc1~o 

pela • tclevblo ~I'II ~~r.-. Ltc:IQ. , C'd._ 1cde na · clO:•o:e de 
#1rag1,.11Ína ; Estado. de c'o.U:s, declara.- ~ue:· 

Conside-rando o interesiUi' naclonlll e a ._t1ru•Uelade eoucat1-
vo • cu1tUr111 dOS ~nrv1çcs de r•d1od1fu51o, • taissora, caso venha 
det.-r a Outo1g_i p11t1 O s~tfvl~;o de red1od,lfu5ilo (k! ~c~ {1V) 
n• cJdldO d• .ttulbl~ 1 caMpro•eto-s• a ellbonr seus prognmaS· 
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1nfor-ut1vot, ec:ucac:lol'lillS. e ao vlvl), be11 coli!o a · putl!.icidt<Je r:o· 
•~rrcial e o serviço noUdoto, de tou1" a contr1bt,~1:r pn·• o d~tJcn~ 
vl)lVillltflto da- Ntçlo, tlrav~t. do apo.:fdçoa•ento 1nteor•l do he~•e• 

busU•1ro, obt.uv~ondo cntr~: outros, os se,ulnta-J crH4r!os.: 

•> - pref'er!ncJo a ,c.u, tutoro!s e lntll!írprste.s nat'ionah, 
a f1• da incenthlf a Crh:ÜYldtdt do hOIIICI br&Sõih! 

' ro e' o clc'jl•:nvohJac-nto ct•s c11presu. proilulous nacle 
ntt1s, co11 .•·c:pnu•quenlc tnoplhçfo dó'Mncado de tra~ 

.-.- - btlho ligado a todu u v.ftvld~du irlht1cu; 

b) '- rcspdlo _los s:llferenchçtc• rr:g1ona1s d& cultura 'brtR 

51lcita, procuundo nltclon,Mlas e• seu pr6prlo CO!!, 
texto; 

c) : •. 11111nutt'nçlo de ehvado sentido 'Uco, •or.l, dvlc:o e 
patr!ótJeo; e 

1:1) - fidedignidl!dc da ronte de lntorMaçlo do rato ãntes 
·da et~inlo 'da noUcll e obsenAnela, foa publ!cldade, 
·,do nor11ei ét1en lndbp!lnslvd.! l protli!'çlo do pUbll~' 
'co e do co~lõunidtor. 

A p:roorâ~ti,o da Clllluora dever' atender b est.tpuhçl:!es 
dO Regula111ento dos Ser .. lçol dt l'lad1od!ruslo, Ílss1n co'"o dos•rt!~os 
11 e 16, 55 10 e 21t do oeereto~ld no 236, de ·:ra de f'f!vcrciro de 
1!167; Portnia HE-CtllC' S-66, ·,de 21 de outubro de 1S080 e Porhrh MC 

. no :;5 de 25 'de janeiro de 1'7"-, llodHicada pcih Porterh MC nll!i2/ 

.12, ,cl~:~-:ra de tna.rço de lS'IS2. 

- -- .... 
QUanto l pubJ!chl'ade conc:rchl 

a) ~ 1 1l1111t1~11 a u• •fxl•o de 2!il.(v1nte e cinco, por 
cento) da progralllaçaO dUrh; ·e 

'b) - I conservar e• seus arquivos, por prazo de 60 (ses
sr:nla} dias, dovlda.-.ent.e .ulentJcadoi pelo respons'
vcl, os h·~etos dii!' toda a prog;a•açlo 1r;adioda, dh

l cdtn1nad~s por dia, hor,as e •!nuto~S, ·para sere,. ,.j.!! 
_ sultados pelo Orgia F'l_tlcauudor, quondo .. nec-euo,rio. 

' • Ql,janto •o seJvtc.o- not1e1<ào, a Erdssotil c:pa.pro•ctc.-se a· 
deatlnar no mlnl111o ~" (e·1nco por cento) do hor,r1o Co 11u1 progra111 
çlo dUria' para a trana11iulo de ~erviço noti:~~o . .-· -

Quanto~ proprli.,ic:.!o. edyeaclonal, a Ellll.uora C011!pro111eta~ 
••. a destinar gratuih•ente, •• ~autoridades Ou ·a que• suas· vu·r:s 
flzere111, para • lrradlaçlo da seus progra•as educacionais assi•· 
ltfbtrJbuidos: · 

~ lO (tr.fntl) .. lnutos de segunde a scxta-f'alra,no horh1o 
quo:r lhes ap:over, dentro do per.lodo .(fe runcione.iento d.• 
E•issora; o 

~ 7-S (setenta e c:inc:o) •!nutos, nu •••••• condlçDes •os 
' a4ibado$ • dotllling~s. 

. Quanto. l progra~:~aciO .!2 !1..!!..2. o que dispuse"teilt os_Pode_r~~ 
NbUcos conec:delltas. 

Desta for••• Sonhar IUnhtro, pro•ete a TV lWllnguera de AI;! 
Pl'!1'._ ltd&, caso soja 1 escolhida para a eneuçlo do suviço dt u-

dlo'.a,·uslio proçosto oo tdihl na 2451'/08 , a produzif Ull'l prtt9""''
çlo din..Qrrolca e .. odern.Í em técnica dt radiodlrus:to,. onda a no_h dE: 
lllinulto su%11 a UntUdadtr educativa e cultural do serviço. 

~;~;Ç~i);· 
Olretor ?res.!dente 

_f.J~;__~ - . 
Me;;:;-t:'rua: c~ .. ·:;á : 
-Qiretore Superintendente, 

soNTA.~ro or scctcbllo'[ PC'Il q;,r.\$ o~"" ·~:' '~~41 

LAHUNJCFI IJO~CfS 0( IINORI\OE', 8nsUol~ :.~~do, •-IY 
sgf.opscuariata• lnocrlto r>o C:JC sob o nv 002.,S2.éA • ccdula da' 
Jd•nt1da.tld nll 1.07(1.0771 •xpedída pela OtSP 0 fiJ.no do Adon.l..ro Mart11'll 
d• An'!radt • E'rr•••Uno 8otçes d-. Andrada, nlli;i:-l.ll'o aos OS/1'1./)7, I':. tu• 
alll"da lt.uJnbhra.;ê"o·., r•o!d•nt.• • do10lcUiado neat.a c!ded• de ft.v,.bb• 
ra-co., : Rus P•r•nalba nll 6S-Cn!"t.~a· • , 11tk10- 9ARRA or 1\NORI\OE,B~asl' 

l11iro, 'llolt•lTo, Adtdni•tudar, poTt. CIC nl! 41S.OOl.:S01~2S 0 • cordula 
da ldeni.lda.da nD 1.139.349· e~ep•dldo pahl SSP-Co, filho d• La..,unhr 0 

80r!il•• de AnCrada 1 ~arV,d• Bou;ra de Andradc, ruucldo ao1 Ol/02(6?, ".!. 
tur&l d• Jtv•!Jhrp~o., ruldsnt.c a domic111odo na:t• cldo~~d" da 1tu•
.b1sra-t,;a., ;. Rua Par,n:~~iba nl! 6S~r·.,ntrr:>, • t\ARitO~ 8ARR4. o;: l\NO~IIpL,' 
8l'a31lolu 0 c~nda, eotaarchr.i.a, paft. Ctod,Ida':'tidade nl.' 10,).898, o_ap• 
dlda potla 5SP~CG. 1 •. cpr. 002,952.6"'1•87 0 riu .. a dtr Rub•ns Barro•.'d.- Go 
doy • lloydiis Macflado 8•rra 0 nl\açidr:t .aos 05/0s/~6. 0 natu):al do llfllo SI.,: 
_r!zont•~MC. 0 n••t.• .. t.õ _ r~_Jll' o:!.!ntadn p~iÕ uu bashnt_a proeur~cJ:lr-_ ""hÚêi 
e B•ri'ill da Andred• 0 ar:hra q!lsllficado, confdr111e l.nstrur.~"nto l!e pTocura 
çio ·pÚblica. laU"rado r>Dlo CartÓrio do 3A taPalion .. to. fl• 59 livro. 05 
d• Jtutnbiara-Co, tOdo• rasl.dunt•• a dordc:!ll.ados ne11t·a cldlldt da Itu11 
bl.Õr-s-c"a., na Rua Parsnaib11 n9 6SwCentro r••olvera,; de c:DõiUm acordo -;: 
!l"'tr• ai tlce;' j11ntoli> a ec. .. binado~ comotit.uJ:r UJI03 aoc:i•d11da pot- euot.a1 
da lteslJOnllabUJ:dade l1•1toda 1 qual •• raoar .. pala.s claua.ulas e r:-ond! 

CLAUSUlA li 

A.soe'todadt t•riÍ 11 8a'o~ã0 Social de S~RP.A l Ar:órt~OL tto'A,_ ClfJ• sed• 
suá na. Rua Paranalba, na 6~-Centro eoi ItutabJ:ars~t .. tadQ d• Go:t:a. · 

CLA'USUlA :2'1 

A 5octed•d• ••r{ por quotaa da Raapo'i:taa,blltdada 1.11111t.da, n• for•• de 
L81o 

CLA'USULA '' 

·A Sticl•dada ta:riÍ por. objatiU"q a a~eoeuçZo d•. illl!rlfiços da Radiodifusiio• 
da Sona • l111.11t11na (TI.Ir .. çarando a Aetren•"'it!ndo noUc:1:r1o o•rol • 1 

da i .. terassaa pÚblicos, progra•n •dueaUvoa • cultuf~h, conf:)riineiar 
snúncio• co••relab .. e tudo .. aia quervt.o rOr par111IUdo pelo r.igula111an- · 
to doa aar11.Eços do Ftadi.Ôd1fusão • telavla8'o •o qu"'l duelar• a• sutlr~a
tar. inciu.s.l.va ao postedor•• alt•raçõea. 

Clll'USULA 41 

A Soci•dade • conatJ.tuida para to!gi:'nch por pr:za 'lndnta:r.,lnacfo nunca 
lntar1or • 10 'llinh•) anoa • ~ues !ltlvidados teria ln1c1o a\P•rtll da• 
lS da Out1rbro de 1.98!1. Sa nae•n:rlo a oue d1no1ução. aerio observa 

· lfaa oa dhposltivoa d.a Leg!•l•çiia pnni1n•'nt• .• ... t.:rla. -

c:tA'usuLA s• 

A Soc,l~dacl's 11 co•prolllate, por seus aQe!o:ir, ·• niio •fotusr qualoue~ 
ta.,,.Ç;o ·;;,11t• e,antr.alo aoc.hl, ••• que tenha per•- i;'ao pUrna .- l•~~ 
11ent• autorhadrt paloa org:os do l"'ln1st~rio das to .. urlfcliç2iua, prei.:t,~\1 

·~ ••nt•. 
ÇLA'usuu 61 
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'-• quot•• r•r-tu•nt,..t!vaa do C•plhl Scc!al, •• aua tat11l1~~~ton 
e.ario• a~11pra, • O~uUeitaa .nstas, a ,;., inalhnli'vab, • 1nea'J5>"=i.,_; • 
h• dh·at"'l"'"t"!T"iru:Urat.o"'ant.. a a.tr•nodraa 11 peuou; jurldic:;"":r, 

CLA'IJSULA 71 

A Scc:1~td'arl'a •• .:~briga a obearvar, co111 o rigor qua n l111pÕa, laia, De· 
era toa, ragul•10rr:ntos 0 pnrtarias a q\<&laQuar deo;:hÕaa ou deã-pacl'>o aio-ana 

doa d.:. fUnbtiÍdp <!ou Co•..,nleaçÕae a da 11eua daruda oroiíoa aubordina- .i. 
·,doa, viQRntu a .. vlgir, a' ur.i ... n1aa a l•gi~laçiio da R.-dlo.dtruaiío da' 

1 

Jona • laoa9sna, 

CLA'USULA 01 

A Sachdada ao COIIproJ~~ota a 111antar ,.., uu qu~.:Jt:a da ru11e!onlr1o:s u• 

nu101Ó~o "lflilllo ~· doh terço.• da ••pragadoa flraalldro• hatoa. 

CLAUSULA 91 

~ Sgr;:ladada n .. õ podu·1' •:~e•c:rut•zo ••:r-'"viço• n .. , d11ta:r Cone11uiÕuo Qu p•r-

at ... Õ•! ~- ~luaod~ru~;_o 1an-~~-;- oo-Pi.!S,_' ~1;!11 do• lhoi.tu pro;;v!.~to• P,!. 

111 t.•uif.hç•o P":rtlnqnt•., 

tl:I.USUtil, 101 

o tllpHJi ~h:u:hl su·á'd• 'Cd-12,72o.oo&;oo(oou Ant~-.S.t.C•rotO's • Vln 
t• ~11 C:r-uz•do•)o 'd1~·ldJ..doa •• 12.'720 (Oa::e.- 11!1,· S•t•c:rento1 11 V.S.nt)l) 

quctaa tiO valOr unu.:ricl,d• Cz~-1.000 0 00 (H'u,. Mil Cruzedos), ced• ua• 

aubaerit~s 11 int•graliz~de• d• •egu.lnt• for••· I 

fltlCIO ORRRA Ot' AHDRADC- ll••U8 auotu no valor dll CÚ-lla.t .. G.OOO•OO ( 

Onz• MU!'!Õaa, Quatrc:rc:r•n~o,. Quaunl• DUo MLÍ ·cru:udos), corr•.tpodcntt 

,a lUa parta qvota·pllrh • 90:( (Hov•nt.a) · ~o:r' c•nto ,do C•pital. 

LÍ.MUHJCR SCilCCS OC .\HQR.,O.C- 890 quotu rtc;:' vlllot d• CzS-090,000100 (O,! 

toc11nto• NoV11nta 1'111 Cruude~s}, eorrlllpCidllnt• a l<ta qudie-Pert•~ di. ~ 
(S•t•) por cento do c~pib1 lod•l. 

MRlLOII. 8.\RRA OC AHOI>AOC• )112 quotu no valor d$, Cz.I-Jai~onfi,ÕÕ .(Trejl: 

z1ntC111 • Olt•nta Ooh Mil Cru:ndo•}, corr••;~oder'ltu a 3:" !Tras) por!' 

Tol.oliundo o caPitel du" Cz$•12,12D.ll'!!J 0 00 (Oou PIU.hÕ•s, Setecar'ltoil 

* "int• 1'1.11. Cruz .. -:~oa). · 
t ·~t!;~g 
Ca aocio• J.ntegr.:!lz.:..,, naata •to OQ 111011da êor':'.tntl!' do pa!a, so:t tci.!l 
(:Gente) p~r ccn<;.o do v•lor das (ltl<~ta~o ~oub~c.ti";.aa, comprQrouaondo~:u a 

1ntagr'•~~zat a o:.;u mota,d•• ou ao.j_a_.o rut~nt;,. t.a111.t1o( M .. : •• dlnhuA<if~ 
c:oro:ilntc naC'IonJil 0 qt~ ... ndo do ft~ncion.:uollnto da sochd :J~fí'.. ·~. ~(..:..g!;L 

tllt'U!õÜLA lla ~ - - ! t :-:!?·~ 
( Ç•zoancJa da aocia"da_d•~ alta. a_d111in!ltraçâ'o ~ o uao J1• ' -
cara a cargO do_JÍ:. Mliçrp eARRil OC AtlOR,\Ot, qua far~ o 

U!!.~ 
rica IIKpuaaamant• v•dadg o uao de Raz;o Soc:hl '"' ne!loc,ioa utr•nhoa 

ao• fina aoc.trd.1, tala OC:"'"g ~ ... a!f, ondoruos de f•~pr 1fé tercahour • 

ÇLÍitSUt,A 121 

Aa quotas ac:r<;ie1s- niio polo:ri'o uf c•dldlll a ·tlr":r-C,droa astr&nhos • ao• .. 

eiad•d• =•• o Cnn:nnt1111anto doa • .;elo• G do oi.ltorheç;a privia do Minla 
t:rio daa COIIi<tn.S.çaçÜ11a 1 r'IOa te'rrnoe do astipulado dill cleuaulill qulnh • 

do prcrunt• contr.!lto ~c.hi, a par aaae fl11, o .,õc.to r•tinnta dovarl 
CO.IIunlcar &tia reaolução a antld,t~da. ·[. qualq<tar •v•nt.ualid.oda g ee~cio 
rel!lancu:cent• ter; Sllmprll' a prafar;ncJ.a na aqu!s.S.ção daa quotaa do aG
cio rot!r.ante:. 

j 6HJCD 

A S•1da dll aÓo;.io, na oport<~nfdad•, aozo~ cbJatg da anU;no;.!a pr:vú1 do 

t'liniat.r:r-J.o daa co .. unicaçõ•• • qu'• Gbtide, ·ler: •rou.tvade a ·dtar11çia 
M ,Jtln~11 Co.oni::ial do L11tado da Coiáa. 

C:tlUStllA Úa. 

0 ~Óclo 'atua'lh !UI garóineill o Sr. o"'UCID BARRA 0[ ANDR.\OC;· tará ~fi;o:1to. 
a UJul ret~rãde ... n•el e t'Hu1o .d• Pro..t,ebou 0 C•ntro doa 11•1t!te:o '!fllt.!, 
ttdec1doa p11b 1et;~idaç;o fad.:!Nol do i111poato d• rend•• c:Lijoa ~rali:>ua• 

aario l~vado• • eQnt&o d11 dnp.aeaa ad•in.S.Itr•Uvea. 

ctlusuu 1u 

O t:Ku-e:.cto a<;o::.l•l c; .. to<:iôlr.i: co111 o ano e.tvoh, eo ri&~ do qual 111r,J .la· 
v•nhdo o a.dal\ço gord, aando ~· l'!o;.rOG ou proju.lzoa vo~rlcadi:.s, di• 
i.rJdidoe 011' suportadoe 0 rolo• ,;ocios n:ll pJ;'OpaJ;'çÍÍo der a11u c:•p!t.ll 11ocJ.M ... 

-- CL .\USU~ P, lS• 

A flor ta, ir'ltlrdlçic ou r.alifnc:rl& da qualquer dos eÓc:los nió'o dh:r~ol~rera 
a aooi,odllld• e • apur•çiío _d• aaua ~.;."~• aar: -raJ.to por b;denço na da 
ta do av•n:tG, 

- - CtÍtlSU! A 16t 

[• qualou•J;' dos CllaOtl pravistoa naa. clauaullla 15t (Oacillll QuJ.nt..) ••rã 

o paooa ~•• ~erdeiros, 110 r.}pNrluinhnta l11g11l ou •r:t proprio aÓ<.lo a11ua 

haVIIrflll ne11 scguin~o.s condi_ç~eaJ 2~:C. (V1nt• Clno;:o) por c 11nto,do tct .. l 

1apurado no pr•zo do 150 (so'::o~anh) dJ;n a contllr dllll dat.a do ancorra .. en 

'te~. do ,..alanço espochl. • ?_5:C (~roteah_ Clroco) por centO:: r••tanta r;;fj, 
P•'l.O~ 011 9 (Nova)' pr~ot.aç(ios da Jgu11l Valor eorn vancimont'oa •~>nalf! .~o, 
c atn:n::.!voa, v11ncondo .a primllira da1aa )0 (Trinto) di"e.~Q~.,\~I't!' 
!n:id:hl. _ _ _ . ~~?. •• ~ 

Ct.AUWLA 1 ?I , .; 

Aoa CU·OD g.,J:uoa ,.pl1caJ;'•:tii!Ma d.hpoaitJvos de ectirdo p 0 •F'Ugo 

21 "in fina" lfo O•creto le;l. nt ),708 d• 10 da Jan11 iro dt1 1.919 r logJ.1 
1a,.ão postol:rioras. 

CLiUStllA 161 

Oa toci.;>ll alag•,. o f'oro da co•e:rcra d• Itvlllllbra~[shdo çle_ Co.:olás para• 
dirh1ir todu q<~..,u'iiu oriunda- do pra~-i"l'ai&',.~~i;l 11 po4 t~rJ:o 
rae altcrnçõa:~ contra tua~• •.. s1 por ventura existire.,, -

E, po:r .-st:u·•,. u;a1., justos • cantr•t .. dos, •lavra• 
• all5ine .. o p~esante.in•trl:'"'otn\a p~rttc:ru~ar de Contr ... to ,.ochl ""'·' ( 
t:r-uhha d• 11Jua1 tegr e ~or111a, na pr.;al!g:; d11 duas tGit.f<unhas, 1110 

• 11 Vi• arqulvad• na Junto Com•r~!"l do Es"tado da co.s.:a, ~r• rtn•,';' 
d• dire1toa. 

ItumbJ•r.:i~Co,,O? da O<ttubro da 1,988 

ftliriiACrç CQNT!!KTI"i D<fJ!!!f.'lii:tl\~t;tA I ANt!lrMOf I !p! • )"ij'J' 
. l·_~~·~ 

bAHIJNl[!t 8DRCtS OE: -'Mll'!~()[t •z:••lldu1 Cu:cd1 1 alcd.c~ 0 'tgr.#l 

p1o;.uarl•t•o ln•crlta n• çrc ••b a n• oo2.952.6"l•ll?, • C•dul• de Id•!!:
tJ.d•d• nt J. 0 D?O.Ó?'11 ell:pedld• p•h~ OCSP, tllh• de AdenJ.r" fta~Unafd~ 
Andr•d• • l:rneatlna l•rgll da Andude1 ne~'!c.lde a•• 05/l'l/32 1 nat.<tJ:'!"l \,! ~ 
•• _Ituab.lai'I•C:a., rellldante • do•lo1Uede ne•te Gldad• d• ltu•bf.•r~ 
~ ftua Pu11ndba nl 65-C'!'nt.ra 1 • f'!d'CU llllltff-' _Pt MWtUOt; Bru.lhb~ 
t•b•r Ade!n.S.etl'lldlll't P•rt. CIC nl 4l5oOOl.JD1-251 • Codu1• dll ldent1d.!. 
lf• rtl l.lJ9'~Jt9Mtxpa~1da P•l• S5P•Ca., f11h• d• L••uni•:r O•rgu cre An• 

lfe•d• • l'l&rUda Barro. dll Andrede, n,.ac.td• ••• 01(02/6?, netural dll E• 
t.vllbf.•z•-c••• r•e!derllt• a de•1c:UJ.ede neata cidure cfll Jtuabiaça-"'"•• 

l. 'Jue Paundllll nt 6:S-tentn, • !':~IULDl !IARft.t pt ANOfi•OCr Br•a1:ab•• 
'Galladllt COIIIIIt'Oi•~ta, i!O'to t::IIZ'tald•nf:., 10,.090• axp.diCia pg1• SSP..Cao, 
e CP(, 0'01atS2.tlttiMI1 0 1'1lh~ d:. ltuba:lll D•rr• de G•d•Y a llayd•• l'lachlldll 
leu•• na•cJ.:I'• alia 'JS/iJS/4'• n•l.ural da 1•1• flor1nnta-fi!C 0 , ., .. t.a •t• • 

~•pra .. ntada P.ll• aa~o~ bostaM• pr•cttl'•diot fi~J.• Ba:rn d1 Ancrr•d• 1 ac:J. .. 

• 
" 
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qu~oU.t J.e,.de, cenru~"'• inat:ru:.e,nt• (la ;o:<ecurtoçl'e p~blice, la_•1redo pele c 
cut;r14 ~. jo hbaihn.te1 f'l•- ~~ .l;Jvn C~ de ltqabhra-te. 1 ~Óeba • 
ca,.ponenue li• rit'llal i!A~;u. .1. A:mrr~ot::~, ••hb•l•cldoÕ neah cidade d'· 

ltuallhu~C•• 1 : ttua Paundba na (i-~~c .. ntre 1 dÕn,o'id•••nt• 1nacrib. ne • 

C(;C._fT 0 aob • n92.-.!illl.t 0 U:l/OOOl~on 1 • r•Qht.r•u~a n••u M 0 Junt.a CCie..-.. 
crld do '"•hCc da Cal:• .. b • na 5'2o:!'.D01l62it.2 1 ~r 4••P•Õ:h"ll cfe -.u- d• 

Outub:e d• lo9B81 ueelll..:·•• de cacu .. ecarda t•~:•r " aau co.ntl'ate IICIÃ. 
a1 1 e at'jjuinta alt•r~•çi'e, a •<~b.rol ' 

1•. • O C'oll.l.rata uchl que eu Clafllp .. ta da 1_1 (D•::r•dU) ohue.v, 
1••• llllevc•u 1\.,.U d•t.a Pira 1' ~O.,zanave) claueulaa1 • aeba:t 1 

CL.r.usnlt .19• 

Cht .Ad~in1•tnd•r .. ~ d• •nt1d•d• ••t;o! Dr'••U•b·•• Mt••, • o 
•~~'• !n~Uit1<;fut.•. ~· .c•:rç• •e•1nt• 'Piid•r:-: •CIIrtor •P•• h•v•r•• •1d•"•pr•v~ 
d•• p•l• runietu·!• d .. Co•unie .. çil'c:•• . 

E r P•r ·••t•r ••d• Ju•t•o • c•ntr•t•d•• ••Din•• a pru•nt• ~ 

•lt.nçt• eentl'elual1 d,lüi .. llr•r•d• u ' (Tr••) v1u de .l;uel hr•• • t 

"t•11r, 1"d' tod•• •• vi•• •••in•d•• junta;i.nta 11•• 2(0u.a~} b•t•r~unh•• • 
qu• •• dor~d.1 c:lau•ul•ot d~;~ e .. ntnt• •nh.e-i•r Cllnt:I.JJIJ&' •• phn• v1g•r; 

Itu.~hr••lõ•••O!I 

.-, >&\~Jw!,!(é . . 
tlliCID BAifn·.\ Bê ~rlPIVDt. ·~ , 1 

'!<.-~w.J.e 
r:Ail:lL(l.t llii~R~R~n<f.o6,'7,;;;";";'C:,ruo<,---- ·rtz. :// ... ~· <n//At• fi:Dp •. por P>:"•G• , 

l•T••t••unliu ./51:.: za 1'••te•unh• -i::;l!'-''7'"------
ê):/ 

PHIDN$Titlo.Ç~O llf IU:CURSOS ttou'Cos 

'!"' 

1 - TRANSmSS.OR l'RINCJl'AJ,._ 

2 - TRAN'SmSSQ;:t AUXJL~AR 

~-1 fabricai,-~~~ r~ ~ 

~.2 'tipo e/ou '•Oslelo: 

l.J ~f•bricanto: t.Y;> E!.ETRCHIC .t.TDA. 
3.2 tipo e/ou aodelo:. SllC _2_ Olt _ XX 

~YUI~'~mh~·~·~•A•--• ~ 
(d•t•) 

OOU1s' SUL COHUtHCnÇÕtS LT,PA~.:" ~ 
CONTRti'I'O SOCl'fiL .. ;, ~ , / 

f'••lo P•~·~·~·llt. ... ir.11:t-r~~-~"~"t ·p~rth:ul•r~ 
IRJS CAALOS Dt. f'ltEITAS. br.,,ulotiro, 
dil-toqu i t..aúoJ. ""''"'• l·~ô:!.,. !t.·. -ao ... rc-n-l•ao n• 
(idacl~ d<1 F"io'Vn<Jc.,. E111tado d• i;;Qi .. s. 
tJnd•' t.~,. ros.id.,nc:i_.··R/1 l!u• 2'9, ,._ 2-t-t. 
up~r ......... nto 201. riortad<'lr'" di c•dul:~ d&' 
ldcnUihdo li• 307.194 •• oxpcdi<JI po!'l;:o S.Si>

l;)f' • • hlsc;r1t.o no ,c•.d•st.r_o da P~ll'lliOit!l 

f'blit•<o dO Mtni.-.t-~río <J11 F~~r.nd'l s"b o 

~fmvn~;;g; I>O:;~:! i::;,. 0·~.~7~•ir~: 1~!c11c~ 
do..,ic.LII:uh ~• c:1<1'•do du llr11sjh•. 

-oi•tr>LLl , . ..,d.,r•l. ""''P. ~, • .., r">E.~do!nc:.i• na 
S~Q~S 40<1, B~oco H, :tp~rh•u:llLO ~O?- R10it 
Sul, port.:.dor .. d~ Wdul:> •fe ltf<•nt.l.d~d'" n, 
1'02 ... 60, t!><pu'iid3 p'fl;o 5Sf'•11G, ff .l~f.c:tHI 

-no C~.Jil\ltro d!l f'11'5SO._. F"t~ica• do 
l'llnistt>rlo d;a r • .z ... ndt •ob o ... 

"04?.121.1::1l·óa; ti.nhltM ..... u-.. ttntre fii 
Ju,.tu fi contr:ot.•do, constituir. c:o"'o dot 
l'ato c:o:m~t.itu>Q> .. , u•u• :IIO<'i~\f~<Jll por cohs. 
det tOI:OJIO"""'bilidõldt' li.,ltad11. qu• •• 
rf.'gl>rtl pelo Occrll'to no. 3.70D, dfl lO de 
J111n1tiro 6o 1919 •. ·• dr .. ais di.aposiç61!'S 
lll!fllll que lh• foreM :tpl1tav411:., e. 
II:IIPl'~ial.,l!llt.lt. p•l•s· c:Uu..:ulu. • 
c.ondtçO•:s qu•. "'"OtLn e i-'t.c:ipro<.:a,.•nt.e. •o 
outorga., e IC<>it.~11• 

·cuiuslll.R l - É c:on1:.t.:lt.uidi -sob a deno~<inc:•o d• 
, GOlAS • Sut. COHUNICfiÇ!iES t.TOR.; uo.:t 

•oc:1edad• por cotas, de respDnshllilidade l i"'ltada, "'"'" -~'""'" 
• sc:od11 Juridic:os- na c:id:.do: dC' Rio. Vt-rde·GO,....- 11st:a. n3 Rua 
TapaJ6•• 3 .. 7 .... 11-flfH<> Sa1>to f'ln"t.Orllo de l.isboa, po<fu4o 
lbrir ou -r.,c:hlllr l'ilhis, !'Ucurtaoia • e.:.c:~ito!orio-s '"'" quatqu•r 
part• dO t_errltôrio nac:i<ln;al; por d•lit>'.l'riÇlli<> de s6c:io"S- qu• 
r•prl!soiPtfrn • . .,;.iorla do capital soci•l I! :~prouaç&o <lo 

: Podr~ P.Jlblu~o Çonc:l!dl••t .... 

CL~USULA 11 ··- A soct....dadll' t.,., por ot.Jr:to a 'otiU!cuçlo 
dos Sl!r"iÇO!O ,dt:! rlldlodlfu'l>:lo •onorl ou de 

- 1110111 e ""'"!!"""• ~~"" qulllQut!r l<>c:»lidadfl' ,;lo terr1t6ri.o nlc:io
nal, otediante c:onccs"S-io O<J pfl't01i111:lc:. do Gov~>rno F"~>dt!f'lll. 

Ct.ÁU~UUI I J l - Conr.t..it.u!d• por pra~o u._. duraçlio 1nd•t.t~r
flinad'u, ~ .,oc:i&d~d._. pud..- "'"" disroolvuf' • 

qual'l"'~r ta ... po v.eltl c:ou-r.,.ntiMOI'llto dus s.6c:io'!, ob~<crYu1o-s.tt 
qu1ndo d., Sul diss.tllvçr.o. as prec:•1t.os da lei np~tc:H'Ic:a .. 

cÚÍusitLA lV --o -c:11plh! 1<oc:1a1 t.ota~ ..... ~· ,i:ubl'~r-ito -... 
· i•le-gr:~liudo, notst.e ato -,.. .. -.. o~" 1•;•1 

•·· coior~tntot do ,.11101 e de CzS 13.5/)().000,0 tr>,t~e_rlilhóolll_ • 
qu1nh.,.~o" .. u crundu!OJ div1dl.do .,. !S.:>oo ctr-,..zi." .. u • 
quinhGon~llio) .cotas no v.Jlor d01 CzS. 1-COO,OO <nu... ~til 

Cruz'!'dos> ""'da u ... :l, • t'HI d1ilt.ribu1do l'ntrc- oa si)c:ios da 
stotui .. t.e rorh;ol 

' ~ . 
• ;ao s.lu;io IIHS CARI,.OS Ol FRI:ITAS, N.~O 
Cdez .. u !<' olt.ocP.nt;as) coUI d"' Czs 1.000,00 
~hu .. •'lil cr;uz1do,.J, M> ~·:1lvr tot.al di!' Cll':ll 

!~~:~~;~~~~o~e:z ,.ilhl?.it'!l ~ ait.oce .. t.<>s .. u 

,b -·a !Oócb Oll..liA EliAS Dj; CFHI:VfiLHO, 2.700 
tduar; 01ll " s .. t .. c.,nta•J cot.•s de Cz:ll !.ooo.oo 
.Chu"' .. u c:r~~do .. >, 110 v1lor total de c~s: 
z:?oo.ooo.!'O /'"'h .. uh.SI!s e s.ott.,c:ento~ .. u 
cruz.,do"J' 

-C:L~USUL~ V -:n: r~~~~~··~!lt:~~· :~~~~~!o:h~:!~:h:~ 
IJrt.. 2 •• iii finto. do o .. cr .. to n. 3.70ü, de- 10 di!' J•n•iro ~· 
19'1?. t li .. it~d.o• fi io<po:.>rt.~ncia t.ot.l do .~:~pitlll lõOC:ill. 

ClÁIJ!:ut..R' \IJ - n SCIC:il!'dadt! lt lld .. inhtUda p01' IIII d10 leUS 
'IIÓC::I.os cot.ls.hs ~ o Sôc:lo-Grunt.• :.. 

ao qu•l coP!p•t.• o u.-.o d., "d•no,.1al(1io s<ici:~l • 11 
~=~~~swnhçSo a~:l.vlll • P•s~dv::. da soc.l<:d.,dl! ·b., .Ju1:n1 ou ror1 

cLÁuSULA vq .- Os •d.,in!st.rad'a1'o• da soci.,tfad• '!•r:l"o 
- - ·- .-!Jrasilotiro"' nat.o.,; • -su• tnves;tidvrl no 

c:•rq.o 1(!ós _a •ntf,dldf'. hiY•r ri!C:eb1do outorftll p111r-. t'l<t'CIJhl' 
iil'rurçã do nd.IÕ.:!Hudo so ... wn-t• pod•r111 aeal'rer depon de 
•prou:tdo• p•lo t1illis.t.e-rio da"' Coi'IUn.icaç:ã~s. 

·cLftUSULR VllJ, - f'; ret.P~"ul>il:ld•de • a or1e-n1.•ç5o hte
,.,c:t.ultl .. ilcfPiillistr.Hva fllll 'lliOC:hdllldl! 

ClberSo so .. .,•t• a br•sill!'iros ••t.o•• 

- 11 •ocio•l~d• pOdt'r<l f'uef'-s• rl'prne•t•r 
por proc:u1'111doros. ""'"pr• bra•i.lciros 

••tos, •tts.p•c:if'lc•cfos as pocr .. r•s con.,.a-r!~os • o ,..., l•r.a. 
aas. 111st.r1.111ento• de ... nd1~o. 
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CLinJ!:.IJL"l XI ~R 11!<:1.,11~<1• r•'il""' ao~ . rlllt<." ~"" 
ro .. un~·ra.;$o f'\llnllal, ~5o p.:;o;r,.·~ o, ., ... .,., 

Valor to~al. •NC'Id,.f :.o UM1l0!' .,,><l"o p11r tido p•h 
l .. Of'-'";:v <10 I"PO!It..o d• lt•ruu pua 1\o da c:olltl 
".í"•l'•i~u Ootraiak. --

ct.fiustlt..tl ''(11 -É: 'INf>r"n""'I!'Rl• Vvdadl • uÜliu~~.., •la 
, donoHtna,lo aor.!•l- da •~c:J••hd•, _,.,.. qOJ<ll~ 

quer llt''JÓO:iQ e'lttllnho "'"" """" i~>t<~~C>Iili"" soc:t~is, ~· <>Fpll-

j!:!:"":: ::r .~-~~~:~~• '1<1~"';!:; d:~~~~=;~~u:'ít ~~-;~:. -~~~!1ue~ 
c:r1•'11tlll do soc:to c:ot.tata que Q fu<~r. 

CUÍIJStJLn XIII -R 1i0Ciordade C< ctl~>$li,u1d:a •Nclua1va"""tll 
• de l:or::tdl•trua d• fo'I'M• ti,UII a c:~pit•l 

aoc:tal, na aua tot-.Ud.lde, · pcrr'u~tc:•r·~ ••oopr• 1 "'"soa• 
l"lllc:;~s bruUotr:u. · · · 

CLÁUSULA ,XIV - O q1udro dot ruac:io""rto• <f• •ac:ie.J~d• " 
l'orr~•dco pro.-F'ortrnei~l•urn~• df' br~•llclral', 

ov~ •g ,. .. no•. s:•r~ c:an•tH.ulda dtr "2/3 CdoiOI t•r'"o•J d• 
"t):ob;slhlldOf'IS llltC:ion•i•• 

, Cí.IÍU!iULR XV ~ t'•r~~• 011 c•rll"" d• lOcutor••, r•d•'torac • 
•n~;.srra~tados. d:u inatal•.;~..s orl•trtc:a,.. 

•a"'•"to ll'rlo :tdroit.1dos br~dlatro•.·· · · 

'· C:LfÍUSUt.A XVI • - fi •oc:hd'd•,· pOr 'llciU.'!. ~bc.io•, • ob;i;•-•• .• 
CUMprir r:luoru""""'"t.• 110:\l•ts, raSjul.u••n

ios • iltstruç-G•c.' •M•n•d•• do PodC!'r' t'óbUca ConcC!'d.,.,.tc,t 
"""'il•nttrll ou qu• venh•" • vtgar, "'"'"''fl'llt•• " r:od:lod.t.f'u,.i'o .• 

'euiusULil XVU - fls c:otn r•pr!ISc!nÜ.Uv:n da upthl 
soci:tl do :lnalt•n~Y•:l' e ini:auc:ton~v•is, 

O'ltet:o 1111 hdirC"h,.•nt• • ••tr•ilgt'.lro• 'ou. p•c.•o•s Jvridic:u;. 

'c:t.Rusut.A xv:n - H•nhv.,• •lter:oçto c'on,·nt.,.l pod•~:t. s.•r 
• l't!llill'l<h ""'" prllvh :out<:~ri:nçllo do 

Mhhttr:lo d~s Co,MtJniC:;Jç.l!es, •p(.or. l>"vei- a suUQ::od• rec•bfcto 
autorgs p:.r:o O!>eeeU,::or serviço 4• r:od.lc;odif'llslo. 

~Sut.l'l XJl( - fls c:Qtu ~do na .. battvas • indtv:ldv•i'• 
•• C"el•.;~o i 'l!a~;~ed•de, qu• p:or:ao c::11d1 uooa 

dtrlls,r-ltConh•J;:• :aopeur. u• ~nico propl"l•t•ria. 

CUitJ!lULfl XX .- 11;, c:ot:os do ,t•p:ltid ~oc:hl Dlo poderJ'o 
. . sei- eedtrt•• ou trllnsf'..,.id::ot • p"'s~o11s 

••tr•nhll• • ·=c:i•d•tJ• s•M prévio CQnsentiM•nto do Poder 
f'(lbl:lc:o Conc:edcont• • dos sOei~. 

CL~USUt.A XX I 

CL.ÁUSULR XXII - Oo r•sult.do_ do "'l"~r~!.::io '!l!l'.p, d>!du.zi;. 
. . do•. .lut.#a dfO qvJl<jUC'I' l> .. rth:.I>,IÇi<1, O,jlõ 

(llreJulZI>!I :icuMUh1dOt1 • li provl~~n ~_,,., ~ IMpogto lõ<lbrl!' • 

lt,Rd•• 

et.ÁUSUUI :.tXJII -O, pr•Jui:o:o d'o ••urrc:.lc!o ter:' .obi-'.i.ll•t
'f'h-"te lbf.orv.ldo pelos l~l"O!I, p01hl' 

l'es«rYJI't de lUCl"<:~!l • P•l• r•~~o•rva .le~t.al. J'.ftiY..ÍII or.d•"· · 

t:UÍUStft:fl XXI\1' .: Uo luuo liquido do eM"rc1c:lo, s;;: 'chco 
. por C:.,llt<:~) ,;e~:lo •rUc::.dos, 1nt>!'s de 

qu1lq11•1' outrll d•st'-nlç.llio, 11:0 c:onstituiçlu d• UM "Fundo drr' 
Res•ry•"• qu* -nso ""'"'d&or~ d• zo:r; Cvint.• por' c•nto> do 
c:•pU.a~ sochJ. -

Ct.ÁUsut.l'l XXV • o· Fuado d• R•s~rva t•rli por tiaalfdllde . ••••srur.,. a int#grid;JdiP do c:opitd sochl 
~ 'CCII'III!'ntll' pode~A ••r uUli;;o;~odo pari '""'"'""'" de•te e 
.iol'l;:t'll:nçlo <~• pr•,Jubo. 

Cl.ÁuSUL!l XXIII - 0 ... ldo:>''lue ll'l<hti-r. :opó• a ob••r.,.hcia 
do dilloJ>os;\o llliS elau•ulas anter~or"""• 

••''· lfiStribuldo aa!l tiCC:ios. • n• prororç~o de '!lUIS cotas,· 
pc:ui~Rdo ll'Ste-r. 0 •ntr•t•11L00 deltbvr~r por un•lli.,fd•d•, qu• 
s•J• Mantido. 110 todo ou "" p1rt~·. eoo eonC.I ele al.uc:rQs -
Bu•Jt•••":"': ou' fo•s•rV•do p•r!' o ae~Hellto d&o c:ap:l~al," 

a.,\uslll.R XXVU "' O ihlC'ia IIII•• . aUvid•d•• d• soded•d• 
acorr•r' :n• cl•h d• all!lin•Wn do 

•r-trter.t. biLtUH•IItO• 

Cl.IÍLJSUI..Il XIWJII - O• •Octos coÍhÍ.:t d"•clna" qu• "lo nUo 
!Rcur•os .,.. c:r:IMell ttr&ovhoto• I!M hoi qu• 

o. bop~•,. fi• •J.C•rcer • ativld•d• l'l•rc:•ntn. 

- 11 u•c1 .. .:~11e. nlo t,.,., uu,~~ ... .O'>rilil• .... ., • 
01&tabl!'lC!'~4!~l•• .,., tod:o:; as )o(olid~d<•.: 

par• •• quai• (or contc-Mpl•d• ~.,., outorp1 P'ra o serviço dC!' 
radlodirudo, l<:~go rp6"' • pubHc.•..;•o do r•spu~Uvo. 1to nco 
Oitrio DrJcl•l da Uailo, ' 

Ct.ftUSut.A XXX - ltc.oalquar açJ'o f'undad~ 11u•tt' contrato ••rAI 
ptopo-r.tl< n<> ~·oro du::~ota Co"~l·ca, qv• r.ic• 

«hrito, desd• Ji, li qualqt111r outrr.~ quu tentut ou .,.nta • t•r 
d:lre1to, por "d" pr~Vilt'~hdo qu• J>OIIIll ••r• 
I 
ot.(VSt'LA ~ - 0• Otu1on r:~Üo r>t.'viotoo no Xlt'o:lionto :1zuJt:ru-

aanto Godo :renolV1dOa diP .o.cordo ooa ~Jiu~/ 
J!O;Di'Uvoa qa. r.:t~ o tunci~n~"l}-to ~~~ eoe1.oq.t~an por • 
oote~t, o.t. rool•onlinbilida.:S• l.1Ji11 t»da, p&loB quaie a 
•oc:lalbl:o no rttt:erd, a J;<d!!. locloloçiio ~~~ diaclr>lina , • 
exooy.çüo dco. oorvil,lon de ro.::Uod.i!Uaiio./' · 

' I> I ' 

a, tLao:lm, por, •"' aeht'rta Jllotoo o oontrtl.to-. 
4ao • .oe3Sf\t\Cl o prcocnto (l.ll 0.( (q_\1-Q.troJ v1:.n elo 1~ teor 11 • 
:r:omn, &>.tilOc;t';'l:l:'ndeo no onve:roo de 05 {oinço} :t'ol..han, o / 
qual lido e ecM.da ooN:'ame 11ooinat jWl.'l:=onto CI)Q ao tecte
aunh.aa que· a tudo cen:ioUrull., paru quo oo prod.uz:ua oo e:f:!Ji .... / 
too lo~nie_- ' ' 

lrSO 1M Íl<:l:rct1I!rA~lt? SOCIAL 

l""=-'4''"''· 

OEHCIHSTRRÇ'ii!' OE RECURSOS T~CNJCOS. 

1 ~ liUI!.IS~ÜSSO.It 

l.l- -r::obf'ic:antrl LYS ELE1ROHJC l.TOR I' 

1.2- Upa a/oU oti:uloJo• JW ~ 1 kll. ~V 

Z - BlSlOlB liUI~~tUE 

2.1 - f•br:lc•Pt• l.YS O.ETRONIC L.Tllfl 

5110 ..... - 04 .: 07 

OO.JÀS SUL Cllnt.FNICRCO(S l.TllA 
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001~5 ~UL COHUHICRÇÓC$ LTDA 

01 - DnDOS DO EDITAL 

1.1. Nú"e~o do Editalr 
249/00 

lo2o Publie&t~;:lor 
oou a .. 1?.o~.oe 

1.3. Pr"a:.:o para entl"•g., do pt'opoat.a•• 
17.10.80 

1 .. 4. ServiÇ'or 
Radiodi~u~~o d~ Son• 
-·Tel.vi•Ao CO•raçliõo) 

1'.5. C:Ld•d• e E•t.ad~r 
JTUKBlARA - DO 

1.6. Carial d•.op•r•ç•o• 
1·1 + (onz• ·l'lai•> 

1 .. 7 .. Pot.•nci•*, 

s.t& kY·- ~r> 

1.0. D•~•iw _espec:L~tcaçCesJ 
Con~or~e · •~ nor"as ~4en:Lcas para 
radiodtÇuslo d• _~ona :l.~agens 
Televialo. 

02 • CARACTERÍSTICAS DOS EGUlPAHENTDS 

·%.1 - Tr~n~"iaaor 

~-1-1 - FabrieanLer 
LYS ELETRONIC LTOA .. 

2.1 .. 2 -: tlod'•lor 
Rlll - 1 kll - III 

11-.1 .. 3 ~ Pot.ltnc:f.ar. 
t,.ooo Uat.t.•· 

2.1.4 - Hoi'!Ologaçlol 
Código D•ntel 

GOlAS SU~ CDHUNltRÇOES LTDR 

2.% ~ SiGt~"• i~r~dia~~ 

2.2.1 - Fabri~an~os 
LY6 ELETRONIC LTDft. 

2:.2.2 - Hodelo• , . 
5110 -.4...--'""d4- O? 

z.:z.s - Oanho "~KiMO~ 
' 5.~ d8 0 <orre•ponden~e a s.~ 

vezes •~ po~ência 

2.2.~ - flltura do ~·n~ro geoM•~ri~o da 
sisteMa irradian~•• ~n rela~5o 
~ b••• dà ~or~er 

HR • ?o. o Metros 

.2.3.1 - Fabr:l.c~ntel 
•KHP - Cabos E•p•ci•i• e SisteMa 
· Lt.da. 

2.3.2 - HCKfela• 
HF- l.5/B• --50 

Z.4•t - ~spe~surar 
1.5/o-

03 - CONTORNOS DE SER~lÇOS 

c~ o oquipa~ento d••~rito. 
pot•n~i• •~•t1YaMantc irradiada 
4

0
0 dBk. •••1" de~on~tr~dal 

Perp • P~ K ,ifl.i, M Ef' 

teteMOS UMa 
,.;h<il'la de 

refP ~ 1.0 K ,3 0 S K 0 0 863 

l"•r-'p oo 3
0
-02 klol ERP • "";ã dBk 

1110JRS SUL r.NIIINlCflÇOCS LTDR 

c.... esta pot•ncia 0 ·~~a,..ente' 
1.rradiada e altura de> c:en.t.ro g-.. Q;..&:t.rico .;to 
•i•~eMa irradiante inGtalado a UMa altura de 
90 netr'bto,. ttM r.,.laÇ'ftO ao ft1Y"l ,M<-di_o do 
t.•rr..-no. tuegcnu:l'o c;oda r•dial •. tereMO'!t para o 
contorna dw 68 dBu UI'> l'aio de- aprox.i,..;ada"'~"tc 
12.0 quiióMatros, cobr~~do pl•na ... en~~ o 
p•r1Mcotro urba,no. 

4 - COHCLUSAO 

, E:" -f'ac• -do apl"eo:;wnt..ado, pod•"'""' c:o•u~luir 
'que o •quipa!'lcnt..o prnrosto at..end• a, t.o,dll'llo a111 
exigénc:ias -f'orMu1adas no •d~tal, c as ~orf'OaS 
T•c:ni~as para R~d1odi~us'o d• Sane ~ IMagcft"• 
11prov~d'as p..t.a Portaria hc . n.osa. de 
23.01.'74, publi~ada OUrio Of'i~i-al da 
Un15adeW.~-"- · 

p • o o Jt R " R ç R ,o 

• Ccl'.-.reend•~d'o -, proponill'nt.• q1•:1'o poder<111o :lnst .. u
"'"nt.o de d•chiv:r illflu•ncil u opinUo pCILlica t.el'l :a Coto~u
t~icat;lo Soch1 '"' radioclifudo, , M:loKit'llt na d• ~ns. • :l,.;rgd'ns 
- tel•vh~o, ~,conscient-izou-se da inti• .. reh.o;;io dt.>st;a coro 

•todo o processo de 11od•rniz~çlõo que ~o~<:~dif:lc:ol.l 01 ve .. trans.f'o
'"a•do cont.inUU>I'iit• o Mundo, nos$'11. P-:otria, .nossa sociedlld"' 
- au~ot te .. po .r•la.tlva,.ent.• curto. e, por isso, decidht c:on
cor .. er 110 preseont• Edital. 

. fl•si,.. tea e"' M•nte produair uto~a progra01aç.lio, n~o 
aplf'fla11 co.Oo uMa f'or11a dlt veicular conteCido, ,.as 
prhcifllliii!Rt• 'COIIO Ultll II'OVII UtJ:IIiCII de iOiphllhl' UM,a 
sis\-efoliti~:l . d11 eleM•nt.os dif'u!llor•s d11 cul . br:uUeira 
evitando de tornar-11e w• Y•iculo de :lOiportaçio 'cultural, 
~atar bisico de dcscaractl.'rl:zaçio de'eossa criatividade o 
origb1lid11da. 

Dest11" f"or1111. 11 ent.:l.dnle •s11u,.ir~ UMa atitud'!' 
f'espoesiv•l diante -.:lo ••rviço, c-aso lhe saJI autol'll~do, p•ra 
util!:a::~-lo co"o instruMotnt.o n;;a su11 'aH.• signif'ic~ç..llo dt:! 
plasMadora • dif'u1101'11 de u .. a. cultura q~;~e J• nlo pode ser 
di.a111~:a .... o seu concurso. 

ror outro lado, tato~'tl--f." h' .Je eayr11r a t•llf'Y1s5:o 
obJetiY11/0ieate C:CNIO u., ele101tnto bls:Lco di 11tual etapa d•. 
cultura h1.110111>1 ao 11antldo d<> de-c;e!>volvifoleato que 6 u .. ato de 
vo11tade eollltth11• • exi_glr ·urgente int•11ra.;So d~ toda • 
popul~ç.Jio ao .••f'orço pa;a a'lc.uça-lo. 

Te11do • ., vi•ta qu• o drs•avolvi"'e•to, par• !ler 
coa~rettll'ttdo. u•ceu.i't.a d;~ .pa,rtic1p11ç;lo de todo•. • que esta 
pai'Ucipaçlo sb existe 11a M•d1da .,. que a populao;;:io · esti.'JI 
iaf'or,.ada e co•scleflti:zada d•.••lf• proble01a•. be" CCNIO 
disposta a resolvll-los 0 tr11ça o .. guiD~e ••b~o de ,prOQra .. •
ç~ol 

- EllUCf\TIYR 

E111 horaortOtl'variadoa rec•rvldos a prograMas 
educacionais, e-c:tabolecide~ • na l'lodalid::od• do 
•rt. ·16 e seus pai.rgraf'os do Oecre'-o-h•i 236, 
lle 28 de f'•Ycorl!!ro de 1967, • e l'orbria 
htl·r .. hist.•rhl ao. 5'.68r ofo 21 de outotbro de 

··t1'ao. vis•10do a supr.l.r 11 def'as•o•,. eKI.11t.ent• 
no stsu .. a repr•s•10tado pelo 111di.::• de 
es.cohr1dade • peb evas.lo produ:llidl pw1ó 
crescifl••to da populaç.lo 0 e01prat11~do u011 
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•lçt.,;~~a ~ducac:io11:Jl t>•lõ't?~J:.~/t..Ka.oltlQh. 
olnglobul;l,;~- 1.u• t..tp•;11; ., ;~b"~ 

af, tV.- i!Udjti<;;a, tf'an~>o~itlnd~llf'C•IIt•~o~aç:Jo,l 
~•c:ohor, obtd•tl"ndo a Ul'l Ctll'rJc:Ulo 
••hbel.,cido, dor tal "ado qu• calla 
Jtf'<I!Jf'UOia Cl>f'f'a~pond~ a una a'~ la d• ontillr> 
Conv•IIC 1onal J 

b) TV- infl1.r\1Cianal, trltnr;,.,J'I.indo pf'Og~ao .. aa 
'c• .. tradQ >1.:> •tt•.,~ cu,.w•ncional dl' """~no 
co.,o au><Uiar diditJ.o:;o audiovhu:tl, qua o 
prof'o~: .. or ut.Ui:uo n:o ioua aula para 
"nrlquece>r, :llu:otntr, da11o~ .. tr:rr ou 
OIOti\0:111' (I iiiSIIUIItO qUa l!~ta triiiiiOiitilldOj .. 

C~ T!J- cull~r.t, lran .. ,.iundo ao.sunto rt>la
clonados COI'I conllb' l•~<•nt.o,. Sl""'"'• 5C'M 
pf'II:'OCUPIIÇ.Iio curriculu d!lida. 

!"ata 01 t'l1t1, a (.,h,~ora f'ir ... ao·6 cor.yl),.io (<101 
lnatittJJçl5•• de ensino, partlcul.llr,..,...-t., co" 11 r<:dll of'lcl~l, 
p•r• • ,..nut•nçto dr""UII progr•uo:uo <:CI'uc•livoll di4riQs, 
de11Un1!dDa t•,.b•l'l 11 ttinh.trl~ c:urse>ll de lo.. "" 2!>• gr!li.o_s. ou 
c:oloc::.ndo :11 d1spoaiç:!lo 111~11111111 "'~tidadt"s, ~spaços par• 11 
r.1111l:lzaçio Cl'• progralo\IIS ond,. as MliSioll'l instit.uiçôP..: . teoria 
particiP)tçfo attv11 atravol-11 de tt•strlls • 1luno•, para 

uprc:»toçJo do desenvolv1f'lento jntorl•c:tual, c:ultur:;tl, civ1co c. 
111ora1 do pObUco torllli:.pcc:t.ador.. · 

li ~ NOTICIOSA C INfCRKRTlVR 

co .. Prall'lld<>nilo tcla..oorn"i" di"~rioc co,. dur.,çlo 
'11U•.I~o~a d~ 30 ,.lnutos cada u,., "li• d• r•senha 
110t1ciosa • · J.nf'orAativll doi (Jltos ~o~ai• 
1~~J~ortaflttn do dh no f'a,;s, no eMl•rl,:tr • na 
loc:aUdadll. 

,C tnota,.,.,.llto das aottc:in; incluir' ,,..terid 
'de: llrauivaf'le,nto • rll'portagens •spol'cJaJs, dor 
o~~o-cfo q11•• alolf'l do 4'ato • do acont•o:hu:ont.o e01 
s!, oll t.v111spect.acfor•s rll'crt>a_,. in_f'or,..,çl!es 
sobre •uató c~tt>llf. • rol'pl.'rcussb•s. 

@s d•~e ,.fnuto's f'ina:ls dtf clda progra10a sarlo 
r••~rvados as notl<:hs locais, dov•ndo a 
•~o~issora soJtr~ionar denh• IS not:iO:ii'S da dht 
aquohs que 11•reç1M ,UI!. trata,.ento 111>1it: 
d'ellcaó~>. 

füTILIDRDC PÚIILit:R, genoro nauo:ol.,•nt• ausent~ 
d• TV, fncluir;!o lnf'orMIO(:IJOs sobre os princ::l
paJs progl".IH'Is. culturais _e COM•nl,.rios da 
ll&'l'lan•, alt,. d~ outras iPJ'or~o~açQe~ d• int .. -
re,.s•, d~·sde o lllnç>l,.ePto dor livras illt~ 1 
prrvbSo do t<:-11p0 ou quando rtoq<.~ldhdas SG'I/11 
horbios P•loc 1'0d1'r1U P6bltcos. • 

111 - PltOGRAKII AO 111110 

eo .. preendcmdo • pre:~:o•nç!--""'fb:lca da• 
di(llrt~ilttu; categoria.:. prfil-f'lcsionail, ""'"P""' 
llubordinado ~~ f'1naUd:todes ol'ducat.vlls III' 
culturaic, Vi.s•nda aos sUP<'rit>re" ifltC!rasces 
do P111s, ou SO!'U11 progra01uo grav1dC1* pgr 
qu~~rlqu•r s:l!·te .. a e,. :1:.111 pri,.,eolr;o: llpr•f.•nt.a
$1iO, ou progral'l~~ dorntro da prOI)orcioniU~ade 
da r•guh .. eat•çJo, que regula "'" v•nha .• •I"I'JIU~ 
hr •• at.ivid~tdttso da• •st-1ç611111 de tol'l•vil.io 
"IIÕ.Pa1•• · 

U -·ctJI.TURAL. 

:::&~:,d!:::o ~= ~~~!:,:/~~;:~:o :~.~::1:,.,~: 
d'• progrlf'll" · Julgado• :l"prl!prio'lf ou 
i•coaveaJente-~ pata dO!'tiL'r,.inadl f'1iK• 11\liria', 

:11 Ellt.iifadci propó"t>·stt a ll'll•cutar a SOitliiUUitll 
JU'O'I"~MIIÇlio CUitUf'lll 

•> intor,..t.J.<Io Ju<nnil, r"ufd.ndo report.ago•l' 
11• t-ttere•s• para 1 Jvv•~t.uci&'J 

., doc:uM•nt,rtos brlsil•iro:~:o ~ 'rogra .. a~ 
t:obre rCI'!li~es • t::ida.~•" llras:llll!':lra~ ou 
t.•11•• at.in•ntes ao. ho,.oM bru.Ue:íro, e, 

C:J lntorJoati..,os. e•pol'c:ht• 
' llrte •o llrun "• 

. , . 
sobr• ~ch!nc:h fi 

a)' f06s1c• popular bra•Ueira '""' saguillt.e" 
II'IOdaUdade•.• 

1) rrograooa •t"a~al, "obre artl"t• p.lt.rio 
Cco~o~potiU.or. c•nt.or. h:~:.tru,.,enUstaJ 
ytda • obra, hclutoiv11 ~~:ntrevill-h, 
;.osicu. r~ort~gonsJ 

~) UM ~"'oçra.,, "v•rtado ,;obr40 " >~Cr•"lca 
llr,JioSlldrlt d• te~do~ o~ ~fi .. PO<Ir 

~i !'lu,.1cal ••p<>cial co .. o part• <111 p~ogro
"'"~Jio 0"0,. do,..in!J~I. 

b) (ol,lore e 11ils.fca r•~.lonalr 

~) hu,.or, cat11 se,.•••• "" progra,.a 11•' ~t.or 
c:<-.. 1co 001 tfe aul<>r du g&"oro1 

d) arte JoveM - apre 
Jttv••• nos dlver!i'<l<l •• 

ll !i.é'i-'t• J<~v,.nH li".Ot»nde~ dt:! '"""untatl atlt>qua
dos i f"lil<l pi)!Jlita I qu<;' toe- d~• .... tin~ OG 

.r~I ... çs. qe ticç.:to_p~r• o rôbl:lco .jovC'.,, , 

fiLMES 

!J) Co/116dias «:' peças Jac:os:.as, 

c:) f"il01es' c:U,.aicos:. de art .. cin.;,.._t.ogr6f'1• • 
uatversal, 

d) f"Uotell d~ •v•ntu .. as, 

,;.) tibu~s d• f'ic:çlo1 

n '4'1J .. e• c:iaat.lf'icQs. 

TELCP(t:RS 

Para ,; t!artquect>~•mto cvlt.ur.al dô p6blico~ 

:.i, t .. 1rtlt!atro, 

. ' b). telorpll'ç•s esPeciais, 

DlUERTIIIENTOS 

a) d• avdft~rto - pll'rgunt.as • f"espo11tas. 
~ages dfvar!losr 

bJ torll•ios Juvconh 

d) ~~rsport•s1 

~) 'f'Umos dé aaiMaÇlll:l selectonados. 

HÍIBICA CLASSJCA 

a) Op•ras.r 

lt) esp•t:ilc:ulos d• d~aça· cUs.!IO.ica e "od•rna1 

e) b~llet. 

Ellltorou•fi.,., !festa f'or"a uto• r:Spflla pf"ogra,.uç:lo. 
a ••r apri .. orad~ cu;o:r a entidade wnha' • sl'r Coltli'AJihJ• c<»~. 
a C'OIIC&'f.ll.lio do serviço. 

E~s. Se111'10r 111Distro. o, qut'. e Soci"d"d• 
pret•nde r"alizar co,. *nf'ase na <!'Slr•ita c:o~.,.Kio ontrll', 
o dtrll'ito ,. liberdadll' e o devt>r da rO!fponsabiiidado:t. 
eM •eu eropll'nho constante da llpri,.Orlt.,ol'llt.O da tlrcnic• e 
dll'.aperf'ei<;oa"'"'nto totlco. vale du:er, de iP.tognçlo na 
couc:iOoc:i:J de s,.,.v pap•' ao CCIMpl•xa co,.,unU.Irio • 

NOs, 011 tuada"dores desta En~jdad.,., eshMos c:ert.as 
de que a ilt"Sohllçio da .-.. tss;ora llttSta lncal.ldldf' 
rol'pres.,.ntllir:ll Mais ..,,., ;ot~orco· histOrie~ no •eu descu•volv>,.ll'n.t.o, 

. · Sab•MC711 da gra'nd•::ra • da reospon1ab1lid1de qull'' .11011 
•erfi confl•da. caso venh.,....,s a sor , conte-Mplados; co,. iii 
out.orga par U.EKa., conrarMe esp"N'-""s." ' 

À thlaçSo do h"""'"' iii t .... r., • trlll!-c.Mlu:lo de 
co11h•chl•ntos b'•1cos, o lncltnttvo •9 ot.iotlstoo • ao 
patrh>tis,..a. ,o .-e~peito ls •utorid.ld~'k. s~ l11is ... , 
hst.,ttuiç-'•1 - todas; (U;t;n sio apO!'IIIIS algu,.as da11 "ui tas., 
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l:•t.101nt CGftiiC:i.loto;os d••ta r-•llpMt;b1Udado, 
prltpl.ral;'g .. 1'1r1 o cuOip'l'l"""~o ~c•tc qur. Julpa,o.: '"" Ull 
d•vtor :e~vlro. 

OOIÁ.S SUL. COHVN!CnçOtS't.roA 

RIO Verde-GO, 10 <i• DutubrQ dO 1980. 

M:!!.QrUO CJ\r(I,OS ALV~,!õ,, brt>~lléiro,• <::a:s,..d<>, Co 

111orc:Ú.nto, roddc:riiê"" c: domiciliado •na · RUll f::; '. 
aon, B~~ ~ •rt.'? 61 - Sio r•.:~ulo-&f', e~dul.:. d; 
ldont.!dllde no J.!I-17.741-SSP/SP o intoed~o no 

:CI'F aob O nO 00::t.I>S.0.2SQ•tl7; JOS2 Al.VE5 _Ti 

~. brasileiro, .... ·~:ado,• ComorCi~:~nto, r~:>s:i 
·d~nte O dOQiiC:lli&do 'na IIIUt CardeAl C&'iJUOd: 

1C8 -. S:io P.t.ulo-s;>, c:êilula de ldo:ntid<1d<! n? 
4.,4'6,1i53-SSP/SP e !n~crito no C'T :1101> o n<' 

'1U:,,o3 .• 12t-72; tiiV'JNÓ 11~1:>~.!\Stleiro, c_e 

••do, cõ ... creh.nto, r":sidcmte e dcmlici't.i.t>do 
na 2\ua,Jo1i.o llo\l.h:t.ll CoH'clo.so~ 150-Sio Plulo
.P, cédula dt' t.doatid~C:e nll' 5.<131,657-SS!>/S; 

• inac:.:ito no C:PF s<;>bçor,? 57j.S70.2lll-1S; lL 
DELtTA Al.Vl!:S J'C.RGl: ~~f. brllll!icü'llo C4Ji.ll<l;::: 

Oo J.•r, residente e àOJJ~ciliada na 1t11.11 r>xcof. 

·~· CO!UI:I, 250 - Sio P•lllO-SP, e{dui'a de 
:ldent.:ld.r.do no J.los.as.C-'ssP/SP o .l.riaerit.a no 
CPI' aob o no oi('.6(7~0llt-O<It :u.oE:Tr L.t.,'lfrun 

' . . 
,!}YJ!S .&STEVÇS. bn,s;ileira, CIISIIc!A, do h.r, 

l'ea:ldonto e do,>icUhda na Rua C!axcdeal C,!!. 

g:i:torl, 145 - Sio Paulo-SP, e~dulA do :dont.J. 

d:ad~ nO <I,JU.02J-SSP/SP e in111cri;,.~ ~o CPF 

~ob o nO 5,~,0, 7.1011•101 11 W.RlA DIU.A 1\LVES. 
brasileiJ:""'• v!Gv111,' c!O l111r, residente •t :'IOmJo;.!, 
liad111 na Rua C:ardl:la'l:• C:•o;liori,•l&J - s::<o I'au 

,l"?""SP_.céduh C!(• !denW.d11.de no 1. 74G.l:n-ssp/ 
Sl> • insc:ç:lta no C:Pf' •ob o no ooo.tu.ns-so. 
poJ: 'este Íru:trcunentG .pat"tic;:ular ··"8oi"contt"illO 

Social, ajusta1n " c:ooveneitnl~·m a const.J.t1.1i 

d~ d• u.ma sOc:~d~do· pô;. CÕ!:-tl,;· de ~~~--p~~""t,'i 
lidado Ll:nitdda, '-qo.~o. 10 roqcd poh)<·Jhl,:! 
o;1io quer t"eo;ulA o.s so:.~viço:o de racli'>:tl rn,.ão 

viqent.tt o "ob .n:s elliusu:noJ o C'Oncl!çl'u!l r.;t 

'J'Ulnto~! . 

c~~SULA 1 - A SocJ.~dade o;inJ:"i sob a deltonrr!'i;c;l:i<:~ aoéi'"l 
, 4o RADIODif'",S1iO r COMt.INICAÇ~ALO BR..\SILJ 

L~- e t:er1 :COII\O pt!ncip.<~l .:>bjetivo a :Enatalac;.lio • •xec.!:! 
çlo de ••tvieo• de radJ.od'i.fuslio sonora~ ou c:lo llon• e. h:"• 

911n111'1 seus serviço• ali:Ens ou c:orrclatoa, tai~ 'c:omo serv,! 

90 espec:bl de ~~oú.S.e• func!on..,l; .::cpctic;.iio ou retr•nsmi! 
•l's> do aon .. , ,ou •ln.aic. de sons e im~gons de ro~~diod:lfusio, 
aeçro com finalid•de• educo~~tlvas, culturd• e infol:fllat,! 

vaa, c:lvic•• ;, patr.lõticaa, bet11 C:Ol!IO • CIXplor<:ac:.iio c!e co!! 
ceado ou perit>J.~S.iio~ nest• ou ~~~~ outras locllllidados, tudo 

de •cardo com a 1eo;ia1ac:io que r~g:e o serviço. 

CLAUSULA .U - A Socicdo~~de ter& .•ua acde na Ru• CantAre! 
- r., 71.1 - Si.o Paulo, Est•do do .slo Paulo, 

pod(olldo a critérlq d~ aóe:l.o• represontando 2/) (dob ter 

r;a.) do capital aoeiâl • •edhnte pr.Wia. autorhao;lo do 

l'e>'vr Público Conc:.<len.t.a, in.111tdu·, milnt.oo: .. o;v:dn•iYI.i r,!. 
11of.s, auc:or,eia;, a'jlô>nei~~;• ••/ou 11.scr!t6rio11 e:n qualqu•r 
'pal'~<t do território ruodonaJ, re.spc1t11dan 11,.111 pt'at'er"içi';et: 

llit\J&~.o;;, poolumlu ~<i .. Lo.c.;ou, 11\l cap1~.::.l =.::.:!..::.! .:;.: !:::;>o::~;.l:: 

r<iae n~ce~H••lirias par111 ••~o !bo, 

'CLiõU,~I.IIJI, XXI., - O Foro d~t. 'ioc:icd"clÔ ser! o da C.::.ma~cA do 

. . , , SiD Pll.ulo, &iltado do Sio~PII.Ulo, qu.;< !!-c.a 
aleito CCIIfl exclu•Ão da qu"l"l'1Je.l;' out.l;'o, fl<'!:l" <:1""'1 !OJ:" o do 
1dc{lio da•' part."•• por ~~>!'!" ~•pecl.r.l ou rtlvH<:qiolldo qu-:;

. ••:!.":• p,.ra conhoc"r o d.,eJ <ir ota p~·tll'(:i:::a in,.,t.'incb tod"'" 
_t~.u. qu-:=s-tõ~• judi~b.ia qmt lhe fore~l propo~t.A3 .:.:.;~ fun~f!: 

aeiU.o nectn contrato ~:oc::la:.. 

•olvido. • ~uelque.l;' ipc>Cizr. com o ·c..,n:::c'ntimanto' do li!Õcioa qu<J 

l"epresentem • .. ..aioria do e11pit.o~~l •oo:i.:tl, dc•de qu~> .~~~jllill 

Qblervado•, quan~o da c:ua dhsoluc;:S.e~, .os ·Pree<:"itó!i' da 1!! 
.<Jh.laçiio especifica •. 

c,tõi;USt.rLI\' V t'- O<:l9J;("'11;do diii•Oluçio omi9ável d.o. soclc:~ado,. 
'o,. sõdo.s qua 'r-::prcsnn'l""' a ~~>~~;l~;tdo ~,; .!l~{i!.~,....'\"çlll.~7!!, 
(licar:'in, dentre oo ~oti•t<:•., 't<que\ot< c;ue h·S. cu/ol•H ''·' l! 
quid.iç.io da entidade. 

.dUvido• 'IOCials.•sl'>rlo dl:rJ.:~~idas <>l<trajud! 
c;,i"'lmnl!tc,, por irbitros em nQme:rc !~<~POr, louvo~>doc: pelo'll 

sôc~oa. 

CLJI.US.I.ILI'I. v:n. - A S<;>eied:.de n.iio scrJí . ~!.solvida, nem C:]! 

er•r5. t~m liquidação ena. ~.aliO de morte:, r~ 
th'•d~r., !"'lên~la, inaÓlvCnch •. intet"dlc:ic. !ncaplu::id4dc d!_ 
!Íu!t.iva ou tnabilit...,çio d• qualquer dos 11óc!oo:, devendo 
011 .sôe!os r~ll!aneSo:ent.e:s procedC!r a unt b"'t.nc:o .c;erol na S,!! 
ciGdade na prA:r;o du to Clless:\!'n.tal. ~i.a= <'la. d•t;:~. do .,vento, 
.C os haveres. apUr,.do~ .;cr~o, pagqs ao.e!Snjug.., euJ>(irstite 
ou lio herdeiro <!o sõeio fo~~l&ciclo, ou D.O uóci~ o:ouo se rc:t,l 

rar, ou ~os r~presentant~fl -:.egaio: d~ sóe~~ c;tuc for dcel.!, 
r•dft !alii!o, in'soh'<l!ntc, iot.erdito, incapaz ou in.:.bllit!, 

~ •. e<:<~of;:::-=:: ;::::!.;.. ~~!..:::.õJ:;:: !:-.cl:ie~:!:~. 

..................... '~""'~" ·--
c!.1.u~Ut.A VI.n: - O capi t_,l aoc.!.&l ser i. da c.zf. 

:t~ooo.occ.,oo ttrilll mil!Wc-s c!o eru7D.dosf, 

.:e5>=e-sent.a.i!o por .J.ooo.ooo tt'~:as: mUh6cshd• ~ot.:u; -!e C1:$ 

,l,CO Chum ~ru~.,dol cAda ul'lA, e ficar& diat.rl.buldo entro, 

011 c<otistas na •egul.ntc!. proporção: 

Iii'- .\N'l'ONlCt \:ARLOS At.VES, l.Oll.fliOO .um III! 
lhli.o on:~•1 111ll e s•isccnt..a.sl cot•u •lc. cz$ 

1,00 (hJil cruzll\,.dol, no v.alor tot.l do 
CzS l.Ol. .GOO,OO (hum m!lh.iio on:zc mil C 

sei•c:-=nt.oa er..,zadosl r 

bJ•- .:róst o\LVE:S FILHO, <1&2.&00" (quatroccnt .. • 

e se••.:o:llt;:~. c du11.a ~nil o sei:sc<>nti•d e~ 
tos da Co:$ 1,00 (hu111.~ruuulol na .... ,lor 

tot.al do.Co:$ <162,600,0C CqllatrOCN'>~O:." <:o 

se•'llontll a clci.s mil c seisec.nt.or: <:rUT.:!!, 

dos) 1 

c) - Ol'llNO 1\LVE'S, 42!..1~~"' ro~'·<'lt:,.~ 
Vlntf>., c•lc~.., m~l <• ~,,,;,.1 <' t.~r. <I·· • ,•$ •• 

1,00 lhu"' cru7.ado), no .:~lor to~<>l de 

C'l:' <125.IOU,OO rq;..~troccnt.oa C! vlntr. a 

cinco lllll <I C'C'lii"""C'rUZildO.II.) I 

d) ILDtLl'l'A ALVES JORGE W~B, <125 .1 00 (qUi!, 

t:I'Oec.nta• e vintci e einco Ja.il c C'cllill C2, · 

,ta& do. CS$ 1,00 lhua crcu.,dol, no v.alor 
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t.:tlel da ('r~ US.lO'l,OD (<JucotrocoRtO>I ,fit 

v~nt.e 'e cinco :f:!~ e c:o:,. t"lt'IUQO::o!l) 1. 

C) ~ ILUCT!': LAYtNJJ\ 1\LVtS !:S:TC\'l:S, U~:l(Jo' 

(q:ullta:oc:.,nlao o, vinte • cindo fflj 1 6 ce"'l 

cotaa de czs 1,00• (hwn cruzQd.~,no ""'loi
total de ('z$ US.lOO,OO (q:o.uotroc:c-ntoa o 

Vinte o c.\nr::o mil o cc"' cr':'u•doll)l e, 

!t -MARIA DILI'JA 1\LVeS, 2:5-0~SOO (duzcntaa 01 

c.tn.:otl.::nt::. r.oil :: t;uinhe:'lt.::;::}ce-"t.le 1c- C;-:S 
1~00 (tUm crll~.ado), .no Ylllor• tot .. l df.l 

Czf. 2Sú.~oo,oo. (d;u.nt.o• a c:inqUen·;.a ... u 
G quinh(:l,t.oa cruiados),, 

~USULA lX • A aubacJ:"tção .r inte9r ... lh:aÇ1io <lo cjlpital 

11oci..al dÀ.I:'~~e-i· em mocd• c<>rJ:enl:e nac:ig 
:rutl~ cb •e9uint.c tOI:J!IiiL-1 ' 

•I .-SOl lê'inotOent.a p!)r .c~nto), ou u:j\, Crf. 
1.500,00),0~ ctfum tt~ill1io e qu!nhcntwa 

•11 CrU>Mdo:rl, no nto dA a::r•inah~t"oll d~ 

nr•••nte' .ln•trUmcnto, •• 

bl ~ o• re•b.ntes SOl (c;inqt:.cnta po~: centoJ; 
que .lntcô;!n.lhari!o".o c:apital soc:l,..t, no 
pu.zo d• 1110 lecnto o oJ:to-nt.lll ·dJ _,,.,, " 

c:ontat" da.dai:.• !hl 'pubt!c<tc:'lio, M, ui.itrin 
OUc:-1•1 da tlr.Uo, "<lo alo do Podcr .,.,;,;!,! 
c:-o Cor.e•dontc que llt("iln.lu i S~;~ci•'<l.u:l•• 

conecuS:;. 'Çil pcr"'li••ão de .-.et"vi~o ~ 
:r•diodíf~t.:~io. 

C'LI.USULK X - A X't-lfponsabilldada dos, .sbeU>a, no. tO<:'II\O• 

d? art. 20 !!l !..UJ.!_ do-'ocC.r;el:o no- 3.'7os~ de 
• 10 d• janeiro .!lo 19U, Ci limitada i .tmportinci:l té1ul do 
eapit•l. •ocial.' 

ou ·ind!J:Cct.a.cnto;o, a estr•n'il'eiros ou pcssoll• jur!dicalll, d"' 

pendendo q:u•ic;:uor alter•çio cj:lntratult.l, .uid.ll como qua! 
IJI:I•r t'rao•fol'~nc!,. de cot.,lf, dtt prév!.a autox-h.açio do. Po 
der "PúblieQ côncede:it.Ct,. - · - . -

~I1$0LA XII ~ A• cot•• e111 qua •e div!dor o c:.apit.al •E: 
cial aio , O!llln•t;J.v~s e .Índivisivci~;, 

pal'a cada t;Ua.a o'fclaa a·!l:ocic:dadft reconh~~ •pena• ua .;in.iço 
_:..:o)I.orl~U.&:~"· 

ÇLJIU~ULA x:n:r • A S?Ci•"ad• i c:om11t!t.uld• exc:lu•i".unc.!!.· 
ta de br.,.ile:lroa.-. 

CL'ltJStlLA ,.;xv' ~ E•t• EnUda<le, obser~ados "'"' c;r!.t~rJ.o• 
de neC<Iasl.dade, intcre•ac 011 convenil!nei• 

pr6pria, O.!J para dar c:•w.~.:iment;ó .i. datez:noinao;io em:tnad.a do 
1-!J!cr PGbl.iC(I C?nc~ente, podcl'i, apó• a convoeaçlh de qua 
•t;rat>! a C1lõurndo~ XXIX a pr r deUb•r•o;io da •óei(la que rs: 

pÍ:eaanto111 ~r ~iPr1a do C.11J•itolll ap-c:i.11l, tr&na!or-1'-f-a CAl 
Cl~"::ro tipo' jurld!eo de ao_~iedade, "'daq~;~ado i oxeeuç.lio do 
•erv!o;o c!e rad!o4.!.fua.lio. 

CLA.USUt.A XV ~ Os •d.,lniatradorea do~~.. Entidll.de sol'iio br~ 

aileiroa nato• • • inv<l!atidu'ra noa c•rgos 
1011.ont.o podor1 .oeorrcr apóa haYel'C• sido ii;Provll.dr):o~ f>"lo 
Hin.htório <'las C'omun.Lcacõoa. 

no EoÍ<'!iJnO, do 2/3 c'doi• tor~os.) do tri\blllltoadoro-a bro•ttco! 

l'oa, i:- Bom~ntf! Cuoa pMcrii.o .oltel"'eor oa cargo• ~o '.M.a't2 

rea, ,l,o-eutpt'os • one.lu·oqadoa 4•• in.it•l•o;Õo• elõtri•:lls. 

C',LA.tlSULA l<.VU ~ A Soc.S.cdndo e.ari .a<lmin~:ot_e..,da por todos 
o• seus c::Pti•tas, .11ob • dtmom1naclio quc 

ll•o• CP\lbcr, oba.:a:t"v"'do o dl.npo1-t.o ~ .. ctiu•ulA XV do f'T.!<; 

•ente J.nlltt'\lm.ll(ltO, •O• qua.t.: corr.pcte em c:.on)u.nto 0\l hol_!!; 
d.amento, o 'l::io· Oõlf. donoainaçlo social a • rcprcscnt11o;~o ati. 

VIl. ou pt~uiva, jud!di.lll ou exu:.ajud1c:i .. l df.' soeiGcb.4s, • 

ele• Cf.benllo, qu11ndo n<~. rcpreaantacão lo'Jlll, •• f.t.t'ibu!, 
çõea o o:J podares que a lei,o;onfore noa 'di::-ii;Jente!l d'C SS!, 

cledadeS"'pol' Cot.;a de Ronpon:aab!.U.dade Limitada. 

CLAUSULA xvux: ~ Slo inc.'U.eado.s pa,t"• 9e-Tir e adminlstn•r 
a entic!.ado o~: cotiat.at A.NTON~O CII.I\!,OS 

~~se .1\LVS~ F~_L!!_O.!_E!JI~~~~t.~ES, U.O~LITA._!"LII"'S .. -!OJ! 

Gt: tii\RDE,, ILDETE Lh.VfNIA III..VE!: t,5.:Ej!f,_~~ ... ~:?..~ 
".'ESr .,.;.~,;, ... ,.,.. 11 .. ~rw><l:"r OU<~UC.iiO Cc <lV-dlçuar •l<o!>''C;., O!'"'-. li'!! 
r<nl.Ua de •U&Iil o;Jcstõos~ reapllitll.df!• ds- aco;Juij.,tcn liroit!!, 

clie•1 

r ~. t: .v~ado 4: qu#lquor do"'·•õc.Le>•, bM'· como 
•o= procu:t'~Órcs c~ns"t.itu!doa, sc::b pana 

do.re•pona'nb.S.lidade. pcr~IIIO.Il, utiliu1r 11 

de~ ... .s.naç.ii.o aocial.eN _opcZ.aç3es, nor:-;;-ôc::!os 
ou doeumen•.os do q\Í~lqucr nnture~.,,,ostr!, 
nbo• .ao objetivo sÇcb.t,ou pl'AtiCir .ato~ 
de Ubol'•l!.dadlll! 4,\l.t;. po•sam envolv( ~·.I ri:!; 

ponaab.S.Ua. .. dc ou c::riil.r obri'JA<:;Õc~ d.11 S!:!; 

c:1e-dlllda pa:·io,. .::Olll t~rc:c::iro·s, t.&i.s ~cmo fi 
•n'c-a~·. ava!J:;!gu quàlSIUCE' modalidade de 
g&r•nti4; 

:r.x - t vccl.c.do ii q~;~..,lqucr tlu.: sCici<>" <.:<>t h:t;~.a 
· prc-a.tll.l' uo.ilr.ns, ca~~;.;in;,., ~~.v;;~ h. ?u •·nlk>!!; 

aoa. do favor, •!rul.a que cl~lcs nÃo n·::;u! 
tem obrl"qnçõe.s p;;~ra 11 s;,.,.ll.'<l•ltl(': . 

.IU - Som<IJltC! 1\\o.:Oianto· .1 a•s1nll.tUl'3 co~a con)un 
to ~c ~ C<toi:o~•) IIÔ.,t~;~o< co~if<;t.~ll-, ,.,.,~,h• u; 
c:~JIII~I'Jõl~l(:ntc- Wl<oll tlt:111u _.., do c:ot.-kut.•- h!!
'l'ONIO CA.ftt.OS 1\.-t.VES, .a Socic_d:idé .Pod<·J".it 

a) constituir procur.adorcsr 

b) alieno~~l' bens imóveis ou constituir 'J.! 

e) alienll;r t!t"lo::;, cota•, .açõc-a ou <I"'"' I! 
qtte:r valores irnobili.5-l'los; 

dJ orait!r, •.lc&.e •. •co!tar,endo•sar c «V_!. 

lh:ar not•• pro:nis•ória•, lGtrall de 

~mbio,tit.ul~• r_oprescnt.r~tivos do 
obriqaçõc* ·pecuniárias, prcat•r Hll!i 

ç••• cat:.çõos O'~ qu11h:quer ~JK~c!a.UJ;;~do• 

4& quantias Un.ance:f.ra• • fiiY<)o;' d~ 

t•rc:e(il'os. 

I'l :;o;,~,;. .... ,.:a.a.-.t.v '"' ...... .i. ... t. .. ~'" ..-111 ,.,,nju.!! 

tv ou iaolad,a dos sõcioa cot!at.as Al!TQ. 

NIO CARA.G..>;. ALVES e~ ou' .10!:~ ' 1\LV!>S l'tLIIO~ 
ou de Wll c~'t.i'•ta ·eo~t~ lllfl ou a~.si• px~r_! 

clol'es, 'a S•lçi~da4c podc.f-i oémit.ir,.l-.:citar 

a endoa,aar cheque=, dupllc.lta• ou ordena 
de pag-111110n'!:or a.11sinar: contratos' de obrlls, 

SOII'IUI'O"•' 'nsiat.Encf.a técnic•• m .. nutcno;~o 
1"-'•v~tntivf oti _corret.iva. 

CLAusuLA xrx ~ A denomitll•Cio doa CA.I:'JO:t doa •dminl:s~ra 
dorell da tntid•d'e sc:-rá ec sôcio-Gort>ntca 

•onor!!ico p•r• o c:o~ista ·ANTONIO. CI\RLOS At.VI:S,e: pal'& o• 
dotnt.ais d..-.. lócio:t-.Gcrantcs. 
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111 SneiecllldC, non~o11r pt:'CC'-ll"AI!ore• p:<r• 11 pr&tie!l cl•• ;;t<">s 

do <Jorên~tn, 'JO!nt!q •c!lll!nhttlltlva o ortcnt-çl\0 lnl••lt<c; 

tua.~, ~~~e::llhttto inst~umont:o pUblico ou l•llrt.lc.ul.,,;- qu•· ot.-..t_i 
Jl.l o• CCS(>C<'l~o<lO.::Ulllo CUjOD l!lolori<J.:iLOII, ,(l<'IMI pt'tl:.!•o th~ 

dnraçJ.o d·:tCirftin~d\\\\.<} IQtlo Olllorq.:uloa " Lu.tlc-lrm: "!!. 
t<)r.. -- - - - -

CLiitlSULI\ :ICltt ~ 0• •andatoft "'.o• J»:'OCUr&dor~oq~> ~"'~~ 
cor:unltu[tlo, p.-.rA r~f'r""""t"~ :i s.,,•l•··~ 

4(1, Rll .,ru,C<.Ia dos J.ootl<:rt1a;. f.lll..,nt!IHOU nos rttl~mettYn:< lntt 
troii!Cnto•, ·,. cxc-oçio do• outorg-ndo.ll eo»a Poderes do ~~.~~-~~~~; 
la ".o.d-judich•, tcrliO Vl'Jiincb,polo p.c:o.xo Mix!.,o }!C' 02 
ldol.s) ano:~, 

Cl.J;UStlf..h X)CI~ - A t{tuto d• 1!!2; ll.b<'>rg, 011 sócios~Ct~ron. 

t•• poderio r<:!tiru· ••n.ul.;cl\te i111por 
tbeh. fix:l, eorwcneion,.da entra Olr: cotiala~, f'"'"• Vigo; 
nur~·dclerrntnado período, 4a prcfcri:ncia eoincldentc cc111 o . . 
ancorralllcnt.o do· exerc1eio socb.l, d•ntro doa lblitea Uxa 
i!oa pela lc9h:iaç~o 4o llnl'O:JlO de lltnda. -

i:LAUSClt.A X~Il't ~ As cota .. 11io Uv~eraanta trandcrivet. 

ontr• os c:otiatall, deado1 q110 haja autn. 
rlsa~io do Poder Público C~reod&nt.o. O preço de oad" cot-;: 

n8atc' .c:a~o., nio ultro.pa11sar.li o result:trdo' do alivo U.(ruldp 
.. t,.,r..,.,n nra balançO, pelo ni'ou)ro do cot•a. 

q.A•JSOLA XXIV - !!:~~quanto a Soei•d""'e nlo for C'~.1ncoaaig 

'Riria ou 1'14'l'lllisaicn.iiria do ... :;eC'.·l~oa dê 
raclõ:..odifuslo, os sócios p<Mcrão' cedir p.1rte- o~ • t;i;talid!, 

do do 1uo.s cotas • aetr•nhoJ~ 11111di'ante o consent.ilrtcnto de 
a&:loa que "eprotsenttllll. 111ó!ob ela 111etad:e do capital social, 

proellldtlndo-11'• a·co•pot.ant.ll a.lter•çltt contratual, ses pr! 
vla autor haçio do Pode:!:' Pii':llico Concll.dente. 

~"ISUI.A XXV • Sa a SocicGad .. !pr cont•aplada c:M. outoà, 

propor exoeutAr, ~·'-• nao podari prcx:<:~dor t.:r:and:u·o:h:~c:ia; 
dirot.a ou ir~dlrota, da coraco~<alio ou porMlaslo, durante' o 
período da :tnst..l.l.lr~ão d,. es:aç3.o c. ne111 noJ: OS a11o• l111erUn. 

ta1110nto sub;eqll..;ntes i clata da expo.diç3o do cort.U'h:;ul; 

.4o Uc:onç.r~ p.r~(o. fÜnc:ion.r:~mentco. 

C:r.AUSW.II. XXVI ~No· caso do 110rtc dr.' ..Seio, t.c-l'i n r.Õ•nl.!.! 
010 au.,.:irstit.o ou Q hOJr"&;lr~ A f.:a,c.,1cl:.J • 

do opt:.r cnt.roa 

a) - .t•~t1n.lr;ãr da Socicdo~~do, o qco, ccoi'Tett'A 
dl~n<l,. qu,., l':llf':t lmoho, <~hl•r•nl"' ,, ·•! •••"·• 

çiro d., ll<k:icoa .{uol l'c.>f'rcson~clll.:. .,;o I•••· lo:~ 
dCJ capital .:ot:Jal, o~ ao for o c-o, a 

p:r:ó.vi• autoriz'Íiçlio do l'oder Público c;o~ 
codont.OI ou 

b)'- rc:eobor o capital ·• deMais haveres dos.§ 
cio falecido, a~iant.a • c:c,uio 4•s c2 
tas, d• aco:do COlO. os ter•os da cU.u•.!! 
la Vlio CM~bin•cla CO!Il il ClAusula XXIII, 
eondiç;o a.,llcivel, c-aso M~a impC&b..,~ 
tO'cra ingr•iasar na Sociqd•da. 

s.'G.nieo·~ OC:Ot");'Ohdo a blp6toso prc'l'ista 
lat.ra •b" da cU.usyla anterio·~. aa 

cot.aa•a os bavorcr~ do 'sócio fal~cidO ')l'!r.io 

~oa"&o .:-ü"1"o,~o ,. .. r,,;h,.:..i.l., "u ·ao herdeiro, 
n~lar.an'u apur•doa 'e• ".tíatano:q', · dto ~~ou<j~i..!l 
~lo~~ 

•I ~ 10<j, Ido :r r-or c•ntol ,.,;.. '"oada corrcntO 
nao:;:lonal;-30 Ct.rlntaJ c1io.11 •pl>s o aclvon 
tOI e, 

b) ~ o reatantor el'l 12 (d.ozol IO<!J:.!Ia, rn:•r111scn 
ta<'IO am Not1111 Pt0101lae.õri11a de 1:--ual v:O 
lor, coto vancir<~antos 10enoaia • ,o'ucou•! 
voo, 4cvi"omenta c:,orriqlde .. vene.,.wio-si' 
s J,a (pri,.air•' 'O (aosacntal di-ll após 
o ~.t.leci~~oe~to. 

._:LI;ostJI,I\ XX\"II · .. o eõnjuJ.Ie e.obreviv, ouo)lerdoi:r:o notj, 

fic:aX"á, por eac:rito, i $oc:iod.,do, 1\D 

d111corror doa 3DCttinta) .Siaa' da •bert.o.u;o. do. aucc:asão, .•c: 

dos~~:ja ou t>iio, p11~ticipnr d• soc:f.•dado. Atõ qur. .•o Ultime 
no 1>-I'OC-CIISIO de inv«~ntritiO a p4:r:t.:Llb.ll ,d.OI'l hC!~I dCixll<ina P!! 
lo "da cl.ljU11,•; incar01b'rli 110 in.vor~t.rit"iAntC!, para tod.nn 1'11 

~in,; le1J.'\1s, a repre•c:nto~~ç:ib AtiVa c: P"-1111111~ don inl.••r••f 
"!alio.:; p<'l'rllnt.c a soc(ec!.:tdr., lllc:di:.nt<J a 'aQtortz.,r.:io ct .. 1'2 
dt.•r :l•ii.I>J1tc:;o Cone~dt."')t<'l• 

CLh~Stll.A XXV'IIl - ~ dec:~aõea OiUO i111pllque~P altora"Çlio 

ohurt.o oflnntrat.o eoclal rot~lta111 de vg, 
tos rcpro,.<:n-c;ando a .,...lorho do c"pital aoeilll. 

t:IJi.USL'LA XlCXX w Para aa ac:eiliiÕCI' da qu<:~ tratll' a Cllillll_l! 

la ant.erlo:, o• sócios aeriío oflonvo~do$ 
por llCio doa c;~~z:ta coat oviso do ro<:obimento, por <!clitlll P.!! 

'blicado no Diirlo Oficial do Es~odo o<:! cm jornal dC .gnn 

dtl circulaçlo, Esta_ conv_ocao:io deverá ~.;_: f•ih. Por d~a; 
vetell~ por Ulll dos Moioa c:ito~.dos, constaMo <1, IIIC!Sr~l\, alé• 

da (lrdelrl ~o Dia, o dia,· o local • a bor~ da seasio. 

CLA~SULA XXX - o i~;~stl:umento do- a:r.t.creç!o c:ontratU-'1 ss 
J:i assinado ncco••ariallle~te Po.;- s6cios 

cot;iata11 quo reP.rosante111 a ... ioria d~ capital 11oci•l. 11',!. 

v•nio sócio diverget!t.* ou auaent.e', conataJii óo l~:rtrus.::g, 

t:.o do altençio •••a clrc:unlltinci•, para efetto de .:.r'qn.! 

Y.amento no Õ:o;!ii.i. p';h\1...., f"""'-P'"Jt.-r.t.• =· rc::::;l·:;:.. "':l~ '!tit-~t 
ro•••doa. 

alu~tiLA XXXI -.o sócio ""'• oãO' t~oncordar C:OJII quatquar 
.•lt.araçÃo dÕ e<mtrato .iocial, .eclti.ntll' 

delib111raÇ~o do 'a6cio~t que repre15-ent.C111 a IIU!Iiorh do ·capj 

tal aoclill! · -nifest.a..S.. nos 't.e1"'ffoS daa c:liutJ\l-laS · anterig 

re,, ·po.deri optar ent.r• .c:ontiauar na Entldado 11104ific•da. 

oU dela retirar-'!• ao• qu•. 1<11 o!U .• 'solva a aoc:f.cdade, ~.! 

beno!o aeu capital a 1uc.,:tE. d• conf<:~r111ido.do cOIIl •• l!li11•!t 
las VIl III XXXII deet• instl:UJIIeftto,. 

ctJ.t·suLA · XXXII. ~ o v•l.or C:&a c:ot••. !"' __ luc.ros. be.- ofl-

qu.aiaquar outr~• eriditoa' do aóc1o r!: 
t.irtnte,f&lido~ lasol.vcnte, interdito, incapa:r. ou inolblU 
tacto~ il'erio pagos o• 12 ldozo) pr"aataça~.· mansa ia, lqud; 

• ncé•a'i.vaa acraacidaa 4Õs juros do 12\{dÕzio por Clftto) 
ao ano. 

2t.AtlSUUo. XXXUI - t rcconbocido ao~~; aócio11 qu.- rcopr"r.••R 

""'~ÀNo\\n;t • .., do cllpltlll 1<0<'\.11 •• ~tÍ: 
o t:lroito de prOIIIOVer, mc=diant.o alte.~:aç.!i.O cont.rat.uol,a c:i 
elur.io 11e- •ócio C\ilpaêlo do q'rave ~iolaçlo doa d:ovcrca •!; 

eoei'atlvo•· 

CLAUSULA XXXIV ·- eon•idera~ao gravo violação do• do~ 
r•• aa•:aciat:lvoa, para oa efoit.oa da 

c1iusula anterior, oa seguinte• proccdi-.ento•r 

10) - violar al'J'IIIa• daa astipulações 4o eog 
Uato social, oflOMO as" daa Cliueulas n 
e Xl;tl 

211- t..ltar poz Ol, (trisl vau• · a.-;ul4as,, 

• .._ 'juel:ificativa poi- ~sc:rlt.o,, b \'C! 
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l!~oa •Ó'ba :0. C:<!IW<>CcJ,.i;o da que t•»t~ • 
CU.l••.lla Xltl:O:J 

.:;;:.,.,:,, tloo ..:u:di.Ómcoll n ..... .r~ .. ~ ... h '?c!..n: 

~ inllol,llbilicl"'d", fuq•,•us,;ncia p•'2 
lc.ng,,cl., ot P..r11 htg.sr nlio sabido, pc!, 

J>ctrllçio elO:. crim<l', 111.Õ. conduu., <!c 11cti 
IIIS.t.C>, i.ni11b•<!o ·.,0111 Oil. 6emnis "=ki<.1:!: 
pro•Joeaç;!;o do dh:co)rdi~~ cntrtr ela 1, d_s 

r:int.oli<;~'_lai.t. contlnulldC. c cut.r;oa tt 
t.os, anilogc:J•l 

C.::.:tor cor,,.:>r.rênci• dccleal ,i Socicchod< 

-ilgh: ou. Oll':l.tJr-;tuJ do hl for= que P"! 

•• coloc«t:" • Soo;l.:d;odc <fPI .JtuacS!I do 

Jl.,.g•Uda'do, ou que poua" iAipnrtillt 1!! 

fro.çio i la9lsiD.<;So de z:•dillcli rtll'lii<J, 

ou nio. .ntend1m<'nto ;.~_cniiOÍ&ncüu. for-~~ 
lad& .. poh l"C!c!'or N\blleo C:onc<'<l<,ntf'l: ~ 

<>01J.tii" ~ socl<:ldõldc .a pr.1Lica dt: cd.,<l 

0\l contri>YC!IU;:.'in cru<: o lu.~tollll•• I'•'''" '' 
pl'ii.ti.ciL elo cf)o"o':rcio', 

llata em qUI!' sarii. lcvant.~~odo o tl<>l.anço, garal,- co10o 4<; l~l, 
pendo que os lucros ou Pre;iui~ou se'r.io r-epar"tid_os ou su 
po~:tados pelo:.o! cót.i~hs rra prt;>po,rç-.io <\a su.ai. cot.as. 

CLI.tl'Si.rLA XX.XVl - Â dist.db~:~lç-iio do~ lue.~:os &ll!rA ,..,..,pre 
.sustacl'a qu.1ndo .,..,.._.:i(J.ça.~:~se .a ni"C(!&s! 

dac7C de atande.i-- .a dospes,t.111 inadU.veis ou quo irn_pliqu_em. o 
funC'hlona~~~e:Jto d1u1 estadill:s. 

"clJi.OSULA X~l<\""11 :- As deliberações çocit~is: rellc:ion•d.S 

c~ &lter.aclo dezte eont.r11to social. 
Gc:-rio tOMI:Id&& em rc:\l.nUio" dos eothtas, corrospondendo C! 

da cota Ulll voto 1141S dt!c:i~ões Ç"OletivAs. 

CL1i.fJSULA XXXV"Ul - A Soi::bdado, J>Or todei; os ,.;cus o:c..t.i_! 

ta,., "'"'"·ob!"!:;:~ a _e:u::;;:rir ~·!..,u.o••rn"'!!. 

to •• leis, roqulaincnto.-, hOn:lilS vigentes e reco!llenCia•:Õcl 
qo.ID" lhe !:oreM !:eJ.t.;,. .. pelo l"od"c:e Público ConcedeTite, ::efJ!. 
xent.es i. xadiodi!lla.iio. 

''cl.J\tiSULA XXXU: - + Soci.:u:~<ld~· i con:ot.itu.hta pQr prãzo i!!; 

d~~~:tcn<i"n•do,. a o início de su&s &t.IYi 
«•dco~ oceirrer'l' n11. d,•ta d& •uinatur~ 4b prc.•cntc insttu::- _ 
~nto • 

. CLAtl;õtiLA XL ~ d~ nóeio• cr;.t i& tas do~~clarllm que n.io i!!,.t.lio · 

incur•os c:111 <.cilncs- Previ•to• e• loi 'lu• 
illtPI'C"• do exercer • &tivi4o.dc. r1oreant.il. 

CLI.tJSnLA XLI - Os o:a1o.s nlo prcvi:~~otos neste c:entxolto ,.~ 

c:ial ••ulo :o:esolvidos d• illCOrdo co.. ol 
1!iCP1"i :l.t~v.os l•':lais t;,~ue :te<;~ulalll o funcionamento d~R So.;-.1!1; 
diXÍoll pox Cot.ac de ~espon1abllid.ldc Lilnitad•• pelo• q:uaJ.11 
~ EntidAüc 11<: r"C"'\lDr! C pela lcql.abç.llcr que d!11.c:lplln.~ .l 
cxec-a(3o 'dor; i\xv1çoc de r.aodl<X!i(ul.io • 

. ~• \~,r ~\~\tllrc~ ]tuJt.c:~..i a eontrnu.dor<, ";, 

co .. l.ll" .1c>:~~..Jc. a.,r.o-lr::!ll da-:0\0<)'r~!~>r ~ p::eJcnte i;.stlU.I·'o:.u•.o 
o• os(.::in<:o) via~~. d:• i9\l.1l tcr.>r o: (o;,~~na,"r.o anVC'tlo de 14 

(<tUAlone) folha!<, o qu•l lldo a 11c:hado canfotmk. nssln.,IU 

iunl.eunr:-nttt co111 01 tosto:.munhlll> prc~cmcud• •o.'lh<o. pnrol q1.1e 

prc.ch•:r." oll oroit<l:l lcq . .J.a. 

/ 
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AADIODlYU.(:I;O :;: Cffit.NlC:~c::v:,ALr.íU.~9=~~,;;~··
CCC NP 56.(,1,,l01/00Gl-~r -

t'RUIElk\ 1-t.TI:!l~Ç:.o CC>NTAATUM. 

AHTONIO,CA!p.O:J .1\LVE!:, btllsilt"iro,. Clltla.So,. COIOtllC!i\nto, ;,s 
.dcl<'nta o d.omicUiodo r." Ru" t.S~on no 845 - apf.O 61 - S4o 
hulo-sr, ident.ld.a.:le nil 3.517.?41-SSP/SP o c"n· no •••• ;., 

003.850,::158-1171 .JOS~ ALVES Fll.HO, brasile1ro, eD.o:lldO, Cf! 

..CI'C.It~nte, ~o1id01nt':e e do~t-icili.rodo na ltu.:. CAX:cle~l Caqlig_ 

ri nO H8 - Slio P•clo·SI', i~cntio!ade nt;o 4.'JH>.653-SSP/SP 

e CPf' no 186.603.12.8-?Z; OlVliZO ALVES, brasi·leir<:>, c.u:ado 

Co~t~cr<:.lanto, l'CI'i.,cnl• o do~:~.i.ci!.lado na ltU4 .>oiio llatista 

Car~o~o, 150-- Sio Paulo··SP, io!entiéla'da no 5.4:>1.657-SSPI 

Sé' Cl CJ'r no S7J.57ll.2U·l5J lt.DELlTA M.YES JOJ,:C& WARbE:, 

br,a::Jlc:ira, C4&.ada, do lAi, :;e~ident:c e domicililldll.nliRu•' 
Hov.a 'Gome-s, 250 - Sio .t'ol.ulo-SP, idcntidllde no J.IIO!l.S5c·-· 

SSP/S;> e Cl'F nO 07.(,,4?.03.0-041 :i:t.o.J::TE: T..AViNIIo Al,cVES EST_! 

VES, br,sileir.a, c;-&sad.a, do .lu·, :;e:sid~ntc c dnmic;-ilin~ll 

na Rua Cardcl'll Co.qli"Vi no 145 M, Sio Pllulo-S:t', identidade 

no .(.3ll.(I23-SSP/SP c CPF no 564.011.101-10; e .. .lt.R:O:A DI!; 

DI\ ALV&S, brasileh"'• viüvo~~, do la:i:", residente e d~ie,! 
liad• n.a Ru• C.ardc.al C.o,qlicri, Ít>l ·- Slio Paulo-st>, ident!. 

_dac;c no·l..-46.29,-SSt>/s:P • CPF no OOD.8.C2.Jl8-SO, ü.nie1os 

sfl.r-ioa:: contpontml•UII d• :SoeiÕ,;~Iade por Cot,aiJ' da R•nponsi'lbil,!. 

d•de Llmit.lildll, <JlHII ncBt.A pr.ao;• 9ii-a '11ob ii del'lominao;.ão s.,g 
c.l&l de R-'DIOOil'U~AO E c(mur.IC,O.Çii.O" ALO SRAS:rL LTOII.., COJO 

sede n~~o ci.:lado de Sio Paulo-SP e c;-oca contrato aoeial ll!, 

quiv11do nll JuntA COllle.rcial do Esto:<lo de- Sió Paulo, sob o 
r,t;t .'J!-2038961111, CJA Senão ~e 25.09.86, :;es.olvcm promover 
a Prertente altera~;io contratual~ com a finali.:..ido de al>llle!!. 

tar o c..:. pi t.al social, a fim de tor11i-lo c:onsentiineo C!XIIt 

01 c:aph.•is 111lnimo• exi9ivch d~~o:: ointld~~odt'~ , preten<1ente• 
1 excc:ao;io de serviços da r4dinditue.iio, con!onMI eat•bel.!!. 

coa Porta:.:l• r~c- 316, de 07.ll,l5,, p11blicae.4 no ~Oc de 
11.11.!5, o 'l"e fazem dOo eomua Acordo e n'a JIIC!lhor :orru. 

de diu:ito, DocuUante as c:liu5ulas e condiç~es s11:9Uinteu 

eiJ.osui.A X - o capital 'soehl que .ã de cz$ JAoo.ooo,oo 
lttis ailhõe.c .::. crun.dosl , fio:a aUAtentado 

para Cz.$ 18".0\lo.ooo,ou ldezeoito milhões do o:tuz•dOsr. r,!; 
p.t:"esentado po:; 1~.ooo.ooo {de;;oit.o milhôe._J da o:otaa dC 

Cz$ ~, 00 (blllll cruz~dol <:Ad& uno•, &l t.cr•nd:o-'ae, ""' . c:ons!. 
qtlêneia, • Cliuaula VXU, do eontrat9 social. que pa .. s.:a a 
ter a a::c9uinte red;,çlio: 

•çtJ.uSIJL-' VIII - 0 C:Apitlll sociAl é d<t 

~$ U.OOO.OOO,OO C~czoito 

JitilhÕe• de ercz•doa), represent&dÇI. por ••• 

u.o~o.coo (dc::r.nito milhôe.'I!J -da .-cot.as de 

Cz$ 1,00 (huM. c;-ruz•dCJL C::AdA u~~~a, ~icando 

'll.os!JII co}lstitui1:!0 o qu:11dro socic:tirio: 11 

ç Q 'l' I S i' A § -~ 
G.OG'J'.600,00 
2.77S.600,0'0 
2.550.600,00 
:t.sso.soo.oo 
2.SSO.GOO,DO 
1,503 .. 000.00 

li.Do&.oóo,oo 

~USUJA :ri -O atmC:n.to. do• capit.al, ora vori'fico'tdo, n... 
valor de Cz$ l5.0(t0.000t00[quinu ~nilh~cs 

de o::ruzado.) •, :111eri sub:;crito • inte'jl:ralizo.do ea 111oed.eo Co!, 
J:"l:lnte nacional· Pelos coti.~otas, na proporç!o de- sua& cot.eo~r, 

nA fortlll\.. Olot&bodotida na-. Letras "a" e "b• da Cli.1::un•l.a 
V%,I:r do c::ontll".eoto soo:1:al. 

CLA.USut.lt. IU - 11 responi;ab1lidado dos sóeié~~ .nos tcrt, 
•co• d:o at::t ... 20;in fine do D~erctt nW..cra. 

).701~ ',r• lO ~o ~andro d~ UU·,i ~tada i i111pohinci.a 
~tal do capital social. 

CL:Ô.\JSfJLi\ IV . - l.'cr"'~_nccBm. i':".o,lt<:<rlld::'!'-0 qua,4ro dil:eti.,o, 
l>•= con.o es ~c:rtGis. clllu,ulatt. contr.atuais 

~o nio c::olidir~fll col_"- 11.~ d!spo._~~ der; te _J.nnrumc:nt.o. 

Jc:~' &tollll,, jm>tOS f: c:ontrittados, de COiflwa &'1'4: 
do .. and"n'"' <14t.i1oc;ra!•r o prc;.JCn-te- innt.rlllllcnto e111 o; C.» 
to) vi•& de i9u:al teor e !ol'ln:.,' no anVflr&o do 03 (trêsl ~ 
lbe!l, o qual lido • 11chac!o con(orl<lc, 11sv!nnm junt.,.c;,tc 
COfll (!.fi tcstem~ilhsfl f>rCirCJ>C:illill Aba:i.t:o, 'pollorll quç. produza 
os oe(<:"lt-os lC-.9:-.ia::. - - - - -

ANEXO·IV 

IU'.Dl:OI}JFOSli.O E C0MUNXCAC1i:O ALfl'. BAASIL LTDI\ 

DEMONS'l"AAC1iO DE l'lECURSOS ~&cNICOS _ 

(EditAl no· 249/18) 

1 ~ TAAIISM!SSO)!; 

l.J ..__fa_br~ç.anto; 

Ú:s f:LEci-RONIC L'l"DA 

1.2 - ~ipo: 

2':;ane.ndaso>:" de radJ.odJ.!usio 4e sons c i.,agoen .. , eo• 
c•nal do iudio "'ono. 

1.3 - Hoclelo: 

AV-ll<k'~V 

2 ., SISTEWt. IwtllANTP! 

2.1 •, Fcbri<:ante• 
L~ll ELEC,RO!flC L!DA 

2.2 - T-ipo• 
Pai~:~el de 4ipgloll 

:r~J - Hodolol 

511.0 - Ó2 - 04 ~ lJ 
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MDIOD!FlfS1tO e COHUNlCAÇXO .1\!,0 BrtASIL L"tÜÃ,, di.:Y~ 

lll&nte c:on,~it.dda rur- to.r•~ da leqhlacio 0101 viqor.' eom a.:.d:;-.,:,;,r 
ciead;r do s.õ.r...l'a~;~l:o, E•t•4o d• sio Pa~lo, PQI: aeu .rcp.r~aent.&tl 

te legal, Absbo A•dnado, vham:'lo offt:nt..:cr ·~•rviços ·~; 
caap.o 411 radiodifuaio prorut.a, Cii!IO ~eja A C'ECOlhidll pru·a a 

axacuçio o:!.o sorviço da. qua tr•ta o ,pro"fl"t"' edital, a proXhnir 

u.r..a pro9ralólaçiio cHn.im!c:ill'e ..Õdern,. em tteni<:ol!. de radiodl.!us.io, 

onde a r.ot.a dolflin•nta ••.di a !inalid&da odue1.tiva o cultural 
do •OJ:Vi.ÇOI 

Por iuo, #> quo eonsidorAr:t:o g intarosae rH•cion•l e 
•• finatidadu <loJõ •t>>:Viços de c.o.CliodHo-.li,o, o11; bnl&aoxa; gbj~ 

t.iva.n<IQ <:ont! ibuir PI!"& o "uenvolvJr.,ent.o da Naçio, , ccmprom!l!i 

to-so a elabe>rn• ac:u• progr .. Pu•• in!OI"lll4livo•, edue•cl.ona.i~ e' 
•o vivo# bett~ ccuo ..._ publio;lcl""o coacrelal e o •erviec:o nQtJ.çi,2 

•o, •traves cl~> aparteieo.,me:nt.o do hoetflll bradleirO, ••guindo o.a 
••gldntc• o;rJ.t.êri-:~•• 

a) - dari pre!~rlinci• "' U•JU&, •uto.:e• e intêr~re 
t.o• nliCi.Onlli.a, incontiv4ndo;o 11. ori•tiviclllo:lC do 
honl- b:aaileUo e o dest~nvolvilfle:'lt.o ,dou ell'pr~ 
aaa nteionab, com 11. con~<oqO.<lnta ampliaeio dfJ 
merc•do dE~. tnba1ho liq.ado a tod&s •• •tiv.ida 
eles •rti.stlcu: · -

hl -· ~~;r"~~=~~l:ir!~F;~~~~:~~~· r~i:~i~:~:l!a c:: 
· •o-u prõprio conto:octoJ 

c) - ... nter&. •leva~o sentido óticoi mora.l. c!vico a 
P"'triéitiCOI e.' 

dt - ob•ervar.i. na publlc!dll.de, 11..1 nc-nna11 .indisp:lnli. 
veh à pt ~tctçAo do t,~Ubl i c:-o o do con•Ull'lidor-; 
co:. CidccaçniC:4dc d"' fonte de intormaeio do ta 
~o antes. d• c:111h:.aio du notiei••· -

Ro quo;t. tange lo publieJ.C'.11d~t- co~~>e:~:Ccia~; o~Jt• auri li 
lllite.da A Ul:l'l mÚ!liiO de 25l (v.lnt.o: • o;ir.eo p~;~<r·C~ntol, d,iluin.,o:' 
• ao longo de sue. pro-Jr&Jae.çio.' 

Para o servi e o not icio1o o: cri d.:at!nado um .. rni1110 

ll!ie 5l !cinco por c:entol do boririo .a prog.t•llla.eio c:la ards.aor•, 
p&J:& diVul9acio da nQtieia.s de lntet"eue 9ora1. 

- 30 Ctrinul lllinuto~: da •egunda • 1cx.t•-feiu, no 
horArJ.o ,.,.c. lhes Aprouv,.r, dent:~:Co do pe'riodo de 

• CUl\CiOf!llmc:n~o da E!lli&IIO~a; e, 

- 75 (llo;t.tc:nta e cinco) mJ.r::,uto.a, n.oa 11111 ... && 
c&.!'• ao.a aib11.doa • aos donüng~lt'":" · . 

condi, 

Quinto i prOSJl"am&çto' ao vivo, a Ea.iuor• ac•taf'i o 
que dhpuaerc• oO l'ode~e• ?úblicoa. 

• o."ata fo:rãa, • ~i&~ora .. ten~deri as •1tipulaôc:s do 

. Jleguluento doa Serviços do Jlftdio4.tfu~iio, •••h coao doa •rt! 
voa 11 e 1& •• S5 lO e 211 do Dcto;a;eto-lei n~ 236, de 20.o2.67JPor 
ta;a;iaa H.EC/HC ioO JOI, d'!fll ll.Ol.,, e z:o Sfis. d<r 21.10:101 P:!. 
ta:ri• HC nO SS, de 25.01.7(. 

2 es~e. pois, Senhor: l'lini•t;a;o, o eJ.boço ela p.::ogr•ma 
cio quoo a RADIOOlFUS:Ã~ E COMUNIC'II.Ç.lo A;Õ J!:AASIL r.TÓJ..., •'I' co; 
.Pror.etG a cump~it:, ca010 venha • aar. oneolh:ld• parA a exoo;uçio 
o!o &Ot:'Vi.Co a que se :retere cc:to edital. 

etc:lllbro do. lUI , 

;.. C:ONTRJITO SOCIAL -

BJ;'llsila:lra, .. olteh·&, emeneipnd11.,• un~vc.;a;sitirh, rasidt..!!; 
te e domiciliad-a ero Goiliinia-, â T-;,o, nt> -l&lc: Setot nue
no, portadm·11 do 'l'itulo de Eleitor no lO.t'J&.:no-31 d& 

li ~on11 de UI s:eçio, CJC de no (lt5.239.4.ll-)4 e Cartei

.re de ld11ntid.aod .. :~o 1,?"9!l.02t, expedida p"i'la Secretari•' 
d!! t:eo,:urane<r Públicb oc- E•t•do de coiiis, · .,,. 2)/0l/tl6t 

LOZI" ANCt:LINA DA SIL\'A 

nres..fleira, ilol1.c:~r'l• "niverai1.iria, re"ident• e .dol'llici
Ull-dll- em Coiiin;la, "à'Ru• T-30, no 1.61C, Scnor Buc:no, J>O! 
t;ado1·a do Titulo de Eleitor nc 9.)0(.,10-01 da ~~ ~ona 
• l.l9• r-ecõo,_ CI,C d'c: no .l(Sl.t08.2H-H e carteira de l· 

elf!nti~"''e no ,l.C2<.SSO, oxpedid• pela Secretaria de Se· 
.gu;a;1ot.;~ PirblicA do Estado do Goiis.; C:ll> 22/09/Blt 

Entt:C s.i, e n~ 10olhor fonfla 'do direito, • 
t:oei.,dad• Co1oereial por eot.ao: de :rc:&p<>n,.abilid"'d"' Jirnit.,!!_ 

.Se. 1 cujos m:gôcios o:erii.o reg-idos pi'!~ a" cliuaula:o e cond,! 
çÕo;t..a a sabDr< 

C'UUSUL!). fRl11EJM 

A:t..aoeiedit..S~ denominar-to ~ AAOIOl>JTUSÃO GO~ANJL L'l'DA, e 1.er.i c<>aiO fi

nalidlde c: cx~c:uçiilo d~.::.er:v~çO• de. l:'adiodifU8iõ.o sonor.a em geral. 

quer onda 10é~ia, traq11iinei.a 1!'1odtllada, c:on:::. e il'llfl9ens (tc:le".l.s.iio) onda 
curta e onda lropic.,l, medi11nta autori:r.açio do lofini:<tério das Co01un.!, 
Cll.çi5es, na fc;>tm•. cU~ Lei e 'ea Leg:~c:l.it.cio vJ.ga~tes. 

CI,.,\USOM S!:Gilllri'A 

os ohjetivoa el':prill$z;oa d• Sodedade a de aco;a;do co.n o que dispÕe 

•rtigc 311, do decreto l:IO 52.n5, ·da ll de outub;a;o de 1.963. que ins

titui o Rt:9ulamcnto do Serviço cfe Rll-diodifl!çio, lerio • divulg-•o;i(! ' 

de progr~ru.~ de cariter edtt=tivo, cultur .. , ínforro&tiYo, e rec•e•tt.
vo. ptOIIK>Vendo ao .~neo:mo tempo •• a pUbli.eidada c0111ereial p11.r• a •upor
taçio doJ: encargo11 (!.a empresa e a au• ncce1s.íi~r:ia expanr;lio. 

~~T_J;.!!,ÇPJ_~ 

), 1ede • foro da tioci!!d~>de tem ccnno ende;~;eço 1 

sala 904 'cenLl'O- Çoiinia -· Goi.Ía, 

Cl.J.USULA QUMtTJL 

AV.~ •. ~ 

A ~.ociediOdo;t. l: const.itu!dA pa;a;a ter"'vigênc'J.a por 'f':'•:oo ind.:.ter
,.ii;ia4o. e suas. atividadea terio inicio • pa,rtir da data de 25 

de Sc:tembr.:.o dé l.toll. 

cUu~UL~ OiJJRT>. 
A sociedade "'"' compnnncte, por II<!U& Di;a;etores e demais 5Ôcio• 
ootisi:as., • nio eíetuar qualquer •lte.rac-io neste Contrato Socá, 

al I<CIII que tenha para isso sido plena e le911l~~~entt: iiUlorizado, 
prilvi>'.aente, p.:olOs 01'\l':;;os do Hi.nistiirio das Comunic11.çÕea. 
~usVLA sÍ:x:TA . - . 

As cot1111 ,:r.,.pres.o;t.nt.ativ'"" d~ Capital Scocial, - lU& totalidllde, 
ptirtc:nee;a;io, sempra, ll )>;a;asileiros a a&o inalieniiveis e ineau

eioni"c:is, di;a;ota ou indiret..,ncnte, e. e-str.an9eiros e ·.,essoe.s 

juddLcu. 
g1.1•suw.. !)F;Trt\A 

1 • .aoeied&dc: se obriga a obac:rVillJ:, eon:r rigor o que ~e i~t~póe, as 
Leis• 0ec~et.o.1, :Regulllr.lo;t.ntos# Port.a:ri•• a quaisf:!UI!r ·d~ci~s 
01.1 ~esP:"'chos t!"'anadc>s do M.inis.tê;rio da$ Comun~or .. eõ-e= ·o de •eus 
eltnailis oJ:'?"io .. subordinAdos, Y~9entes. ou a vig.l.r. e rata~:c:nt.es 

i logislaçio de radiodifusio sono.r• <!'ISI geral. 

.~USULA OITA\'), 
A Sociao!edo 110"' eo.pr~te a .,anter eXt seu quadro de funcionirio 
u._nW..Oro 111inilrio de doia ta;a;çoo do empregAdos br• .. tleiro• natcis. 

çU::JSllW\ NONA 
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;>, é'e-e~t:.'tllo!i" ,,:o "Qdel'li •x•cuuu· "I>J'\'.\.<;1:'91 JlC& ,J.a.u.r <:(.01oi"-E-iX-t• -
J>Ol"l<li&&Õetl ~a r&cHodifuli.o aonor-11. no pdc, lii"' d<:>ll lir..it:aa fi)Ca~ 

doa o p1 ·e\'i~:~to• no arti<;JCI 11, 4o f'lcereto-Lci n? "23G, d• 21 r.! 

ve:roh:~.> de l.llftt:.. 

E:_Ãu.!•tiJ~,·.~!!: 
O C.pit11l Socio.l oli d.r Ct$ tJ.nO.OOO,O(I(TRE!:& H.I}.;_HOI:S Dlll.&NTOS E 

'.rlUll~ll Mil. CRtlZADO$] n·pl"r.lllrntAdO~ por ll.:llO.OOOn'J(P::U: MIL P.U~ 

u;NTOS r, Tillt.:'IA. M'!L)<:Otll&, li<J Valor , C:lld& \Iro& da CZ$ l,O.OIHOM 

CJ!I».AtlOJ, e .. end<> int•çor&lJ~ado nt.>' llfl\1 total 011. Joooda corrente- do 

Pai,~~; naat.u. C::"'t.l., a •Hstribuitlcm ao•_ !<Óci~a d& al'lljiUinta formu . 

,_, LII.P.A CORJll:A /o\ON'!'EIRO, II'JSbllcr<:vtl e inteqr-aliZII 1 ilnportincia 

:cU •• G •• tíl!t•.O:OC.,Oa (Sl';lS HlLHOr.s_ SEISCENTOS E O!JINZ!-= HW C"RUUoDOS) 

ae~~~ repraac.ntad~ por«;;US.O'OO(S~IS MU.ROES S!:ISC:t.NTO$ l: 

QÕl.tU& Hu;J cot .. J 

)5Í LU:tll\ ;.NC!'.:ÚNJI. DI\- SILVA, :ul.oacreve o intcu~raiS:.:â A f.l..portin
cio. "c CZ$" 6 ,6lS.OOO,OOIS~lS HILt\0ES'.&d'Sê:i:'m'C15~E ',Ot1INU: NIL 

CI'\Utt.riosJ t:t·ndo rcrt'C"==ent•do po~: ·.'·'l$/~O...~Ú:~'is JUt:Kô-E'i.sEI~~~-
'l'OS t. Ouua.E MILJC.otaar "'-"''"~T-J.:..:.,....;~~.~--y. 1 

S úNtco, ~· D<lt aeórde> c:bM o •rti9o :~ "in tine" de> dec~:'\."~~X!Q 

O.:>;o;;, U& 10 de .Jiu·n~-i~" d~ U!~ •• c.c~c:l;: cotiS~"?:,~ ="'.! 
~nubUha pela tntalidndc do Capitn.l soCt~~ ... ,;.,---::-;-

~~dnt-. 'rsp1p101 · 4' · 

ill çotzr.a· ... iio indiViduai!; C11 relllçio i sqd.Ctd8do, ;~:. --~n.x-.a ~-. '. . 1 
w-.a dlllu., sb zcconh(locc we proprfctirio. 
~llSULl\ D!:CtWI. SEÇUN{ll. 

A Soc;lcd.,de r.c:r.i adilr.ist:r.ada pela aõc:ia LART. CORP.~EIRO, na_ 
fvn~ic> df' Sócic;~-Ci<l'ente, C:llbendo-lhe todg ~~ '"~(.res da .a&nin,! 

traçio lc911l " ;1 sua rc:pl'C!;contllçÃo ela juiSo ou foro dnle, COI'nf'C'

Undo--lhc "inc>11 .a a-=sinuura dt: todoa o• p11páis, titulo• e- docu

~to-1!' relativos ls' 'ilC!'t.Õe& coeinill< e c:onu~.-r-ei.ai-= da f!nlpreao pe:lo!' 
que lbc ,; disp~n.:ad" .a pruto.ciio c!e Cll,l,lçÕes:, •cndo que a inve~;ti, 
du~.ll. ru;o c.:.rg-o so:nen

1
t:e poc!eri ocorrer apóa :ev. flOilll! te~ aido o.pr~ 

vado pdo M.in!.&tO:rio das Colftunieaçõe&. __ 
1::1Ji.USUJ.J\ D&CIHh Tf;RCEiiu.. 

o st.c-io A<lrnint"tr .. clor t.:.r.ô dir.:.h:o o. u"" retir•d• 10on~:Al I! titu
lo cl'e PrÕ-Í.abou•, .!c 'a~:ordo com o: limite~: determinado~ pelo .rc

gulamC'nto <lo Ir.~pos'tO: de R.enda, ., fiçurar """' Cada exercicio, q1Je 

ceri levadn ., <'!êbito da cont.11. De:::pe.sac GeraiS da firJIIa. 
CLÁUSUU. Df.:CJM.II. QUJ\R't'l\ 

O us:o d• ócnru:.inaçio s>:~eiol., nor termos dos Qiiu~:ulc Dcci11111 se9 u!! 
da' deste im<trUlllento, ·,; VC!4•do eiR fi.ll.nças, ·...,eis e ontros .ato• 
di!! fa,.or <"s<;.r•nhos AOs into::re~>&es &.·Soeied&de. 
CLÁUSpLn OkCIHA OUII-/'l'A 

M cot.11.1: cocia.ia nii.o pod:erio ser cedid•~: a tercei:oa e•trAnb.os· 

Soçio::dlldo 1:e10 'o consentimento e~p~es= dos deRIIiio .sôcio11, ~: d·a 

•.:.toriz.11.ç.ão prévill do- Miniat.::.rió du Comunic.ãÇões, nos ternos do 

estipulado no cUiu's~la Qu.11.~ta do presente Con~o.to social, C p.or• 

Ct,l:s'e fim, o sóciO-retircnt .. dover& comunic:ar a GUII re:ntluçliQ ~-ii. 

o::ntidadc. Em q~alqót'r evo:ntu&lida.de O-' aócio.; rell!.llflCIOIC~ntes• terio 
.s~, .. pro::tc{Cn-,;:i_a "'" aquis:io;;.io das cota.c ~--o_~al,c,s:,(; re~ir.ant.e. 
f_LAt.ISttJ..A ntqW. SCX'l'J\ 

J"a.lec:en~o Wll do!l' cõe'io,, ou se tdrnnndll intardit.o, i Soc:iod.ade :nio 

se élicaolvcri., pross<;.1u.indO COM o:s: remane'IICcntec., çabcnélo aos ber 

dei~o• Ou r.,_pre&cmt.aDLo.lõ logoi" élo z:;Õcio .f&lccido Qu int'erdi~O ; 

~
• pital or o.r: lucros; ·opur.r•dn• no últilnO ~lanco aprovado, ou l<Jt 112 

B>llA:~~ es:pochl~ont.o lcv•nWdo ,;e ocorrido o f.alc::cirnento ou 

terdio:liio dcpoi1 de aeic .. csca da aprovao;;io do B.nlanço Anual. Os 

'!"•veres, ..,.,,.;~,,. .apurado&, llcrio ~!01011 ea. vinte parcelas, iguai: e 
s11ccss:i.vas~ devendo a pr;l"""irA sotr,paga a.eis ~n~~ses .após a data -da 

~rovacio do: c-itados bnver.,a.. o capitlll soc_i~tl scri rc:du:r.ido Pl'2 
~rcion~lmont'e, ftunca inferior 11011 limites t:i:rcado_s pela dccisiio · _ 

~g 21/Gl, do enti\o CON'I'EL, public.ac1a no Diiir'lo Ot1ciol da Dniiio 
"(!f .24 de .::1'11nciro de 1.964. Sc, ontrrt;ront.o, d~sejarem v:r berdeiros 

0<11 zoeprcacntantc.: l,G'jlaia do aõcio falcçi'do o'u inte:rdltr., continutt 
rc.11 n.a ,sociedade, e coiR iu:o eonco:rd"r""' tod~s o~ dcmll.is sóeiga : 

devcr.ao Aqucl.-s dasi'ifTIAI"O:• r:!Ut'RI o, reprc-=e~o~.u-~S""tõC:lo 
!.ll.lec:ido ou int.erd)to, CUJO nome scri iev1ã • .,c:'i..,.;;t.a:.:. .. , ::;,;,., 
Hini.;tir,io d:u ca .. unic~c5e~; c., tando d:el,e ~ su o v11çÃg. rri-

vi&, !>O'deri hrt~g'rar o ouãdro Soçial, elo qu.c advir,, I)~CClS.IIa:ti.! 

DO.nt .. , • alt~ .. ·-ac~o· <!'o rtr .. ~,.n~• ~o,,•.r•I:Oo ::o~l«l "* o •au COO'~ot 

QUentot •rqulva~r~ont.o r\ a' .::lui>tn, C0101et'cial do Z:stf:do do _CoJ: lí.s. 

f...IJ.USqL" DJ:Q_~triM" 
011 l,ueros illpllrado• eo lllll1nco AnuAl acrlo diBtd.buidoa t-ntre co. 

aõcios_ plopÕrcion•lmç_nta •o. niim<~ro de çot.~a de- qua o&o dctcr.to
.f'<l,s,·_d~poil ele deduzida, fot'tolbtinlltmcntc, a importin('ill r.qutva· 

..... lentot~. ~·Úein~ por eentol do iucr.o li~~Í.do ';,'.r-a • consÚt.ui -

cio de Ulll rundo do Jtt.11c:rv.a Lt19al at.Í! que nt.l,r>ja. a 20\ IVinto- po~ 

C•ntol do C'I'ito'l Social. 

l'ara o f!J!erciciO das funç'õ..,s dtt: .adminiat'rndo:- e p•ocuu•dor d1 

entid11do .. arDo t>r&.,ih•irm; nato• o • "'"'"' invto:stidur• no j;:argo 
sono.'1-nU poder i 'oeorr"r apéia, aido aprovAdos pelo Hinistirio ·das 

Comuntc.acões. 

Ci.AusuL" Ji!~C~ 
I< 31 de dezemb~:o da cad11 Ano lev~~ontar-ao À um n1111onço ~ra.l a
nuÚ d-:;,& ati~idadca· do -., ... p~etto.. O ll11l~n~o A~u&l levarÁ a iuad

natura 4o tod?s C.s i.õeio11 o :er& •cOII'IJ)'lnhado CIO cxtr..,to da co,!!; 

1!õ mnco, - se aeuB•d~ .fore• prejuizos os rnemsc aario s~pn:t_! 
dos peloi!l 'sÕC:ios ca p&rtea propórci01141s ao nW>Ocro' 
de cota• -da que s:ão detentores, 

CU.uslrrJ.. VIG&S'UU, , , 

Fica eleito, dccdo já,, CQJrl rcnlincill a qualguor,outro, por ••i.ll 

privilegiado QU!' sej~, o foro da 11ede da sccittd•ee f!!.ra diri111ir 

qu~bq_u•~n:· iliasidios qti'i'~-. cveD.tucl.>nel>tc, v•mhtua, a f'UJ;"']ir entr.:: 

as p:o.itl'l~ ~ont.ra.tntes:.. · 

, CJJi.US~ VJGF.:sl.KA PliJ !:!E!AA 

011 f'llii'OI' oaiaso-= nesta ContJ:lltO 60Ci11l &erDo ~egi-c!os pelo• eH_! 

podtS.voa do J><Jo;eto 't;~e> J.~oa, de lO de Janeiro de l.,l9, a C:,!! 

"ja fiel ob=crvincia,be• C:O!IIO d&& de.lais c.láusuln.a des;de co.:npr,2. 

..daco, aa obri9am os sócio:&. 

:r;, per estAz:elll ~uat.C.• e conttatados,, &s.~tinam o pr_! 

a1111nte· Coctrato Soeh.l e11 tr<:s via.a de igual teor e 
fonaa na presença dna teste~a~nh&fõ: .<boa Lcti: 

1..,;.-P4'L.,. t.:._ ,S..., 
!.t1ZlA ANGELINA D~ SILVA ' 

~· 
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I'JI:T:T.':~-;:;;-~ •:' 1, ~ 7: ;. , 
~· l.ll!CU~.';i.t.t co::":'JUI.";'UAL 

l,.AIL\ COR11:!:.A MO~'tl:1RO 

8:r10a.ile.irA, 10lteJ.u., \11\iYI.Irt,J.t.iibo ~(ts.[dente -C d~C.i!, 
c1a ei'O Coiiinh;, 1 Rua T-30 nt' 1.&1(, Setot Bu.:.no, po:-t&d2 

·.t:l. do 'titulo de :tleitor n~> lO,OlG.2lO·ll dot. 11 zc.on~~ 

""' IICC.io~ CXJ:' de nco .&a5.2l!l.4ll·l4 ., CarteirA Idoentid~· 

4o no l. n~.02B, el(pfuHd" p~tla Secut&r.l• de Sequr.ano;ll 

l"Ú.blica do !:~<t•do de Coilia, c11. 23/0l/161 

LUUJI. 1\NCELINA D", Si. LV? 

Brasileira, fiOltoi:a, unive:.:aitii.ri&o r11111:ldonte e don.iei
lillld.ll cJII Coii.ni&, l Rua T·lO no ,I.6U, Setor nueno, por· 
tac!lora do .Titulo. do EleitOl: no9.JO(.'H0-07 d4 lP :~:ona e 

1;39f n.eç&o; CIC dê nQ' 3U·.ana.z2l-J4 o Cartdu de Iden

t.id&dll no 1.,2~.550, cucp~:did.t. ~h Socret11ria de Segura.e 

c'o Piibli<"ll do Eatado de ~oiils, 'oru 22/0ll/llr 

Enb:• •if e d• coiiiU.Il acordo altera.r o ... u 

=ntrat:o iooc;i11l 4ll referidtt. IIO<;boãadc do 11e911i.nt.e to#~· 

111"] l'.lto.rtt. & CJ.J\.tJSUI..A osClHA.~a.1>4'nll 11 t~~ a scg~int.e r.;d.açio•O C,! 

pit.al, no valor O:e C'Zf: J(t.200.000,00 ( T~I.N'l'A !: O:ITO MILK~ES E DU~E!! 

TOS MIL CIW~AOOS ), rePruent.Ados po:- 38.2.00.000 .• l.r"IN'I'A E OITO 
Hll,HO!:S E CUZ&NTA.S MIL) cotai', no VAlor , c•dll ~A·de CU 1,00UfU!o: 
~UZAIIO) , e l!'cndo ~nt..::grali:t.Ado no ~~:~eu t~t:al cm :10oeda corrcnt• do 

rait neat, d"'t.•, e di!it.ribuidos AOs sóci.os da o;evuint• forma: 
A) L'AM CORJIJ!:A MONTEIRO, u~<bacrcv• c inteÇ~raliza li, inoportineiA d:e 

Cd U.lOO.GOO,OO { DEZCNQV!: MILfiOES E CEM MJ.L CRUZADOS I 

represu::l)t4d'?- par UolOC.OOO I DE:I:ENOYr Hl.LllO!:S 

& CEM MIL.), cot.~ar 

E 

b} t.OUA ANGELJ:NA. DA SILVA, sub:u:rcve a in~~igrali:ta i. i.Joport.incia 

de C!$ U.lOO,OOO,Oci , I>E:tEitOVt:. HILHOES. ft;EM Mlt. .cRUZ~OOS) 
z-epuua:nu<5o pol' 1t •• 100.000 • ( DEZ!:NOVE Mlt.I!~ES E 

cnt lllt. 1. cota;.; . 
2")Aa c-,i.íuaulas do Contrato .Prlmit.lYo e alte-raÇ:é&c, nio a1coÇildos 

pela present..• altcracio, ,ticli;n in•lt.erad,.a. 
J:, por .illt..ll;l;'<!l"' ju•t:o• ! ~-on.t:ratAdOI:• .IIS.Sinam 0 presente inat.rwoen

to e11 3(trêa)via• de. iqo~a'l, teo.r e for.,., no pra-1U:nça da& tectetlunh;t, 

abAixo. 

'l'ESTEMUNHAS: 

. COliniA, o!!!e OUtubl;'o 'de l..9111 

4j),...b .t..~ 
LUZIA ANGd~iNA-Ps SILVA 

Jt:lt.OIOPlFLJ$7;0 GOYAH.\ LTDA 

-~~~~~~.~-~;~~~~~~-----íJO~oRRE'Ã MONTEIRÓ 
séeill Gerente 

PEHONnJI.I>Ç,\(l fiF; RFClTid'O-' 'I'~CIItCO:!I 

J.ADIOl.olFU$,\0 C-OYI>NA t.TDI>, 

1-~-~ 
l.l. - rtb'do:a<~~tl l 'tatavo ln~. Coto. E~u1p. talac. t.tda~ 

1.2. - Xi!'o e/o" eod~lo I J.:rv~lOOO-A 

2, !Ul't~J. JkkJ.llii>NU 

2 •• 1 -..l'al>rlcan~• 1 L'• &l•trotdc Ltda. 

2_,2- 'ripo a/ou eod~lo ,· :tllO:--t:-04-XX 

C:oi~nh-. ~4. dco outub•o d~ u&s 

. a<""i..: o/? . 
LAII.A COilll.f:A 'HOIITtiJ:O 

SÕc.:la-Ccr~utc., 

~:1 f'Ar."rlCL:'l.AI! ltr:. C."~;.7<.J:TO D& SOC.Ii:PA!l;> CO.'ZRtll.l. }>CR;'OtiÕ:'o.$ 
Dt: }!!:SF':J!<.;,IJI:L!D.•.!H Ll!':!TI!l,:lo _ F~.Oti'J·" ·~~ /.•,;

0 
·~ 

. ~·g .• ·.'·r'·'~· .. Entre o ,S";": DONIZSTE SOARES GO_zy~s. brasHeiro; ~ s 'i:\:~. "t;:, if...j 
te, :rcsi(,tnte e Ô:>ml.<:::illado nesta e.iclõtde de_I:t:\mbiax~ , ~.'~:~, i.-lp.~· 
k.lin Uv;i.er, 27!)- centro, n&t.dral. de ItWilbl.&r.&-GO, ·· ·.olJli,·•.E~I 
lho de Jl:llnll.l!o ClU'Jle.iro Guilllllrl:es e 'OliD.t4 SOollr<'.s Cu.i.mar es, port~~o-71 1 

dOJ:' da. cl;d~.<la de lde.ntidlll<!.e .DR 98&.-.07 - 2• via, expedida pe1ol. SSP/
GO Oml2.0l.78- e CPr nt 100.3l4.0:il.-34; LUIZ MARCOS DA S;!_L_Y.I,, bra
sileiro, casado, ~dvogiiJ!Io, :residente e· domiCiliado nestA ci<Uóe de o 
Itumbiara-co, ,\ Av. Tl"indol.ie, 8ll, centro, ntt.tural de Itu..'>Jlid%''--GO, • 
'los 2!5o.l2..51, .filho de I>i\·.i.no 1-lt..rtins d.1 Silv-a. e FroUJ<:isca. OV!di.a d.. 
\Silva, po:r-tador da cl:dulo~. de ldentidade ~" 531.036, expedidA pc1" • 

'.'BSP/>;0 e. 31.10. 74 e C'T-F· t!R 0~8'.825, 7,1-GB, & CL<:UZA ::!ZRN .. ltN~S CWI- t 

HARÃI:;S, b:ra:;ileira, casaM, ePipf'esA:rh., residente e doau.eil.iada nes
tll cic:ladc .Oe Itl.lJtlbiar~-GO, .\ J1:1u:o. Alllêriea, 220, centro, n~tu:al de o 
ItWllbi&ra-co, aos 2J.o6.5l, .tilha de JOoii'{Uim .Bcrnal'des Filho e Haz-c::t
liu& :Se:rnu.ies •J.acblldo, portil.dora oU ~du.la de Id.e.ntidaãe r.tll 777.-429' 
expedida pela SSP/GO eJ:J 22,10.76 ~CP? n~ 4~!>.594.441""'\9. 
Por este insL-w:~.ento ?lll"ticular e na 1>1elbor .fo.!'l'l.l. do direito, consti 
tui' e.nt:re si tu~~a.: ~OCIF.l>ADi: Ç(lfo;;:j>~CIAL l"Qa_ OliO!'AS De JU:S!'OI:S,'\BILIVA!>:;; 
I..IHI'I:ADA, ~ qual.-se:I p~lll.s el~usu.l.as que óldiante. s'cS'uem: 

01 -I. .fiX'JIIll. gir.U0.1 Sob A denor.:inaç!i:o S"?Ci011.1 de: R/J)IO 'l'l:IP..A I<:XO LT
~' ter-' sede nesta cidado de ltwn!)iara, E:su.do de Go-l..1s • .1 Praç• dll 
l:cp~bliea n~ 6!54 - centto, f:di.fitio Exe<::u.tivó :!>&l& 806 - l!ll: (oit.:~.Y'o} 
Andllr, .ficando eleito o .f6ro dest.r: co== ji!U'r. q~alquer ..llçio .fll.llda-· 
44 ,11.0 prosoent<. contrato, 

02 - o obJetivo 4a soei~_dr..de ser& 4e: SI:RVlCOS or: RMIX®.IFl.ISÃQ sru;o
u. n\. Ql' c TV. 

0.3 - o capital sO<:"ial ser'. 41'1 C;r;$60o.ooo,oo (seiscentos 1111 c:ru;.•doro 
dividido e11: 600.000 (sei:.ee.ctas r..il) qt~otas d,e ézu,oo (hWB. C"Uu.Qo) 
c:r..d!l Ulr.!l, SoeAdo o stx::io: D~NIZEl'.E: SQAAI::S GOD".A,l'_Ã!:S, su.bs~ver.! e • 
i.tat<:"rll.lizaN 200.000 (du.:r;ent.u ltlil) quou.s de ~u.oo (fnl.ii Cri.ludÕ) 
ea4ik WOIA, perr.azcndo .a swt. quota-parte do c.lpi t.ll-1 :sociA:l a i~ortb
eill. de C1$20o.ooo,oo (duv;cntos Jli.il Cl'l.t1:&dos}, l ol.l0,86; !.UIZ ~-· 
C03 DA S!J.VA, subser-~' ~ inteszralit.al'á 200.ÓO'J · (<1u~ent&s ll'il) quo 
tas óe ~:1,00 (hum cnu:.ado) c~d.\ um!l, perl~zendo a sua ~ot.ll-parte'i' 
~o er.pitlll SDCial a inpor~cia de CZ$200.0CIO,oo (c1u:r.entos r.il C'l"u;:U. 

dos), .t 01.10.86, E CLEUZA l!tl:!IAAJ)ES GUD'~S, s.u.bso:rever.i e i.nte-7 
~aliu.r'. 2!)0.000 (du:z.entas Ai1) quot~s <1e ~n·~oo (hUJII cruudo} ca-
4A ·WIIA, per.fuendo a sua quot&-pa:rte <10 eapit&l Social a !Jcpox-t.\ncill 
de C1;'200.ooo.oo (du1:~t:os N.l Cl'U'I:&dos:), .!. 01.10.86. Todas AS i~:~te.,. 

--gra.liU.çOO.s ::oer!:o .feitas cllt J!Oedll CO:t'rell.te d'o ,t>A~s 1'1!11 01.10,86, 

,o.t; - .u ~ot~s <1o çapit.Al IOCial do i.ndivisivds e Jllo poderio ser 
r.cdidl!.s ou tta..nsfel"idlls .lleJI. o expresso conc<::nti~nto 4os s6cios, ca.
ben<io cm iguldllcle ele preços e condições, o <Li:reito de preEe:ré:nch. • 
•o .sOdo que queira ad.qui.r1-lou, no ca.so do a.llj'Ua 'JUotista pretender 
c:odel" liS q~e possui. 

05 - I. sociedade se COtlpX'Olllete, por sc:IU: s6c:ios, & nio eEet.ua.r qual
'i\lt'X' llltc::raç&o neste contrato soc:i.al. SCJI que teJ!h.l. para i:uo si<1o • 
plez'J& e legal~:~ente &l.ltoriuck pelos 6rgaos c!.o Hi.ci.&Urio das Coow!.i
c:açõcs previOUII'I.nte. 

06 - As Cj,UoU.s !'e.I'J:'C'Sl.'r:.tatiVA5 do c.&p-i t.al 'ocial. em sua totolilio!ade, 
,pert11ncerio, sempre, • bNsilciro e sio inalfc.n.liveis e incAuCion&veir. 
odireta .ou. indiret.U~E:nte, & est.r&Dgefl..,s e pessoa• J'uriclie&s. 
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07- A soei~d:\dt" "ll:ot obdgll • (b~<"M'fZ', eoa o rigor- qu~. ~"W:;"-p~1,ds. 
dfi:TC~to•, l"<>gulNDe~tos. p!)l"tiU.':lllS ~ 'i"ahqucr dc:eis6t\: o•li~.~ l{!IP•.cill~';\ 
~Al.QldO~ d.;. ~hté:-io dllJI e?=i~•'t:Õd ou c1~:" seus d(·~~\.\óJ_~<!'-"·"' TI 
boro:Unac!o~, v;..gen.tt=J e ,. v:l.çu-, e re!eJ"'Cn.U: 1.$ le!]iJjai.'&::~rlldl. 
4i:f'Us:io so.,orA Cl'l ~el'l.l, 

08 - A SIXi~~de !:.ti C:OI:\f'r~tO S J'U\nttJ' Clll :!leU <;j!.t.J.W'o d~ J'unCi<'lo~Ú'iJ 
Wl:lllArlerO Jl.tni111o.dc: dois U:l".,;'o• de esnp:rcgAdo~ l.Jz,uflcb•os n"'tos, · 

~' - A soeiedAdo. n:to p~erl. eXCC~JtoU- .$e%'Vi.Ç:os neJol detet' eQnC:OJ$~S • 
}lcnd$S~s de. l'.adiodi.E'usllr:> Sone.t'A no ~i:s, llléa 4-:Jos li.II'J.tes pl'evis...• 
tos pelo A.rt::.SJO 12, do Daaeto lei l\R 236, !!e 28 de }'O;lVC:rlliN d.e.l,-
5167, 

lO - J. sd.t14 ao s6e:l.o, Dll oportwUdll.de, ser.! Qbjeto de •nué»cil'l pl:'l'
vi:à elo .minütl-.do dlls ~CI.t:ÕC'' I! que obtid'l, ller1 .u-quiv~4A • 1tl 
ten.çlro 1\A Ju.n:a Co~~~ercial ~ Esto\c!o ~c GQU.s. ""' 

11- ru neg6cio:a .!S~hh .!Serlo gerido.!S pelos s6e.io.s= DO!l!ZÇ1t;: _s_o.OJU:$ 
~ e jéllZ HAACO$ Dll _S!LVA,, l>Cll~o-lhes, e-nt~t:a'l.tO, Vll:4a<lo o • 
'IU:o. d.\ Ii~ Cll'l Jleg6:ios. alheios aoZJ .fins soc:J.air., uis co:no: avais, 
e11~ouos ou l'i~ç;a.s. de Eavo:res de $1alq1.1er espé:cie.- . 

12 - ·ESI C'iii..SO ~e .!'alcci111ento; impedimento ou inCIIpacid.ac:le de qualQuer 
l1ll! dos :.:6:ios, & soc::icdA~c nio dissolver!. 

l3 - Cll1 qualq~ex- aOs CUO$. pr-eVisto~ conl', c1hu$Ul..l, 12 (óoz.e), o:~~ • 
):lel"dei:-os ndo poáerio ingressa.."' 1 $0Ci.edade, .t:eM a apro\·aç.iio de to-• 
dos. os s6cios %'CIII4llecentés.e 4& o~~ut.oriziLç:O:o prlkoi-~~; de ll'.i.n:!.~t.êrio d.M; 
CODIWlict..ções, cuo nSo b&ja aprovaç.io por per-te: <le \lJII: s6eio e ou. do 
Jllini::.t~io d4S conn.w.ica;-ões, o.t beNeiros :rccebe.r1>o seu.:~ haveres Jlll 
.srguintc eondiçlio: ~~ (dnt.e e cinco por ccnt.o) do totAl api.U"ado r.o, 
pr4%0 de (;O (:.esséota) diAs, ll. contar 4., data do encerra.J:~I!Ilto do bt. 
l~U~.ço especial, e c.,; 7!i:C (setcmta. e cil:l.Ca po.:t',cento) do .%-esU>.llte, ,; 
rlio J'>"'gOs elll 09 (nO'I'e) pa.I"CeJ.u i;-uais., COnl ve~imento ~ns.al e su:
ecss~vo.~>, ve:nc:em'l_o a priAcira 4elll:~ J.O ( 'Ll'inta) · 4ias do pllji'IIJnC:nto d~o 
inici~. 

14 .:.,_ No C::llso de nomeou- prQCUl"ad.or c..u pr1.eur&.dorc.s -pa:r-a ~pl'escntu- a 
:~~~ocie~ad~ em qualqu.Q' ato, devex-$, o iru:U'wlento J<e:t' visado pelo ~!e-• 
r~e~to de tel.eeomunicoa.çlo ':D~!-.'Tt::I,• • · 

J.S·.:. .Au.~Ul.llntntll a 31 de De:t.tmbl'C' se:d. levantado'.o ba;l.an.co genl ® • 
J.Trvo e PASlliV0 0 bel!l C:o:IIO a de.Ili.Onst:raç:l:c:> de resultado __ <lo CJCercieiO. • 
~ito~1'1:ici'-do, se pOsitivo. ser.<i levantAdO pa.ra a c~t.._ de Lu
cros. A=ul<u;!os PIU'"- Eut\U'()s lU.Ul:t>nt.:>s de capital social e $e nega1'..:i-· 
vo. para P:re.ju.bo ~ J.mortil:llr• eon.torme legiStaclo do llli(>Osto de 2en 
d&. em vigm·~ -

).6 .:._ A sod.edade não possui filiais, pori.'-Jll pode~,\ .._b:d-bs e:a todo • 
t:errit6~ió :caeional, obnd~dc- u noma~ legillis. 

J.1 - 'l'Od:os os: so6cios teric- 4ireito de Wllll. x-t:ti.:r-<l~a men.su a t:jtulo • 
te pr6-la~. obedeCCZldo csca reti.t'ada oii.O$ li;l:litcs lllin.:tlllc-.<; e ab:i-' 
-.os da le_gb;l.Açio do illlposto de renda, ~4o ~ rno::SIIIII. l~d.li & débito 
~ des-pesAS o;l& sociedade sob o t;f.I:Ulo de :reti.Tada prb-labore. 

l3 - A "•oc:ie@de teri o il:aicio c,Lls ~uas atiVidad111S apa:rt.ir de'Õl..lO.• 
86 (11 de qutub:r-o de J...S86). · 

.z;1 por estll.relr:l ~ssill justo e co.ntNtAd0$0 1Av;r11a este ~: ~·.to·~ 
qu&U'o viu de l.gu<ll .fo.:t':to~. e 'l;eor, "f.l<! $er4o ... ssinada-:1. ; · io;!.-l 
c<>ntratlltltcs eon.juntamente co.o: dua.s tes"tefi!Un.bu. 

_ ... ~-

·(jj\j;;;h 
'•~WAl<r==u~l.<.-.;!>0&-!S %EIS !t.U'l'IHS I 

l'lti11~1RA AlHRl!;lO CÓNTRATUA.L 01:: _ UH4 SOCH.DJ.O _,~c~"'Qcrf$ 
f.OttSTITLIIOJ. I'Oil OUOU$ Of 1\fSI'ONSllllliOAOE liHITAO_I.., l :J :~~ 

fntrt O Str ODNIZtTt SOHteS GUit'IAI\Jif.S, UUIIOI ' ... f!ua,

1 

camcrel•~te, tttlllclltc 1 doiiiiClfii~O ne~t• .tlda~t ~a lt.v •~···-· 
Ço, k lllrt frt~tllll .-1~1er, ê79- C•ntro, nttur~l ~~ lt~"'b ta"Go, 
101 Hl.t\1.511, fiiOO di nanulfO CltiCltCI CUIIIIItiU J Otllltl SOltei 
Cvl~•nrl~o, pa~talfor do Cedlllt•"' ldanti<Udc n.·IIB!i..'lO?- 21. rlt, 
llptdiU octa SSP/GO 11"': t.?.Ol.7B- I Cl'l' 1, 100,:i1"1.051•3"1: 
Dt.l..l!.,I~Drt~llelro, Ct..,tdn, t<I~OStllo, '•"lllcnte 
I dODllCIIItdO 11c:.t1 Cldldc CD itUmbllti•Co, l IY. itllllftd• n, 
0,11, t:cntro, ~•turtl da lt~'"bltrt~Co, 101 es.li!.Sl, fll~o "' 
Divino Hutlnl di Sllvt e rttncltct lhldlt olt &I IV•, ,ortlcJot <11 
CccWII ~c ldentiOitdc .n. 0:'17,0311, .JCPGdld~ POli SSP/ÇO, em 

.31.10,7"1 e CPF li• 058,82'5.751-DS. li lilLJl,U..JIERNMlOfS !>UHUR!fS 
•ra$llalr•, c•••~•. ompraettll, raal,e.nte ·, domlcllll~• nesta 
~~~ldC di ltumbl-rt•ÇG, •• Hltll hleriCI n, <.'ó!D, CCIIttO," lllt\l<ll\ de 
lhll'~llrt-Go, •o• é!3,DILS1, fllllll Ge JDaqulrrr Ddrnarao• f•UO c 
Hirrtllllnt E!O<IIItdOI t!a,~llfO, ,artadO<ft di COGUII da llfllltldlll' 11 
717."2'0 uptdllft 11011 SSP/GO e~a 2'2.\0,71 I, CP~ P •• <J5S,fi9"1."1'11-<19. 

ror asu lnlltrvmeRtq •.rue~ltr e nl.ntCII\Or fo'rmo a'o dlreltll, 
ten&tltlll Olltro-. 11 1 PRII-IPR• UTERAÇ.lD COII'TRATUlL Of t/1'11 
GOCIEDJ_Df CDt'lf'Rt:IAt CONSHTI,IIOI POR QUOTAS DI: RI!.SPONSIOILIIlAOI! 
LllitTAD~, 1 qull~u-t_ p•ltll cltu&vlae. ·~u tdl&ntt IO,UIJI!: 

01 - O OblltiYO di 'llocf,dtU 11110 •ra· ric: ltRYIÇOS O~ 
::g:gg:;~;!~ ~~:g::: D~~·F~~ ~/:·T~~5:lltt 1 ,ecr U·, S~RVIÇ05 OE 

"O>! •- O âocla OONlltH SDlllfS: 15UU!Alt.ll:~, trtufare lOD,OO(I Cco111, 
II/I) ,U~t-1' dll Cl$ 1,00 (111/M Crioufe),, Cid I 11/nl, "Plt"l Cl IOCIO: 
Or. 1UIZ 1\.i.RCOS Oh SILYA, t 1{10.000 (CIIOI .-11'1) OÍIIDtn da C~' 1,00 
(~un' erultCin}, CI,CII Ullll, lltl I 1eell: · .Cl!UZA '8ERNA.R0t.S 
(:Uit'IAR&fS, trenoteronclls 01t11 que 1erlo ftlt'll 111 melllllf forma 
4'o lllnlto, c.~ pl~ll r~•• e suai itulte;-lo. · ' 

olf ~ o·uPitll ne11r que ort ~· cs'l eoo.ooo po (S,·heenta; mi! 
cruudo:l, CIIVIdlda 0101 lltlti.ODO CS~I~trnta~ 0111) quotu de Clf. 
1,00 (hwnt etlllllla) efdl um1, tl~v•-•e nestt, llltl ""' t:z$ 

~-~ ~~? Ü:00é~D i<;, !~g~~DD m:~:~:s IIII :_hri~:'{' ~!:~::·~e~~~!.~ I ~ ~~~~::~~!~ 
~e Cl$ 1,00 (llUIII crneOIO), c.adt u .. a, IOfru,lfo .i.•slm um Ílllll>~nto Ole 
C!$ 11.000,DGD,Oll (Ouf. lljJbOes 1 Oltocentol mil eruucros), 
l•pnrtlllt:tt e.sta llltesrtlludt 111 tefulnt.e ferlllltCif 1!\,!IDO.ooo.oo 
{CI~to llllbhs c none•ntas .. 11 cr11udD•J pa,Ja aoete Or.LUIZ 
IURCDS DA.$1Lv.l, C Cz$ $,II00.000,00(Cinc-o mllh.lif.8 I ,HOntentoe 
•11 Ctlltt411t) lllh •otJI, Ct~UZA !lt.RI(~ftO~S GUitllRU:S, 
repnuntacr•• pelo allde 111 co'lltfo Aotlt\!"1 1ft Corru:la la 
Clpltll, 

0"1 - Par 1'orç1 dt JlrtUnto tlt.~raçlo, 1 co•!''oelçlo lle CIPIUI 
IOCif/ P.llltl I Jt:r I UIUinU: 

U.itd n'· 249/'8 

tl.o.u · tt os u 
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1.1 • hhleuru t~l..,•· ld~lt~t.. • C..a~rle olr f.'l,lllp..,,•ntu pu• 

T~l&cG<Iur.h.açÜn LL4a 

1.Z : ~lpo c/ou ""'d~lo• '" • 1000·.1. 

2.1 • r•ltflunLar ToJ ... O• h.t,;Urh & Co. .. Ta!o, ~· i:<LU(""'"•nto )>U& 

Talee.,.uAic&çUu L~d• 

:.2 • clpo e/01J ..od•lo; lTV • l~ll-A 

3. fJ!!WA TRII,AI>!I,IIn. 

'j, I • htorlu~ttt ll!tCC· t:IIC, tiE TELtCO!IUlllCAçGls C !:LtnOIIl~ Dr. 

COI~ LtW. 

D,O.U 19 O! B~ 

!R.P!lllAH!.cl9 

Q •bailco &nin•4o1 .Udtc<>t• l•t•l•entc: nu;>on&.Ívd 

peb AADlO ~UA klO LTIM.., ~- u4G u. d .. de <I• l'tUKUAIA., !:&Udo 4c~--c.,r;,, 
4ccbu '!.""' 

(;011&[duaHo 0 :Lnt~nue nedoul e a HR&Ud.acfc c• 

•ucetiv•. e C<>!t...,at 4oa .. rvl:to• 4c uHodUnão, • ~luor•, u.&Õ """"• deter 

• outor1.• pJU o uuiço li& udHo~l!u.io 'tt.LtnsXo (CtllAÇlO) SI& d~dc oko lt"'!. 

Johre, o:ooopro-.teóe e ehbour uua protu-• {nCcu..,.tiv~•• educulanda • U• 

dvo, hc• r•o & pubUeida.te cOMC:ro:hl -~o urviço aoticio.oo, 4e re""' • .,.,... 

tdbui~ para o .tc .. nvolv>-OIU 4a lfaçiio, atrav~o .to •?4:rtel.l;o.o••nto lntocral 

odo ho.t• hnHeOro, obacrv~n~o cut:ro out:roo, u lt~;,.l.ntu ed.t,;rloll 

d - pu t~rêada a u ... o, ... tono • iat.Ôrpr•t•• """ 

clot1ah, """ode [nceatlvar a crÍuhiddo "'". 

'"'"'"' brutlelro e o duuvolvi..,...to odu • ..,,~ 

ou pro411tocu ll&d.,...olo, é'b. • --•'\':l•nto ~ 

pthçiio odo """alo."" n~a.lloo.-líÍd;. • Collu 

aa. uf.,.illadot.o nthtlcu; 

t.J • ntp<:ita à1 4!hr..,cl.açõu rc~;ionah lia Clllta

ra l>ru4l.aira0 proeurall<lo coheloná·lal •• "" 

priÕpr[a e<>ntntOf 

c)·- ...... tu.çii<> •• clovado ·-~•tl_•o é~te• 1 .,~:ral, c{· 

-.rleo, Jl•tdót léo e aducat IvO o. 

,1) • Udc:dlv>lh.t. li& fonte da hofo•~•ç;o do hto 

1.11teo <la ..,., .. ;:,. d& 11odcb a ol! ... rvinct&, ,.. 

,..1>11ddah, ~~ aor•u éd•.u in<lhpttt>oéveli i 
,roteçio do JAÍbHco a do co .. ,..,Uor. 

A ,.~ocu•oçõo h <•i.ooou d~variÍ ··u•ndu &o •utl.pu• 

LaçM1 "" ...,, .. ta .. •nto doo ,,.,...[Çao llo Cadlodauoio, aula ~-" .Soo •rtl~oo 11 

a "• 11 '11' a U do Dunto:lal nl U6, do li do r.vua{u de 1'1"67; ;.,hÔorh 

·.xr:c/JCc )M, •• U da outu~ro do 1.'J"l.:) • ro.rtorh KC d )~da U .,,. ~rj 
1'14, -.unud~ peh Po~t.rh KC: nt }:/n, •• 1~ ~. ••\"{o llc t.9U. 

a) • ~ U•it.Õ•la • "'" ..;:dtoo ~~ 25X (vla~c C dnc<>l 

po-r- ~~nto d;. pro,ro..a~ôio di~diq ~·•.•ri d.i.lui 

do ao lo01;o d.o ptc~u•oç;o e niio oor&, cupe• 

doa ;. 02 (dolo) "''"•<<>• co .. o~<.,dYD>• 

lo) • a conouvu ~• oouo uquivoo 1 por pror_., ~~ 60 

(ocou .. u} diu, devld~01<:nte outcntioo!o; po• 

lo r••J>On•.Õ~e1, "' u~toc do tod~ a pr"'"'"'" 

~io lrud:lado, 4iocdMIMdl"lo J><>• dia, tr.orao e 

•i...,t<>a, para ••n• conoultdõo jre~Io.o,-,;;,. r;!' 

.:.lha<lor, qu.ad<> nui:nádo. 

Qu.on(<> ao in"Viso W~• a bliu'>u ~"''P•-ete

•• 1 d"nhou Cfl:tul:tu•~u, ão ntodlladco •"'l. a '!.""" uuu .,.,,.;, !herca, P! 

u • inau.:,.,;;;,~ ~. ·.-.. , p•~cua.oo edundonois aui• dhtdbuio!oo: 

• •)O (trinta) •in~too d• u;unda o ou.U•!od.u., no 

loor.Ído ~"" lhco apr.,...u·, dcnn<> do p.aÕ:;:odo d• 

fvoodonoeeo\to do tai.uor&; • 

- n { .. unu .. eJ,a.-o) •inut\'•• 1\40 .......... eot~dl

~"· ooo oãbodo~ • d011incoo. 

to>ddllo tÚioHeoo """~&deatu. 

Dt:no to,..., Sonhar> Hi;:_i-cro, ,~ .. ...,~., a il.nto Jtl• 

·IA ztO l.tD,O., 'caao ocj& " ao~olloi.da p.au a .•:oeçu~:Oo do ••~vi~q da rodlod:i.!•u:io 

propoato 110 EoJitd at 249/a.&, • p~O<iu~·[r ,.,.._ p:rocy~~~iio 4iniateo ' •. ~unaa 
t<Ícnie• h uolf.odH~oão, onde • 11ota o~ ... tnaC\tR ••u • Un•1,14ad4! •d<;.<a~[vo • 

""hurd 11> urvl.ço. 

It~hrc-eo., 14 11• ""tubro de t.na , 

rA Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRÉTO LEGISLATIVO 
N• 13, DE 1990 

(N• 117/89, na CAm.ara doS-Deputados) 

eXPlorar sêrviço de radiodifusão sonora 
em onda média7 na cidade de Gaurama, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

da., para explorar serviço de radiodifusão so
nora cm onda média, na cidade de Gaut'anià, 
Estado do Rio Grande do Sg.l, nos termos 
do Decreto n9 97.736, de 12de maio de 1989. 

Aprova o ato que r-enova a concessão 
outorgada 1\ Rádio Gaurama Ltda., para 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o ato que renova 

a concessão outorgada à Rádio Gaurama Lt-

Art. i~ Este decreto legislativo eljtra em 
vigor' na data de sua publicação. 

MENSAGEM N/268, DE 1989 

EXCELEN'l'lSSIMOS SENHORES: HE.'ID!l.O$ DO CONGRESSO MACIOMALo 

ll'oa ter-aoa 4o a:.;t.i9o 4.~, iBC:illo XII, eombinado 

- s lO do .e~rtiqo 223, .da Con*t.itUl('io f'e4e.no.l, t.C!nho a 

hon:ra de aubmeter. i &preeiao;io do Conqre~so Nae.ional, 

ACOnlp&nb.ado de Exposiçdo de Motivo& do Senhor Ministro do 

E:st.ado das COII\unio::.açõea, o lltO que •renov.a .a eonees&io 

outorgada i Moro GAURAM.o\ LTnr •• ,para explorar :~:erviço da 

z;ad.iodifusio aonora em onda miidh, na c:.idadc d& CAURAM>., 

Estado do Rio Crande do Sul•, constanta do Oe<:Toto !l~ !17. 7315, 

de 12 de mlio l:!e 1909, pubUc:ado no oUrio Otic:ial da Uniio 

do dia 1s.os.n. 

llz:aa!lia. ,.., 16 de 

_ Tent.o • honra de- sut.meter l elotvada c»nside:~;a 
Ç<t? de Vossa. l!:xc:ele}lch. o proc:esiH• de renoV.IiÇiiio do outorga ri" 
quer.id" el'la R:,rno CA.I.iAA!o" ... ·, L'I'DA., e>~eeut•nto c:o_ sel!'vLço C:e ri 
d1od1fu$i:IO sonor" e111 onda 1:'15dla, na c:lctade do cauraL1a, Est:tdO 
do :Pio Cnnde do sul. 

'[:. Os -õro;Aos eornpetll!nte& deste M.inla~éric. IILZirl.i!es 
taram-se scbl'e o pedido, achando--o l;'i'qular111cnt.o instl"u!do, obi 
de.::ido_s os requill.ito. lco;llis c téc:nie<»- atinent.es ao pro~dr 
-nto r'""'"'"Atório. -

Q· Diante do •xposto tenho a hOT> 
llle~;: .. :xc:e-lineia o anexo proj• ~o' _de dectet.o ç~~a:~a ~~i~ri'~.:o : 

E!• d Eaeb.teço q~ o .lit.o de renovaçÃo lSOillente viri 11 Pl:'o u.Ur seus ~!c! tos lcg<~~fs ap6 11 d U~ • .>.{ 
c:ion~~ol!. na forma do p.uãqN,fo teteefro ~6ç!~t "'1':;0 c~~ra~so c li:!!_ 
tituiç<~o. •· ' ~-~ • • Drl,! 

..,..ia: pi:o!undo ~:~~~rfo!' t'oss.a EJ<Ce.J;;.ne.ia -us· protestos do 

•'~'' ·~.; ,i,<4:.=:.:-; .. ::?: ~' ~·~----· 
'/ '•-\, • "C) ÁN-?14;'<1 ~>1!-LC'.e ~~~;9;lt.>6'.i'C.S 

~7 '. :-- ~.·~' ~.-~· ·: '!".,.- .- --- r 
" ~ <.''•r ·r y• : 

-*,.H.·; •. [ ~ •;..-t, .:•t~·;wo, .r:-rtJ'7~ ·:-::::o --:1 , :;:Z::;. ~,. ~.:.. · 
o.c:,.,o,.. ,,. • 7J6 . <1• 12 d• ~ JIIU.o do JOIS' .,., 

ltcmov~~o a conceaaio_out.orgada l R.toxo GAt1RI\.MA LTDA., ~~~r.a explpral:' sel:' 
;!ç~d~~a~~à!u~os~~~ora em onda rr.éd.iâ 6 na dda<!e do Gaun.- • .r:;st!: 

•. u,. ee ~t~. 1:g~.i~c~~ t;6~~~~o~~ll o p:ttgo c~:h § .. ~~;. 4! r.:!.rS~ 
de 04 de jan.:.iro de 1989, a eone..asio da RÂD'IO GAtJR. ... "!.'\ L'I'OA,, OlltO.r;gD 
da at.ravês dilo portariA 1'1.9 1.36J, de 27 de &:orembro de 1978, p.~~ra ._"i 
plorar, na etdade de Gt~J,I.rllln.~t, Ee:t.fldo do Rio Crand.:. do Sul, ••no dhei 
t.o de exel11aiv!dó\de, sc.:v.iço de l:'Ad1o.,1!usio sono%'& em onda Dlédia. -

Ar"t .. 19 - A eoncee:sio ora renovada 1omente -:prcK!udl!'i e:teJ 
to.s legais apÕ; deUberação õo congresso N;~oeional no. .!o;nna do par_2 
wrato tcr"~1ro, do artiqo 2'23, da COn•tituição. • 

c:açio. 
~rt. '39 - ~te Doel:'e~ entra e111 'll'iqor na data de sua pllbl! 

!lras.!H.a-or, 12 ode 
o ~0~9 da Ro;-piib!le;~o •• 

~•o 

T:.m• SR, DlBE'l'Oil-GEil.U :00 D::!:Pâltl'Al.<EN1'0 l\S.CIOr-AL m: ~['ELECtt::ONICAÇO.c> 
29102001221 /gg.l. 

PROTOC-Ol..O • ORJPAE 
OENTE"t..-MC. 

"'· of 'z _'ft-: 

J.. ~ GAtlltl1U. L1'Dl., CCD •ode tlll. CidAde i!e Gaur&-

aa, Estado do Rio Granb 4o Sul, :1nacl'it& no CGCQ' e,pb- nt __ __: __ _ 

%111 B!!.8.Q9.~72/0QOJ.-l4. t•nd~t em Tie:ta o dapoa'to no .l.rtigo .3• do De

clreto nt 88,066, de 26 deo Janeiro de 198), ~UER: 11. V~s• ilo diSJ'O a-
proebr e s~o~'lllletel' à decieão .dá-autoridade ~peten'te o preeenW pe.-

4i4o de nnowção da CODonsii.o que lhe :to:1 ou:torjpld& para •JC~Plo·nar o 

•ol'Viço d~ re.iUotU:f\ulão llotto:ns. e~~~ onda méd.ia, lD. c:14ado de GllUnaa • 

no 'tetadó elo Rio Grande 'do·!.ul • 

~ tan'to, an~,;:a 01:1 4oC~~a~ento• • q~ •• :re_.to:re o
iBOnc:ionD."do Deerató. 

outrossim,. ~eclara conhecer aa eláu•1.llao que pana-

ião a regular wrus :relaçõu cC~~t o Poder con~donto no nO'to pe:riodo 

de eXploraçio do eorv1ço. caso o ped.ido do re:nova;i<> 8eja at.m.u4ol 

" dec)Jua .POr e11"te 11!18tl'\IJII8nto1 · ad.e~r la retir:1.da& oláwru:lAa1 a

ohando-&a coitctme eewi 1JltorR••••· 
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llm' t.r. 

x.:.PU ~OT:l'.L 

Jr:.D, D1ntor Argional do J»r>artiU!lct~to r:'M1onstl ~ Te) ClllO:.UWlicaçõoa 

.aua :Duq:u;: de cau .. , l.Z!J1 

Porto .Ll1rgno - a:; 

l"rez.ado Ser.hor: 

t.oc&lizacio:. Jtua JICN'é Sponchiado, 416/l'li' •nd. - C::&ur&lllll. -RS 

CA,RAC'l'E:f:lSTIW M$IO.Sa 

a - PrOQainciaa 1.2Go .ooo nr. 
b- J>ot~ciaaa Diurnao 1.000 w 

Not.un~aa 250 lf 

e - '1'1~ da aiatmu. irradiantes Onidiraciom~.l 

d - Altura 4a ant.cma: 55 actroa 

LOCALUAC~O DA EMI:!lSQM: 

Coati'JW'AÇiOI f'&l'alalC!o' 

Claaaa da func:!Ofluentoa C 
J':rotqt~.;nc1a da aal4a1 1260 Klla 

• - noa.J.tldl 1.2,0 XliJ: 

b- ..Sida• 1.2St.,7 llz 
f! - •arJaçic ab.t.& o!hn&n~ 'O MJ.n.utoa da tunc1on._n~cn .! 3 J!,: 

" - rendo continua da placa (~) 1 

b - Corn~:at.e Cõnt;~~ -~ placa Up) 1 

250'11' 

1.260 v 
0,30 A 

1000 ,.. 

2350 v 
0,511 A 

e - Ta~:roaio pl"ialir.i.& da aliaOritacio c:Orra~anta •o• valqr•• da ~ a 
•• lpl 220 v 

Pot:ilinciaa do salda do t.rana•laaoro 

a - ~im:1a otaneida l aaS:d" 4o UaaaaiaU)ro (51 + JOI' o~ 
b- Corrfllltt; do lU" DO ponto &M!140I %11 4 03 A :r:h 2,l A 

e - Pot,õ'leh da aaldaa u• .11.1 P11 t,U 11 1'21 Ut lf 

II!XIulacio: 

Tipo1 Alto 11Ival - placa 

•lYal da ontr~a do 117, ~eapoadent.a a 100\ de lt0dulacio1 

~ara P1• + ,,o d!lrln 

Para P2a + '•5 4BB 

OB.SE'RVJ\.COES 1 

11& a\14anca do. potincta de Pl pua P:t, a t.n.iio de placa do ..,Pli:rteador 

fta.l da ar G n:dur.i.S.. 

!ln'EJU. :ntrtM:IIMM'EI 

O!li.S:I.redcmals 
a - Dotacric;ii~ a~ria 4a ant.cnu Monopolo -:rtical taolao!o, oatrutw:a de 

lll graua elitrieollf 

c - Hlito.so de al,Uiantac;io da antena: b airia 
d - ~dincia DO ponto de ali.Juontaçio 4a antenal (36K-+ J21t o-. 
-. - eor.ren'tt! de~ U' no ponto .Se alimentação da antena• 

Pu-a potincia diw:nas 5,l A 
Paz-a potbcia notunuu. 2, 7 7 

f ;, Potência• iuadiad:au 

•• potârlcia dturncu. t7l W 
Ma potiacia 110tu:rnu 262 W 

t" - Daacriçlo auaária lllo aist.erUo da tarr&a 
11 co.pr~to doa radiaiaa 55 -tro. (afc-r14ol 

2) Quantid"ado do l"~iaia1 120 (aforidol 

3) ln'JUlo entre oa rad.laiaa 3 9:raua 

4) Metal e11pre9ado: CObre ' 
S) Diü.cl~o· ou bitola llloa condutcu-ea1 10 AWG (~:fe~r1Cio) 

tllllU. DE ~SlQSSNJs 

a - "n.acrtçio auaú1& do. linha I cabo coaxial 50 o-., 1/2 pola<Jad"a 

b - 1.-pedinc:ta caractar!at1~ ..ci.J.da1 (SUt. .. JO} ol\lls 

c .. co.pri.aa!lttt da U.Qbaa aprox. 'o -uoa 

a - l:at~io principal< ~a .:ros& Sponchhdo, 41ll-/1<l .and. - Gaur&r.~.a - RS "C.ireuit.o t;rtlnlll:~f<k>r de i•oetlânc;t.a1 
b - :6t.üCUo aur.1li&X"t llao d:ll:põe Ci.J:"cuito adapt.ao!oX" tipo 'l' 
e - Pl-.nta t.ranaa:lsaoru Cbic:ara 11. linha a aeçlo Barro 4Bairro Ipix-anvat 

'l'ltARSHlSSmt Pllim:rPALI 

a - "- do fabrica.nt.ea .'ZiETRONICA HOM.TO L'l'DA. 

b - Motle~o: RD-1000-D 

c- libera •• rix"iollt 006/115-11. 
4- J>ot.ineia•·llominaiat 2SO 11/1.000 W 

•.- CÕ4igo de ho.olog-ac;&o ou reqiat.ros 7J/2S2 

f - ADO de f.abricac;iot 

hUoio final (la J.l"~ 

71po da vil.;,la atUha.tar 'nlol-1250 
QQ&nt.S.dad•• Duaa {02J 

ruaeodt:lvos da prytacia1 

C:.n:-a t:011 1,150 • de altura, dt1 Qo!eiral aviao pict:6r1o o1e per19f) • .1111. 

._fb.,ra4or da aafera junto I N-••·~• torre. 

l':!t>Grloaa 

~ldaa raal1a~a• a a)rox. 1.200. -t~1 
lia r-ot.fncia de 

b Poa 12'0 .U:s 
bl 21h lS"H ltll.s 
Ela lHt l7t0 JI:Ha 

OUtros eapGr1oa1 

1.000 " 250 .. 

·215 .. 110 JtY 

o,on .v <_ o.o1o av 
0,011 aV < O,OtO .V 

. lllio dctactadoa 
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•• pot&od.a de 1,o:IOD W 251 y 

bho o,o D o,o 411 

b"'' • 15-,6 o. ,. • io,o o 
b ... • H,IU ,. __ 10,0 dJ; 

ZS!!IlP!J!Põ!!;t'2! ~I!:X:0S1 

a·-~~ 4e N"• o. CDII IJfCJlO, o-.u, loe-.lha® •• addt n: 

... balo& 411 tott. 
b - LJ.aS.t.a4o. 1!:11 -alacioo l'liit.UOJl -.1. H1l ZIZ/00, a9 11 
C • Mclll.l.tor doo ~lllaCiol Oi'"P""II-..!o 

4--~ 4e ai.Miiclor ~caP~ -C:lal 'MlU.aaD 
a - Innr-atca 4e M41c:lo•tlul.t!..t.ro ae Mdlc1o Ollll1&cz.u -..s. )la~ 

· oacno-cliplo Dmn:c:a 1s-zo, no nn 
O.c1b4or 4e i....Uo DORJ:'UU, ..a. x .. UI, a/a 

r - blac. •at&:u ...... uc:ilo "'.......Uaorao ~ fúica, q~~antUI_,. J tu••l 

0!!!1!0! :tpolPliXEirnltlo 

a • C...SOro 111<> poanf. 

to - u.,..l!Odor H -">• 
1) ~Ahrlc-.o ftr 

;J)• 'l'lpo 4e tond.=-ntoo 'a..t<alit:ioo oto --'"' 

4) l''llxa 4e unai.o rapli"d• de 300 a 41S Y 
51 Al~U. o u~aaor • ·~~1.,. 

8 • Ext:l.ntoraa da iocõill<liOI 

1) .au.antldada• Da ID1) d. Uf 
Zl "ripo da carga• 00, 
31 ht.a pUYiat.a JIQ'& tw>OYa(:lot 1C,1t,ll 

- """"U .. c!or h liu41o•· 
:u:At~EII- -.Ido Ulell -·no 

- O..cllado~r de l.t>cU.Ot 

LEAllEII .. -u1o J.IIC 120 a 
.. Ponte de aro 

OZLD .. -ade ot• - :1 

.. vottt-t"" ad•u-• 
PO'n:IIW: - aoo!do ru U 

• Aooperl-tro c!a IU'I 

lld:ITON .. .oddo .U!o •-s A 

- ttdtt.tror 

I'W,ltl! - -.Ido 1020 • 

• MOa.it<fl' .S. -"llla(lol 
Dlot..,tOI' Px-eeh.io Mlloi'EL 

.. ~r!.atro. tl{'O aUcate1 
C::DII:Ml. a.t:'CTIUC • -.tele IAKU.t.M, 

- O.C:l\o.c6p~o 

LEAD&Il .. ...-!.to rAO SOl il 

.. r'req~>afiO!.et-roo 

~ PJICQNI .. -.tal• S:llllll. 

..... t'-KI'O .1 .. _ _..~ ol:l 

... Trell& .. 51 •• ...:ca ar~U~~Zr 

- a.part.eue .. .,., 
ft.I1'CilC .. .oo~a1o 7n. o-1oA 

.. .. ,.eantoot 

DJ,\111 IJIC'fttlld:II2'S - ~ ...... 1S 

.-~.. 101Qtzl 

IMCJ&r- _.,_ ~lru tDdu u J.Jitocaaobu -•t.antaa ...U I.M4o, 

aloU<- ...Sienta Yi!tarl.a por J>6a :raa.l.h..ta ... -~t.a ... ~·ç.llaa 
.. aA!J10 ~ :r.m1to •• looalhll4a .. c:L4ac!a oito ee,.. .... _ '-'•- fl.a 

.,.-a."!HeabrO tk t~U· o pnoM~>t• 1.11-.l.o IIOIUlt& de ada CO') folllaa. -

... •-r..SU e nbr1sada!o 

~~ 
ata. nn'/11 - " ... ruo 
cn :au. sn •to/J4 · 

"hz& p fi ... pr11Vi1Jto~ DO :l!lc!IIO t 411 J'O:<'~lll IU,Id.U.ari~1 II.Ü!Mr<> 17(, 4e 

:1f da uno <!.a U75, cutU'1eo flDe o aarvico .S. ra<U.o<IUudo • ~a M • 
aa; ~ ~la ~ QJ;~IIAI!P. L'l'DA., .,. c:14a.ta 4e C•=- - U, • d.! 
t:a c. Y1.t<>~:1a, .,..... inSJ.oa4& 110 loM>o!a aciaa, atenoUa a to4aa •• 110~ 

~111&11 dpBt .. 11 a a111 çUciVII!.I., 

I 
cau 127H/D - h bifiáo; 
,_ ..... •n •• ,.,.,.. 

lAUDO DE ENSAIO 

t-~· 
•- -· UDJ:o ~:r.~~ 
1> .. l:ll<lanço OOIIIPl•to~ llaa Jod lpo>l<:tl.ia4o,411/19 all<l. • tõau'- - d 

e • - a -loeal a qu. aa o!aar..1Joa o -tr.,.•1asor& Q --

2-~· 
.... Kot.1.,...1 Ataal1Piõb 
lo-~ço oa4e :foJo .,..u .. .s.rebleara n. L:l.l>ha • aaçb . ...,..,.. 

c .. Da-ta • """ :ro1 ru.U....S.•, 21 • 3D o!• .. ~ H 1!11 

·-~·· 
4., - POtbel .. ok aalde edtdu D! ul41o 4<> tr.a.._.aia!Oiro 

• - hdi .... l. ,u.....,., !4.2 • • 

1> --~h aot11rna• 2U 11' 

... 2-~· 

4,) .. :b~O!:sb llano6n1coo a "·· 50', 15' e !S' d• eoo!Jolaelio pap ...... 
da ... du patfõnsi .. -ill&h .,_ freg§in"h 4t !OS!!!!laçlo 4t 

»• 1U •oo 1000 1 ;.ooo • '5DD Ju 91de , .. u.a .. 'IQJ.Du 
o1. 4 .. ~ iu41Q::fn<rll,;nçh 9 rthdp • ...., tnRflfpçh 

poduhciD da 1DOD ·a,.. pan S!d• -· du P"t.êi"s:iu pp!iftda1 u 
!'•ix• dp rnsflêtodak d• 50 • zsoo a! !!!!! 2n, se,, •U • !U 
f! !:DI!al.ecáo1 Y.tda folhll •aguial:! 

I..S ~ C'!net.d .. yca &r nuhcjõo da !!!!>lU:ulla ola p<!rtlldon PV' g
d! PI! fu pot;bsJ.u -.ioeJ.si qu!J>Ilo P911t!l!AA ! 19QO b ! JODI 

fe-..ltf.loo 

• - l'ua t·•oo "' .. a.n 
li>~ Pera 250 •• .;. 3,7t 

C,, .. lllffi 4! :nd-'o:> ta oo~a1 - plade • 100. ft epdplaflo 

~· 
• ~ Pan 1.ooo •• • 53 a 

tQ:DZDili"DC UROC'I'A nl: ruQI!tlle:U. I lll:ftOIIÇlo D.MO!Iu:r. .. 
ru.c10 No. i'Wi NOC D& ~ u. i"CC'lDC:lA D;~: :UO,Wr 

"""""""' """""' 
..._... .... .... "' .. - 1.2 1.:1s ... - ~~~ 1,40 .. ... ... '·"' .... ... t,IO .... . .. .... .... - 2.1 '·" 

............ -· ·-..., .... '" 
" - 1,2 .... ... -'·' i • ..s 

" ... '·' '·" 1000 ... 1,10 
-

·~· 
••• :a 2,to 

'"' - 2.2 2,10 
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~ """"""" 
_..,.,. .,.,,,.,... 

IWal lO I ... 
·" - 1,1 t,SS 

"' - t,l: ,~·· 
" ... ... ,,,s 

uao ••• :z,ta 
5001) • l,l '·" 1500 ~ :a,a 2,70 

....,.... ,_,.. 
"""""" ""'""""' ... .... .... "' 

" 
-,,, :a,.cs 

'" -.... t,n .. '" ••• .li, to 

1000 ... a,cs 
sooo• ... , l,DO 

7500 • :a,s l,trl 

MEWPU PI: ~Á DI: P~ I:~ llAMlilllc::A D 

!'OIIÇJLO DA I'JII02I"Dlm:mADZ DZ HOt!OU.ÇIIO lU. ~ m: 11101 ... 

""""""" =,_. "'""""' (lld 10>1 .. , 
" - ,,, 1,n 

'" - o,l 1,30 

" ... '·' 1.15 
lOOO ... ..~ 

"" ... , ~·7S 
7500 - 2,!11 1,10 

,_,.,,. ,_ "'""'-(llz) , .. , I" 

" - 1.2 ,,,. 
"' - ... '·" '" ... . ... 

1DDD ... 1,20 '·' 
IODO ••• :1 1,10 

'1'500 - :a.s 1,ts 

........ ,,. - ... _. . 
III• I 10>1 I" ... -,,o 1,41 ... - •• c 1,28 .. ... ... 1,JD 

ioo• .. , 2,00 

5000 . ··' a,, • 
7500 - 2,2 >,M - .. ~ ......,.. 
lbl 101 "' 
" -, .. 1,15 

"' - •• s ''" .. ... ... , 1o5S 

1001 ... 2,31 .... ... , ' 2,,1!5 

"" -a.•. 3,10 

4. 7 - A~do o!l! h""''-• • uplírSor - [!las!p li ru...t-at.!i.._ 
~Q'a ... ~$& .-,, t.OIIO • , 2SI.Jie 
Zlll Poo t.no Dz I 11111 I a 
ao 21h z.sn Jll& &t,o 11m n,a o 

"·' .. lt,a'a 
-·u, 
a.pll.rtoar 111o u.~:aeu.so. 

t.l - N-1 4! .m.ra&.oo oh .bt'lio. na fra!!GEAC1a da 1,0pp I! egqtt

pcmd:•nt. • 100\ & e?dllÍ•çku 
a - :!'ara 1.000 •• + I,D oüoo 
h - :l'ar;o. 250 Wl • C,S oüoo 

4.1 - J>od,da prt .. .!ir!a da !J!U"da eu• :!iad• ,.. d .. nt.!ins"• """' 
po1na1• da n1da 0 • Dt • • lO!!' da eg(fuhçlos 
.. :par~anta9- 411 ..c!l•l•c;., Ot 100\ 

•- l'an 1.000 •• J,UO W :t.O&I • 

'·'" . 1.HO W 

5 - S!!!!!õJ!V?oÇ'O;S VJ$UA:r&o 

S. I - :l'l;o.ea 4e taenttfieaç&• 

a - - oJo tabli:Jcantao z:t.J:'t'~\0~~10. MOM.'I'O llrDL. 
h - ~deu AD-1000--1) 

d - J>odnclu ....U...I.a 4e aaloJao IOGII1f/25111f 
.. • e<.di!lt' d• ha.ol...,a,lo .,. :r'&glatro J10 t:.llrRI.o 7t/ZS2 

t - liDO da f.,bdc:açlol • 

S.2 - J!!41""'n'• ilo .. dorto fl,al t!.r Wo 
a - 11oo 'OOJ"r...tr c:o:otl..,.• llr plac:ao a~ lA lt!OJIIli'SO JQ-IP 

b - v. tendo <:ODttm>. 4e ph<:a< l-31tV kJOJUNIJ Mlt-tl' 

c - •l-1 ot. aodl>lao:&o• o-un Elfc:J:O •s-a 

S.l - h.iPtli11eiP da """"âOf d! U'J 

a - :rara ligacio i. -..ttor .S. .adu1Açlo1 •111 

b ~:Pua •tl:l.;io "* f~ll.:lao UM 

5,4 - 'J'iP" e·.n!rnt11ladr "-• yiilvulu uUUud.u .,.. ••Miqio nel "' IIPr 

VIl- - paa;aldo tipo ~•-uso 

S;!> - OD...-t.i.da4e dr .. tiot1001 p!p!ra<!lor.r rntn- a ""UI•<!• Mç!ladgr• • 

o ert.lgffi f!nal 4! !Pr O. 1011 

5.~ - D1!p<>!1UWIP dr ugurafte• 4o pep!9!l1 

a - De ~· dor cap:od\.Orea dGPC>ia U Ual19•da a dt.a-tau
IJÃoo llJI: I~ r .. ii.UYO) 

:to - Jr:d,.atbo:.ta 411 oab:L,..t.e .. t.ll.tco aa~;o~rrati4D o Uanaaia.OC -

- t.cc1- - part.aa -ataa - coat.a~ doa op~~rac1oo,.a, t,!. 
t.rb9ac1&a a C<IDact....t..• I. ...... , l:tll: 

c - ~t.lnc.ta d•· !~a da aapraacao l:tll: 

4 - ....,al.bUMat.ia 411 .. r .. hl!~ alll't.IO:r..-at.a M aj11at.ea .,... 

cirai:Ltoa '""'"' t.anaDto~ ~!ona a UO Yo - to4q •• P'IE 
t.u. W t....,u fachaduo SZIC 

s. 'I' • b!ni...,s.a <)!• d!a!>OaUhoe 411 prat..ch do t.!(UI!!Úa!Ofl 
a - c-tl:'a !Gbracart~• da corrfllta na foata 411 alt.a-t.aDaho 

"" t> - eo.r.ua ..,bretm>ak na foata da alta-tanalcu 101. 
e - coatr~ fal~ "' vantilac&o ..Ceo;uada DO caao diÕ .. n...,laa 

- raah!-t:o f~»"cadoo DI-~ 
d - Jlpllcaçio a_,.an<:!al corrat. daa dlfar..,t..a tal'o~a M 

..u...nuc&o &.a aatli~ioal 51X cn- tUa..Dtol 20- -'41• 
t.andOl 3'11• alta-ta!lalol 

a - coatra talu da axdtacio Mo ..,.uuca<S= final oda 111'1 
oa 

5 - :u"D~ICXD DO$ :nl~&o 

a - Ji.po:ri.at.R> da li!' DO tran••bpo 2,5' 
b - volt.t..trG 411 t:analo 411 pl~""' 1,Dt 
c - ,.....r!.atro da :plaE:., 1,st 

l"o.l :Laatalado - ..... na&= 411 luolio tr ... a1atodu&o 4'"' 
..,..,.. ..... • eac.lta .U~~:at.a..nt.e u 'Jr&4ee 4aa -ul...._U t1 ... u. 

o u .... tnE1111dor 4a eo!al&~~ toJ. aal>.tltddo p>r - -

.,. ........ DSA. 

ror .. t.utalad .. dv.u dl""'laa u-nso .....,,114oru -•· 

- Anella-.n- d• l...Uen 
~ - -.lo

0
r.tal - n1 

- :.ctnt• .t. :117o 

Pn'r'A - -.lo ou - s 
- Yoltt.tro ••l•U....,, 
~--lol'lJI.!II 

- JWpt~rl .. t.ro a. U1 
~ - aoddo !125 ,_,. A 

- l'IQ1t.S .. Uo• 
FLIJJtZ - ..c!lalo 1120 A 

- l'lc>nito.r ck: aodul,il<;lol 
DaUct.or l'recialo rguuiEL 

- Aaparl•tro tipo aUcat"' 
ct:KitM.L II:U:CTiltC: ~ -.odalo u,aCAIN-1 

- O&c!J.toeo~Splo 
J,UDJa - ...,.,do uo SOl a 

-~rw:s-~:~:o. 
lltWJ.,ftT •IICIWlD - .odel~>o S3oU. 

- wat.J..atro 
·llm - ...S.lo U 

I • !:!'1"••r*o DO !!OP!••totW.• 

&iria IOtOUt 

ahia 1112051 

Soi~~:ie 171251 

~ ~ ,.....,..,.~,...,. b:odaa aa .t..DfC~:ra~~ç6ea c:oaatQtaa -•ta 

iaudo. Cll>ttdaa· ~ ... ta ......,., por DÓ• nalhado, I'••IOOa.lloanta,_ ~ 
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tra:t~D.l .... r • ozu• .., r<~fan. (! """""'·· l•lklo COI'Iat.a da •• u ~o 
1J1iu1 toha ....,..,.adn • ruht!eao!a.. 

Clll':t'lrKO q.a o tr&IUiaino: oh on4.as Jti41aa a <,ida 11 nfara este 

1r.ado 4e ... .s,., 11a 4aU - qoe n>t n&llaado, atan.dia a t.o4u " 

~ t:iCI>lcaa Yi'l'l!fllon • a at. ""l.h::l'N.S.a. 

~U4~~~"') 
caz:A 127U/D ~ n ng1io ' 

Satar.:..ta: 4~:; !E vu~:u;;. E!:::!>.'..!~ 

R:.Drc :;.;.:p...::~o. L-c.:.. 

l.naUoad~;~~ o; laudos-: '!iatork du i•,•Ulii~Õe~, ):la~t4 

traaauco;o:r:a. t: p:..:.1o do trJ.Da:+c~au ~::<=il"'ol de t«tr~<=•rio ~<e

tr&ll1c.o. !:.;.~ata ':.t<U. !~. t P.;)-.l'XC-!1 e, d• co::!~d•~• coqj/ a: a

Dot:çõe: 001: 1eao:. ah~de:r, as acr~c T~r,anta&, 

Tnt.aopr-.~&o~4o~do>.,.... 

torg~o., !c>ao.W<d:> pola MrlTO ~ J:na., ~ cb MtY1.çC> dll ndlalLtu

Ão -·-Ct-.:So. Hlic!i.o, ..... c:l.dldo &I c...-.., btab,""' lUC> c.: ... cb "'1· 

aa1C>""' a.-~,..,.."" r..t:d.....-io Zl.auâ>iolo Jobl:- U:.dl.., ~ J0-1000-0, -~ 
~""" Jln>f1M1mo.l hlbUJ.tllcb, ...... u-..,., ~-I'U'~ 
~ ~ • ao<-. lri9ontM· 

lo ~ lnS, •• ..p;. cowl.alb .1. IIW!. 

IQI.,. 041 • ....wxo .s.. au. 

oc-~ 

DIIEI'CIWI.JilGUllll.r.r:o~DI~AUIX -~ """"""" .I"'Ca:S!!I JW atl02.ooml/U 
~ lf'moOIIIWa ~ 

~o~-""''*""'""~ a._,.. ~ IM1a MDm Q.tlWil r.:m,, cb lei:Y19') da ~ ~ 
--~1'15c!l.,,._.,.ca.-m. 

~U>&.lnac1..~1k~<la~ 
... ~ --- ,.utJ....., a a.t14a!!ot, ·~-. 4lr~r~t>~ oW.~
:dcd> do T.lgiro:,l.t. "" ...... CIUCCICga '*' -=- .-..-. ...,... 

'*"-oCI>IIX>Ot:o,~ ... - ... ~ 
.S.IIMD.pouaa~~ 

~-~ 

O~A IIE(lrotr.U. DO llDI'tti. EH J'Olm) .u.z<:M: 
Ro;lo DE IW:IIOOIFIIsAo • 

PIIOC:MSO 119 2UU2.00l221/ll8 

Dl"rJDADI!:o ~dio 0.\JJ; ... Lt<k, 

ASIWTOzhdi.:lo da ranovaçio da outorcr• d• ra4lo<S1f~,tho ao110r1 

P.UZ:O:Jl S!Wlo K9 llt/11 

A ~IO ~ lonll.., •~o=l:.aDh ""' ..rotiço .U radtodi

tuaão -..ora - Onda Klidia , ,... t:i<l&4. da Goo....,a....., botado 4o lUa ~ 

4a do s..o.l, re~r~ tap~~~Uva-nt.• • renov.aç.lo da =torll• q~a lhe 
foi dotnida, 

A "'l"*i"cnu t• uua <~~Ud:oa -:LaUUo "' <lirat:Lvc "'Pl'i 
vadoa, rupo~ct:lv.aenc•, ~h Portaru n9 OUT, d• llJ.O,,&l., pubU· 
<:ac!a no Dilrio Oti~i&l da tlniio de 05,07,82., <=- u &<tq\!1nt•a .,.;,.. 

po•~·· 
~ ~ VJ,l.OIISJI 

U1~ at.u.i:U. 270.000 210.000,00 
cu.uoro III'IM:UIDO rAES ro.ooo 
YDYLI;.Jtl Sl:GUNDO IW:U\LCrrn 10.000 

CDAROIE C1P.LEU. CODIII!Io lo. coo_ 

TOTAL- •• 300.000 

1<1.000,00 

10.000,00 

- 10-0DD 00 

31)0.000,00 

,. •nUc!ld• apr ... antou &cll pedido 110 local p%ópZ1o, 110 

praao eH.ipulado, .,.. lor..,. dtvlc!a e ....,. a 4o~nta>;iio h.ib.U., o_ qM;'' 
lhe dl di.l'•lto e !oeuUct.o.r-•• <=<:>n; " <l•r•rl-to> prubto 100 iÓ>;"U-
90 "'·• do D•cret(> IK' BII,CU/83, caao o Po&r Conce<:lent~t =lo <~•cidll 
-.:>br<t o •••unto ati! .a c!au ~i"n para o tlr.i!IO da outoc:l"· 

CU..pre ........ 1~ qoa .a•j>011tul411ta, clll=ant• ou .. ~,,.., pe

rioc!o> c!• Vig&ntia ll• Su• 0\ltorga, llio aornu ""al<:~~er poiM. "'" •.i,..!' 
hncia confo~e ae vu~uea n• Intcnoaç.õo srrs nt 109/111. 

A YlaU elo ""poato, opiliUICa ""lo enc:a•1nhuoo:~:.•. 
,...,toa A tliYhio de llouU.o•!U:!u..Oo,_par.a <>rouegu'-nto, ~' 
~ ~ .l oardiç.Oo"" ~ia ... vin.udoe cb _.,., pC'< 

PortD A.lç-e;..?" ~h= <!• ltU.. 

l~~DOAlt!r:E 

:ii~~UIC~ PUtoU~O ..l'tD~RRI. 
ttt; • N:NTEI. 
!'li0Ct550 >~o., Z<>IU:,gnzzuv. 

J,uia~. Jud<tico 

Tr•t..o o •~•••,_• p~ocn ... olo ,euao r..,._4 
udo p<>h II:RO~O OR-IJRR"A ~Tu<~, para r•novac .. do I"'UO ,.., "••• • 
d&d• d• t.ua out.oro;r.o p.ora ·~~""'"" hrvi(<t <lo lt.o<1oo<11ht.al> So.,o• 
r.o •• OlKI.o l'IU·U• "'" cod•ll• de C..owr.o,.& - 11:$, 

!oiA<Ia \..,do .o"""'" .o Il'lf'o,.auao IF'1$ nr.liU 
DIO<fo. 2f'), ""CA,.>-nl><> o Pf'<>C•:Jt<O •o l<d...,.•da-fl~. P•ra pro:Jt.P• 
......... '<>. 

. .:U.. 
IEIIG. kACIIIE QII.T[I(>IO PIEIIEIRA ltETO 

"'_...,_ 
DtYlSÀO 1:1.1!: JW»:ODIIV#lo 

~· Dz .uswroa: JUidoiCO& 
I'IIOCF.S:IIO .. HI~..OOlUl/U 

laiTliMDit 1 RÁc!lo c..,...,.. Ltd• 

I.UU!tt'O • lt<ri\<>V•ç ... da outorsa 

l.DlliiU,ÇkJz Ld "'' $,71!./'l'.t ,.. ... 1-nt&~• p,olo beo...-t. n~ atOGd/Q, 
Lal <1,117/U e a e-utwtçao 
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A Seçâ~ Jurl~iu- da Divtaiio ·da Jl&<lio<l1tllai.o, ao ano
Uoar oa proc<'noa d~ """<>Vaçiio do pru.o "~ vla;ncu. dq o••to~a: .. 
eon~ad1daa para a oneução t~oa ""'iç~• de r&<!lpdJruaão, ~P,.,..,.. 
.,.,,. a a1ll>a;ão•oSa .,,.,..,.,. - .... nov-çii.o auto~i.uca" d .. _....,., pr ..... 

YJ.at.a no artleo 33,• i ••. do cÓ<!Jto ar ... ! h ln:> do hl..eon>nica · 

'C'Õe•. 
" td n• 5. US, da 23 O. ,junho de uin a .. ., ...,aula• 

-nto, o tlotcntO n• U.UI, <1.;,2& <1. JMelro do-Uri3, pnvu• , 
no arU&o ao, I 21, da pr1Mlra -..cloruo.1a, o. no art:la<> ••, <I<> 

IÍ1t.JIOO, que' 
"Havon<lo a eoneaulonárta 010 Pl' .. lul~a raQU<'rl
do a rtnovaçâo do prPO , na !o,.... dft'lda • c:.,. 

doc.,..nnção hábU, U:r-a•-• o pedido e- d•teJ'!do. 
ae o Órg;o O:OIOPUent,. nio fo.....,l&r &lltl;,.,,_ 
não <leetcUr o po~1~ at~ e lleu provtoh p ... o 
t4no111o de cancou.ão ou ~Niin&o", 

Do aco.-.2• c•• o novo d1apC>a1Uvo oonn1tuc1onol, •• 
aou &Mi&• ~n. l 3° que pN<>elt~• : 

" O n• <le ""~orn oy ryn<Waçiio •mnt.. prodMdfi 
~teHoa lueh tpâa (lel!ber.eçõõo !L<! CwlJNUQ llac:lonal 
ne ro ... a doe per.O..ret•e enteUornN. (&1"1t'...,l) 
tollo &to d~ CNt.ol"'lt <n> renove;&o dovori ur ep,..cledo 

pelo eo,,,...,ao Nacionel, del:llendP do o:~~iati .. e Ch...,.de "l"'noveciõo 

-~-t<fdtiõ.iica" da 0\ltof'lt, 

Aaa1• nn<lo, e JtidlC> a-.,,....,, "tde., c.,...eu1onÍo.rla dC> 
eerv1ço do redÚodi:I'\IeÕÕO eonoro ,., onde otidle, na c14eda de ç,.,..._, 
bt..,o ~" lUC> trande <1<t Sul, ..,.,.,, tanhe nq~erldo a HnoV11;&.. do 

pra~ da ..,, .... tora•. <ld'~rlde etrevó.e da PC>rtfl'it n• l3U, de 

IIC - tiEXttlo 
PIUlCI:IISO Nt 29102-0001221/U 

llltt!IESSAtiA • II:Âdio Caur&O!• Ude 

ASSI.IJito: l'reu o p..,unu p~o~-. do podld~ 

u""" 

de ...,novação da outorae ro.....,ledo pt'lt ilixo G.UJ... 

JWU. l..l'DA, o;eacu1:..,to do urvlço do rac:l10<11luoio 
eonora oa <>nda eédie. na cidade C. Geur.,.a, Jtetado 

do llio <Jr-. do SUl· 

!õlll'l'fnc::O> A Seçiio do ltediodU'ueõõo 4e D1 .... ~r1e 
lte;ion'al dute Do~r~-nto coo!Uu, nos u.-.oa .W 

U'U;o 61 do f)<ecreto "' n ,0&6/U, o Perecer n• 
lftt/88, raUtio::.edQ .. pert~ pele tllvbio ,.; lltd1o

dUu~io, <:01\ClU!ndo ""' o pr«:euo encone ...... u .s.~ 
vl<lamcnto lnn,..,ldo " """ • outorae, dltYor.i. ur • 
partir de o.! de J-.odro .se una. 

Eaclanc•lfO• que a •nUd- u,. 
..,.. pot;ncle .uooent.ada, pt:11aan4\l, .,,. connqllôncle, 
4a eon<11~io d; ~noiul<!nÃI"ie ..-r• a oh oorn:oPiot>.â
<>L 

COIICLUdOJ _ , Polo on<:-snn-ntc ~a ...,_tol ia c~al-
dora~- do Senhor PI'O'Udentc da hpubUca, e, IIJI!>II • 

!',R. ... ou /11-Q: 

IIOHIITO a-~~ DE :IOVZA D1nto1~: .. :· d DlMtEt. 

Jlll{l', 21. .,_ ., 

Q e>M?. --

&Jª--4· 

J. • D<t..,te o:So oxpaato, eomho a JI.O>In da •-te~ a 
~•• 1-lf<lda o.,..., p..-o;1at<> <Soo dec~rato conauba~d&aóo a 

-~-

e--- ... n.n•.-12-. -1o __ , 

- • Cllnce.e;o outo:1:'9~ l J:.tDto la~ LTJlA,, pare oxplo:.-.ar ror 
rtÇ(II ., :.-ecllo.:Ul'u:O -..J."f - onde M41e, •• cidadoo doo C.UZ'ama, &ebí 
<10 ... &10 Ctan"- dC> &\1lo -

Art:. 29 - A c:cnet>ulo ore I<*DOva4e a.....,t.e pn>duzlrJ. ofai 
- logde op!la doUbooreqio do COn<JnUO Mao::iot1el .,.. torooa do per! 
pfO ~nDOiro, 4o ertigo 223, da OmeUt"lqio • 

III.IIJIP~ ........ JJ·-..... 

wnn1:11 C."IV UA~ t:IIIJUftiCAt,;ut:s 
Otporlamtnto !'l;?cloMI •. ·~~t'-o:om"n~ 

'a.lDJO GAUIWIA LTDA. 
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[~. MltllSTÉ1UO DAS·COMUNICt•ÇÓES Jl "\,'11'1\,oOI.Jot:O>t< .... ~ .... ....._ 

:.0.0.-o~...-t.·lo<u•...-.on;ll<> :~::::. ;:,~['! 

'""" ..... , 'f' 

1·-~· /. I I _...._ ,.,.._ ---=" ~ ..... 
At.U Cll1tt.ELA :na.ooo 27<h0GO,OO 
aor OOf. lO~ JJO ~ ~ 

CUIUDlO A»'.JINDO F.\tS 10.000 11).000,00 
CP1' 003 (67 ~10 - tl 

:tDn.t.tO IIAJli.U)TTl 10.0<10 lo.ooo,ao 
t"PF 02' 584 tOO • 2S 

CD1IDD CIIAT.I:LA GOtliNBO lO,OÓO lQ,OGO,OO 

crio 2U us no - 91 

tom I"'·~' I •~·"'•" 

I 

CIX U 109 172/DOQl - H 

l""lh'OD(> •ci.O<III!(COOIIfi'CT( .. ~ 100 

cor~s 

AIII CIL\l.UJt. 

ar ooa lO' uo - H 

DOLCIICM. COII"",.r.l.VU 

C11"0U17t45t-oo 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 14, DE 1990 

(N• 121189, Da Colmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rlidio Cultura de V .árJea 
Alegre Ltda.,. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Várzea Alegre, Estado do Cea~ 
ni. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica aprovado o ~to que renova 

por 10 (dez) anos, a partir de 21 de junho 
de 1987, a concessão outorgada à Rádio Cul
tura de Várzea Alegre Ltda., para explorar 
na cidade de Várzea Alegre, Estado do Cea-' 
rá, sem direito de exclusividade, sen'iço de 
radiodifusão sodora em onda média.· · 

Art. 2~ Este decreto legi~lativo ent.ra .ein 
viy'" 1 data de sua pu&licação. · 

A~U ewa:t:l.A 270.000 :no.OOD,GO 

CPr cm :JOt 330 - l4 

cu.utllO MIWIDO tu:s 
CPF 003 CU UD - tl 

lOYLLIO ~~ 

to.cOõ 

to.ooo u.aao,oo 
c::PF OU 5U tOO - 25 

CD~X~.tE Cll1ol.l:LA o;oo:nmo 
crÍ' 215 ua ato - t1 

1o.otio 11.000,00 

100 2l,O..,U. 

tOTAL 

MENSAGEM N' 459, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacio~al: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combi
nado com-o§ 19 do art. 223, da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à agre· 
ciação do Congresso Nacional, acompanha~o 
de exposição de motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante 
do Decreto n9 98.029, deSde agosto de 1989, 
pubJicado no Diário Oficial da União do dia 
9 d6 llgosto de 1989 que "renova a concessão 
outorgada à Rádio Cultura de Várzea Alc!gre 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda-média, na cidade de Várzea 
Al<w~· Estado do .ceará". 

Brasília, 30 de agosto de 1989. -José Sar· 
uey. 

3QG,001l,OD 

(À Comissdo de Educação.) 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 94/89·GM, 
DE 1• DE AGOSTO DE 1989, DO SE·. 
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
CQ:..!UNICAÇÓES. 

Excel .. mtíssimo Senhor Presidente da Re: 
públicll.• 

Te-nho a honra de submeter à elevada con
sideração de Vossa Exceléncia o processo de 
renovação de outorga requerida pela Rádio 
Cultura de Várzea Alegre Ltda., executante 
do serviço de radiofusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Várzea Alegre, Estado do 

~órgãos competentes deste_ Miliíst6i1o 
manifC:staram-se sobre o pedido, achando-o 
regularmente instruído._ obedecidos os requi
sitos legais ·e técnicos atlnentes ao procedi-
mento renovatóriO.- -

--3. Diante do exposto, tenho_ a honra de 
submeter a VossaExceléncia o anexo projeto 
de gecre~o consubstanciando a medida. 
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4. Esclareço que o ato de renovação so
mente vi&~ produzir seus efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, na forma 
do parágrafo terceiro do art. 223 da Consti
tuição. - - - ---- ---- -

Renovo a Vossa Excelência meus protestos 
do mais profundo respeito. -Antônio Carlos 
Magalbies. 

LEGISLAÇAO CITADA 
DECRETO N• 98.029, 

DE 8 DE AGOSTO-DE 1989 

Renova a concessão outorgada â Rádio 
CUltura de Várzea Alegre Ltda., para explo
rar serviço de radiofusáo sonora em onda mé
dia, na cidade de Várzea Alegre, Estado do 
Ceará. · 

O Presidente da República, usando das 
atribuiçõ~s que lhe confere o art. 84, item 
IV, da Constituição, e nos termos do art. 
6~, item I, do Decreto n<r 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta 
do Processo MC n9 29108.000212/87, decreta: 

Art. 19 Fica, de acordo com o art. 33, 
§ 3~ da Lei n1> 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
renovada por 10 (dez) anos, a partir de 21 
de junho de 1987, a concessão da Rádio Cul
tura de Várzea Alegre Ltda., outorgada atra
vés do Decreto n~ 79.605, de 28 de abril de 
1977, para explorar, na cidade de Várzea Ale
gre, Estado do Ceará, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiofusão sonora em onda 
média. 

Parágrafo único. A execução do serviço 
de radiofusão, cuja outorga é renovada por 
este decreto, reger-se-á pelo Código Brasi
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 
e seus regulamentos e, cumulativamente, pe
las cláusulas aprovadas através- do Decreto 
n1> 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais 
a entidade aderiu previamente. 

Art. 2P A concessão ora renovada so
mente produzirá efeitos legais após delibe
ração do Congresso Nacional na forma do 
parágrafo terceirO do art. 223 da Constitui-
çã<>.- -

Art. 3~> Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. -- - - -- - -

Brasilia, 8 de agosto de 1989; 1689 da Inde· 
pendência e 101~' da República. -JOSÉ 
SARNEY - Antonio Carlos Magolhães. 

LAUDO DE ENSAIO 
DE TRANSMISSOR 

I - Interessado 
a) Nome: José Adelgides Bastos. 
b) Endereço: Rua Major Joaquim Alves 

n9 221 "Váriea Alegre- CE 
c) Emissora: Rádio Cultura de Várzea 

Alegre Ltda .. 
2- Vistoria 
a) Motivo: Ofício n• 538/87 FZA4, de 

9-7-87, do Diretor da Díretoria Regional do 
Dentel em Fortaleza- CE. ---- "' -

b) Local da Vistoria: Prolongamento da 
Rua Joaquim Sátiro, i/n, B3irro- Varjota
Várzea Alegre -CE. CEP 63540. 

c) Data da Vistoria: 17 de agosto de 1987. 
3- Fabricante 
a) Nome. Elvitec Indústria Eletrônica Lt

da. 

b) Endereço: Rua Cat;tanópolis, 82 -Ja· 
guacé ·-São Paulo .,..;.....SP - ÇEP 05335. 

4 - Função do Transmissor: Principal 
5- Medições: (ver folha 5 e anexos) 
0:::-0bsei-vao;Oes Visuais 
6.1- Placa de Identificação: 
a) Nome do Fabricante: Elvitec Indústria 

Eletrõnica Ltda. 
b) Modelo: 333 .. 
c) N• de Série: 1.031. 
d) Potência Nominal qe Saída: 

!000/50072SO_wãits. 
e) Código de Homologação do_ Dentei: 

n/0272. 
6.2,_. Recursos para Variação da Potência: 
a) Cbave com variação no transformador 

de alta-tensão permitindo as potências de 
1000, 500 e 250_ watts. 

b) Variação em ajuste na bobina do casa
dor em L no acoplamento para a linha de 
transmissão. 
--6:3-- Medidores do Estágio Final de RF: 

a) Corrente-de Placa: 0,5 A DC. 
Fabricante: Hartman Braun Brasil. 
Escala: O - I A. 
b) Tensão de Placa: 2700 VDC. 
Fabricante: Hartman Braun do Brasil. 
Escala: 0-5 kV. 
6.4-Tomadas de RF: 
a) Para Monitor de Modulação: Sim. Tipo 

BNC. 
b) Para Medição de Freqüênci'a: Sim. Tipo 

BNC. .. _ 
6.5 - Blindagem nas ligações de RF de 

baixo nível: Sim. 
6.6 -Descrição do Cristal e Unidade de 

Oscilador: Unidade osciladora em estado só_· 
lido com um cristal HC!6U oscilando a dez 
vezes -dã freqüência fundamental. Feita a di
visão por dez pennite um grau de estabilidade 
melhor que com câmara térmica. O cristal 
é ·conj\do paro trabalhar uma temperatura 
de 35d' C. 

6. 7- Estágios Separadores: L válvula 807 
com amplificadora separadora •em classe C 
e uma outra válvula 807 com excitadqra para 
as. válvulas amplificadoras finais de Rádio 
Freqüêi::tcia. 

6.8- Dispositivos de Segurança Pessoal: 
a) Descarga de Capacitares: ~esistores de 

~ngria para alta-tensão e tensões intenne
diáriilS. 

b) Gabinetes Metálicos Aterrados: Sim. 
Um único gabinete aterrado aos sistema de 
terra geial do prédio. 

c) Interruptores de Segurança: Sim, tanto 
na porta anterior como na posterior. 

d) Ajustagenl externa dos circuitos de A. 
T. Sim. Feita individualmente cada voltagem 
de alta-tensão para aumento ou redução de 
poténcia. 

6.9··..::..:.:Dispositivos de Pn>teção do_ Trans-
missor: _ 

a) Relé de sobrecarga da fonte de A.T: 
Sim. 

b) Deflagradores de Centelha da Fonte de 
A.T: Sim. 

c)" Proteção contra falta de arrefecimento: 
Sim:. 

Quinta-feira -31· 2589 

d) AplicaçãQ seqüencia!.das tensõçs de,al)
mentação: Sim, na seguintes ordeip: a) venti
lação, filamentos e tensão negativa; b) Ten
são auxiliar; c) alta-tenSão. 

7 - Observações: 
Este equipamento recebeu nova homolo

gação do Dente! sob o n• 0239/87. 
8 - Instrumentos de Medição: 
a) Ponte de medição de impedância Deita 

mod. OIB. 
b) Multímetro Triplet mod. 630. 
c) Oscilador de audio Apel mod. A~ L 
d) Distorcímetro Eico mod. 902. 
e) Monitor de modulação e voltímetro se· 

letivo para medição de ruído, de portadora 
marca Mac Martin mod. TBM 8500 B, 

f) Carga Fantasma de 1000 watts marca 
Ohmite. 

g) Medidor de Campo Nems Clarke mod. 
120E. 

h) Freqüencúnetro digital Opto Eletctroc-
nics mod. 7010 S n9 de série I04708. 

f) Osciloscópio Waternian mod. Slo._ 
j) Amperímetro Oamp National. 
9 - Declaração do Profissional: 

"Declaro serem verdadeiras todas as 
informações constantes deste Laudo de 
Ensaio obtidas mediante ensaio por mim 
realizado, pessoalmente, no transmissor -
a que se refere. O presente Laudo consta 
de cinco folhas e anexos todas nume
radas e rubricadas coro a rubrica de que 
faço uso." 

Várzea Alegre, CE, 17 de agosto de 1987. 
- José Carlos Cavalcante de Sabóia Fmo, 
Carteira do Crea n~ 1181-D- CE.....:..._ CPF 
007037534-87. 

10 - Parecer Conclusivo: 

- "CertificO que o transmissor a que se 
refere este Laudo de Ensaio, na data 

_ em que foi realizado, atendia as normas 
técnicas a ele aplicáveis." 

Várzea Alegre, CE,l7 de agosto d~ 1987. 
- José Carlos Cavalcante de Sabóia Filho> 
Carteira do Crea n• 1181-D- CE- CPF 
007037534-87. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 15, DE 1990 

(N• 118189, na COlmara dos Deputados.) 

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada • Rádio Princesa do Vale Lt· 
da., para explorar serviço de radiofusão 
sonora :oa ddad:e de Aço, Estado do Rio 
Grande do Norte. 

O Congresso Nacional decrçta: 
. Art. _1~> Fica aprovada a renovação de 

Cbncessãó outorgada à Rádio Princesa do Va
Ie Ltda .• para explorar serviço de radiofuf;ão 
sonora1 em onda média,· na cidade de Açu, 
Estado do Rio Grande d~ Norte, <_t. q~e se 
refere.o Decreto n9 97.935, de_ lO de julho 
de 1989. 

Art .. "» Este"~creto legislativo entra em 
Vigor na data de sua publicação. 
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MENSAGEM N• 350, DE 1989 

tios b:DO* do ;art1o;ro 451, inci:IIO XU: COII!tlina~ 
coas lV do artigo 223 1 13:& Conat.it.uiçio !'o!tcle:t'lll, tenha & 

bonra o!le sub11111tor i ;apr•cdaçiâo do Con<Jres..o Nacional, 

sco'"p.Rnhado da I:Jcposicio de Motivos do S411bcn:- Miniatro de 

t:st~o Chta Cot~.unicações, o ato que '•rumQva 'a concessio 
outor<].ada l' mro PRINCESA tiO VALE I.TDA., para explorar 

••zcviço 4c radlodif.u•io sonor• •• onda 11idia, na ·cidade 4a 

A~. Estado do ltio Grand., do H= te~ 1 constante do Dolcreto nct 

~7.935, de 10 de julho 4e 19811 publicado nó Diá.rio O.!:ici•l 

da tlniao do dia 11 de ju.lb.o ae 19U. 

!Xpoaiçio ,Sa Jlotivo• n• o,;(0/89~GX,4e 04 da Julbo de 1.959, 
13:o Senho:r llinistro de Eatsilo dao CO!Iun!.ceçÕeD. 

E,ll:cclcnths1-.o S,nhor Presidente da JlepÜbUc&. 

,._nho a honre d11' submeter l •l!vada conaidcr_! 
çio cl• Vossa E:~ec:elincia o proc:as~oo de: reno,...ç"o de: outorqa ~! 

querida p41la Rli.DIO_PRINCESA DO VAlJ! L!DA• ~ executante> do • ..,1:' 
viço dot radiodi tu• ao sonora e111 onda n..d'i&~ na ci..::!ade- de Açu7 
Ell't&do elo ltio Grande do Norte • 
.2. os 6rqio1 ccuapete-ntA!s .:!este Ministél:'io manites 
t"X"a-•• sobre o ;>odido, achando-o.requlari:Minte instruído, o:>~ 
=~~:e~~,.~~~!~~ tos legah • t.ictlicolll atinentot• ao proeed,I 

3. Diante do IIXpOseo, t11nbo • bon1"& de submeter a 
v~sa !::Jtcellne.J.a o ;~~nexo projeeo 411 cl•creto conaubstaneiandQ .a 
-cts.da. 
4.. ' Escl•reço qUI! o .ato di! ronov.açio sQJM:~nti v.Lri a 
produr.ir a•u. efeitos legais apUs d•Uberaçio do con9resso N• 
oonal, na !onu 4o pari9r11.!o totX"ceiro, do arti!JO .22l, da conj 
ltituiçio. 

'· 'JWtnovo & Vossa Exc.lência IIIC:US protestos do -1• prof~o reJ;peito. 
- .. ' .. / .. ... 

'tit:~ ~~. ;-!(::-.;?:'-:t7 f7.-/é.1 
.. .L!O!SL.AÇlo CI'UDA. 

c--~· ~1.!U5,<~• 10 cl• julho 

~nova a cononalo outorgAda 1 ~IO PRINCESA 00 ~U:. L'l'DA., p.X"a •x 
piorar senriço d• ro~~d:lod.t·t:usii:o sonora era onda média, na e14o~~.de de Açl.l-; 
l:abdo do 11.10 cr.nda do Noru. 

o Prosfdente da Repóbllce,, 
u.&."'iCSo 4ac: atribuiÇÕes que lho confc:lre o 11t"t1g0 84, ite111 IV, da Con,!. 
tibúçio, e noa termos d.o 111"tiqo 69, it~• r, c1o Dclcl:'eto ntl 88.066, de 
26 de janeio:o de l!illl, e_ tendo •III vista o Ç,IUII consta do Proc:~~tsso MC 
P9 f!tl.l3.00(1177/SS, decn_ur 

•• 111, cte ~tde 1.!9~~~{~"~ f;6~~;~o::~. 0 p~t.~go (~~)§a~~.~: r.;!z:t~: 
de 2i de agosto de 1988, a conccsaio da R!tDIO PRINCESo\ 00 "JI..U: .LTDA.~ 
ovto:rqada at:ro~~vés do .D-IX:~et.o n9 81.9~0, de- 18 de julho de U7B, paea 
exploX"ar, na cid.!lde de Ac;:u, Est•do do Rio {:ronde do No~te, 11111111. d.l.rei 
to de •xclucividade, se:rviço de X"adiodifufao •onou . .,. onda nuidia. -

Parigrafo Gnico - A execuçio do serviço de radiodi!usio, 
cuja outorga é renovada fOt' ••~ Decreto, reger-se-i pelo Códiqo Bril! 
aileiJ:'O de 'I'elec:omunic:.IIÇoer;:, lei= subseq!lo!!nt.es 11 S.eua re<Jt~lar.~cntoa e'"; 
CI.IIIIUlAtiV.IIIIIIInt•, pelu cliusul11a aProvad•• ;a.tro~~véa do Oor.Creb;J n9 88.066, 
de 26 de janeiro de 1983 0 .is qouia a entid.lld• aderiu p:revio~~mont•. 

tos legais "!~s 2:eli~~~~~~~s~o c~;~!=~~,~~~~~~:!n~: ~~::l~.& ;!~~ 
'll"llfo t.erceuo, do •rtigo 22l, d• Conatit.uiçio. -

c•çio. 
llr..,dlia-Of', 10 de 'ulho de 1989, 11S89 d& J:ndependinci;~~ 

el010 ..... "'"'"· !. /.r/~ i.rz 
i-~ .. -').'"' 

7 d7i{·
·'"-·'"'--- :-· :·7 1/J '\ 

11'111 ltlt 

txcdent{a•.S.O s-.,I\Or PrhMiro 4tocret.i1"ioi 

"S".nho a honra de enca.i~l" a ••n 5eca:otar.ia a 

Man••'JO. 4o bcoiont! .. illo Senl\or Preddenc.. de llepGbl:lc:e, 
ac:Ol:>pllnhada de Exposio;.i.o d• MOtivo• do Senhor Kiniet:ro de E11-

tad.o d•s Ccw.unic•côcs, nA qu•l .~te i1 apreciacio d.o C"on
'l~"•••o H•ciond o 11.,to constante do Decreto nv 97;935, de 10 
4e jl.llbo de nn, que •Renova • eo~couão outor'l'•d• 1 MoiO 

l'ltllolCESA DO YA!."E LTDA., para •xplor•X" llierviC'O de rad..iodi!uaic. 
•onor• •• ontra tiic!:la, no. e.idade ,s., AçiÍ, Estado do Jtio GX"ande 

do •&ru·. 
Aproqito • oportunid:ado p11ra renovai:' a Voasa I:JC

c.li~:~c.i• Rroteato• de elavade eat.ii•.·. ~•iO•roo••-

MOftA S A COUTO 
"ini•~ro Cite • do Cabinate Chil 

A Sull. Exe .. linda o S:enhor 
Deput:olldO LUU.: trDIRIQUE 
DO. Prilnclliro S=ret.áX".io da Câaua 4os hput&d:o• 
SRAStLI]I.{DF) . ___ 

......IIIftl: CIVIL DA PJI~IDkiA DA R~CA 
-~ Sllbc:bll!ia para Allaunto. .,Jul" (dleoa 

li.EF&R~U,St HlktCOH • E:H n11 70/111 • 

li'?- 1!111l.000177/III. 

Controle n• '24/19. 

PAREC!Ih 

ftenovao;ollo da eonc••sao -torqada I MPIO PRINCESA 

DO VALE l.'l'OA. para explorar aervlÇ{Io d• rediodUu

•lo sonora ~ onda ·-.édta, na cidade da Ao;u - M. 

o projeto de dccr•to •••lnado, for .. blllltl'lte. •at4 

.. eondi~e• de ser ellCaalnhado pal:'a publicac;:ao. 

orodavla, logo após, dever4 aer proviO~enclada -·
sag•• ao eungreaso'Necional, no' teraoa do art. 
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223, s J•, da Constlt.uiçlo~ como previsto, &lU:a. 
llC) art.. 2• do Decreto de :~:eno'll'a<;.lo. 

ar .. !Ua, 7 de j1;!ho o:le 1!1811. 

RÁDIO PRINCESA DO VALE l.rol:-

E• eu•prlllelltl) ;ao oflcto"lf9 4ZUITl 4J enea.tnh<l!dCI por Y.S.. rthrtn 
h! ao auvnt• • apr.-s<utt;~c:.o do t.auco de [nulo dt todf) equjpa•ent; 
ftiSU .. hsor.~, ift"-no atrayis dute a'cl&l'tetr 1 sollcfttr ougutn. 
te: -
tO; Foi '"'ntlclo ·enundl•tnto t colltruo de tr•btltlo c:o• o rngentt.ot 
rt C1rl01. A. Seller~tenll J>•r• ~Ir • o\di proc:adéor I) davtdo ltn•t•••; 
to tfcnico e,•consequantel!lttit •p~santar o laudo solicitado, -
2r ·• [a Yirtude do uu nio co•pnecl•tllto, tti o 11011rnh, a, p,t!rce
btl!ido a utfncio d<t pruo finll para cu .. prtr tua t>:l11tnc1a lttal;, 
venhe, atrni'$ deste, $ollcltu• 1 V.Sa. 1 aqu1ucincla di suporhr 
por '•aH II<Ju• perfodo a ulçinch dun docv•tnto, cons1d•rando 
que ntrapolou •• •ufto a 11lnh' drtcr•1n•cfo •• &preunti-1o, 
Confiante dt ~tue 5tl"t1 attndldo. 41Jpcco-•• rtaptiteu ..... ~·-

4H01'AÇ-ÕE'S SODR( A VISTORIA 
', 

ITEM 

4..1.9 o:re-!l:a .,.,.;- •~ _io_ _do __ f)::e • U 

IJ!IIa leitura aue corro•oonda a oliin 

S.l Fre<ruência da __ port.adQra ac-~~ d_a t~a 
v. or .....:U.do • ueoo:w n~ 

'·' N!.vd de JIIOd\lLlu;_.io f.nfor a $S.Il 
'llalor •edldo • 50t 

,_, l'<Ítê~ia da rt.adQrn. 1 
ot~_ncJ.a_ di.u 1 w 

Patine-ia 

Inter::oaptana de a!qll1"&nya d.a1 port.1 ja.puc!O• Cipopttrante•l 
~<;01~" ' 

-
i'!io lllri,"tÇ!D I!I:J! &i:-ciUi'!'O ti;j -{f I dOI l> 

l!tic:os. 

E~t Hcndnto ~ l"~9(!r--:j~rnalbt!.çofdebaU: • entreyhw I 
_UI. ' 

Falando _k_a,nc: te w (U:Innt.&r1o do !dyoa-.1o e poli ! 
tic:o Manuca f!ortt.nmo- t 

I 

~---·· 

!)/,l- Pou,c~r C.,rOt~ "' dodut do t'~<Jno o6'1ic4. ~ h.:.tubuol;do ct.. C-is "''" 
O<>lh M<idHI ti'OO:..II, ~.ntM d.:t '"'"'""•·Jo "-' ,.,_tor"' 

'bl- Prccfl~her ~lOrMI 011 o;lfldol dl'l f'drlatla de Apro.oclio de Laca! ti:\Ll, ~. 
• r.a da .rtGlltl)o;b ,elo vi1rGria. 

t11rttOr t!11 Dlrc~'='Orlfl 11~111'101'1•1 do D!mlL "" llat.al. 

r."a o'l~;•'i, .,..,.. - Nrnl - "~~•1/P.!I 

n...,, :s .. , rll...,to:r C:& r.i41o Pt:tnoeco *' Valo Ltda. 

llliU!'fii~>Çâo f~). 

C-.nlco .& V, S. Cl'MI nll Vffi'UI:rta t,li~nlca Jl&ra ,..~;.,de 

outort~~•• reaU•ad« .. 01.12.17. nM lM"tal~Õ.• "•••• .,.1all0l'W, :toi 

conatáuda M l""'lfVlUt<lfloiM• tl••arua no ,.., .... n~a ru•oce•ao. 

~ COI':ft.vu.,c1a, t!ca "'~"~•• r."t1tla~ noUUelldl'lo a. C'o.&n! 

oar- a .,.ta ll1"toll'lfl flalll't-1 do n~. tar aMado IUI ~l'N~:Qlu1.d~ 

d .. , aaUe1tando ncrra vtatorta • '1- Ntl1zada ,or tate !r~~:ão.. ,... 

,..._lQ..s. 1.od0 ~1~rado por prof'1e•1onal h~.111 t.dQ• .0111, ainda• o~ 

Ot'GY81\taa, CIUMido toNo 10 ... e .. 

Uft!!CIJLARtbAM11 

To.ad• piU"a .adl~io Q> ~1& :li'Ncular0 Me 
M oiJ~ __. 1a1tur. ~ta .. 

Ft'fiQUin10Sa da. port.&lk\r-. IIOU& da toleri.tcta 

(1<U00,2~) .. 

;"hlwl da lladult.oio' lm'al"1or • 1!1'"'·· 
Potênclta d& I;!Orta4oNt. .,...nor a 10.: da ~1)&1. 

tnta~tor .. de .. ~. "J~~. n.ióo da,! 

U•a o otat- .a ll'bt'1r a parta. UJ a-

Inrl:ln.-• aJ.r'lde, q11111 11. OOJ'l'e11'io dll l"""!Ul&rf.d&ófl deftt.ro 

do l'l'QO ~do 1nf'luh:â na ~1ÁG ela ~io 4a outo~rPo• 

--llil"''tor da D1Ntor1a Jl~taional do D!JI"ffi. fllll Zfatal 

Jtua AÇÚ, <404 • 'l"1rol .-

Sr .. D:Lrator Q llÃdlo Pr:otnc••• do vale Ltda .. 

lafaüv .. Ont.a: n ,.41cso to:fmu1a.cso J!Or v~sa. • que---- ~ ' . nae ·a ranovao;:&o do pl'uo cte 'lf'11f!fK11a d• outo:"p da'fooorld& a .... • 

ant!Cia<l.- para exeeut.u' o M'rv!'ço <I• l'&cliodituflio •onora .. Onda Koli 
dia. na Cl1d.ad.e de AçÚ; e.pra-no• 1~nla:"' quo e docw.!'lt;avict ~ 

- ii-1natruJ. :tol anal1..U. por aat.a D.tl'fl~1& R•f1onal, t.tnclo ateio • 

·jUli&Q; Jneo.plet& -plllll~• eoauln~•• -tlVO.f 

f-lt• a e~io doa ato• aator1z~ .,ela 

Pt:lrtar.te. oft/M'1'L. n• 001 da 2o.o:t.e7 qua autortu. 

• e.ltan~tiiío OCXItratual n• 02 .. que :tõra .roe•t•tr_t

u •e• • a1~1a tléotaa, 'que <ltapÕe o naaint.el 
• Oa adllltniatt'ao2ora• dfl ~n.t1dtd .. aerio bra.11"!, 

1"011 a • au-. 1.nftat111!Ura. no• carco• ~~GMat.e Pod!. 
rã. GOO.r'ror ap)a hitlfti"H. ddo ap~ ~lo q, 
ntatro cllui C<*Un1oaqÕaa1• 

:talta o Laudo de EM!alo da t9doa o• "~ 

toa tranM1Qcu••e dane aat••ora. 
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Ver:lfioiMIIOII t .. bti. que nitl.t:~ '"'n~d .... trz:esa 
lta'idadea :";,nmladu at~a do Terwo do Jfot:.~.tcaçio para ~ 

&1t' tr~,plart~•• data~ de 01 da d"nbre de 1'917. 

'z. •~~1&, rto& Y.l"" no'df:lo8do de qdlll, 

aoe t • .,... do p~ .;too o.lo a:ot:lco ... do. Oeclr-.to n• s•.OI!d/U, 

4ecala • dln~:t.tor âaa& ent:l~ 110 daf'art-to .utCMâuoo_~ nftS 

r-o• " .-. oatoOI"p •,.,~ o ••tu® do p.dtdo ncuã ~"'t.Mo, 
ati que u e:~~:taiM1u ••.:1• atlllncltdd. 

... 40f.Ufl"ltÁ.J 

Dir.lltoto da Dh'etoM.a Jtea:lcmal dQ lll'lf'n!L •• Hat.,t .. 

lu& AÇÚ, 404 - Tirol - lfatal/M. 

ar. D:ll'OIItor da ·lticuo Pr:lnc••• do Vda t.Wa. 

We»tU'tc.-;iio (tql 

lla1t•....-o• o ot!do n•. sll:i3~, da .ae.o7.el caa:.~l!; 
~ão - pa<Udo to:nlllll&do por V .la. qua "S.• • r.nov...::io do p~ l:la 

Y1.&i~ta da outorsa ~tal'14a a ~••• al'lt1dact.· 'i'&ra .-cutar o I!•"'!. 
oo de ·.l'a41od.11'uaão ~"' - onda M.cl:f.a, na cidade da A;ú:, OI.WOIW

"""'M tnton~ar ~ a 'cfocUIIMntaç~ ~ '6 1n.t~1 f'ot Mal1afl4a poto •.!. 
ta DtNtorta ltuJ.onal, t.mdo a14a .:lulp<l& tnoc.plata palOII aapl~ 

ttla .-ot:lT-; 

- t-.J.ta a cCMProv.;io do• atoa :Utorlc&doa ~l& Port!; 

t'la A/Jft'L n• Q01 dtl 20.02.11 qu. autor.t~ a altera 

~- eontl'ILtual n• 02, qt~a"r.õ~ ;_a.tatrada ... ~ Cl.;. 

IIUla DiicfP, qu. dhpÕa o aaau.tnta1 "Oa adla.tnlat~ 

,... da -aUdada aario 'br .. ua~ro. • a .U.. ~at.l~c 
N noa carca~~ •-ntt podtlrá ocorrer ~· ha"l'ftl •! 
do .&IR"(('''adoa ~NilO 111'1n.tati-o dU C~lc~.õ.•,• 

.. falta o Laudo d• rna..io da t:OI.Ioa oa ,.qu1p...n41a.· 111 

tr.n..s. .. oraa daaaa -1•-.oN. 

Yar1:ttcaaoa t.-.n. qaa n;o for.,. aana6U aa 1t'1'<111Qlal'! 

ctadota 'tor.utada atravéa do b~o dtl l'l'ot1't'1oaçio para'corr1K1r .:Erl'!, 

llltlar1dade! ü.tada do 01 da dazaabro 'da JOtr7, 

b oonaa.quÕnola, t.t~a V .ta. not.1't1elldo dtl qua, no. t:&!:, 

-.. do pariarU'o Ün1co 110 art:.tao "*' do llaorato n• 11118.050/83, daqata 

o d1ra1tao ct. .. a ont1da4a - 4atar1-nto 1111t011.W.t.tco da .renovaoü de 

.aua C1\l'tor'IIJa a que o 011tudo do :)od1110 f1cani. aobrtnltac!o até que .. 

anainc1aa ••.1- atandldaa. 

~!::~:~·11& Dlretorl& RI910f'l&l do OUTEL 
h• A<;u, 404 
!Cat•-1-ltlt 

Sollt::lt&aot di Y.SI. o obuqufo dt n.ot eonudar =•h 4S (quart~ 
ta • c.ineo) dlu de tohrinc.1a par• eu•Pr1aos .u dll!gen,ln 

t.lh:IIIU. pilO DÊIITEL •• raheio a ittdlo Prlnc.tsa do Ylh. Ltda 

Açu,Ftll, · · ., ~ ,f -
;-... ;:,·_OS at'lttndllll!t'ltOl tOil OS IR!IIRht.lrot Jt aS tiO tonf.fl•al OS & O RO! 

10 contldor provldaneltl'odO nowo &d1lh'~·. 
AtndtCI&oi tnteciptd••enc. pela atanc::n • 

Col'df~lauta, 

n•J.3~/NTLAJ' • 01 de d. .. a-'broo de l!illta. 

Dlrat.óJ' da Di:rot.orlro ll:at:lOP&l <!o PElt'rtl. •• "atal.. 

11:ua "~• .~04· - ftrol - ll'atal/M •• 

ar. ll.t,..~r '(la· !lád.tco E>r1nce•a do Vah Ltda, 

Ini'OI'IIaç.io (praata). 

lteláttv~t• ap ped.ldo :torMJlado por Y .sa., Q\M V! 

aa a renovatoio do prazo da vt,ineta de outarl;a detarld&. a •••a ent!, 

~ o-.ra ex.out.ar o urvlço d• rtdlol:lltuaio aononl 11111 onda lo!Í.dla. • 

na ctdack da Ac;Ü. 'Eatado do 1110 Gr.nda do Horte, e.~re-noa 1ní0r&llr 

~ ·A ~ntaçâo aa ancontN- tncoaplata • u trraplar1~a ltflOcm, 
ti-a.du na - -ta.ora nio ioiUa -.-., ... , ati. & p"aante .data. 

ra con~nota.. nca iaaa •ntldada not1t'.to~. a 

çr.aentar a aet.a Dlrator.ta l'l811onal no prU0 •• .:10 (trtnta) dl ... a 

puot:lr do rac•W~Mnto csaata, o ••~tttta: 
à) ~rovaçio doa ~toa -.tct"la:ac:IO& pela Port&J:"Ia 

111t/lftL n• qpa de :t0,02,a'1, fZIH aut.ort~a a..&lÚr'!; 

çio, contra.tual n• oi, que -rQra. rastat:~a - a 
Cli.uatla ~1-, que dla9Õ-I o aecul'!t.a: "Oa adi!! 
nhtradoru da anUd....- ••rio l)raall•lroa • a aua 

.tnnatldu.~ ~ cat"KKOI .-nta podará OC!On"al!' 

.,.õ. h.v.rot~~ atdo api'OY&doa p.tlo Mtnuti.rto u.a 
C-.anfcao;õ.• .. f 

tt) Lew!Q dtl :t:r~aa.to dct todoa oa eq,1$1p-ntoa t.nnaai!. 

.. aoraa· da••• llliall(lra: 

e) co.provaçio d4l ter ean&d&& u aas.u1ntea lntoiUl!. 

l'ldada&l 

- t:~ onra .ad.tção dit 1'raquincta trraplar, 

nio •• ftta. C.tt\:lra. corrat.a; 

- r~ta da portlldon .ol- d" ·~:l.a 
(14$0020112)1 

.. nf"'l da -.:tul&c::io !ntert.or a IHs . 
_ .... "poti~:&a d,;_ pÔI't.adOra auo-rtor a 101 da_ no,t -· 
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RADIO 

nao.Sr. 

_ lnt<trN~Jtc"• c. ••aull'.no-• .:!•PeadGI. ";,., 4 
M•Uca o a1au .. -. .ao ilbrlr • porta. 

PRINCESA 

Dtr1tor li& Dfh'torfl «•vtoeaT do DEIITEt. 
aua Ac~ 204- T1ro1 
fllUl·I!K 

t. cu•pr-i•en'to n fnstrucõ~s forlltth.du atruil do offcfo de nf 903 
!lTl.CJ, esh11os realtttndo ta anexv, o laudo de Enulo clt todos os 
equtpaaentos trans .. Usoru, c & ~Alur,.cio C!fntrtt"Ual n9 llJ, ctevtd! 
Mntt 1'191stnda 1 arqutv,IICfl na Junt& Coaero::t&l dO Est&60 do II:,G , 

elo "ortc, na qual fot inclu1da & Cliusuh. o'ictaa de ~cordo co• Yo! 
sa dcttrafnacio. 
Se• ••h, ele~uos wotos 41 estia& e aprtc:o. 

.. Int·.,, ,..,.,;,s.,. 

TliANSt1lSSCil fiARA i<AOIOOIFUSXO 

LAUDO DE EHSIUO 

liMPUo'IIH OINAJM FEIJd F:lt.HO 
Enoomhclra Eh:t.-inlcq 

ltu.a Canuto d~r Ali!u.iar, 133 

Td. 1&:5-224.07,36. 

,6,16e ~ Fortal .. z:a - a 

UI.IOO OE EH9At0 DO TJh\Nifii!IOA"" 

ai n-•• Ao\DtO PlltNCESA 00 VAlE L TIM • 

• J •md•r"'c"~' ~~. \lt~Y'I~ .. .,orioo, 1143- ACU ~ IIIO G.RI'<H'UF. 00 H<MITE 

ci ... , ... • "Jucal Íta •••••ora a 'I"J' •• dc11tlna 11- ~rana••••or• O 

•c•ooo 111111~·~ ... s~ ... l·b· 

.:;:. ~ Vhtl>l" I• 

"' ••tt•,..• r••ta.,a~~:âo •• Pf'IZI> :'• ,·•·lttl.n.cta •. •• c .. tort• 
-.rrvl~o ""' ,. .. dlodlt.,•Ão I~RIJf'a ""' u,.a•• ltfilfta• 

•>' .. ta•h.rc.:" "''d" .-.,, ,.,.,.,11.:•4•' o ~~'"••o huho;•do ~~~ i..bo 
o:~ Q~lol n~ .. ~ ..... h>l ,.,.ato.:adal t~ d., n .. vr!IIIH'O LI• 1111 

,.,.. o 

1. • F:otori,-,o.n•~ 

a) no••• t:LVrTEC .r !nd"•trh Eh•l!'lnic:• Ltd'a. 

llol 1mdcto;C1>J o'wol:ng() Y!C~f'll' Frll'lre, 46$ ~ Sipo '•"11>-;n> 

4, - t1c:llllcies 
Elo ane>eo 

::S. - Oloaervac:;.,. .. Yla•••ls 
5.1 - l'hc:Í. dlt rdentltlcaç~ 

;r,) .. ;.,. dD f'abdcant•• El.VITEC- lndllatrla 'IEi~trlnlca Ltda, 

.. cl nR de aotriel' t:l4f 

,tH ,.otlnc:h.• nDtllhtslo: de aalt!al t.tGt 11', '!:itf W • 2~t U 
.,, codh.:~ O•rrttela 77/f272 

f'; 'ano di! hllf' /c:a.;:i:ol l'l'tlll 

:1.2 -·K<rdldo~c• da ~t•tbla final di! ltF' 

•I d~ c:arrRnte cantínll• dor plac:aa lfartaann & lraun IIGdi!lG l.:S 

euah • a t.IOaA 

., dor t•nsiG c:o11t '""• de l'l&cal Har"taann 1 lraun •ode1G I'S 

. ••cala • ~ s•••v 
'1:) de nlvR1 dot ,.odul~l:i'Q'I Hl!'tllann I 11-r"l.<tn aadelo l'!:i - esc:ala e a 

&ttaA 

:1.3 - E>tit:tfnc·u de o:oncctor de ltf' 

u l'&ra'lllii•C:iG d• 11on•to,. de •adulaçãql ala 
b) ,.,.,.. a~dlc:io di' ·.,,..,o\.,ên.c la• si• 

:>:~~~Tipo ot ,..,.ntldadc lllc "'U"uÚs "tlll:aoas no e~:tãi!IO final de Rf'l 
2 v":lvOJia'!G tctrodo 

'3 • .5- ~·,..:w-•tldade de e11tãala• •cparadOI"~ entr• ;a "nlda~,., oscrladora c 
''"at;ligoo final de RF'•. ua 

;,j, - (;i Sf <>>SI C I 'JOS de Miturança da Pt'St;Oll&ll 

"' rcsit.ti:nCno di' dren•sr•• J'•ra desca"'" dD'!II C'&Pac:ltores 
bl ~)bin"t• MRt:lillco. enc•~r.ando o tr,.nsMiasor 1 0:011 tgdaa 

,arto:~ •mroata• o~o cont:io.to o~tas gplt'rador"•• lntwlo~adas ot 
<: ><ICC:t adaS ~ Sõi,SS& ', - . . . 

o;) ;ntcr'r<tpto,-.. p lle •~tUI"ant:• nas portaa'drr acesso lloD tnt.t:r!or ,:lo 

d> aJu•tc• dQr; el!'"c:"otos COII-ten~iío •Uf'crlar a ,3:;• "alts, fotltQ• 
.. xtern...,ente, coa todat; •• ~o,-taa fRC:h&das 

:S.7 ~ Eoclatofncla d~t disposit IYos dll P.rote;lio do tran••ottaolrt 

a) contra soDrcc.,ll& Jlll co~rento: "" f'ont11 do: alta t•nslior sla 
bl contra •abro:to:naio na foMo: d" alta tcn•io• •I• 

c) contra falta d.- vCntilacli:o na'!' viÍvut••• si~ 
d) sc,.t~ênc i a de :o.p llca'çio das t o:n•i•• <1111 ai l•o:nt açiliio da• 

otSUtilo.•l f'ila•o:nto, ~ofdl• totnsia. ~ alta to:nairo1 asta 

sc" .. incla é obriaat.rl.a o:' o:a• lntRrtraYa••n~o fiara •vltar e,-ro 

C)· co.ntra f'aHa d•·~t><clta;io conv•nlo:'!'to: no aal'l!f'lcadOI" tinat do: 
ltFI tliM 

<1.4 ~ InstrWI;.,tos dot tto:d!ç$:.;~ <Jtlli:ndat~ l'o:lo Yl•torladot" 
a> ••radr.or' do: ·â.,dior Torktronhc ioodato SQ s•:s 

dlsta~Cia <t.teax 

'' ••lllldor ote dll.tor'Cio/n(.,..l/rolilllolfdtronlM 110do:la oltfll :iti. 
•rec'lt;ia~ dl•tnrc.loro.•tt.Z'!:iX' 

nlv•l• t.l dlt 

cl <l:tiCUo•c•••o• r.-ktroniK •odeto JC ~•1 
tU I'Ontc de ••l'edtlncr_.~ Dotlta •odeio or11-1 

,.,..c'"'"'' :5% 
"' YOlt{llottro aorl.ctiYoH f"otc•ac In•tru-nt .. aaatlla FUi-•U 

f'rechio - •odt.~h~:S,H :::t 
ft"11••1oinc ta• Z H>~: 

,,.,.lo ..:.,1~;~• n: 
h~l".,..ero•o:tr·a •• tf'l ll!varlttlla •041otle t'llt*~ - c;.c•h. t • 'SA 

kro:cldior 2X 
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Do:claro scro:• v .. rdadc•ras tad11;1 aa lnf'or11a<;:i1ta canatant~~:s d~~:ste 

Lllldo, obtida'! •cdlanto: C<Ullio por lllhi ro:all:<a<!o, po:saoal .. lntlt, no 

tranfilli11sor a. ~liC se rcfo:ro:. O pro:so:nt.~~'t<l ca~st·a dot ~ f?-1t>.as, ~odu, 
nu•cr:t..tla:ll c r<d!rlcilldas co• a rubrh;a ,':tt'X ... do: que faço uso, 

A"'"• t• "• nove11brC1 do: 1980. 

t:,.flan Dlna~~ ~ ';.I!Lo 
CltEA '-4960-D 

C'•rtlflco "11<11: o trans•i••..,. de 'ondas ao!dlas, a"'"' se rcfcro: Esto: 
Laudo do: Ensaio na data '•• "'IUO: f'ol rc•llzad.o, atendia a todas •• nar••• 
t<i!cnh:u, vJJcnh:s o: a l:lc apllc:âvorls. 

CltEA 49'611·0 

--------

---------~-7"-- .. ------ft(S~õSrÃ-DE "i;ijÕIOrREQUiN~I .. ~da) 

:·;;';ÕULÃ(SÕ-:~..__--·;:·-----~~~:iorREQ~#~CIAS (~iie -- ~OOI 7518 ------------------------ ---'"'--~:!.. 
"S% l -•.3 t ...... l -o.t i •·• I •. 1 -•·• 

as;r. -•·" l -•·" •1 .. -e.2 l 0.e l "~·• -•~s 
5elt -•.& I -•.4 . -&.2 I 0.0 I O.G -••4 

I I • I ! 
___ :~----~--:!:.é__!. __ :!:.~_!_:!.:.~_!.___!:!_!_.__:-~·~·~·_!___:-~·~-~'. 

- FlttQUII:!ClA - No•lna1• 1.490 KH>: . o:~~:~~~ ;.~~Y:áo:: ~~z:.,n~to~• 1 H: 

- \.tÃRIAtó!:O DA PORTADORA hOOO H:.:: - 111:1: Olodu1zu:âo)t 4% 

- H.iVE1. DC II:Ul_DO tiA PORTADORA (4f10 Hr - 1••% OIOdub;_io)l ·':lõ'S.2 d8 

- zUENt1AC:XO OE HARt18NICOS - 5~: a:; g3 
• &:lll"zJRIO!U tifO ~crec~ot lv.tz~ 

- N1Vil. ot E:HTJIADA ot AtmiO u:eet Hill- 1•02: •oGulacltoH +12.6" ••• 

- ,OTlHClA I"Uri<IIIJA OE f.tffRIIDA - ,.:~ ::=~~=~::: ~:A ~~~ 

- H!Vtt. UA At10STIA Dt III'" - ~:~: ::~~~~~ ~: ;;-=~~=~~f:,t:~: 
- AtiPl.li'"[CI'IDOR f"lNIIL. CC 11'1'"1 Ll'13.e!le U l"cnt;r".l !•26• W 

Ol -~~~ .. !•• •jl •A P•aodac .e1<1 W 

. ".: e!ii 

.,.o .,.,. 
li!IINSnlSSOR [l.VlfEC Mt>dl'\0 333 - <:od. lh:nhl 17100:1"2 ,..: ·n~ 40•.!IQ_t" 

CCNOIClO DE I"OfiNCittl :!SM " \ ,._~.: 
;----------i-------------õiifõia~---. --- •••71 ~ ·-------------------------
1 H®ULAtOVJ ~ .se tt:UDICFR~=~·NCIIIS1 ~~=) SOte ;r:;e• -----------------.. -------·---~-----------------· : or.>x ·I' :c.t:t 1 s-3~ l •• ,0. J ••• a:. 't 1.e1 ,

1 
4.,.

1

, 
1 ·a:oz: ! ·~ • ..a 1 t.:::r , e.a., ; •.1& •-e6 e.ss 
~ ~Z: "I .!.V2 , f lo=!ll ! 1.::4 ~ .•• ,1 ! •. 74 \ •• 69 I 

! ___ :~: _____ ! ___ !.:.!~-~~--.!=~~-!~~_!.-~-~.!:~ 

Maio de 1990 

- FREIUiNClA - No•I~>Z>.l~ t.4Se Kll:t: 
tJ:.~:=~i~ !~~':.;.e::-~~z•l~>utoa• 1 Kz 

- VAIUACI"~ OA POITA!)OII:A <10•e H:r; -· iOt% MGcluho;S:oH 2X 

- NiVEL DE RUlDO DA PORTADORA (4t0 Hz - 1il•:r. •odub~ig)l -~6.4 dP 

- ATENUAC!o DE: ~Rttô.NICOS - .~: ~~:i :1 
- ESPURIOS; nio '"ercc,.t i veis . 
- N:fi.'EL DE CNTRAOA DE .IlUDI O UOflfl H;~: - liiX •od~laclto) I ... 12.1 di• 

- ftoTiNClt\ I"IIIMdRIA .DE EHõRADA - u:f :g:~~=~i:: r:~ ~~~ 
- Nil.'tl DA Ari?SõRA DE RF - ~=~: ::~i~~~ ~: ~~~~!~~~Í~u~~ 

•. A~PL;FICIIflõR..FINAL OE RFI i::õ!·~:: ~A ~:~~~i.: . ~n ~ 
lol St oh•• 

. .,.": .~ó~ A 

TI!ANSt1lSSOR FjLUJTEC M<>ddo 33:i - <:od. Det~tcl n/1272 -

j CCNDICI:O OE POTitlCIA• 2:56 lol 

. .\L,/It9-.._) 

I~~~~~~~~:i~=~~~:=~=~~~;~~~~~~fA~~i~~~=~~;=....,~~~.!~.!._~.~~~ 
! 9!5:1: 1 2.49 ! 1.12 ! 1-21 I •• 9. ...91 1 .. 31 ! 

I ssx ' ::.sJ. ! 1.1.6 I 1.27 I e.92 o.99 1.32 I 
l ::;e% 2.SB ~ 1.93 ! 1.10 f 1.12 1.U 1.221 

: __ ::: _____ ! ___ :.:.~~_l---~=~--L3:.:~--~ 1 ... 2 1.1~ 1.u 

- FREIUiiMCIA -· ~~=:~:1! t·~~=-~~= KEI::: 
V•rl•clto ••>Ci01a ... &e •lnutou 1 Hz 

- VARIACJC ÕA PORTADORA (1tO• H>:- 10•:1: •od<tlec(o)~ 1% 

- NiVE1. DE RUIOO DA PORTADORA (4te lti: - 1410% •odulacio)• -:57 •• lfB 

- o\fENUIIC140 DE KARt'I6NICOS - ~~; -~~:i =~ 

- [SPI)RICSI nio ,.IH"<:c,.t {veiS 

- HiVEl. DE ENTRADA DE AUGIO <11t• HZ..- tle% aod<ahlõfio)• +11,.6 di• 

- POTiHCIII rRIMI9tJII DE EHTR~DA - 10u ==~~:~~~~ f:t :~~ 
- HiVil DA IIKOI"f'U l)lliiF. ·-·=:~: :::1~e~ ·:: '*!~~~r!~ti~= 
- Nlf'llf'lCADOR fJNo\1. DE RFI E1::1·~: ~A ~=~~~-: ~~ ~ 

l:: 2~~ Ãn•• 
~ • •·•a 

WIO ran~CUA. 110 Y&UI:. DO AÇU: t~;J 

c.c.c:. ocn oi.Oll.o4:stoool·l• 
~ 

JUCEIÚ; 

. _ ~ ut• s .... r.-.eo puc:tca..Lu, o• aJo&Uo u• 

•!lido•• llttttll IU.IQUU llE KEDitnDS. JOlo ~ 11Z Í'l!llttt.OS JOirtOI. 
nc.un: tD:ttDIO SI.UCU., !llCAnl aozz:;u ~. ou~ UCDDA MO! 
URGIDo IUJICISOl S4UU or; K#.CEDO. nDID ctcuo 111: OL'!EIU.• oon.u. 
.utt4 JIJ, cttnl. JOSI! UIJ!D!RI,U :til. SI. UITio, !llKll.Stlf tDIS CIIUI.U0 

---_-;.::;.,.~..,-...,.-~.o-...,.·-..-~r.;-·-"~·..-... - .··--.,-.-...-.,-·.,~. ~,-,· ·-·· ------oo--~-----, -~---.-.. --
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nAIK:ISc::l l.tiiO:DSTO .cuJ1I.$ .aHOUK, J'IAltCU!:O CAJIIlm.E DOI 'IJJI.:OS, • fZ!- • 

QVlll. #~ No JOII'S&CA nl.JIQ a niKtJIO IDaL!CIO llE ~ o o 
to4oa ""nd-• .,...uf:tcadft 11.0 coat.I:'&I:O ....,ial 'a a4::."1'o& ~lllnr:Lor.a 

~ a&:io& c,...._atu da aocia<b.k ~ ,uotu da t.Uj><la..ab1.1.1LtU 

l:lld.tadoo-. ,,_ ..... &f!:~do llUU )'UÇ& coto & de.no.aiUC:., &lld.d di 

_. IADIO ri.DICUI. DO IJ.U.E L'Il).l •., cn uduaço, • rr"a PH:ro Tdllo d 

1 1070 cn.t1tll14& poc colll:rato aod.alola•U,...Dta nahtrado •·•1'\lli".! 
olo .. !ti JUilca C:O..rcial do btda. do Uo Cta:wk do lfort&, &oh o 'IIli 

:S06tl7' .. ll ola' o..a.loro ela 1!1760 COI!.t'l'&to Hd.a1 ola ~-n.U:flo:a;iiio , 

t..ha &r01uiu4o .. _._. .Ju:ata aolo tl2 1194/71 •• 13 .U ab1:U.. U 1977 

a altu-ciõu caatl'at ..... u da •lia. 01 • 02:, a~b-.lu ,.. OS •• Gat111>n 

)• 1911 ..:.11 d 2144/ll ~ ~ 26 4a urco ola "'' ol!!llo d U1/87, r&~!, 
th-&0 ra&Ol'HII .... pert'a:Lto 1 co.- acor~o alt&l'&l: a rab.cio U. 

elia.ula n!cDCA. ol& alt.-racio, c:oatutul. tr.lt 02 0 a o w .. U u&ldat& _.,.., 
~ ~i- O. ~uacloz:u U. &llt:t'4d.ll urio •r&..il.d.na,. 
I ll &UI in&U4ura 1>01 CUJO& &CO.Ilta ndad econ:ar apM laYe~ •! 
le.epr..,&do• pa!o Klll1.st~l':lo du eu..dca~••·' 

c~ • coaUcõ..i do coatret.e eoctel· • .W.u~nte• diti.vo•• aio 
eqorunaeDTA. .....u.t':Cclldae pelo' pnnDca b,et~u..· •u• ticad' r.-

·I:, pcrr ntn~• .. da J~•to• • co.hia&dD•. tl.lu
l•t:UD&r~rar ·,.,, ... ,..,u 1Dit(u.MIDt!l p•rtic:ular u. O:l(dacD), '<te• •• 

tpel UDr • r .. n... o quel ••Po1• •• lUo • .cilada co,.rom., ecdtq 

"toca .. 1 ... il:u* jUDt-atc c.,. •• .oluef tUt1NU11hee pnnnd.ab a,....,, 

ttC - DEI'Ittl. 

CERTIOAO 
l!l am.:r:a a uw.a • • CICI • m 

CERTJF1::.;: CtiE soa M "' C _.tG$J.h'L 
1'01~.~:.11.1 IJ:.Il\'1~0( IGUAl. ltOflil.lJU.IITA eo.'.lt!IC!.tt 
811 E$fte0 ~ 1110 G. DO IIOI'm, f'Qft Of:il'/.010 t:UIA D.ll.._ 

Diflt'l!OlliA ftlOIONA~ 00. bENTJ:L ZK NATAL/Pif 

nçJ.o DE !'UCALlt.\ÇÀO 

Procea•o nl 2!UI3.000171/Stl 

Ae~W\,t91 Pe~!.ldo da renov•~;io 'd• oui'o"i-•• dt r&diodltuaio eonor~ 

.. 11nc:la •Ódta. 

A ládto pr1nc~•• elo V•lt lto:ta. pelo pAecn!• eo~1c1-

te NnOY&çio l!a concleeio qu" l_tl_~ tol outor••da pua exollicutar o So!; 

viço de RaclloclU'~eão :SonoEW. •• Ond• Médla, na ct<Ude di Açg, !:etado 

do 11110 t;Srende do Korte. 

eupra ••netonada. ror.,. con•tatedu aa 1rrc&l!'lar1dadee conetantee 

no laudo de v1etor1a que •• eneontra n .. pál(tnaa 1.oil e 1?. conto~ 

c-.m.leado da. entio:tad• 
1
(pQ. 3•) • laudo do eno:a.lo 1nd1.v1~ual . d6 

tran .. 1aaor (pi&a. 35 a".oil3) aa 1rre&ulllr1dadea :ror• '""'du, •ncO!! 

tnndo-a• •.•• .... (!.entro éoa parâ.atroa t:Õ"cnteo~ •~1&1do.a pela le

ahla~ã~ ••P•elnc&. 

hlo ·~to, cona1der-...oa atend.tdaa' •• axtcênc1aa 0 • 

~ntc•• que co.pÕo • ;doéwa•nt-.;io 1natn'atória oaeenclal ao proÕ.,! 
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ao da renovao;io, dÚ •no•1nhuoa aate ao Mvoa&do - Sf'Ill, pua, proa 
nau1 .. nto. ' - . -.... .,, ""::#~~ .. ""· 

..a-~&.&.. 

JlC - m:Nn:t 

DIRETORIA ~GIOKAL DO DENTEL EM tr.\'1'.U. 

15EÇ{o DI: l'tse.\L~~ 

JlltO(:ESSO 11' 29113.000177/88 

.__., ... -
, Dn'ID.ADE: llÁDIO PRINCESA DO VALE LTDA, 

'rnta o pNa.ente p~aaao de podido de ronovaçiio de ou.torp, 

torsulado pela RÁDIO PRINCESA DO ~ALE LTDA., oueutan~o do ;oNiço ' 

de radiodi:CUoio aonora e111 'Onda Média, na ci"ade dÕ Açú, E•tRo do 

!tio Crancle do Nor:-to. 

:SIIlJ.ontt.ndo· a ino:dstônoia do procoaaoa de -ap~~io do iÍ1tr!: 

çio •• ani!Uicnto, t-elat1vos à entidade o ctuo eata dur-.nte o Ültf110 ' 

_..Per!odo de viaôneia do aua outor~~:a, a<ftrou• a IIIUlÇ~- do. oUIVD'It!NCIA,

atr.vêa do ,odeio n• 112/MTL3J' de 23,02.8_7, 

Fac:• o axpoato, oncMiinho oa autoa ao Advoaa®.SRAD pazoa u 

providências -dotors~inadaa na Inat:rução Interna DEN'n::L n• 2783. 

Natal, 115 do jl.tleiro da 1989, 

.JH..~ ......... ~ 
MA. • DEHTI:L 

0lU1011!A lltGfCNAT, DO tlO:TI::L !" N.\TAJ. 

stclo 01: ltt.DioDtrusJ.o 

.PIIOCE5SO ffl 29113~000177/81 

Aa'Smnot Pedido da ronervação da outora:a 611 rad1odituÜo aonon. 

PAIItC.Ek IMO !U 05/81 

A Ú.OIO P11IHCtSA DO VALI; LTOA,, oxacutanta do aervlço <lO 1'!, 

dtodituaio conora iiJI Onda K~llia, na cidade de Açu, latado d~ -IUo 

Orand~t do Horto, ~quu·eu to•pon1v-.nta a renovação da outor1a quo 

A uquorentt toa .. ua qu.O:roa aO<l11tt.iirioa a diredvoa apl1!, 

violo., p•la Pol'tar'ia DEUTEL/UTL nt 001, da lO -d. jan11ro da 11811:, -' 

cOil aa ••aulnt•• coapoatçõaat 

Ç()!ISTAS COTAS V,IJ,Oft c:z$ 
MILTtlN MM\Qtln DI JltDI:XkOS 3a • .coo 31.>400,00 

.JOÃO LEORIDAS DE MEDIIROS JUNIOft 10.1-40 10.140,~ 

kJC:.UTE U:GhiHCr .IIAQOSA ..... ~.ooo,oo 

UlGAIID BOROES MOH'1'E'HEGRO 2.>400 . 1.400,00 

OLAYO LACERDA MOJrl'~RO ...... 1,400,00 

RANCXSC:O SOARES DI: JUCEOO 1.81SO 1.1110,00 
PEtlRO C1CE11D DE OLIVEX!lA. '·""' 1:200,00 
ODILI.\ IU.RL\ DE SÁ Ltll'ÀO ... GOÓ,OO 
JOSt VA!fDERLEI DE SÁ ~IdO ... 100,00 

EDMI LSON t.INS C:ALD.U ... ... ... 
rtu.J:lCISCt? AUCliSTO CALDI.5 DE .AKO!tlM ... 100,00 

fW{CISCO, C:AHlHllf DOS SANTOS ... ~.oo 
IZEQI:JU:L EPJ.XINONllAS DA FONSE~ r!, 

""' ... IOÕ~OO 
!'lJIMIHO SIHPLfCIO DI MEDI:IIt03 ---..!!!2 -~- 1500.00 

13.1500 83.100,00. 

DIIIE'roR - StlPERINTENDEHTE: MILTON M4ROOES DE MEDEUOS 

, DXRI:TOR - ADkiNXS'l'ftA'riVO: J'RANCISCO CADUIDf DOS ~OS ~ 
Dli!EroR - FIKAIICEIItO: JO~O t.rONIDAlS DE IIEDEll\03 JUNIOft . ~ . . . 

• »C.euu "'. d:iNÍto da entidade ., lilltor-inento:~' previsto 

!'lo arti&O "'', do ~to nt IU'I.OI!ill./83, pela• 'r'=~o eonatantea do 

otleto r>i:·903tifri4J do 2~.01.oã (tla. 2C?)._ . --
C~~~q~r. l'eaealtar o,ue -.. pootul.nta, durante o Últ.i.o 

JN~rlodo da vtaini:ta de 11ua outo~a aotreu &dvortêne1a aor~cionacla • 

na intonação 'sn:s n• 02/ISi • 

A. vtata do a.xpoato, opin&~~~oa polo erieam1nh ... nto H!, 

tela autcn1. :._ Divisão de Radiodituaãa, pua proel!'e;ut .. ento. 

HC • DENli!L • 

N_at.t,_20 da j-.noiro d-e 1989, 

DE ACQRDO. 

Ao Sr. Dirotor:- 4a Õ1v1ãió d~- Riod1~1f'uho. 

/ii/)#~ ...... ---- .. ---·-
PROC!SSO N1 :!11l:S.000]77fll 

S.ü~r Dhuor, 

Trai-. Õ pra unta-proc~uo da 11•dt.do for.:!:! 

lado pela iliJO PR.tNCESA DO VAU LTDA, nocutanta do suviço eh 

radio1Ufusio sonora •• onda 11idl.a, ua·ctdadit de Açu•JIN, visando 
a nnovaçio do ~tr-ato do TaUdada de sua outaraa. 

Nada tando a opor 1 lnfom.açio SFIS 
01/lll, ls fls-. oll, anc .. taho os pnscntos autos 10 Advo~:ado-ltAD 

paTa porass•cu:tau.to. 

Me - ·otmEL 

'"'"''. J 1 &6" .. "" 
.... _J•wr• .. : . ., .. 

'rltOCISSO a• ~113,000177/aa . 

INl'EIIESSADA: RÁDIO PRINCE~ DO VAJ..r. ··LTIIA. 

No PlrO&onta proeaaao & Rádf_o Pr1ncaaa .4o Vale Ltd&, 
u:aoutante do serviço d-e _radtoi11tue.io aonot'a 1111• .~n~ lliidia, na c! 
dad,a de J.çu, Estado do 1110 Grande do Norte, requar•u a :r..novação 

d.a. outor1a qua lhe tol det'ar:-1da. atrav·~ do D•cr-eto a• 81110, da 18 f 
da Julho de 1978, sNblúiãdo no D1.r1o ot~c1a1 ~União dol.~,0!:71. • 

ltat1t1camo• o .Parecer- Sl!ÁI! -;. 05/311, t'b • .&0 da Dit'ltf, 
r la fle1ional do D!:NTEL •• !fatal, a, tondo •• v1•ta que no oaao da 
conoes11ão os p:raz:oa da& outorcaa •ih 'eont~da • -p.;U.r:- da data dâ 
J)l:b.11c•cio do contr'•to, int'oftWI!Oa q,uo á ~~~euá devará. aor renov.! 
da a partir da 29 de qooto cte'1t&t. -~· .s_g · 
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A11111111. eat-.ndo o proc•••o na cu•dea, 11uaer1'11oa o ••u •!!. 
e.ulinhaJ~~onco à SecriOt••1a-GtJral, para Pr'CI511,t1~1n.cmto. 

JIC - OENt:EL 

llraaiUa,o2J de~ do 1989, 

~ 
Alla1atanto Ju~iatco. 

1 OOflll1d.eraçio do :Sr. %)!rotor diiÍata D1vt.ão. _ 

-táru!l1a, !li.{ do ~ de 1989. 

--4; y 'wr-1Jl,'f 
I:SMEIW.IIA EOJ~ \ãoNcAL\'ES TEIXEIItA 
Cheta d• Soção de Aae~mto• JurÍdtco.lll' 

O. acol:'do. 

À eon51de.rao;ão do Sr. Dlrotoz:-t:..r~ do DDrrEI.. 

Braaiua. 

PROCESSO N"• 2')113 ,000177/38 

INTERESSADA: !Ú.DIO PRINCESA. DO VAU L 'tOA. 

Senhor See:roltiÍ.r1o-Ger&1, 

ASStm10:. 'l'l"'*'~a o p:ru,&nte proee•ao do pedido de rono 

vação dá outor;a .!orlll.llada pda JtÁDIÕ PRIMCESA DO VAÜ 

L'l'DA, •xeeutante do aerviço do rad1od.1tu:~ão •onora em 
onda ~r~Ódia, nil. e:i:dadc do Açu,,.-Eat~o tio IUo Gr-ande ~ 
lfor-te. 

ÊSTUOO 

8IN1UICO: À Soçii:o da RadiodU\11ão da111n·~rta ft•ato 
Jld_~eato Doparu~on_to o1111t11.1, noa tCM1()11 do art1ao al 
dÕ Daar._t_o_n,- sã.~li./is-3, o p;_,.•cu• n• 05/1!111, ratttlca 
do pele Dtvtaão ~ !lad1od1tu••o. conelutndo que o pro: 
c•••o oncontrâ~ao devtda~~~•nt.- inatNidC', • qu• -. -outn; 
•• <l•vu•i- aor 1"01\0VI.Cia a puttr do 29 do .,oato d; 
19111",' 

COHCLUsXo: telo oncl.lllnha~~ento doa IWtO.e à cona1Citra 

ç~ 4o 8onnor K1nUtro de J:at-.ckt dU Comun1caçêiea. -

/">-....(e.,J,...._ -
ZIA !IAIIBOSA 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 16, DE 1990 

(N' 126189, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão 
1\ Rádio e Televisão Imagem Ltda., para 
explorar pelo prazo de IS (quinze) anos, 

seJD direito de exclusividade, serviço de 
radiodifuSão de sons e imagens (televi
são), na.cidade de Paranavaí, Estado do 
Paraná. 

·para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) 
·anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (teleVisão), 
na cidade de P.al-ã.navaí, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 2? Este decreto legislativo entra em 

vigor na ·data de sua publicação. 
Art. 1~ Fica aprovado o ato que outorga 

concessãO à Rádio e Televisão Imagem Ltda., 

MENSAGEM 
N~ 393, DE 1989 

Jloa Uxwo• c!o a:rt:.igt> U, i11ciao x:r:t, c:OIIbin&do 
CfDII S 10 o1o a:rtigo 2.:1!3, 4-. COnadt.uiçiio . r.de:ral." hnho • 

klara da .u~ter .;. · apreeiac;.;o· do COng~·.o . llaeioll&l, 

ao~ado 4.~ ~ddo dtli Mot.ht»: do SeDho:r . tj:!:l'liatJ:O dto 
ht&do d.aa oo.unic•çÕoe•, o ato eonatant.a da Portaria ao 114, 
da a1 .S. ja.lho- de ltl,, pultlicada no "Diirio O:U6J.al 4a Upiio 
dp lUa Jl de julho de UI.,,. que. •oute>l:'ga peraiui.o ;. VILUt. oo 
CO)IOE I'H ur;»'-.. .,.ra: exploJ"•!• ~lo:» Pl'•n:o de "10 (4ez) '.,no".! 
... d:iraito de e:celuai·d4ada, aerviço d .. :r&4ioc11fudo aono.t"a 

- .f:reql!liacb a.odula4a, .,a oidl•de .s. oun&t... lll:•~do 4a 

~co•. 

~a•ll.ta, - , ,.. .. ltlt. 

De confoil:a14&6e co. u at.ribuiçõaa h1J&1• • 1"!. 

~~~n~3i~!1 ~H~; . .a ç~:~i:t~·1'~!;i.:!~~I~:l:1 u!.P.I.Ib!;~ 
. fo o11J:~1~:i!~~.~~~~~:.;,:c!:-q0inc1e. -.adulada, zá.a cl.~ 

a. No pz:.akO eatal>elee.t«o pela lo:L~ acornr .. às •• 
~tea ent.idadeaz · -

MDsr~ J1t t.TOA. , 
h 'reLECOHWio.çt';eS L'l'M.o 1 
Vl:LIA DO CON~ nt L'l'M• 1 

~ig ~~s~Ac~~ib.c;xo E~ 1ll'CI\. • 
ali.MO FREVO m S'l'EREO LTDA. 

l. S:uliiMtic!o li' aa•lll'lto ao ex•- dos 6rgãos co~ 
tente• c!nte M1nh .. t.i;r1o, as c:onclusõc• forQI no aant:ido dt que; 
-.ob o• .. pectoa tic:nico • juddJ.o;o, •• entido~~dca p«!ponent.e• 
-t:laf1ter .. la •xio;inciu do ~1ta1 • ao. uquieitos da 1e<f1!. 

LI.Çiio tnJ~citJ.ca de u4iod11'usio, •xo.to a kAI!IOJJE\0 !'K SUIIEO 
LTDA., q~o~e fes a entre9a da pr-opoat& 1nte.-pellt1V._I:Iee, 1ato 
:::.0~0 dilA ••91.1:inte do pr&~ 1•9•1· para -tre.g• da ®euMn~· 

C. llas!a, daa ent1d•cS.• que u ~naentar.... .& 
forala con•1d~r•d•• fo»''ll&laente hU1Ut.adaa •• •n•pre»&a Mtls:tCA 
I'M X.'l'DA·, sM 'l'ELECOH~I~!l!:S 180A. 1 VILLA DI). COffCCC nt ·L'i-Dit.. • 
d.DIO PAULI$TJI. l.TDA. e R.U>IO FREVO - COKUNI~ E EHP"""D!. 
JCEN2'0G L'rM., 
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5. »••••• oo::uura•, I vtata "•• entidadaa ... ..,. .. 

~t~b:'". •c~:o ck~~•inh:~<;:'"!:.~~-~!!:V:~!·=~~~:rd::! 
~=·= :~~!n!le-:1~;;:~ po~:~!~·~:o s!~.s;:i:. d~ =~~t~; ·~u~f 
I'• aoraenta vi:rl a ~duzit" aaua af'ait~ !alaia apo5a del1btra 
çio ck> COI:Igrae<ao Haeional! na f~ do par grato terc:a1~, dÕ 

:.:~~·.:: .. 5~1~$,7 .. 
I'UBLICAl)O NO D.O.IXUiJ.LJtOJ::. 

l-Ç6i s: I ,c-r-;;, c_;"'" P /t 

~n.•llt .w:tl• 

· _ _o Mlnlatro·de B'•tado ·.saa 
c:c.unicaçoea, aa&nilo 4aa atrlbu1.fi'04'• que lha ecm.ferea o utigo 1~ do 

i:cg:O ~:VIg.;!~:; ::J~J~us~;~. ~~.1!7~~=ç~o a~!à:'" ~fo 4~i!1-:; 
=~~~ .. 4:C 

2:o a;,a~~M;,~l;ii~3tE~i!~~9,.4ii;~; ~~~~~'"~•ta ~o 
l: - Outoro;u pe:e.!lhi.o « VILLA. DO COROE hC .L'l'bA. , pa!;a ex 

ple»:"ar~ pelo prato dCI .. lO (de:r.) anoa, 11e~ direito de. excÍu11ividaà'; 
serviço do radioc!ifu.sao sonora •• troqi!.cneia ltOdulada, na Cidade, de 
Ol.iftda• l;atado do Pe~aabuco. ' • • • · 

· · :u: - A poriUaaio ora outorgada r.ge~:-••-• pelo c6digo BJ:"aa.l. 

~-!:U:à::O~~!.'=~gJ:i:.•::;•~==~- ra'J'Il....,ntoa . .; obl:'.l.g! 

. IY;t .- Zata pon~iniO ao.ent. px-oc!u:r..l.:d efai tOa loqaia ap61 
de11Mraçio do C<m,raaao N.leiônal, na forMa do arti'ilo 223., pariOFato 
blrce.l.ro, ii& Conat.ituiçiio. 

IV - l:at:a Portada entra - Vi!JQr na ~ata 4a l'lll.. publicação. 

EDITAt Nst' 014 /G9~Ctt , 

hceb1eento de PrO~:IItltl p.:ara ;o e:o:acuclo • u:ploreo;::lo de .aarv1ço da 
~=d~~~!:~~0~a~on, .. frequoltnca aadul.ad&,.n.a_cld&de de Olinda, t:tltoldO 

O KINISntO OE EStADO DAS COMUNICACOES, tendo ea vtata o 
diapaato llO .:art1ao 12 do Decreto n2 :rO • .!o6B. de 18 de ·auo de 1972, • de 
•corda coa a11 nor.as aetabeliCld .. s no .RtQulaat~nto doa Servt;os de 
aadiodifualll ca·vtaor, tar~ pl!bhco que, tranacorrtdol -t5 (quarenta 1 
c:1~co) cU;u, contado• do d1a !lequtntc ao da l>Ublicac.lo de1to Edi.t&l no 
Ot.llri.o ona..:at da Un.tlo, e.ttar,l. recebendo pelo prazo- de l.!o (ou1nze1 
dlaa, propaet.ae para a eKeeuç.lo e exploraç.lo di eervlço de r.:adlodtt'ualo 
•onor.a, .C:!JI. •• c.aracterCat1c•• 1 corultc~•• oue •• acauaa: 

1. SerVlCO 
2. La~;al 

3. Canal 
'Clillel 

5. C'<~~pital aCntao adoi.dao 
6 • • llor.;lri.o d• fWI.ci<!tl.Oiacnto 

: rREOtJI:HCIA !fODOt..\DA 
: OUad.a-I'E 
: 289 (105, 7 11HZ) 

' . . 
: ""7Ut) (d1.1zcnta11) "1IVft 
: I11•i~ado · 

A.l daau• condi;llea det1tir Edlt.al tu•• parte do proc•••o crue 
lhe dev or1Qo:ta I! encontr011-ae ~ dtapoaiç.lo do• lDtcrl!aaadoll na 
Ciratorla aeolon&l do DENTEt., ea n.ce1fe-PE, anuada na Ru.a Quarenta 1 
Oito, l-t9 - Eapinhcl.ra, onde aau• repreea~>tOiatea leq.at• diVIrlo 
411ltreq.ar •u•• Pl"Opoata•. · · 

DPt.0W;.Jo CO SERVIQ:) CE: R.-oTCDirus.lo 

Aa anlldadaa huarauadaa na allaeuçlo a ao:phraçlo 
do aar'O'Iço da radlodlhalo da~arlo, por un• npranntanta laQal, 
•snaaantar IU&I p~opoataa duranta o hor•rle> d• axpadlanta, na 01 

ntorla ftaqlclnat'do CENTO......, JIE:Cift:J à ltua Quarenta a OJ.t.o, l.f.; 
!:apinhai:.:o. 

2 • DXl.toliNTOS Ra.ATJYOS_.\ ENTIDU. 

2.1.1 ·No rotquartrn.nto daYar• eona·tar o ..,.dl'raÇo para 
cor n••pGndlne la. 

tl•2 -Ate conttltutlvo e attereçl:ln aub1eqÜantn, c:rm u 

raapactlv•• convrovaçCiat l:la r•9l1t~o ol! arqulv..nanto na 
repartlçlo C:llfT91tanta. 

2.2.1 ·Do eu tonstltu&lva ou de IUII 11tençllea dev.!. 
ria C:ont&ar dlapoalt[~o• declerendo axpn11 ... ~ 
ta que: 

2.2.1.1 • A entidade tem d:.TD objetlvo a ex•C,!!. 
çao do eervlça de ,redladlf<~aao. 

2',2.1.2 • Tretoindo-•e d10 n~:leded;• anon1m.1. 
que1 

Z.:Z:,1.2.1 • u açll" repre .. nutlvaa 

do o:epltlil •oiCiel alo 1!!: 
ceuc lan•v•l• a ltt range! 

fQI OU PIIUII jurhJICI.I 

1 (nlllenhela I_ aUrl!!_ 
gal roi. 

2.2.1.2.2- nan.htme alt•r•çao'':'~!f-'_ 
U.rle poder' ••r reeiiZ!, 
de nm 1 pr"Yil eutoriZ,!. 

çlo do Ml!"liUrio dn. C;!, 
rrunlc•çllaa. 

2.1.1.) • Tretlndlll•al di IOC(Idld .. par cotas 

ele reaponub I .tI da de IIm I tal;!•• qu•t • 

2.2.t.J.1 - 11 cota• upr•••n~etlvaa 

do capital nel•l •lo 
[nelhnhell e lnC'11uel!!, 
n6vela 1 estr1ngeirc.s ou 

a pCiaiOII jurfdi~:IIJ 

2.2.1.).i - nentnme altençlo ~:ontt,! 

t ... at pod•r6 ••r r•• I h·•d• 

1.-n • prlfvla eutorl.raçlo 
do MlnlrUrlo dar Carrunl 

- cec&•11 

2.2:.1.4. • Tanto i!o ena de Ucledede 1n6nlrro, C,!! 

mo no de por eatar. de rerponaabllldade 

Jlmluda. quu 

:t.2.1.t..1 - or eâ'nlnlatndaru <fe~.!. 

rio ref b"ruite[ro• nata• 

ou nttu~•llndn h6 ~n~is 

de tO ano& 1 • ru• tnve!. 
~I dura no r e.rgos ·•orrwnte 

poder' ocoucr dcpola d• 

t•urn tid'a rpro~ad.a• pelo 
Mlnoiat6rt .. da• Camunlc.!. 
ÇGII. 
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z.z.:r ~Na ethtuta d• f"undtçlo dntr' contt,lfr dilpotJ. 

tiWOI fliUI~Ot 0 IP1f>01 0 IlM IUiillhnt 2,2,1,1 0 
:z.z.t.:r.z, z.:z.t .•. t. 

z.t,) • A• to~ltdtdot tnOnl,..., tlru:lt nlo oxe~ut••Hu de 

tonlçe llo udlodlfutlo dtvtrlo apnaeruor, Jun ' 

to cem te-u tlUtuto, o qua'dro tocle~t"'t-: 
IJstdo contrtndo o ndmer~r, o valor" o tipo dtt 
tç5u dto ctdt tÕc;io. 

2.) • lblaçlo Anual d~ fn[OrmlÇiJC1'1 SGclais (RAI:5}, COXTI<) ,rGva 

cfa camprlnwrue d• IIICIJI&çl~;~ tnll&lhist& rder~n.u 1 
ehervlnela d'l pr~;~porc:l~;~nalldade de brasileiro• na •n· 

tfdad•• 

2.4 • C.rtldlo de qulu.çlll de uibutos (t-deral&, onceto quan
fl~ se na ter de mlcro""l"rcu.. 

2 ••• 1. • Os dctei.WIIOAtGI en....-radol n111 1 uns .Z.) e· 2.4 

nlo prechulo ur apre untados polu entldadu 
-que nl~ lenham ainda lRicl&de sues athidadCI'J, 

) * DX1IoleHt'OS ltft.ATIYOS A~ CDTISTA. CIJ ACI~ISTA 

).1 • Prova da condlçlo oe braslhJro, hino -.:llanu· apre• 

'aantaçlo de qualquer U'll dos seaut:ou·s doc..menton c:er
thflo dco nasclrnenn ou c:as.me-nto, cert.l!lcado de reser

. 1rina, t[tulo da l'lirllor, carteira prot!nlonal ou de 

Jdentld•d•• Coe>rtltlcacl'o de naturall:r&<;lo expedido h.i. 
-~~da 10 anos e, para fll portuiUates, roconhtclmento 

de 11ualdad1' de dlreltot cilrh ou prova de rl'sidan_c:la 
,er,...nc:nte n'o P'i.t •• 

),l,t ~ Fica dispensado di. &prennt•ç::l:o d& prova de que 
cr•la o Item acim&, quem' pertl'ncer ao q~:odro 
toclei.IÍf'lo de enuaada u:ecuunte de 1crvlço de 
radlodl ruslo. 

t..l • hctV& d& condlçlo de llrasiii"Jro, OMdlarue apreiCntaçlo 
lllc 4!ualquar u:n do1 dOCI.WIIOntoa indicados no item J.l. 

•• 1.1 ~ fie:• dl1p1nsada de eprasentaçlo da pr\_~,il 

trota • I t.n •nterloro q~rlll'l pert•nee~· ~;o 
dlratho d• entld•do )6 execuunu do .. rvlço. 
do radladlfullo. 

6,2 ·• Carpdlo do• Cart6rin dlnrtbuldaru Chola, Crlmln•ll 
• <lo <I'• Protutaa d• Tftuh1, dou lac:alf. da r"ld6no;:la 

ncr1 41ilmr>• 5 (c:lnc:o) ano1, bem uslm da• lao;:&lldadOI 

onde •~•tç• ou h•J• exercido, no ~tmc~ per Iodo, lttlvl, 

llladel ec:ontmic:••• ecmo a~inl•tradur. 

•• J.;. PraY• do'c:~rl .... nto da1 ob .. lgaçiS••.•t•lturel•, medi•!!. 
t• eerttdlo fornaeiée paio Juatlç'• f::leltoral. 

t,oll • 'o.cl•uç•o anlnada por t0odo1 o• dhltantaa, c:on'foffN 

Anuo Jl, 

t..S • Todo• 01 doe~ntG,, com exeeçlo dGI qua tenh'"' valld.! 
de _.r•detannln•de • do• c:""'"rovent" de naelon•lldede, 

ll!evarlo "' flrmadolo np•dldGa ou revalld•dol 11111 dota 

nlo luperler • 'D ("uenu) di" de •u• epraa•ntaçlo, 

A d~Jtnanttroçlo doi" UICUUOt lllcnleat • C!UI •• '!. 
ftr!l 11 nt S do ltwnl do artiQO U do RoQul_.nt: dot Su•dçot do 

ftadlodlfualo 0 CGI'n a rodaçiD dtdt polo O.cnto "" ,,l:t7/IIS, d•~!. 
d .. , hlta ..,.dltnto lndlctt;lo du cartetorlatl~u do tnn~ti 
minor 1 dO tltt- lrrtdltnU (Anu:o III) quo o onHdadO pnt•,!! 

do utlllur rou tun lnthhçtlu, campnondonchu ftbrlcanto, tipo 

1 rnadolo IIUtu oqulp-ntat. 

' ;. CAPITAL MtNit.O EXIGIOO PARA O ~IJ.O.nO 

6,1 • O capital mlnlmo a>dgldo par• 11 ""'nandf"'nto da .qua 

trata. a aUnaa "C'" o f ll do artigo 11 dG Ragul ... nto 

!fo• S.rvlçoa da Radlodihalo, com a radaçlo dada pale 

Ore r• to n• t1 ,U7JIS, • calcul•da am funçl~;~ da'potlncla 

o~. no' r:uo da fM, da daua da estaçlo, confg~ tab,! 
h •baho, U~ada peh Portaria ..C na Jt6, da 1t da "!. 
varritra da 1tl:li. 

ESTN;CIES CE RoiOitDif\J:S,Ib ~ EM 00\ KOJA, 00.. 
o.RTA. E 00\ TR:PICAt. 

,.1.t • Elt.,.çllu d• poUno;:l• aU _500 w,_ u:clush• tOO 

(eam) "'~'*' 11 maior Y1lar de Refor6n'chl 

,,1,2 ~ EaUçll .. di potlnFia c~re•ndlda 1n~ra 500 ~. 

exclu.t~re, 1 1 kW0 lnc:lullve • 200 {diU:.,..tea) 

~z•a o lN lar Valor da Rt.tor6ncla1 

,.1,) • E1taçau d• pot6nc:ia e~raandld• entra ·1 .._,w, 
exctuahe,: 5 kW, tnc:iutve ~ 500 (qulnhentea) 

vez•• o. maior Valot de R.ehr6nci•J. 

6.1,4 • E1taçl!le1 d• '"otlnc:Ja c:~reandld• entra 5 W/0 

exc:l.u•l""• 10·kW, lnc:Ju•lv•. 1000 {mil) va:raa 
o .. ter Valor d• Rafarlnci•J 

'·'·' •.E•taçoe, d•.pot6nc:h t:lllr9r•ondld• entre to kW, 
axc.lualve 0 o·Z5 Wltnrh.o•l~•. UOO (duu mil • 
~tulnhentaa) vere• o maior Valor da Referlncl•l 

,,,,,,. E•t~çllaa do p~;~Uiici• .c:arrpreendlda iirntre 2S ltN; 
e~cluiiYe, • 50 fdto lncllnlvo • 5000 (cinco 
..lt) va:rea o nwlor volor de'Reforonc:l•l 

EST~$ DE: R.IOICCifl.lS.irD ~ DI FRID..&ciA. toa:l.UO'. 

-"' 
,.1.1 • E1UÇIII el.a•n •C':' • 100 (cem) Ya:res o n;-lor 

V•tor da Ratu•nc:ie, 

6.1,, • E•teçi!lu ctan• "D" • 200 (du:rern••) va:ra• a 
,...lor V~lor d• liefertncteJ 

6.1.10 ~ E:1taçllaa ehua •A~ ~ 500 (qulnhenta•) vezes o 
,..,.,, Valor de R•ferlnc:l•l 

6.1.11 • E1U~011 c:teuo "Eapeclel• • 1000 (mil) ••:r•• o 

m~lor V•1er de 1\ererenc:lal 
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,.1.1% - f:•taçau "' pC't6nc:la aU 21 kW, '"c:lutlva 1500 
(mil 1 qulnllantat) vaJ:al o rr-lor V1lor di Rllf!, 

rtnc:l•t 

,.1.1' • Eltaçau d1 po:~tlnc:l, c~raandlda antrt Z -kW, 

lf,g(urln a lO kW, lllC:IUII~o • Z.SOO (duu mi.l-1 

~ulnhantat) "''~'',a m.lor V•lor d• Rahrtnel•; 

,.1.14 • E•t•çau do pouncl• .!~ragndld• entu 10 kW, 

'anclutlva • 25 kW, •11clu•lvG • 5000 C.::inco mil) 

vu•• o ,..hr V.tar .d• Rofotr•nchj 

,.,1.1t • .Eill(iiSII d1 poUncl• I~Ju•l ou luparlor • :0 kW 
- no~ Cu te mi,-. qulnl'l•n-tu) v~ .... o ... i o r 

~.2 • O• nlorn ••Ub•l•cldot n• 'INnCiol'lld• Por tu I• M: 

31,/1)0 uh·urn.u a c1d1 nov• conc•u•o ou pum! ~110 
p~•Undidl, c:or•ld•nd• ltol•d.,..nt•, 1 O v•l~ri_ 
hr•nel•, 1 ••r eonlidlndo p•r• o c:.Uo;ulo. • o vlg•nt• 
ni d1t1 d• publlc•çlo do tdiUI. 

7 • A DEMNi~ a:: OISPCN181Litw:i: CE fi1D..RSOS- Ft~II'DS PI). 

CIERA SER F'EJTA DA stD.Il«rE FOM\o 

7.t .• No l;uo do l!lntlda~• •I•Hf• nl.o ewas:!.'tl!ln.U do •~rvleo de 
r•o;Jiodl fl,!l!lht 

7.1.1 -·qutndo o c1pltll •oct•l dt entld•de for l!.!!!.!. 
ou lup•rio_~ 10 i•lor do Clpitll mrnlnD o>:l!lLdo 

par• o ~r•ondlnvmto I ••tiver to.t•l"'"'tot 1!!, 

taQratlndo ou p'r_lvi•U, no• •t•u con1tltut! 
Yot, • lntcQr•llz!lçlo. 1U • dll•, da enttldl ..., 
funclon~nto. d1 ut&çlot 

1.1.1,1 • Prova dtt d•p6.clto, ..., btnco ou outra 

lnltlt~l~lo fln•ne•lre, da 0 no m!n!, 
rm, 50'Ko (ctnqiÃ•nt• Põi unto} do "!. 
lo r eorrupandente 10 ·c•p I til '" lgldo 
p1n o ~reondl ... nta. 

CDSEJWAÇ)th SG 1 antid•do p•rtlelptr d1 ~Mil ele 

U"n Edlt•l dav•r•. paro c•d1 ooa dotl••• aprou!!. 
t•r• a ln do ~op6tltG do" 50'1' (clnqu•nt• pGr 
canto) dG capital, doel•nçlo do c"""rcrnluo d• 
Ulllzaçlo d1 •~.menta do cepl tal 1or:lal d1 ... 11 

o v•t'or do e•pl"t•l mlnlmo niQido p•n c•da l6T' 

4o• """Iço• pret~ndtdoa (modelo l,.'th 

7.1.1: • Quando o nplt•l aoet•l for ~ 1o e"Y~It•l 
mlnlrm eKIQido p1n o ClfT1Jtl•ndtri>ento ou for 

l.l!f.!_!. 01.1 aup•rlt;~r, ... , nlo u_t!vor toi-1..-.nta 
lntegrallz•da, n..., prevl1t1 • au1 lntaoarlllz!, 
çlo u• • d1t1 da lnlelo d• funclon-nto d& 
••toçlo• 

7.1.2.1 • Prov• de d1pdtlto, 11m b1nco ~~ 

lnat1tulçlo On•ncaru. de. no mln! 
fi"ID 1 5o.!. (clnqi:iantlt por "c•nto) do v• 
lor eorrupondenta •o capit1l exi<JICII; 

para o ~r••ndl..-.nto, 

7.1.2:.2 - Oorn!natr•çlo de dltpanlbllld•de de 

'crldlto ·b&':'c,rl; ou d• <J•r•ntl• 'de 

flnancl.,.nto. hlt1 •tuv•~tJo doe!! 
R'lntOI fornéu~·ldal palu inltltuiçD ... 
própria• ou do tlnlnel .... nto concedi 
do polo hbtlc1nto do1 equlp...,.nto•: 

ele to~ a c..,let•r 11 velar do c•p! 

t•l r.'lllnc;rlonrufg "~ rubi um a~>Urlor, 

at4 atlr>glr, no Mfftl....,, o catai do 

ctpital axi<;~Ldo pau D. .rprundlmo-!!, ... 
7.1,; No eno d• anitif•d• itJcac:u"tánh do ••rvlc:o ·da ndlodlfu-

!!!!i 

7-'!~1 • Quando o c:tpltat''toc:l•l tohl,..nta lntagrallz!, 

do for .ls.!l.!.!. .ou lllper lo r • &ama do• valaru f! 
:udo• na Porur{a toe n• 316/U, ptrl ceada ~da 

,,;..,lÇo, ac:~11dda' da quantia ailglda para 

o novo «rfft' .. ndi~nto, 1 U!tldtd;. flea hanta 

d'1 d11m0ri1traçla da dilponlbllldada da r1cur•o• 

ftrUfiCIIII'ol. 

7.2.2. Qu1ndo o c•plt•l •ocl•l for~ •o c•plt•l 

mrnlnD •:dgl.do P•r• ·o .....,.r•endlrNnto (ucolher, 

uw. dit opçtl•• •b•lxo lndlc•du)'r 

PRII>oEIRAI •l prov1 d• dopthlto, ..., b•neo ou ..., 

outro tn•tltulçlo Un•nc•lr•• d••· 
no mfnlnD 5D'Ko (clnqüont• por CO!!, 

to, do vdor corrupond•nt• do C,!. 

pltll nlgldo pu• novo ""'nond! 

•l mln~t~ d• 11tençlo.do1 ·~".!. 

~ltuth.o~ p._r. _•l,ov•51o do up,it.t 
tocl•l. 1 •or II.O'O!nttdo de,..,, o 

v•lor ~•cu••rtO p1n o novo -:!! 
preendl~nto, n• qual eonatv qu• • 
tua lnceQr&ll:uçlo total aorl •f!, 

tlvid• 1tf 1 d•t• pr~v!1t1 p1r~ • 

•ntr.•d• - fun~lon..-.nto d• ••t!. 
çlo1 

~~ a) ptav• d• dep61l ta, 11m R!&nco ou O!!, 
tre lnatltui'Wio tln•n.::elu, de. no 
mlnlm:~, Smlo (clnqi:iont.e por unto) 

-da valor eorreapon.dente •o e•pttel 

exigido p•n o no"'o '"13"•,dl,..!!. 

• •• 
11) lllemonatr•çlo do -dlaponlbllld•d• de 

cddlto '-tnchlo ou di guantl• de 

flnancl.,..nto, hlt• •tred• de 
dac:un~ntoa fornacldaa p.taa tnn,! 

tutçGe1 9r6prlu ou d• tlnancl.!, 
rr.nto eone•ISido pato flbrletnte 

doa equlpltl'll:lnto•, da fom. • t'OI,!! 

pletu o v•lor do capiUI nwne-lon.!. 

~o no 1Ubltem •nterlor, •U •ti!!, 

tlr, no rnlnl~_, _o toUI do t::lpital 
a>:IQida para o ~roandh,.nlOf 

).5 • S•ndo a proponant• ,..... fundaçlot e>:aeut•nte do ••rvlço 
d• radlodlfullo ou nlo 1 • cQrr(:lrov•çlo dos recunos P.!. 
dar• 11r feita do un1 d11 u<Julntot ... nolr111 

JR!IoEIRAr •) prov• de d•p6tlto.·~~rn banco ou out.r• ln!. 
tltutç-lo fh••ncalr• do, no m(nlfi"ID SO!Io 

(c:lnqi:iente por conta) do v•lor correiPO.!!. 

d11tt1 •o c•pitll exl,;rldo pu• o --.r .. nd! 

nDI'Ito, '•· 
•)· dl!mOnstr•çlo d• dllponlbllld•d~·r~dl to 

••nelllrlo ou da 9•r•ntl1 de fln•ne-hr,.nto. 

felt• u.r.v•• de doclmtlntot fornecida• pe 
I•• ln•tltutçall prdprl•• ou de rtna~cr;: 
-nta concadldo P•lo tabrlc:•nt• da,a equ,L 
p-nta•• ou •tr•vfs do outro• aDio• qu• 
llftm:~n•tnm 1 cfn9llmllnhçlo do v1lor totll 

lllo c•pltlt elllglda p.r1 o 1ft11r•tndlrr.nto, 
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Sl:l:U'0\1 'p,., .... eh de,:a6auo, .,. ••u1co ou Olltr• ·ln.!. 
l.ltulçlo flnanrolro, do total dD vohr 

,eornlpOndantill ao capital ••ltldo pan 11 

"'ltroondlrr.nto. 

~ 0. flna~cl-pt,DI êern 01 fabrlC~ntn doa oqulp~~Nntoi 
av ei!Efl l~t;balocl:n.ntoa d• cr•dlto n~~.~:lonolt nlo p-od.! 
rlo'aor cor>tr•~!'{oa'por pruD •uporiGr a 10 (doi) '""'I 

1.1 ~A antldodo i'n·n' apronnur, 1m 'cCIIf'91-ntoçlo l aup 
propoato, o fiiUidro (Anuo Y), pon •• tina daa olfn••• 
a, ~. c, d, o, ... , d~ f 11 do 1rtl91 ,,. do ft1gul~nto 
do,-s.; .. ,;o,-d, R:'dl.cHfulla, C"am • re-d1çlo qu• lhl tol 

~•d• ,,lo O.cnto nt "·"7~ <f• %5 d1 ovtubre di 1?15. 

,_...........,., 
t.1 - P.r• •l•lto <fi pr11nchln.nto do• lun• 1 1 I 11110 An1110 

Yo c•n~tante do tt~m'•nt•rlor, • puponenu d1ver' 11!_ 
bor•r 11u1 progr-• ed11c1tJvo•, •rtlatlcu, cvltur•l• 
1 tnf•nn~tfvo•, cGrn obnrvlm:l• 101 prlncfploa •nunci!_ 

~01 no 1rtl9~ :121 da Canu_ltulçlo:"' 

10 -· DISPOSic;c:is f'~NIIIS 

10.1 • 01 doeU..ntoa d1werlo ~er ept'lllnt,dca. prer•rencla.!. 

,mlnt1 , em erl,lnel• J1glv•l• f•cultade 1 r•pradt~çlo 
fotoaUth~•' dnd• qu• •• cdpln nlem 1utentl.c•dn • 

l•gfv•hJ 

10.2. A •c•ltlçlo du propottn nlo l,..,_llear' n1 obrlglta 
' rhdada d1 outorg•, podendo o Edital ••r c•nethdo 

por lnt•rn•e da Actnlnlatuçlo, IJIIdl•nta ato do Mini!. 

tro 1111 Ccmunlc1çllll ADI tumcn do utl.jo U do RCI9.!!, 

ljllll-nto dOI $1rv1çoa di FÍ.tdlodlfuiiG, 1.m CIIICI 

proponent•• tenh.-n dlt'llt• a qualqu1r reol..,..çlo ou 

, lnde!'lluçlo, 

10,, .. Can•tat•d• falta ou lncoruçlo na doclffllntaçlo qu• 

aclln'9•n!-.a a propu te, o IXNTEl. pod•rll. eonecd•r '!'1 pr!. 

•• ~~~ ~tlll U dlu & propaneflte p1n 111prl·h· 

10.,,1 - N..a Eatado• do ..._zanu, Acre, Par•. Ra.nd,! 
dia, Jrnep' I Ratlin., & IXC:IÇIO d1 auu C!, 

pita I•, o prazo pg,<flf• ,., de •t• ;JO dln, a 

crrlt•rta do t:ENTll.. 

1.0." -o Mlniltro •• Ettlda dn camunlc•çllel poder• lutorJ. 
z•r a Juntadt d• doeur.ntoa ao preceno d•• prapon.•!!; 

l"e 11 dltOITIIIIIIt' 1a11 feCittUdo, 

J0.5 • o Mln1 1 tre de E.tado du Camunlc•ç&li'uurva-u I f!. 
euhfade de", verlllce"de a eonvenllncla •• 1-.GYIIIdll Pa!. 
llbllld•de Uenlcl, outor11•r p•rrnlulo a~n~~l• d1 ..,._ 

propon.nu d1ntr."!' •a ~~~· •t•nd•r.:n h pr1111nt11 condJ. 

çiJ••· 

i~ ~ 
~· 

hlO Pl'l8entl lnat~nto p.artJcuJar. 
acl'l--.. o-QJttratad·• oa. outor&ant•a • nelproe~nt• 0Utor1ado: 

adt..,~ .r.OIIie&GOa c QU<t.llttcadoo, ontr.. 01 quato to1 dtllboraoo 
conatttutlr u11o aoctodada per cotos d.o NOiponaabllld•t'• llMllo.Js 

•no• tera.o11 ao o~c: ... tgo t.c.~~:lalatlvo,_nl 3.7015, ele 10 de Jarutiro d~ 

ltlO, qu" co roaori. ~loa ooto.tutoa ~octuadoa. 110b ao ac&uhnao 
cl.Í.uaulao: 

1,1, CVSIST DI: AUIIEJDA lfET1'0, -~rl.aillil'O, ca.ado, proi'a•IOI"' 1 
41MPn:>•.ÍriÓ, l'l.llldenttt 1 doidetllado na cidade dO RecUe 
ll:1ta.SO do PlrnN'Ibuco, i. A.Y, BO« Vlag:on~, ll&,lpartlfi'M!nto 
~a.t. ldit!cio Ubatuba, ba!rro di Doa Vlaccm, ldenUdad• 
nt. 421,421-SSP/I'E 1 ClC n• 003,0110.36~-53; 

1.1. HD!IlQUr: IIORS'!J:UUMN DI: AUCEIDA, bral!ill_iro, 10lteJro, 
unlvlr.1tÚ10 • em;:iritãârtO, reald1nte • do111ie1liado na 
eldadl do flleU'e-I'E, li. Av. nez••••te d<l" A.&o•to, n• 1070 
bairro de Parnarn1rim,'ldenttdede n• 055~2943-5-SSP/Ft.J • 

"CIC n' 371,333,494-34; 

1.3.; VALDPlo\Jt IIII: Allll!:IDA METrO, br&llt1111"0, 19lteiro, Un1vc-r 
llt.Írlo • CI'IIPr-tlirlo, reeldlnt• • d01111c1Uado na eldaciC 
do Recltc-PE, i Av. De:&ea•ate de Acoeto, nt 1070,ba1rro 
di Parna.1r1a, ldentJd•de .n• 1.653.357-SSP/PE e CIC nt • 
508.2150.024-57; . 

1.4. MARlA'GAMn:lU.A Dr.: AlJCEIDA, braaillllra, aolte1ra., un1V<~:r 

aitárla • elllpr.oár1a, ND1dante a d01111.c1ll•C11 na eldll(!; 
do llactt•-PE, i Av. Daz:eaaete de Aaoat.o, n• 1070,b .. ~rr-. 
de Parn&n~Srlll, Identid•de no 1.960,S"'_Q-SSP/PE o: CIC nt 
31!J6,703.72"-"'• 

!.S, ISAB!.U. CORunHA DI!: ALHE'XDA, brQ1ldfa, lloltclrll, Un1 
vorl1tár1a • e~nprCia.Í.ria, reaidonte e cfon~Jc1Uada na e! 
dadc: do Rec1te-PE, i Av, Dez:oallflte dC:·1-.aoato, n• 107t•: 
bairro de PDrnamlr1m, Certidão de Haadmanto nl1M t 

65.358, reciatrada i.• rolhas 260v do~·uvro 77, 
, e!plo do_ Ree11'e, D1atrfto da várzea e C I .:: ,,;,. 
S39.3!t3,79<11-68~ 

2.0. M DEHOHIHA.ÇXo. SEDE I! t'ILIAIS, 

2.1. lf. aocledad• 11rá no-..ada pela don0111naçio de "'K{iSICA nt 
LTDA':'• 

1.2. A aode •octal 1'1ca Utuada i. !tua Manuel ~l nf;~.;.-rz
toa1rro do Canao·, n••ta cidade do Olinda, Eatado deB-.i-
niiUIIbueo. '•o.;.,.,~ 

. . - ~ 
2.3. A *ll'e!edade, Md1ante dellberaç~ de aua ad111ln11 • · ··~>io, 

· podcra 1netalar t111a1e, e•cr1torlo• ou C!Xt'cut'lu 1~•111> 
Cltivldadca •• qualquer parte do territÓrio nac1c "t-1, 

3,0. DO PRAZO I]_E ~O 1: INfCl"O DAS A'r:IVI~-· 

.S,t,. A aocledado tCIII 'pruo de c1u.raçiio por -tempo 1ndt'tll'r.1n! ... 
3,2. A aoe1•dade poderá Iniciar au•• l.t1v1dadea IIOdtata ou 

1 .. d1atücnt• apÕa o arquivamento de aeu ato conat1tut1 
vo na Junta C-rc111:1 do E11:a4o de P•rn...t>ueo. -

4.0. DO OB.Jl:TIVQ SOCW 

A.1, A •oel•dad• toa por obJet1Vo a 1natalaçiio a exploraçio 
oOtHrclal de •ervJço de rad1od1tueão; e111 quataquer IIH 
•uaa aodaUdadea, de acordo cem o• atoa de outór&;a· d_e 
autorlzaçGeo, pe"'iaeÕ~ta ou conceeaGea_qu• ·venha· a 
obter do Governo Federal ou ao-diante a trana:re~nela d! 
r.ta dlaaa outoraa, quando autor1z.adaa pelo Poder Cone• 
dentG. A 1xccuçio doa •c:rviçoa de radlodU'uaio, ter': 
ttnolldade ccíucactonal, cultural, Jn1'onnattva e I"CCC:II"'a 
uva, be111 co110, auba1d1•r1Qcnte, a e~loração da publl 
e1dadc ou propa1anda e0<11ere1a1 ou 1n1t1tue1onat e pl'OIIÕ 
çio a c~~tpr.endlmentoll de ~owa af'daucoa. -

4,2, 0 ÕbJottlvO IOC1Cil podcriÍ. ICI" •od11'1eado, IUIPliado OU l'CI 

du:t.1do, .,.<fiante dellberaçiiio doa aóetoa, obo-dectctÜ 
obvt-ntc. •• diapoaJçÕe• nol'lftl.tivaa perttn.ntel. 

$,0, DO CAPITAL IIO!iji~X E b4 WP!mSUJLlPAJ)J: DOS :IIÔClOS 

5,1. O c•pSt~l •ocll'll i de NCzt: 4,0000 00 (quatro aU <:NU 
·d,, novot~~. dividido e• 4.000 (quatro .,11) çotaa dt:t. v! 
Jor no.dnal III• NCzS 1,00 (u. crucado novo) -c;ada -., t 2 

• 
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t•l..,.nt• •ub11erHo • tntcari'IU&ackt u• .,otcla. corrent• • 
h&al do Pala, l.>tlotdee•ndo aua dletrlb\ltçãc): . ..ntre oe •i 
CIOII ,i, II~I.Uintc· dhJ'lOIIIÇio~ ' 

a) o •Óeio CU3sr D!: At.MI'!IDA Nf:'M'O, ucular de' 3.200 
(três ""ll • duunt••) cota11, no valor- d• l'i'Ctl •••••• 
3, 200,00 ( tri• 11111 • du1 ~ntos er~,~udos novo a), reali 
sa n~•t• ato • totaltdtu:!e de sua aubBc:rJçio ~,. "'oadã 
eororent• e leefll do Pais: 

b) o BÕCIO HF.I1RIQIJJ! BOASTE!""IINW DF; AI.M'!rDA, tHul11r de 
2(10 {du:~:enta$) eotas, oo valor de HC<:S 200,00 (dut.on 
tos cru.~:adoe rwvoa), l"ll'All:;o., raate l'tO a totaliclad; 

da aua aubaerJçio •• 1110eda correnta • - • dÕ"'~: 

Cl) o sÓc:1o W'ALDDW'l DE A.LMEIDA METrO, Utuhr IIII 
(duuntaa) eotaa, no valor de NC'd 200,00 { dU'I: 

c:ruzadoa oovoa), rBaUza nuu ato a totaU1eorl~ 
. eu~ sub11erJç"o ~~~~ 11101da cornnte 111 legal d( l't'la; 

d) a "Óef" MAitJA CADRIEI.A DE AUII:JOA, t1 tui~r oh• 2l'l.' 
{clunntas) eotaa, no valor da NCdo: 200,00 ( duantC'I' 
crut.adoa novoJ), reaUt.a nest• ato a totalidad• ele 
au• aubscrlçiio om 1110eda corrente a. leaal do Pala; 

a) 11. aÓc1a lSA.BEI.A C'OftiHTHA DE ALMEIDA, titular de 200 
lduz:entaB) cotu, n'b valor de NC&S 200,00 ( d!.n:antoa 
cruaadoa novoll}, noalh:a neate~ ato a totaUdade de 
IIUa IUbllcriçio em Moeda corrente e lapl do p.Ja. 

· •• t. O Capital podará ••r au.entado uru. ou .,&111 ves .. , -.edl. 
anta a ••1c:Üo dll novaa c:otiUI a aore111 r.ali~adaa e• ,;;;; 
eda corrente e lotlal do Pa!a, ou pola incorporação cii 
bena paaalvolc do avaliao;io pecuniária, ou ainda, atr~ 
v~a da convcreio do paaa!vo o da apropriação do r.••.!' 
vea 1naerlt ... na contab1l1dado aoeial. 

S.3. J.a cOtall reprc:aentattvaa do eapttal •oc1al, sio inaUe 
návets a irJ.cauclcmivlia ia elltran&elrol ou paaaoaa Jur! 
dlcaa. · 

S.4. A r.aponaabU1dadc doa aÓciOs l1a1ta-1Je à totalidade: do 
eapltiol aoc.lal, e111 obecl1inela ao qu<:~ deton~ina o arUao 
aeaundo, in tino, do Doc:rtto:~ Laaialatlvo n• 3.708, da 
10,01~191,, 

6.1, O= oon-!'ratante• eleaera nestll ato, para o care:o d11: SÓ<::lo 
Corento da =oe1edade. o coHata CUSSY DE. ALMEIDA H&t'TO, 
o qual, d1spc:n•odo d' prestar caução, :'1ca deade 1011:0 
inV1!1at:Ldo daa corr~:~spondentea atrlbu.tçõea •• 

6.2, A. adallnlatrao;iõo da aoe1ed~o, be111 •omo aull "PI'C!II~nta 
çiõo, aUva e pll.flstvamcmte, "'' juÍzo ou - '!'a dele, e0111p; 
to; ao ~lÓCto-Gerente, ao Qual 1neurnbo s.e1.1;1 todo& oa ri 
aoeloa o lntarea=ea &«1a1a, podendo, e~to':.anto, outo~ 
cor poderes a teree1ros p,ara aaalnar por~·-,~e. 

(i,3. O SÔ<::Jo-Gorentc:, quando- no e:~~:ereieio de auaa atril:lu1 
çÕea a na IIOdid& CIR (lUe pemttJr a lucrativld&dll' dOa ne 
aôeio• aoc1ab, :rari juo a Ultla renruneroiç«O.. onen••l• a tT 
tulo dC! prÓ-labore, atô- o Umlte llláx1ml).'penn1t1do peli 
Lea1alaçio do X~~~poato Sobre a Ren~a. 

. ~ 

6.4. I) SÓc1o-Oerc:nte .i 1111pc:d1do de, Bill nome da aoeiedada,e"on 
e"drr avnt•, f.l:v'lfi:·"'"' <>~.• q•• .. J:O•:o.M.!'" (!r•-:-t. d" -c-'rant.tai 
q~te alha1aa ao" lntereasea ,.oc1a1s, poaa_._.-,- ~a.rra~ 

ÔfiUII OU SUSCitar t'OSpor]SIIbt11dadr.ll .à Í!PIPI"eBB, 

7 .0. DO EXEitCfClO IIQÇ~ 

?.x. O axe~fc,lo aoelal eotncldi:rÍt c0111 o ano c1v11~ 
aeu 1nic1o li priiiiC:iro de Janeiro a tel'IIIO t1nal • .31 de 
do,.;a~ro do cada ano. 

1.2. Ao encorr.,.ento dt S::&da tll.erelcio aocial, aerá procedi 
do a Wll Balanço Geral da& atJv1dadoa deaenvolvid... pi 
la soe iodado, deatinado à 11val1açio ·da seu deall!lllpenhÕ 
econÕIII1co, oportunidade e• que cada sÓcio participará 
doa Maultados porventura Obtidoa, propor<:ional~~ente à 
ras~ettva part1e1paçio no capital aocial, 

8.0. DA CAUSA llOftTlS oo_ tm'l'I.~ DE SÓÇlO 

8.1. A -">Ciodad•, am paaa cont.t·•tada com pra1.0 de duração 
por t•nopo 1ndotonr1nado, nio aa reputará d1•aotv14a na 

h!pÓteae dt taleetnwn~o, rcot1rada, au•enct• ou tnU.NI! 
çao ~o qualqut'r doa •·~c toa, 

•• 2. 0• haver~• do •Óeto prerworto, interdito, auu·nte ou r. 
t~r•nte, oeO<npret-roa1Y1>11 di! 11u11iJ cotaa de CIIIHtal • doi 
c:rCid1toe evcnt\.llllmente tn.scrtto• 11r1 aeu lavor na conta 

'blltd&de •oe:lal, 11erão paeo• a ••u• herddroll ou •ueoi 
•or•a, en1 obcdtêneu. à h·gtal•ç•o CtvU p!!rtlt'lc.:it•,nÜ 
condtçiie• u:pre•••lllente 'nt•belecldllll pdo art1ao "'S 
da Let G,<t04, de 1~.12.?&, 

•• O. DA3 DISPOSICO.&S é~J;S 

9,1. lata aoeiadad•, eon11t1 tuicla aob a toma ele aoeiedade 
por eot.u de reaponeab111dade limitada, ac:r~ reaJcla P.! 
1 ... dJapoa1çÕea do Vecreto Lea1slat1vo n' 3:.'708, de 10 
Janeiro de 1919 e, suba1d1ar1anumte, prlo comando nor 
,..t1vo expnaao na Lei nl 6,-404, du :t5.12.1t116. - · 

· •• 2.' A locledade. 'P,Or todoe 011 •oua cot1:1jaa, obri&a-se a 
CUfllprir u Lc:ia, ltee:ula:nentoa e fna'truçÕes viacr.tc:a ou 
que venh&lll a vt~~:o:ar. reterc:ntea à &ltecuçio doa aoJ"V.! 
çoa de rad1od1t'uaao. 

•• 3. Nenhuma alteração contratual ou eatatutária,J:Joderí. ••r 
realizada at111 prévia autor1zaçíio do .Mtn111t.r1o daa Co 
..untcaçiiea. -

e • .a. Os edm1nUtradorc:a déverão aer braaUairoa natos ou na 
t1.1rallzado11 hâ a~aia do 10 anoa e a 'aua 1nvest.tdura noi' 
Carco• ao111ente poderia oeorrc:r depois de t.cre111 aidp 
•Provado& pdo K1nlat.~r1o daa Comu_n1e~çõea •. -

i.5. O Foro co,npatente para eonheeer de quaisquer de111andas 
relativa= ou conzequente& ias d.tspoaiçÕ<es deste Contra 
to do Con111t1tu1o;;o de aoe1ed.adt, •~râ o da Comar.;a dÕ 
Olinda, E•taclo de. Pernambuco, renunciando oa éontratan 

._,tca a qualquer outr!)o p_or .,aia priv1le~~:1ado que aejs.-

• •• ri. Oa S.ÓcJo~; <::e>thtas a"'Jona nollleadofl~<r.~U('.Icado~ ,1 •:-: 
r"'"! p&l·a oa e:'olt.os do rct&lsu-o do c:o111ére 1 \.o . 
estao incursoa am nenl'lum dos crimes provisto "' ~ l.< 
que o. i111peçam de exercer ativldade lllereantU. 

Pelo proaenta inatru-.ento partlc:ular 
acha:n-•e contratada& as partes a aacutr no~naadaa.a qu&lit'icadaa, 
t1tu1area da totaUdade d ... eotaa •• que •• diVido o capital •.! 
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c:tal da "'JIOSKA nt LTOA•, aOipNa• c:ol'l in•d• aodal à !lua Manuet{ 
•o~a. n• '!11:2', batrro do C"ar"'''I, r"teata c:H'In<:le ele OlJnd•. r .. t•<lo_ 
da ,Pam-.t.uco, 1naer1ta !'lO C'GC(Hr} aob o n• ::><C,;H;9,409/0?0t-7G , 
-<fnatltu[da atnv~a do:o Contrato ar-quivado na .lunta Comu•c:1a1 o.lo 
E~t.do dco l"omao4bueo, aob 1;1 NIRC 2~20.0~S..l~<t,1, •~'~ 1'1 dt ,mar.;'? 
de 11119, lato pouo, aut.orlzadoa pela leUt1m1dlu1e av1d~nc:fada a 
ltp!cra!•, 6el1bararlllll oa cont.ratantea alterar o Cont_rato Soel.al 
da ••nc1onlu~a aMprt••< para mod1t1c•r a ad<atn1atração Cla aocia 
.~ada. tudo .ob aa a\:&1.11ntu clâuaulaa: -

0,0, DAS PIJII'tl"$ COH!'RA't~S 

0,1/CUSsY DE AJ..MEIDA KttTO, br••11c1ro, caaado, prote1U10r 
a •mpua.Í.!'lo, "'aidomta e dom1c1Uado na e1dade do lf,!. 
t;1fe~PE, a Av. lloa~ Y1q'"''• llll, aparta.'IO•nto So.c, .Edlfi 
ciO Ubatuba, bairro de lloa ViaaeM, ldent1dade • nU .. erÕ 
421t.,C~1..SSJ>/P& e CIC nt 003.0,0.3&C~:!o3; 

/ . . 
0.2. JIIJfRJOU& ~RSTELMA.ItH O~ Al,_MEIDA, bras1lelro, sol te.! ro, 

un.lver•ltar.lo e rmpre11ar1o. resldent:e e do_mle111ado na 
, c:t<lad~t do ftecU't~Pf:, à Av. Duus~t• de Aao•to, n•1070 
bairro de Par-nat~tlrlm, IdentJdade fll 055<C21t43•:!>-SSF/ I'IJ 
e CIC nt 371. 3.'!3 ,<19<C·34 ~ 

o.:v.'VA~DU.Jt PE ALKE~DA HETTO. braslldrot aolteiro,un1ve! 

• :!t:~~;e:~~=~~:·r~:~. r;:!=!~!~. e d:":~!!!7d~. n:07~td: 
ttatrro de PalTiamir./.!11, Identidade ne 1.653.3S7~SSP/PE e 
e1c n• sos.~ao.o~-t·117: 

o • .c/MAR~ CABIUELA D~ AUfEIDA, brasileira. aoltdra,~ntv~!: 
dtarla e e-wl'(laaria, reatdomte e dom.lc111ada_ na cld!. 
de do Rectrc-PE, à Av. oe:eaaetC' de Asoato, n• 10'70 , 
bairro de Parnamtrilll, Identidade nt 1.96tl.s.cO-SSP/PE • 

.CIC n• 386.703,7~c-87; 

o.s(tSABE~ COitlNTHA DI!:.AUU:IDA, bro.atl.etra,.;aoltelrs, un1 

:::~;:r~:c~,:~:;:'r!:: ~::!:::~: :ed~;:!!~·~: ~~.,~7 
bah-ro de Parn..,.lr1m, CC'rtidiiio de N'ssciJM:nto número 
ISS.aae, rcaJ.atrada i• Colnaa 260V do uVN:. 71, no nount 
clpso do Reci:Co, tHatr1to da ván.ea e . c· I C nú..eri 
Sli .3i3.'7114-61!.. 

1.Ç. DA AllMINI~M.CX0 SOCIA,L 

I,J, os contratante• e'lc&elll. neate ato, para o carJIO de- s§: 
eSo~CC'rente da aoctellado,_ o cotiata lfERRIQOEj BORS'lf:t. 
JIANM DE ALMEIDA, o qual, dispensado dC' preat r c.auçio; 
C_!.ca dC'sdc lo~o JnveaUdo dA$ corTe-s~ at~ 
c;on. O<f'NTE.\.-

1.~. A adm1ntatraçio da •oc:1edad~, be .. co1110 aua ~presC'nta 
çiiio, attva ~ passi.V&IIIent~. 11:111 Juf~o ou :tora del~,eompi 
t! ao SÓciO-&C'l"er\te, ao .;uâl incumbe aertr todoa os n1 
coc!os e 1r\teresses a~c1at•, podendo, entret-.nto,outo,!:. 
aar poderes a terceiros para USlr\ar por ele. 

1.3. D Sócto-cerente, quando no ,.xercic-1o dC' aus• atrlbu' 
çÕea • na Medida em que partlltt1r a lucrattvtdsde do. 
n~&ÓC1oa soc1ala, tar• Jua a urna rc~uneraçiiio 11en.sal, a 
titulo de prÓ-labore, até o U1111te .,i.x11110 pcr-tttdo p11 
Ia. le&1111aç,;o do I .. posto SoJ:)re • Jlenda. . -

1.4, O :!lócto-cennts é t.,psd1do de, ,e111 nOI'I!e da sociedade , 
cont:ede:r- avat.., :t1ar'IÇ&8 ou quaisquer Upoa de 1aranU 
... que alheias aoa ln.tere8at$ aoc1alll, posaa~~~ c:arrC 
tiU' ônua ou ausc:itar re-sporu~abtl1dadea à uop~••· -

E po~ ••t•re• •••t"' aju8tsdo• e contratados, f1SC'~&II'I <fattlo 
,&l"a:tar eatC' tnatrulll•t'to •• 03 (tr;a) vtaa de 1,;ua1 teor e toma:' 
o qual d•pota de 1"tr111sdo pC'lo.t contratantes e por 02 (duaa) tea 
teaunhu tubéo 1dÕneas • Juridicamente capan•, aerá- •"PJIV•dÕ 
na Junt• Con>erclel dO E8tsdo di' Pemambooo, per• qu., prodi,J:r;& os 
dl'ae.;Sadoa a:teUoa Jur!dto;-oa, 

OUnda~PE, ~O: da .,,rço ~e 1989. , 
; . , ,; -:/ I • , . ~ 'J •, 

• 1 ..f,~-- ..,.,_, .....,...:2 "'"o~··-~·~··-~· .. . f . _ 
CUSS'i DE ~!DA NE't'TO ;J'.). - -

... ·'~r'/ ···,~ 
~·{·o<', .r..,.J.j,.,,~ ~ ~'·=- -·· ,;:.,;· 

JSAatt.A CORIN'fHA OE AlJ'IEIDA 

1.0. SISttKA. DI!: l'JW(SXI!I:!I.l:O 

Tendo •m v111ta que a cidade de OLINDA ot.at'i a1tuada um pouco 
act•• do n(val do mar, 1reflloa 11nplantar noaao al~~:U:ma de 
trana.-1asiiio em &l&Uma elevação ext11tcnte na periferia da c1da •. . . -
Levando~ae e-111 e_onaiderao;iiio que .,,.. d1reçÕes Oe11te, Noroeste • 
Sudoeate, o n!vel médio do terreno ae torna :relativamente al 
to ('70 .,..) •• eonatderando-ae QUe a altura da .,ntoma em rel'ã 
çiio ao nlvel do ~~~ar dever;, stlnatr oa 'O a 110 me troa, utU! 
zarc.,os um trananotaao:r de 2,S kw de" potênela de ea.Ída Junta 
aente com u11 st.stc-~na 1rradt"!!"";e de- a:anll.o 1aual a 2,09 V'):r.ei 
a:t1JO de atina.lrmo• ali condiçõeS mÁx1111a• da alcance da Claaae 
"S., para o contorno de 66 dBu. 
Pelo acima expoato, tor&a~ escolll.1doa o• SO&Uintea aqu~p&l1en 

~-~ -

l.l • 'fllMISMZSSQR: 

1.1.1. _Fabr~cant•: LY3 EL.EC'TRONIC LTDA 

i:~:!: =~~=:~rtca~a~ ;é!n~..; ·!;.sicu: 
1.1.3.1. Potênc:ia nomtnal: ~.5 J;w 

1,1.3.2. I111pedincla de saida: 50-ehaa 
1.1.3.3. Conaumo: 5 ICVA 

~. Demais c:aracterlaucaa no _catalÓ;:o do :tab:r1cantC' em 
anexO. 

I.~. IUSfiXA UtAA!)IANTE: 

1.~.1. Fabr1o::ante: tu.PRA INDÚSTRIA r C(lfÚRClO D.E Alrl'DU.S 
• L'tDA 

1.2.~. Moddo : l'M- O<C (quatro eie...mtoa) 
1.2.3 • .E'apeci1"1cações Técnicas !l•:::oicaa: 

1.2.3.1 ... olari'l'ação: cii"Clular 
1.~.3.:f. Canho: 3,21 diJd'ou 2,09 .....,_. 
1.~.3.3. Iepedância de entrada: 50 Oh.a 

:i!. O • IUS'I'EMA Dr P!WDUCÃO 

2.1. 

2.a. 

Self"Ío. c,OMposto de 02 estÚdtoa. Um seria d~aUnado à proararuçiiio 
• o outro oal's e;l"avaçõea de proai"OI'ti&S e de comerciais.~ 01J C'.! 
tÚd10ll serão equipado~ co~~o os &C'&tJSntes equipamentos baalcos: 

Dl conaolete ,de audto co. 10 c:ana1~tra~ ,b 4:Júd;; J 
(!e pro;:ramaçii.ol ~ 

01 consolete ds audio co. 08 canais de entrada C estudio 
do aravaçii.o) - -

2.3. 03 rcprodutore• d• aucl1o .,. :t1ta ••an.t1ea •• Caoc'tucho 
(astiidlo de pro&I'Uiaçio) 

1.4. D2- &~•vadorelll/reprodutore-• él• audio 111111 :t1ta lll8,il'\éttca ... 
cartucho (eat.ÍCUo de sravaçio] 

'a'.S. 02 &r&vadore:a/reprodutore-a de audto •• fita lll&a:nét1ca •11 
~lo 

.f.6. 02· toca dhcOS 

t.7. 01 pl"'Cell•ador dC' a,udto <!!atéreo (eatÚdio de prova~~~açião} 

t.a. 01 ...-ccptor de ~··Ho AX/fM (eat~dio d• pro;:~an..,çio) 

t..9 •. D~ -.tcrot"onea. 

.a.io .01 aq\l•l1udor ;:r&itco~ eat~reo (estÚdio de a:ravaçião) 

2.11 Ol cí.mara da eco astércoo- {eatÚd1o de Jr!&Yaçio) 

--2.12 01 d!st:r1bu1d0r de audlo e.téreo 
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l - 'I'~&!Oil PRIIICXPAL 

l.S. f'abrle.-nt41: LTS EIZCTitCfCIC L!DA 

1.2, tipo a/OIIJ. ltOélllOI .. • ,z!SOO-. 

1.1, tabrf,OMU: LY11 J:tze'*-IC Lt'IIIA. 

2,2. tipo w/ou -o4dOI 1M - 1000 - 1: 

3.1. 't'abricllrttat IW'RA INIIOs'l'ltllt 1: CCJMb.CIO DI: J.JitJ:BAS LTDA 

3.2·~ tipo fl/ou itodelo: lJI - 04 (04 .t ... ntoa} 

c, .••••• ,""!., •.•• 

IIIJsiCA bC L!'UA p~t.nda ofereear too pÚbUoo~ ~ pl"'poam.-;:iió total 
Mnte dltar-cnciada do que a:~~:ta'tcl atual-nto n& ft.ealão Matl"'JJIU tanã 
:.a::~:~:~: no antm~.to·, tua1~ à la~~:t.Iaçio vicanta a aoa rêq,ula.! 

•Jiplc-nto a provama-çiio' aat.râ f'WKUltMntada no blnô•lo: .W.toa a 
tntorwação. o • - • 

A parta aua1cal aorá, •• aua -.!orla, Cl'*POI'ta de .Úa1c& t~tn.ett 
tal popular a al'\idS.ta. -
A parte d'~t 1nf'o.r.açio aorâ baaeaéla o• notidu a P1"11•táçõaa d• ail:r 
viço• de; ,tipo: bo.ra cert., pr.vs.•io'do tc.po. PI:'OJ:raaaçio cultun.i 
.. 1tapao, ate~, · 
A aaautr é apreuntado ua1 aaboço da pt"OJ:ra~UÇ&cl que ICllsxCA nc t.tllA, 
~tandeo of'erecer aoa ••WJ ouv1ntea, do ae1unda ~ ,aexta-t'a1rar 

..... 

oo:oo· 
08:05. 

OSI:OO ..... 
10:~. 

10:0$ 

P a O G •·A K A t: 

... DIA JmSJ:CIIl. 
IIÚalca .;tJUtru .. ental aua'fll piu•a o aau daaper1:ar, 

Dml~ C SERYtÇOIJ 

lla.OOlAI; IIIOR'l'AIS. 
JI:Úa1c• lllelOdloaa do• arandaa COII!pOal 'tona. 

lllJ'OltiU.Çbz:s E IEJIYIÇOS. 

IUl.CDIM- DOR!'AIS (cont1nuação) 

l~çbu E HltYiçoS 

ICOSICA POPUI.Ait IKSTIMG:Ift'AL -
ll'aa adação do ..Ú•:I.C:a popular llraaUeira • 1n~rnac1.2 
n.l, ell:ecutada por OINl.u•atr•• ranOIII&d ... 

~llo E ÍU.VlÇOI 

llltiiÇA· P01'ULAa III'STIMI1ln'AL (continuação) 

li tOO 
U ;ceio llÓSlCA P0PULAJ11 .tHSTIWM.DI'TAl. (cor~UnuaçàoJ 

UtOO Ilrf'O!IXAç&!S E SEhVIÇ03 

11:05 ALKOÇO JCUSICAL 
$cleç.i.o ela c::liaalcoa Uadr-oa. 

1.\:00 llfFORKA~ts J: SEitYIÇOS 

UtOS 
:14;00" 

14:05 

1$:00 

1510S 

lC:OO 

16:0$ 

1'1:00 

11:0$ 

18:00 

18:05 

1S:OO 

ao:oo 

ALMoço KU:SICAL (eonUnuao;;âo) 
lNFORMA.ÇaES J: IIDYIÇOS 

IIÔ:SICA J'NsT~MCEJrtAL lmASILEIIlA 

'IJff'OftMJ.Çllrs Z SEJlVIÇOS 

W8lCA; IKITitliMEH1'AI. IIRASli.ZIM (conttnuaçio) 

' Iltf'OitMAÇ,OU Z Sr.R.VIÇOS 

éiCA. lftiS'l'ltiii(Dft'AL BRASII.ZIM· (continuação) 

D'FORJlA.Çll!:S Z S&'llYlÇOS 

.:isiCA Illa'fMIKI:HTAL aAASILUU. (con.t:lnuaçâo) 

IitP'OIIIW;llES J. snv:IÇOS 

.OSicl. PAJ!A Pr:QUEIIOS ltECIJft08 
!loloa 1natru~Nntata 

utJW~SJ~tsltlo DO 110riCIOSO ·JlA, blf 

"""" .... 
21 (00 DrfOIIICAÇISn E lmlYIÇUJ 

21 sOS CCiffCEllTO (e,ont.UWaçiio)~ 

23:00 

23:06 

2.111:00 

oo:os, 

02:00 

IlmWillÇlla. z S!:RYIÇo:J 

Misoa .IAU DO ~ 
J)e;af'U~· "oa ~~~elflorea conJuntoa da · Juz. do·.undo 

~NIAÇlSE& E UJ\YlÇOS 

·MJ.80a.·-.IAZZ•D9 .IMIOO (C«Jt1rn>açio) 

:uáoltKAç&::!!. r: SUYiços
1 

A ..JoVD( ~SICA aotllmJCA 
MÚa1ea roainttca pua o ••u til!l df•J'I01ta 

~ 

083: Ao!' sábado& e D01111nr.o• o 'pro&rUia li6slc.\ . PARA 
, p~ IIJÇlnOS, ae ~·t-:n>;~e,r; até·a• 20:00 fi&, 

. iw'fiitiÍiaât(p ·~ H eotm'mJIÇlo 
DA JI()CIEOADJ: DflfOfiiiifADA. VILJ..A DO C0N1JS 
h LTDA. 

,,_19- preaanta 1nat~nto p11rt1cular, 
achu-aa CC)ntratadoa oa outOrJ:vtt•• a rec1procu:a•nt• outora,adoa, 
.adianta ~adoa a qual1f'1ca.doa,· antn o• qua1a t'o1 -de11beor&do 
conat1tu1r U81& aoc1~da~ po~ c~t~ c;t• I'Ciapon•abUld.ada Ualtada 
noa t.rwoa do Dac"!to Z...&1alat1ve nt- 3,70f, da 10 ~· ;:f&ndro de 
U~t,-.qu• ... "'ara.pdoa_ eata.tu~.pact~doa aob .. aaau1otea 
clauaul-1 

1,0, DAS P.Ain'a ~TA!ft'ZS 

1.1. PQICnfCOI DA BILYA IIOUIItll., purtuauêa. éaaado, a .. pr-oeárso 
raa1d•nte e- dOM1c1Uado na cidade do k•c1f'a..J'E, à ltua 
d .. Calçada•, nt 1'14, b&lrro da .sãO .Joai, IdentidadCI n• 
Vl5147t-E-SE/DPMA.F.a CIC n• 001.019,1574·'53; 

l.t, ·iiUAS'I'iJõ 'ttiD:IIlA CAV.u.t.t.m'J:, DraaUai~ .. -c~~do, 'aapr. 
· · airla, realdente • d0111CU1a.,o, no riln1clp1o de Olinda T 

.!atado da PeJ:'I'laJIIbuco, à llue K•rla 11a.oa, n• 127G, apart• 
Mnto. !loOl, lla:l.rro Novo, Iden~ld•de n• 1.118<1.128-SSP/PE; 
CIC nt 33P,874.904•a7 

:~.a. !~~-~ z!~!!t!~~~~:r:s!:~~~P~:::·olln:i 
!atado de Pernalllbuco. 1 Av. llelr• Mar, n• 1231, lalrro 
lfoYO, Identidade nt 1,&42.149-SSP/PE • C I c núaoro 
3U,029,1111•~o.c. 

(',.O .. ·l)A DDfOIIINACJo, SI!Dit 'I: PILL\IS 

1.1. A aoctedade •eri ftOM'adla pala· dane.lrtação ~-:a-nUA DO 
COIID& ftl LTDA•. 
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a.:. A ·~ote aoeh•l ttea as.tuada • ltua O•.dnl• .da ll'~lllbM , n• 
113, bdrro do varadollro, naat.a c10.da da aUpota, !!:atado 
•• Pam~bueo, 

2,.f• A •O?~•dada, l!edlanu ddltl'tnç~o de 111.1& ~lnhtrao;io; 
podu•a lnatalf.r tiUata, aacrHorto• o1JI ••ct:llt•l" auaa 
aUV1dad•• ""' qua.l~tu•r pa~~· do tcrr.1t.Ó~1o. ~lon•l• 

3.0. bO PltJ\ZO DI: DUM!tC~Q 1:: lNfCMJ QM;_ i!.TA!tll:lf.J,Its 

3.s.'~ lloehdadc te• prlll!.O d~·l:fur11ç-io por t111~po indcta•lm.do. 

4,0, DO O!lJ.ETIVO SOCJM. 

<f,J. A aoctcdad• te• por ot1Jet1vo a 1n•uhçliio ~<:i-o 
COI'I•retd de aorvlço de :r..SlocU,tuai'o, &III qua111qucr de 
IIUaa IIO~&lidlld•a; ft acordo eqcro. o• atoa da óutoraa d• au 
torh:aç<~••• perwl .. ;;,. ou conce••Õea q\UI vanha a obter 
do c;ovarno J:•dor~l 01.1 ,..dUntt a tr•na:C'.sorincla dl"'ta 
,d•••• OU!or«:llo quando autorlr.adaa pelo P<Hl'er Concedente, 
A elf;eauçao do• u•rviçoa de r...:ltodit\laio, tcri ttnc.Udade 
odutae1onc.l, eultural, J.ntoMQtlva • rec:rcaUva, be• co 
110, aubaidtar.t ... ntc, a axploraçiío da, pUbUdd-..:1• ou prÕ 
P.,anda coacrc::lal eu lnatltuolonal • p"'-oç&o. • • ..,.,..eR 
diMntoa de llhowa a.rdatJ.ooa, -: 

4,#~ O obJot.t.o aoe1al poa:u-.á cel"--ditSc~tkt ··-~lla.to ·ou · ~, 
du~:otdo, '"diante c14111b•!«.Qio 'Uia •ÕC~c, obod-.ci,..';" 
o'bvl ... ntc, .. dicp~1Qoca no~t.tv• pert1~tca.· . · 

&o O o ~ CAPI'J'AJ. SOC:W. f ~ ltl:SPONS.Un.:JDAR 1!95 861;:1011 

5.i. o up1tal aoeial ,i; d~ !(C:r.i 4.ÔOO.oo C ~.'tt?"•1~ er\lr.a~a 
.novoa), dividido el!l A.OOO•(quatro"Mil, ~otaa do valor no 
•1nal d• KCzS 1,00 (nWII CnJ.tado novo) c:ada u-a, totalll'eii' 
aubacr1to • inteeraU.t"do •• aocda.correl'te c le.~~:al dÕ 
Pala, obodec:C'll.do aua dtctrtbu1çio entre oa aÓC:1oa i •• 
a•dnte dtapo11:lçiiol · -

â) o CÓc.to DOHIMios PA s.tLVA-IfO!lEIItA, titular de 1,360 
(bu.. •11 ti"CZIHitaa c ••a•enta) c:ot .. , no valor 4tl 
JIIC"cl 1.350,00 (I"IUIII a11 t"z<~ntos • ao•acnta et'Uc,doa 
~YOa), z-ealha neatc ato a totalldadt- de aua. •ubac:rJ. 
çao· -·~~Qeda corrente· • 1•&:•1 do Pal.a1 · 

b) o aÓC.to 8VJAS'l'll0 TEIXEIRA CAVALCAHt'I • \ltular de 
!,3:0 Ou.1111 11111 tl"'ltz.enta• e vinte) eot;._. MI va1Õr ae 
NCzl !,320,00 (111.1111 •11 tretcntOI C Vif'ltC CJ'UC&dOI 1\0 
•2•), roa.l'tca neste ato à total1ch•d•:,d"• au,. aubaer! 
çco e• •oeda eorN:nta • I•_a:al do Pa.lf'l; 

c) • &ÓC1a 'I'ACIAJU. Dr: JIOM.llf. YASCCftci:LU!JJ, titular de 
1,3120 (h....., 11111 trnentu • v1nta) eotaat 110 'v&lor de. 
~d 1;.3~o.oo (hlllll •U t.~centoa .-~~rite c:rur.ado• "2 

·voa), reaU~~:a neate ato • 't0t&l"1dir.o:lê"d"ll aua &l.lba(lri 
ção ""' MOf'd& eorr'llnte • leaa1 d~ _r.:~-~ ' -+ 

s.:. O capital ~tl"â for fiUIIIC~tado v.. cu _1, :v'!(ZCa, .IIICid1an 
te a ••taaao de novaa cotas • aere111 real11Eadaa e• -dã 
-:-e<rTrr'lt,. e l"tnt d" ~ .. J:-, "" ~~ :~ J ···~01-t\?ro.ç;;o dt_ ,btona 
P""~'~~""!• d" avaUaç,.O"pCieunJuia, ou &:lnda, atravea da 

~:':'~~::n::o~~:!~= :a~~a~~ropr.taçiio do re••...,•• 1nacr,! 

6.;1.. oa eM~ti'at,.,(ea ale&"' neate ata, para o eara;o' de SÓC1o 
.Carent.t da aac1edadC, oa coUatu DC*IIfCOS DA SILVA MO 
UI&\ a 8UAB!'IKo !'IXUIM CAVÜ.CAJCtX, oa qua1a,d1&pt~nai 
lloa de preatar cauçiio, rtc .. •••«• .lcJO J.nvcaudoa IJÚ 
.corr.a~nl:aa atr-ibu1çíiaa. 

a.t, A a~1nt•tração do •oc:1adade, b&l:l a- au-. ,-epro,enta;io 
auva 11 paael,v-nta 1 •• Jul&o .:.u tora dele, cc.petc aoa 
IÓC:1oa-Gc ... ntoa, &oa quatc 1neurnbe J•r.ll" todOI o-• neai 
e.loa • 1nter.aata aoc.lala, podendo, antretanto, OUtorl&r 
pod•roa. • t•rcalroc piJ-ra allln•r por e1aa. 

f.3. o! :SÓC1oiii-Oerent••• quando no ,.,~~;Grc:.le.to de au•• atrtbu! 
<;oea o nlll 111td1da •'" que peJ"III!tlt' • l-ucra.tlvidade do• ne 
aóc:1oa c(H:!aia, rariio ~ua a Uft\C n'!"'ner•çio 11\en•-.J.• a t"J. 
tulo do ~ro-laborc, at11 o 11Mlt• .. u:.t.o perfllltl'do pll'la 
14&1•1açf.o óo _t~~~poato ao~re a ac.nt1&. 

f.oC, Oa SÓc1oti-Ge,...nte• aio .ll'lpedidO"a- d., •• nor.o da aoc:l•d• 
de, conceder •vau, rtançatl ou quai!llque:r t1poa dtr 11&1".;::; 
t1aa.que a1bc1u llCII .tntere~au aoc:iala: poaa&lll aearri 
tar onu• ex.~ au.ae.ltar recponaabtl1dadl!• • -pn••·-' 

1.1. o exerei.:1o oOeial co.tnctdir• co111 o ano."clvU, tendo 1utu 
lnleio a Pr'1nte-1ro Cio Janeiro e hr.o t1.;&1 a 31 de de-,.•• 
bro de e•d• ano. -

1·'~ Ao. eneoerr-n.to, de cada e:l'c-rclc:io aoc:1al'\ •orá proc:td~do 
a 11111 Datanço Gersl daa at1v1dadea deaenY..õlv1daa Pela ao 
c:1-=da<1'!,, deatlnado i a"altaçiio. dt aeu,dajlempc-nho "'conDnii 
co, .:.portunlcJade 11:111 que c:ad• ,.;cio- partle:"iP•r.i. do~ re•uT 
t~a porventura obtido•, proP!l't'Cionalllelttc .i. r .. pec:t.t.vi 
p.&rticlpaçio no C!IP1tal soelal. 

8.0. I)A CAUSA ft08'l'"IS OU US'lRAD.\ tl!; ":s:&:~O 

•• 1. .A 'aoc1edadc, e-111 qu11 pe•e contu.t•da c~ ·pr•:to de duraçio 
. pw-~---ta~o . .lnde'tf'r'l!l1nacJo. rr;on aC renuta.rá di,p;c:olvoda, na 
h!POCeac- de C•lf-ei.,m~u, n.•tJradõ, •':'liin.Í:Ja ou 1nterd1 

'CilO de qualq':'t.~·,o:k>~ IIOt"l..,,-.~ '"' -

· a.a. O•. haver•• do aõct.o prc~ 1~f:e a'õ;·~e u r"C't1 
Mlnt•• eOIIIPNena.tvoa de a~ cotaa p ' 1 ~ o-a c..;" 
dJ,toa eventu•l•ento ·Inscrito• •• a•u at:ti ~ c:ontabUI 
dade aoe.lal, aerio pqoa a aeus harde1ro aure•aore.7 
~ "ôbedtênc:Ja li le-Ftielaçiio clv1l pcrtintnte, 
Çttell f-ll;f>rt'!ll•n!M'"nte •a:tab••-:;::_!~•a pelo ertla:o 
'i.-t(lo1, rft'! JS.Jl.7lL 

,;1. !:ata aoc1edade, con.atJtuida aoD a torwa d9 aoci"dltd!l' J"(:r 
cotas de noponaab11Jdaae U1111tada 0 acrá roaJo:!a pelaa 
41aP<t"1,.Õea do Deore1-:o .Lea:talatlvo n• 3.108, da lO de J•" 
-n.:l.ro d• 101t •• aubaldiarl.,..nte, pdo COM&ndo nor~~~at!, 

, vo upraaao ·na 1.&1 n• ~-'*0-4.-. da 15,U'.li76. 

•.2. A •oc:iedade, por todoa 01 aeua coUat••· obrlJ&-~ a Cl.R 
, prtr aa. Leia, Jtel\ll&nHtntoa a Inatruçõaa v1a;entt& ou q~ 

v•nttu a v!_.~~:or~~.r, rérarentta • c,;•c:lfçio doa ,alfrvtçoa dt: 
rad1a_d1tu•ao •. 

1!',1, ""'"'"*" .alt•ra~ão contr,.tUat ou cistatutária, poderá sar 
r<'&lhada • ._ p..;;vta aucorl.t•çio do M1n1st.r1o da.a ÇQaiU 

,n1c:f.iÕe,.. -

1,4 .. O• a.,lnl1n1atrallor.i deve rio ••r bra.eilelroll -to• ou -tu 
~,altu~~ f,l.á .,_~•.de 10.~•.•.·.• ·~· 1nvut1dur•.noa c:ai 
ao. •-n~e pt~de:ra. o-correi" d•pol• dCI' tcraM •1do ~rova 
dos pelo .Kh'lla"té'r.to cfa~~;" C~ntcaçõe.. -

1.$. O F,.,.._ coepe_ttrftf' para ·conhrcel' de quataquor !k'llano:la• ...
J""'"'"' oi.l c:on:!l"'lu•nte' U diapoaSçÕos de,t• contr•to d; 
COO:!Itl_!UT"::.ção de ":sociedade. aerâ o da CGa~a.rca de OUr'lda, 
J:.Í:tado J:le FernámbuCo, ronunc!ando- oe contrat.r.tes • qual 
cuc-r outro, ·por ••u: pr1Y1legla~ qu~ aeJ.•· -

P.&. 01'1 liÕc:J.ct eotJatlll'<.a<::1111a ncrmf'adca • .c:tlialttteadot,dcclar.,. 
p•"ra o·a ototet tos do J;t;:s.utrp. do COlii.;.J:C:!(;, qu~ MI:' e'Stio. 
1iiCUrAOI! r~~~ ~ntru"' doa crtll'l<'fl rrf'YIIIItOll" 11:111 Lfol qu!l' 011 IIII 
~Çitllll dc-:o"f'_l"<!f'l" aUyl~lld!", 111erc:ant~l. -

E por ,..-;arc-• •ttllllll Jusi:oll e cont.rat.,clot, t'1:ter•• datU_q_ · 
,. .. ,.,•nl" f',.t., tnat..v-nto- <~III· 03. {t-ffi!<) \1'1-tlll,' o:qiMol.ld-JP.,tR. >1e tJrou 
do-- 1"<'1' rl(• <'Mtrl!t~mt•a 11' 110r n;> lduu) lcJit..,..urli•3 tallbÚc 'i~ 
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~ Jurldlo::..,.ente cçaua, aeri arqulvttdo na .J~,K~.ta'l~>~ro::lal 'do ~eta 
cto de Perl\..t>uoo, par-a que produza oa neceaair.toa>efeJtoa lasata.-

. ' 01 d'a-PJ:, •OJ l!le abrU o(a;. Uet. 

Jjlri .. *t!•'Ri!?!!!W;r Wfí••t I 

1 - .SISn:KA. DE 1'l_tloMSII!:t3$ 

A Korfll.& 01/80, eatabd•c• U!lla pot;nc.ta DI:P aÚ.tP' de 3 J(w(elu 
ae B) para Ullla altura elo centro &•omitrit:o do a1ataaa trn~d.lM 
h d• to. ac.l- do nivel aêdto do t•rr.no e, aendo Olinda uai 
cidade plana tt altueda pouco acta& do ni"l do 111ar 0::0111 eleva 
çõoa ru.oáveta a partir do aua pertferta, dt1 tal ton~a a pJrOvÕ 
car UM nivel aêdto d• terreno na baaa da OOM, a111Po ua.ndo-Ü 
ura -.J.atell!l& irradiante c:~c:- 1201n de altura, tu-aG: nocceaÍir.lo a 
utilit..çi.o de 1111a potôncta -ERP da 'o.rdoa de l5o ltw a 1'111 de que 
•• PoS*a at1nt::lr o l1111~t. aáx1110 P<tn.1t1do para a cl .. ae I no · 
contorno di 66 ou. 
llo ac1111a expoato, optou~.•• pelo uao deu. traru.Uaaor de 5,0 
Xw coa Ull aiat.-a 1rr.td1anto.da &Mho 1JU~l a ..(I,OG dlld ou 
0 0 11 Vl&lt.l;o • -
n.vcrão aa:r ut111zadoa oa II&Ulntea aqu1P-ntoa; 

Fatlrlcante r vn: - U;LEC(liiUR%CACl'a L'rDA 

Mod.:tlo : SI - F - $ 

bpco11'b:..;:;.a ~teu BÚ.tcu: 

Pot~acia da aa!da 1 5,0 kw 

lçdâncla de aa.idal 50 Cl!wa 

C~'·: 10,$ ICVA 

b) SlS'S'EMI\ lltl'IADZA!n'J: 

f'~t'1canta ; lfAPitA - :nm6s1'1U'A E Coo:.tcxo DE AHn:NAS J.mA 

ModUo 1 111 - 02 

l:a~c1ticaçõca Téenlcaa IÚ1c .. l 

Polar1zaçio: c11"('ulát-

Ganl1o : -o,o& d!ld ou O,la Y41zea 

blpt:~ância de entrada: 50 OhN 

Potência aãxs- de et11trada1 5,0 Jtw 

Será co111poato d• 02 aatÚd1oa, t111 aerá .s.•unado i proar.,..~iiG 
e o outro para araaavaçtiea de proaf' ... aa 1 de c0111ere1a1a. 
01 eatÚdloa aef'io equ.tpado1 cOM 01 aeaulntaa equip-ntoa bé.11 
0011 . -

Ol coaeol!te de é.udlo cOA lO can•1• dlt' entrada (eatú~ P"! 
a~çao); , 

oz con.~~ol\te de Áudio co.a oe can.11 da entuda (aatÚd1o da ar• 
qçêo); ' -

03 raprodutorea .:lo ~lo "ali t1 ta •aanéuca - c&J'tucho · laat,!! 
d1o di Pl'Oir.-.çiio); 

02 aravador!l/rapf'Odutore! di iud.t:o ea t1 t. aaanéuc~ •• Clll't!!, 
cho (oltUdlo de arava,llioJ: · 

02 aravadorea/raprodutorca de âud..to •• t.t ta •aané~Íca .. rito 
02 tO<:& d11COII 

01: proee11ador cs• Íludlo .. têi'IO ( .. túd~~ de proar~~MÇio) 1 

01 •caualhador aMÍtlco .. téNPo C•atúcuo de &rt~v•çio) r 

01 c;...ra di eco .. téreo ( .. t.:Od.to de Jravaç'io) I 

01 dllltr1bu1dor de ãud1o eatéreo. 

I - fi!!AitSJflJ!SO!t PantCIPÁL 

1.1. Fabricante 1 trn:. - ~OiruXXCAÇCES L'l'DA 

1.2. tipo e/oy. '-.odtlo : SI-- F- $ 

R - t'JWISIIIS!ÍOI!: Atm:UA$ 

1.1. Fabf'1cante 1 Yrk- TJLZCÔiuaCA.Çlb:s t.TDA 

1.2. '1'1po e/ou aodolo : lt - r - 1 

a - sra'!'JXA I!MpU!!!! 

s.1. f'abrlcante : JW>RA - ~A J:•COII!rtc:r:o OE ~ L'!IIA 

3·?'· '!'ipo a/ou -alielo : n - 02 (02 lla•entoe) 

iUpWii!MO!iÇ\!J*!í M§ilfl 

.. aOCIIAJI-'ClO 

A pro&r..,.acêo ~ a VJLLA. .,.Dfl COKDZ hl L1'DA pret'enu oUNcer a~ Pl! 
blicO •• obedtiCtl a le&ill&Çllo viaento • aoa requ11lto~rt dCI Ed1tal e 
'tentara atln&lr oa h,Ulntea objetlvoa1 entreter. 1nf'o~. 1'o~ 
• proet&r Mf'Viço à co-mldadtl, . 
Sef'ê. dada lU!& pr.teNru:la ao.e te ..... aut<n-ea, oaa.pceltorea a .tn"té;t 
prtto• neclon•1•• nu.a tentauva de lneonuvar a er1ativldade do 
h0111e111 braalle:l f'O, A pro&riUiaçiio lerá tl .. eada no b1nô-.to: M1ca e 
tnt'o~-. ' 

. Apraa:.n~. a lll&u1r." Ulll ellboço de uu. proar-ção para • YXI.!.A 
DO CCIItDir N J.fDA, de aeljt\mda a aext ... te1ra: 
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.......... 
06:00 • 0? :00 110M PlA. llt:ISlCAt. 

01':00- ot:OO 

IJ111 pro;:r .... a de. aÍ!.Ilcaa r.r;ton.atla -•cl!do co. notl, 
ela•. lnto ... açclfa, 1\ora certa a p,..v1a11o do h111po _ 

~:~~:Sd:!~a~a~rorldaoJ ri~t~ Olinda a mai~. ~o 
dch.a,.sdro ... açõ .. a bof'a ca•t• -

01:00 ... U:OO voct · r.u o sUC~:!fO 
Os 'IIIOIONrlll suceaooa daa paradas IIIUIScaia (7~" "" IIIÜ 
alen nac1011a1a • 25" de 1nt•rnac1ona1a) obtJ.doi 
atr11ft-, dor peaquba cOJI. oa ouvlntea 

12:00 • lS:OO MM! H.\.$ I"AJlADAS 
Seq~.~C:ncla eapeclal c0111 oa .,a1ore-a nOOM:'If da MP:a. 
r&ot:lctaa, tnronnao;;õea • hora certa 

Ui!OO - lt:OO ESTÓDIO 
Jhn~teal super atuali.:ado nunlndo os Últ11110a lança 
...-nt~ da cada rlc..o, -
lfode.laa, 1n!ol'!llaç2iea, hora carta • prcvlaio do te!! ... . 

11;00 - 20:00 A. VOZ. 00 lmA.SIL 
Retren111111 .. ii~ d~ not.tc1oao da .!Blf 

20:00 - :2<4100 A 1101'1'.& t SUA 
Sueesaoa do cnto111 • d" hojo, co• ;n1'aae para a IIÚ.a.!, 
ca popula'" bf"aa1lo1ra 

·oa:oo Notic1aa, 1n!on~~açõea e hora certa. 
00:00 Encerramento. 

Ol1S1 Aos S.Í.badoa e Dolll1naoa, o pro;:r ... a E:J'l'ÚDIO ao 
· · eatanclerá uê àa 20:00 h~t"aa. 

lillD%0 'AUI..%STA L TDA 

f'lt"ttlii:NCIA MOOULADA 

OLIICA - PE 

OEfti)NSTJIAC:lO DE JIECUJII$0S T~NIC:08 

Local I Olinda ~ PE 
t:anat1 2tl9 u•:~.7 liHz) 
Classe da ••I ss~ra• 8 , 
Alt1.1r-a da ar.tan•• 'JI llll'tr"o• .abra o nrYal aédlo d~ terreno 
Pottncla do tP"atlloaissDrl ::t'!'itl ,.•tta 
Clanho da antcr.a~ 1,11, dld • 
Polarlz:a;lia• ClrC<lhl"" 
Wlsteaa dllr tl·an••l••lo• f:st~~rreare"lco 

2a1. • TRANBIUSSOit 

F•brlc•n.tllrt l.YS IELETIIONfC l.TDIII. 
Tl,.ot FPI • :t:S•• • E 
Potfncla n~>~~lnaJt <!:S•• w11tts 
C:arac:terrstl.:as tficnlcasl 

P'otfnelar 2,:5 kl.l 
Har•tlr.lcos 11r es,.drlo•• Plelhor "ue 6t d• abalKO da ""rtad~Wa 
IE•tabllldadl" da t~et~ulRciar 't-/- 1111 H;s: 
DftYIO da fr'C'II.I.<u:lal •/~ 7:S ~Hz" para ill:t de •adullclo 
•••Pãc.ta de tr'C'Iufnclal •r- 1 di de 3• Hz a 1:5 11HZ 
Dlston:lo har•4nlc•• Menor eu .. 1,:5% 
N(yd de ru(do 11111 FHI Holhot" cuc ~61 di r~rtlr'ldo a 1ttX lfe 

. Modulacfo •• f"r11>1Ufncle 
N(yel de ru(da •• APII Kelhor Cl.lllr -:11 dJ P"llf'llrldol a UtX de 

-dulac:Jo •• ••,.1\t~o~tle 

.l!.Z • MTENA 

Fabr-luntl"t PIAPJIA INDUSTIUA E CO!tt'ltCIO 'oE AHn:NAII LTDA 
Ttpot FM•3 . 
INacr-o de cl11•entos1 trf:~~ 
llanhol lo:S:J. dlld ~t.lló •• 'ottnc:la) 

Cara~~~:!•S!c:~.!~~~~~:·,:.. o,.crado• u a~ ~-;,._ 
VS&IIt ,.ara +/• :211' kHz: de bandaJ 1,:2 b•on~asei!o di o'o)' 
'olul:o:aclot Clrcuho:' 
'otfftcla por e1e11111ntat :r:,:s 11:1.1 
f'<1ttncta 11111'>11•a a partIr de 4 elaa•ntosl 1e 11:1.1· • 

a.3 - LIHH"' 0C Tlt,HSIU8SIIi0 

fab~ ll;an(.,l KHP CAIIOil,ÚIPEC:JI'oltl- E SI8T~JiA9 L TOA, 
•TIPol LC:F 1/2 .. - ~· 
Pll • .,tro no•onalr Iô,... Cdllao:tro l'ln•l apra·:•••dol 
C<>ooprl••nt<U z• ,. 
At•n .. açlo' total I 1.2 •[) 

O f M O M 5 T 1t A ç J: ,0 O E: I E C U_...R. .S .. O. S T t C ~ 1 C 9 S 

., frav• FM Radio·C-unieaç;o a foopraandi.e.-ntoa Lt.d•. utl I;,.,,.; 
~~<r.C (.,;•• po<' canto) de Tecnologie Necio~al.e111' •u•• in.t•l•~ 
çoea tacnlcaa, oo• aa aaguh•taa c:aractaro•t•c•at 

. TflAiiSMI SSOR t 

Fab.r ie11nte 

lipa-M~de.lo1 

.. WTtC Tefaco•unicaçÕea Ltda •• ltua S# .. eki, l17. 
Cidade Ad•••r - s;o Paulo. 

·~ fM, 5,Gi::.,., si-F.-S, h-olovado ~~ Oantal 
o cÓdi11o 0008/85. 

... 
f:ap~:clfic.o.,.;eu~ ,.,.."' .. ;., ...... d. ·oper.o.çei ... qu.lq ... er r .... q .. ;ncle 

da 88 i lOBMHz. 

SIST(\1,1, t~:o\.'"ll~rrt: 

hopedÔncle de aafdot. de Rf~SOoh•a IIISSÔIII;t,.ôc•. 

Eet.~bi I id.o.de not. fr111.qu;nc i a o::ar.tr-o, O, 001 ~. 
Capacideds ds •oduf•~io ! lOOKH.~:.-

(ntr•d• d• •udio 6000h•s, si~tri~• • 10d8,. a 
400Ks. ' 

Reapostot.s d• Af dentro de O, 5dB• elo p•dr-iio 75 
•iero-•~oundo• de- ·p~;_;nf•••· 

Distor<;.O h ..... ê .. ic• o,s,;- 50. IS.OOO!b. 

R .. fdo Í"M 6SdB ou as is beixo d• lOOS. -dulot.çÃo. 

lufdo ,1.,1( 60d8 ou ••i• baiao do niyef d• port•
"dore, 

Te.pcr•tut"s e.toient• de trebalho 20° a 50° C. 

Attitudo •Á>:=i•a~ 2300 .... eei•• do ,.r .. .,j do ••r. 

Pot.ncia cor.aull!idot. ap~ox. 6,1KVA SI f~:J. 

o;_,,._;.,, {AxtXP:J 2000Jt660X750••· 

Puo; 4Zll:g - SI F-J, 

Vid~ anaxo - 01. 

f'•ic..,te: ~ l!El-T•I .. Ue-tt-00i.:e ltdo, 
õLot. ~iraba, 294 - ~· ~ s~ p;.,.r .. 

Tipo-lobdf"lo: - BECP- 2l- llomt>log&<b po:lo 0..~1. 

~~ific:•çÕu.: ~ rk..e..aa ._ olefi>MtQs: 2 

- Wnho-Pot.;..e; .. , 1,00 

..... 

'~ ~iot. ...ixi.i. i....,_;__., 5,0 Kw. 

-e.-.., do- Vento: 6(,CC l:e• 
- Vlde Atw-o:o • 02 

- Elitro [~ip - tqoil.,_.,tca El.tro-EI•t..Õ..icoa Ltdll 
......,.. -03-

~ Top•• .. t..,.- - Atw-"" ~ 04 

~ Cvo-ao •..: Atw-110 ~ os 
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PO:.,CI<A'IAÇX,) A~TfST 1.:'4 - • pro!P" .• .,.,.,;<> do. fr~~'§2;11<: i:,. i· oo ' 
nitoçon ~ [,proo:•ndioo~ntos ~tdo., t'l''" ~omo ohjetovo .,., '.lrt\.$1.1 
ld~ntidod• ~ni<'a "o Rodio !lro .. ll•iro, o perttr do repc tÕ!"oo 
., .. ,.;,...!, o que lhe P<'l"nitirÍ toc:or o que .,,. outros,..,; .. ar , 
0"1 • rN t.i 01uito dO"il<•rooo d• tocor e, d.,ato fol"liiO, cult .. ., 
..... ~roio • .,.;col bru.il~tiro. s.,,.; prn.tigiodo, portanto, 
vondC' ••cala, • •~siC'o popvl•r do po,.•odo. 

HouerÍ u•• IJI"OP\df' pr•oçupaç:o doa P'"Ofl'"! 
... dor•• 1\0 , .. ntidao d .. ••colh,.r •a r.; ................... d• roodo 
q<lt' o nova '"''•••r• vo:nho e eer o ,. .. f.:;9io do ouvinte dP .íZ~;iC'o 
con1Urvador;, que nÕo foz r> .. nhu•• con<:•c:~o:iio eoa IOO<Ii••••· A 
progr••oç:o ,.., .. ; ponti lhod'" por vinhct•• • pr•fi"-o• ""'"''"''"'"' 
d• "'"'t.r••o I:>OM IJO•t.o. O ti01l:>r• doa locutor•"' '-<=',...; •bsolut•.,c-n
t• • .;bri': • for••• cooo onp•ci•i! ct~id•do• d~ pron.:;nC'i•, ói~ç;~ 
• c-orr•t•••i.,• l•itur•, O cont•udo"' oa hor•rio• do• proiJ'"'"''"' 
••r;o o a ••gu int••: 

06:0!:1 ;. 08:00 • Alvor•d.o S•rt•n•ja, P'"09"'"'. qu• ihi~i.· o ho• 
· r~rio co• •• ••lhore$ "'"'''"'""' r•gior.-il. · 

08100 ;. 09:00- H.:i-sio;:• Populilr B~lsil•ir•= opr•••nt•o;Ô•• de 
•~•Íc:•• o:•nt•d•• " por" int;rp<"etos novo•• 
Hov.is for••• d• no''"'" .. ~.,ic• que pRrllol'lct:C!' 
"•• Pl"•teh:ir•• d•• gr•v•dor•• por" f•lt• de 
alivulg•ç;o. 

O•hOO ;. 10:00- S..leç:Õo dC' Suc:C!'no: ouiaiu lorve de •11r•d~ •o• 
ouvinte•- q•n -il'lici•<~ e •c:•t•• o convit:• dOI' 
•prOI'I'Ider • OiiVif" • bo• oo.:iftica. 

lOtO~ .;. 12:C'O - (oooçÕu: ,prue-nuc;:Ões ·c~;ãr.T.iS dos princ:iJ>ili,; 
co•ro•itor•• de r ........ 

14:0C- Al11oço \\u.ic•do: un trtulo popul•r P•r• ..,., 
progr1•<1 cujo objC"t ivn ; t!•r u .. o d•••('OI'I•t~"•ção 
d• boa .,;;,.-;.,-a velo:-ill d<: todo o m~nrfo. u .. P,... -
lll"lm• !., .. ., o•r• ... ,. 11 i ntoni :r:•du ~flqUer\to •~ 
•1•<>1:•• IIIC'Iodi•• dOIInÇentC'"• YO('oliuçÕ<:o r,.~ 
,.,.. d<- c•nt.or•a na('oonai5 ~ int.,.rnll('ion•ia. 

JJ:~;;> ;,. 1.6·~ • .:: .. 1:'/h..-r ~~~ r ..... Q. 

IQ:N À• 1):00- Ent;~rd .. c .. r: ••lot!i.ns ~,.p.,o:-iai'"4'R'tC' s<:loi'O:<C'Ir>a
doJ• p•r• •cooon.ronh.or o por d<> ::o I, c:onju'i>t"'':'l 
in .. tru .... nt•l•. 

Jbz{'Q ;,. 19:Cil - A •~•ici• -dOs;,_..,,,; XX: t.vdo <> quC' •~ f•1 n~•· 
h .;culo eoo ••t;,.;,. d .. bo"' ,;.:;,.;.,,a con~••por: 
n•• e d<' hbor.t.;rio ••t•,.; pro..-•ot"'" ;;-.,.e.,. -
prog,.••a, •o lado dos • .,;or,.s o:Õ .. posit.or••· 

19:00 ;. 2C':CO- A Yo:r do E!ruil; n'otici.Í:rio'-;,•C'Ífln•l d• [OII)r! 
•• Elr••il•ira d .. liot~ci••· · 

2CzC.:O •• 22;C'C - r.tdt;~l: hor.l"io no!;orC', • J.",;? iuo ~~ 
:!:~ .,::b:~t: ~:~:; ~~::!:'";:~~~ :;"~;::i .• ; .. :.. 
~•io:• alcr•, oo~aiea C!'Oral.' M.:iaic• folciQrl.ç•, 
J•l.z ............ . 

22zCO •• 2 .. :00 - Moi te d• G10!.1 di•l"i••cnt" fa<:•llundo op•r•
t••• •u•io:lli•, ,.,;., d• co"c"rto• c:I.Í:saicooa 
eo•plortoa. 

2<1:00 ;, 06;00- Jl~•ica p•r• R•pou .. rz P"•fr•••! .ço• orq .. e-atr~ 
çoe-• l•v•• P•~"• • .. d.-.,g•d•, •uaic:a d•nÇ-'"'t" 

leve- toqu• roooãntic<:>. 

Oa1 Of'ig•n" d•a orqueatr•• ii u,... prograoo•çiio 
orq..,.•Íf"•d•z • pal•vra orque-•tr• ,..., .. do treoo. li• Gréci• •nti
.. orkheatr• ._.,.. o e•pao;:o "'"•ic:irc:ula,. •ntr" ii c•n• <: 011' ••p•c 
t•dor••• •nd., o coro c•nt•v• • •~•c-utavo •• di111Ç••· A p•l•"'"•w 
dt-riv• d• erkh•iatr•l, <1\J• ail)nlfic• d•nçar. Co• o p••••r do 
1:•11po "l.I"Ciuea1:ra p.u•ou • •<I' deaignar .,., C!'<>nj\lnto d• v.Í:r.ioM in• 
'trv••nto•. Co~ o Cf'••c<~"nt• enroiCIU•ciooc-nto d•• f'orN• h••tr-~ 

l:;.h foi pao.a;vel 'diviclir •• in.trv••ntoa ... ra.ili•• dC' gru
P"'• aonoro•. J., .,.,..,..-da.,..,,. •• ti,.hrc• pcc .. lô•r••l et>"-'••• .,.~ o.;..... • .. t. i.. • i nJ.'t .. uoo•ntos d<l' p•r(' .... .;: ...... bater i •; çon•-
Y~ndo C'ntr•t•nto,o l1ço oriSjinol co,. •u• r•i:r •t.ioool.;_gie•l .,:;_ 
.. ;.,.., p•ro d•no;•r. J.i~aio:-a. d .. to<f<:>a o• te01pos para for_.,,.,. cultu
roloo•nt .. a• """''"' 9"r•çÕ<I'a., 1\ojf' t:Õo diat•ncl•ri•• do• v&lorts 
<:tlltvr•i•, o que- ..otov•. r ....... f~l. t ....... .-... <l'll \!lind.i .... ro 
lo de diru•ão cultvral. -

P0:\)\:1>\!A{'Ã,:- .:"t);:J;r?CJALI A F-:ot~<!. F.ll~. uti I;~_.,.; o t;<l'"""_o d••igl'l<ldo 
• pt~blicid,.d•• cooo<:rC'ial ""' li10ih d• :!S~ h-int<l' • -.:ino:o por 
n-nto) d• rrotor,.',.,.çÕ• ~·~~ia d• .,,.; .. "'"""• qwc: .,.,.,; di,lui<f• •o 
loni,'JO diP" au• l"rO!II".IOOÇ•o• C"n:o ... ~•ndo .&incfo O'M aCUS ar"quivo• 
p~ I o pr•:o. <!C' 6C ( ... -u.•nt,.) cf i ••• de v ida...,nt• ,...,t.,nt i earin11 p• 

~7 ... :;:";";:~;:;i~=~·;;:: .. ~:. ~:d:. :.,~7:r::~:~·: .. ; .. ~;~: :<~· t;:: 
pn .:;\ler;., ... ; .. ,;, Gi•lo'o•i~ão <!o• Õrn;o• fi•<"•_li:rodor••· 

P:.~•JRA'·IA .i:" ~"TI"I.'.;.I.: A Fr.,.v" r:.;~ .;.,._c-into,.• no o~ni•o _r.:; 
c-inc<• po~ C<'nto ...,;., io<>rÕ,.lo ~<I' sv• Rrofr•oooç4ia di~ria paC'~ -a 

t,.a,.•,.i•••o d,• •C'ul' ""ti<"i•rio• qv• te,.a .. ,' j.,nto,;, cooounid•dr 
loc•l o ... u .,,; 0 ,. ,.....,..,.;<>•· · --

PR~ô~AO,:ACÃ_-, EtoU:;A.:"I.:O:,Al: A f<'C'vo f~~. d;dic.,ra o aini•o d• S 
(c:o_nco) n ................... progr•··~· .. C'duc ...... ,.,,· q\tt' ...... .. 
t,.aro••~ie•• •nt,.._. 7 e 17 hor••· ' 

A VOZ DO BR.I.Sil1 O l?"ogr.i•a A Yo:t do e;,.,,.jl a•r• ... iooro••••nte 
trensooitido d<:t>tre do• ho·,.; .. ; ... ••tab.lacido .. b•• co•d quaiCiu•r 
ovtf"O O'YO'I'It.<> •o I i c: i h do pel• fSh - Emprea<lia Bro1a i I• i r•• de Joiotf 
<:i••· 

PRO!:RA!tAS CULT!IRAIS• A fr•vo fM, dedica;:.; 7 (~.'i;;) hor•• ••-n•i• 
• tr•n••••aao de progr•••• C\lltvr•i•, cuJ<> objctivo ; .,, • .,,.,. e 
..,rve-1 C!'ultu,.•l d<: Olind• •• c:.,..funde co .. a sua prÓpri• filo•o-
fi• d• pretJ'"•'"•~4io, ' · · 

PROCRA"'A ~O RfCREA11VA: .A~r••v.o FM~ tr<.naooitir-. 96 (nov.,nt. • 

::~ • .t .. ::~:• d:t .::"!7:;:~~= :•::::t! ;: .. :::•:!~; I 0~~"!!;:::: .. !~: 
•ento • '"'''" predo.,;n;nC'ie d• •~•ica• br••ilcir•• pro.,.,.lei•r 
•oa Olinden"a • plcn• eon•ci;nei• de- •u• n•clonllidadO'. 

.,..aJ.~:tis.:l'a;· ·c;.a~. 4o la:l'. _!Wd.S.nte • tlc.ictUa.sa rr,a o1d.! 
do 4a aio Paulo; CilpU-al •. i Al._e_., Jd a9 lU - apto lU. 
~t.ado:l'a 4a •clube de ra.nua~ "RG a9 3.3:17.274. aJOPa41o5a 

pelo :Instituto c1e :r~nt1fi~io da Sea-etar1a da 'Je§'i,lr .. ça 
'Übl1ca 4o Estado 6t 51o P&ulo e 4o "oP/'H7 aob n.9 -•••• 
ou.2U.l71-o4, 

al!'u1la1:1'0, e-aao. a~lro, na14otnte • ao.Jct'llao!o •• 
eidadct ~· S_~ PaulO, c.p~ t.-1, I Rua aiMJlo kandio a9 282 -

_..,.t.o Cl, portaoSor 4& cfdula IIII :Identidade 1110 M• ,1,514.tU; 
exped1Q. pelo ln=:Ututo .S. ldenUUeaçio 4a aaen_t_arh da 
S.guranç. P6bl_J.ca do rat.a4o 4lo Sio Paulo • 4o CPF/Mf' acb 11.9 
312. na. 7l.e-17, 
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~t:at;1l'l=1ro. ~::caa~.:.~ •J~t>raslírio, to'lldo!ntA e <l~elliHo lll& 
·clt!.a.!e(ltt :tio Pll~lo~ C.p!tal, l ,l.~~t»>cl,_ CaJOPlnU DO f2S.•

apto 31, po:rhdor J.:a CEdula <k :rdO'nticla&. RG n'il' of,:t$1;).8!1, 

axpocl14a ~lo l'nDtJc.uto de ld.t!.tl"t1ca~'ioo cl1t Cactot.ari~ d11 
••9u~anç-• $'Gbllc:a dQ Eat.adtt da ~::io Paulu • .:lo d'P/N aab 

a9 Sl,.OIS,SOI•tlJ, 

»rasUalro, coado, an90nha,lro, r .. tdantA o dQII.ic:111ado na 
ddacle da siio P.aul:., Caplt:aÍ, 'i·Alla aaltaull!' d11 Ytt19a r!t S2 

çto 11. ~tador il~> cêduh da J'C.nt.idade IIG n9 3.445.020, 

expedida p.lo lnr..~tuto ã I&n~t.lUc•çÃo d• Soctllt&rlol da 

SOiJUS'ança p(ib11ca do bt.ado &I São Paulo • do tPr/MF aob,n9 

«51. 627. 231 ... 721 

ara•.tldro,. a~tcl:ro, lll&lozo h :tl lltiOC, a4tain:at.tad~~ 

pr.~:u, nsld<:~nte • domlclliad:o 11& c1da- 6ot '&ao paulo, C..P! 
tõlol, l Alue<llo .:roaqu1.• J:uglin1o a. t..t•• n? 1647 • 49 .,dal'o ' 
port.ao!or da ddula do l:&.n.tida&t JlG n9 t,tU.5BO,expe41de 1'!, 

lo lnstitut.o " IMn.t.!f.Leao;;lo 411. $01'Cr.taria .5& Se11.Jrança P,!! 
l:.llc:D do Estado.,. llio Pai.J.lo e do ~'t'/la -~ OU.22l.50&-2'• 

.ntn aJ., e na -1hnr for.. 4o 
4i-1t.o .. Soc::ted.<!e COJIIercl.a!. por 
oot.s a. nspOilSab1l1daO. 3.1-.ltJ; 
4a, cu;i.c» II,CI<J&<:::'1os serlo "n<J14o& 
paJ.u cliDSUl.U e cot~d1ÇÕU & S_! .... 

A a;ot-led•oJ<o dan.0111mn.-se-.i dnlO PREVO 'rM S'l'ERCO LrDA, e terli eolll9 f1D! 

1.1.4JocSe a execuçi.o:l da serv1ÇDII <!-. l',l.~odifWiio sonora •• g-:ral, quer de 

cn~ .,&;oUa, t:requ*ne1• aodulada, sons e 1Mgenll (tele.-1ai.oJ, Ollda curta 

• oruS• t:rapieal, "cliane. •utodzaçio phv1a do Min.isd~º-..h* c-t.ie.! 

~·· n• fozw.a da ~1 • da l.e!iJ1alaçio vi9111nt.•· 

o- objOt.lvos e,w;puasa. d• acordo c~ o artigo 39 do De<creto n9 52.7115, 

~ J1 da 01.1t~o de l."J• qu• tnst1tu112 o 11a91'l-n.to dor' seJ:'Viço. 4e 

hd1o41fusi.o, serio a di'1Nl9..;ip de pr09:r._. d•. e;u:.,;;rr edi1Cau .. o, C11J: 
t.ural, infon~.~~.uvo e n<:P•t.1"o• p~ndo, iÕ -·- t:erPo, a Publ1C! 
411.611 co-ezc1ai paJ'• a suportaçlo dos el:lcars~os ela e111pnsa e a tlua -c-.!. 
aÜ'1,. e:q>;n.io, - - -- -

A SoC'1adJodiO "" I"OIIOprOJOete, pQr seus Dh,.tons • .&ciO<õ, • nio otat.uar 
n.anh~.~r~:. alt.eução cantrat.u•l, ae11 a pr&via auto~::tllaçi.co do l<int.tédo 
•- t:QIII~.~nScaçÕ•u, após ha...._r a ent.ldad<;o recabtdo COftOOI'ss'iio 011 ,_n1.an:io 
P•'"• ••=t..,. ••~tço .S. radi'oc!if~.~aio. 

_As cotas repnosont.at1vac: r:lo Capital Social, •• sua tot.•l1dada, po~~rtenc
râoo' seapra, a brasi:kliros, • aio inaliomávttia • 1ncauc~oni11ois, d1re..;;. 
oa 1n41:r•t.a.enr.., 11 e;j:t.z...ngd:roa I' p•asoaa jurf.Ucas. 

A Socit-l!ecle •• obrS'iiUI a ob••rval;", cCJill o rigor q1.10 .,. inop!Ma, u t.La, OS 
cz-ptos, lte'llllarGCntos, Portadas e qua.isquer dec1sõoos Ou ile&p~ochos eaana 
dos do H1n1stido da: COIMU!it:"açôe.. ou de ~:oU-c: d.••h Õr~Ji"" al.lbord1.ne: 
Cios, Yi'jlent&s ·ou • ViQ"ir, e .rofcrell.t.eS i laQ"isla'i'io da ·rac1io&fusio -
geral, 

A Sociedade se ~p:ro1110t• a .antar - aeu quad1ro da t'und.onirios: ua •..!'! 
-=xo aini•o cSe dois t.erçoc 4a •z:t'-h9&d0$ bracileirot: natos ou nat.IU'&l.1 
,r.adoa IIi •a.is .,. lo ("-'d aaos. -

A s-oc:ted.a&! nio Poder.ii exacutu aei"Yjçoa :ne• de"-r cancassÕc!s ou peno.ia 
aõ.s de r.adiod11"~asio sonor~:..no pa!•, ali• das lbdtos fixad- 110 .IU'Ut; 
J2 do Docreto-Lal ao;> 23~, de 21 de fev~~reiro de 1.9$7, 

o Capital Socsal iõ de llC;$ fl.ooo,oo (.seis atl c:nudos novOII), rep~sen 
t.ado por ,,ooa bata ail) cotas, DO -lo.c, e.ada u.a, a. llCd 1,00 (11.; 
cru.zedo. -ol , • al.lbacd tas P'loa aõc:ios de. fonoa que •• u91.1•' 

COTlSTAS .. c<ms VALem JleQ 

SONlA HJ\.11XA AOA$ <:Hts:n1 2.000 J'CZ$ J, 000,00 
E~AS SAHAJtA NE1'0 1.ooo MC:Z$ 1.ooo,oo 
II.MOU tAATAit KAJ:Hl.OUF ...... ""'' l..OOO,CIC 
llieübõ CA'l'tll com" l..Ooo .... 1..000,00 
.::rOSf .M«1'0Nl0 l'r:I':El:U, Cai'S:'l'ANnNO 1.000 .... 1.ooo,oo 

'l" O TA X I 1- c.ooo WC:Z$ ,,ooo.oo 

f Dtn"OO;- r» ..::oroSo .::0111 o art1vo 29 "ta :t111•• do -u.c:nttt a9 3. 701 0 .. 

10 de :i&lle:l.rO de l. tlt, c.~~4a COt.f.IIU - :rnpoaaoJbilUa pet. 
totalic!•= do Capital Social. 

A pda e .fllro da $odar:la!Se 1:& cc.o •ndf.nço a d.dac!a de S:lio l'&l.llo.e.p.! ClAtJSOLA P*ClJ:tA-PJUKEIRA 

<Uil• I .aWn!da P•~U"ta n9 Stt' - lt9 andar- aale ltot~ 

CUlli\11~ Ol!o~t.!TA 

A ~;Qdellalk I canatitu1da pare u:r .. .t.'IJill.c:1a por praso"J.ndet•~ 
euu at.lYid.-4 .. t.e.t"iio .t.ntd.o a partir' da data - ~ o Kl.n1st.ir1o d.u 
COai\UioicàÇO.• deferir o •to "'- ou~orva da OCICiaeaa'lo oa pon-.l.Saico - ewo 
....,. Se _.:.asi.rJ.o for a sue 41•aoJ.uçio • .. rloo observa.SO. os 41Spoe1tJ:. _ .. ~.-1. 

c1onal pela. llõócios, a laber• 

a. lO\ lde:t por cent:o), oa sejiUII, )ICaf '00,00 (seiaeuotos erp•&d.oa 11.! 
'liga), naat.e at:ot • 

b. ,.Dl (noventa por centol. ou ae:;Jaa, HCI:f 5.400,00 (C!.nc:o ,.:n • ..-.uo 
cento.a erwc•dl;>$ noVM), ca.o .int.e91"al1:taçiio. total do C.p1~~ Sod.a:t.:: 
- a~ 24 (vin-t.<o e quatro) ..... da dat.a da ... J.Aatar& 4o pn .. Dte 
COntrato SoCial. 
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,.. cor.- aio 1nd1vl.Sua1a •~ z-al.r.ç;,o l Sol=ia4~ qu.. p.-:ra c.4• u.a 

1.-.~ foÓ :re~acx ua pa-opr.tar.iiC'1o. 

4:!. O. luc:rOI& ~rada. •• •lllanço Garal l!nDal. aario diatribu1d-"entra -
•6eí01& pi"QPO%"c:1cna~nu ao nli&Mro 4e cot.u de q...l aio d.t•nt.onoa, 4! 
Pf>1• da ,_dus1da, p:rali-.!n~n.ta. a illport.incia cor-raapond.r.t.e a OS\ 

• Cc:in~ por' canto) do. .1uc:r011 .1Iqu1dos para a conatituiçio dtt us. Fundei "'P da ,. .. JVa legal atá que- a Unja a :tO\ (vlnbl por c:anto) t!o Cç1 tal ~ 
c:I.Al. 

f•>r•çô.• '4e DlllftOU~citt&tiTt:~- c:.abtoi\Cio--lh.s ~~ • ~ À.._~~~ 
slio l~'il•l e • aua .n,p:raaantaçio aJII Jul:r.o ou fo:ra dela, QOIIp~ 
a1nc1• a asslnatur• da todotl oa p.poha, dtolos • .sa~ntoa nlat1voa t 

U ,_,tõea •oeiaia • ~:rc:iaia da a~~~prttaa, pelo que lhe ' d1s~u~a 
a p:r•UUÇio dll C:a\:Çio. 

S IINICOt• O. •&unhtr•o!lo~a ••riio bruJ.lai:t:oa nau. ~ 11oaturallza4o~J' 
hi --h da lO (~a) NICIII • a~no f.n .. at.io:!hu·a 11011 c:arp, o~p& 

baiN::r a atatida" noc.bido c:on~aaio 011 pa~aaio para &nc;!! 

t.r aaX"Yiço & zoadlooU.fl.I.Sio, .O~:~Dnta po4ari ocoor,mr, ""poi& 

a. U:r-e• aldo aprovacloa potlo Xil'llatido 4as C:c-uAicaçõaa. 

~ t:iret:ora· t.a:r"' CCIMO :re111unerot.çio •n•al a qua:~t1a fl:lrada - ~· wt.li 
o. l1J11tea du: &u!luçõ.a fbc&la prt~viat:N aa le'J'isl.açio do ~to .,_ 

~. qua: aarlá ~avad& I c:gn.ta &: h:apeaas va:rua. 

q ••o da deoc:tll1na'iio social, n010 ta~ .ta Cllllaula Di~a-Tc:t:OII:ll:'a ~ 
t:e lnst~to, i vat!lado - f:lll.l'l'i&S• av&ia • ouuc:~s ato» da- ta.'vor uu~ 
Ilhes aos :la~:n=aaes di. Sociellack, f1~11.1'115Q oa Dirottc.ru. na b.l.plit.a• &. 
:t.ah.~~:çãc:~ .!!cata Cliuaul.a, panoal-.e~t. rupCIIUIJivail pelO' at.cll: pratie~ -..... 

As c:ot..u: aoc.ia:t.a não pot!lli~:ic:~ acu: otdi.!lu a t:erceiroa aatr~ I l:od! 
4&6t. se• o CCflilltDt:i.,llnto expx-.ssc:1 4os Nada sbos, .. 4a · -coriaaçicl 
pdv.ia do JU.n.h:~rio &.$ CcllunJ.C~, IICIII' "tii.J:aclll do aac.ipuladcJ D& Cl~ 

aula QIJ..inta dela~ COPt.rl!to SOd.d, •. para asse ;fia, o ak!o - s-tJ.~:ante 

.S.wri. ~CIWJiiCU a aua :naoluçio i en.t.id..,.. bo 411d.q~ .,.ntll&l14znk • 

çc. SÓciO' r1u•anuc.ntea t.ario, SIUIIf'%11., a pnfeftncia na aqu1a1çio das 

Q3tas ao sóc1o-P:t1r.-ntar.. 

Falecendo u. dos aôc.tos ou ac t.onuuu!Jo 1nt.et!S1t.o, a Socia.!la&l aio .. • 
cUs::aolvarili, prosscvw;nac:~ ÇC)OII as rPMcsa.nt.es, cabendo ~ har6airos ou 

nprasant:~~ntaa la'Ja.i. 4o sóc:io falecido au 1nt.ar41t.l, o capital a oc 1;!! 

er~ apl.'ra.!loa no Glt1-.o .••l~ço Gar,.l Mu.al, ou "" ~ l.a 
eial~u la"tantaOCI •• ocorrido C) falac1aant.ct ou :ln~nUçio 

.. ta ....... da data da aprov-.çiio do _:adeoro CO.r ... l .Anual. Os M .. a a, •.! 
aU. çurados, aario pa'JOS - :tO tv.t.ntal paraolas, :l']Uai'W' a aucaaa:lvu,' 

.. _nao a prt...S.r-a .. r pa!Ja o' bala) •••• apS. a data ida !!prOY-.çioo 
doe eitat!oa bava.nol<. O Capital Social n:dõ ndmi~O p:roporciGnal.an.ta,• 

nmc:a infarJO%" a.oa U.ita• :Ux•4oa pala ~ .. oluçii~:~ a9 n;n,do antlo CC!! 
ftl., .plll>lie~l!la no Pii.l:1c:~ Oficial da 01\11~ &o :U ~ jand:t"O a. l.,u.s.. 

entr.tanto0 deSajuaM o• bllxdairOII ou np:ra•ant.a.nt.a lag-a1a do s&io t.a 
lac:1d(l ou 1Durd1to, c:ont1nuanJa D& Sodao:la4a, da:nrio ,..1gnar quea ; 

npnaent.ari a,. Soc:ia.!lao:la n~:~ luga:z; l!lo aõeio falaclo:lo óa intar41~, cujo 

,._ .. rl lava.SO I ap:raciaçli.o ao Minht.ir:lO du CQaiUJllcaçõa:. •• tenao 
.. la a •ua ap%"0Vaçio pri,.1a, poc!.a:c:li. 1at.g-r-.r o OUat!%"11) I:C)d.al, .to ' .~ 
A.tr.lr-li.. ~caaa-.z-1-nt.e, • altar-•ç;o 4o pn• .. ta Qant.:rato scx:ial • o 
IM\1 c:oniii.'IV'!a.UI Qqi11V~too na õhlnta ~n:ial ~ Zata40 a. .-ao l'aulo. 

P&&a o axaz-clcio daa funori5tta o.k a4rún1•t.r-adol" • pi"OCUrado•• .locutor • .-.. 
~lvel pt~las 1n•talaorôe• ticnicaa •• prlno::Lpabwnta • para 'o anca.r'll"; 
CIU oriaataorio 4o natuz-a~a i~talactu.al. c!U:at.a ou 1n41:rata:r.an.ta, a Socia 

dada 1e l:lbri9•• ,_ade ji. a alkitir •--te bruJ.lairot aat~. nat:i 
raUaadoa hli. aa.ia cila 10 (&lz) anos. 

A· 31 de deaellbr(l 4e c:a.S• ano lavanta:r~aa-li. u.. aalanço C.ra1 Anual daa 
at:.:l v:l.dad.a• da C:JII"I"eaa. O llalan~ Geral A::l~:~al levarã a usl:nat.ura de "til) 

•011.' ~ _a&:i~ a aeri aCOIIIPW~obac:to do aJ~trato d:a c:an.ta ,de Lucll"o& e Per.!.:;:. 
f OMIC01- k: acu:ta.!los foll"lt• p'reju~,':~rO$ c:~s NPIOS sarão aupo:>l"tadO$ pelos 

· aiSciC'I e• partes pll"c>porcionUs ao n~ro doe c:ou • .!lc c-da Wlt• 

1'1ca ala:Lt.a, de•c!J• jii., ~ :r•n~nd.a a qualquer oo;~tro, por 111&1~.! 
'Jlat!lo 'III' ••ia., (> f6JI"o 4a I<Cio!e. da Soc.iadafile pa:ra idJ.riai:r q'lllli&qUIItJ di! 
•lcH.ol:..q~.W. avantua:t.anl:tl, ..,anb .. a &IK9ir anua U perta• Gmlt.ratuu.a. 

o. a6cios declar- que não ect.iio :Lnc:uJ"ao •• l'l~ua. doa c:r:I.Ma ~:~reVU:tol: 
•• I.o:l. que O& iiiJ>(tÇ- da exe~r att"Yidadea JJercantls.. 

z. por aatax·- justa$ e contr.,.tac!Jos,a.!. 
ainu a pll"e&en~ contrato Social •• nl 
ltrit;l vt:u de :lgual tcoz- c tora.s, 
pratatlÇa Clu: tasta,..,.nbas 4e Lai. 

!o~"- tJ~~ "Jdn.; &.c~ 
•aru MMilA ~ CBDilX 
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Y K O C a A M A Ç l O 

IADlO ~vo ~'\JftJIZO ~~ do.ohra _q:_~ aa lla.pro..t~.~ a alabg 
rar aua pr~:r-•çao &I int'on.tiv~, a.!ueaciónaia a &C) vt.,o, t..!l\ oo.o a 
pv,bllc1da6t -roial e o 1ano.t,ço ftetieioao de fozaa ll ecnt:t:"ibllir p.lra 
o &aanvolYi-nU/ da llaç:&o, atra..Ca 4o apazotalço..ento tnta9z:al do hg 
·&• bru1:t.i:ro. obaa:rvan& ez~.tno outro., oa aoqui!lt•a critlriou 

:tr.farlnc1a a ta.u, auto:.:-as a in~qu:~taa nac1ona1111o a ft. 

& 1no.ntivar a C1"1•Uv1dada do hCD11111 b:ru11AI1ro a ~ •••.! 
~lYf-nto .,.,. elllpnau produtor.u naciona:t., 0011 a oon.a 

op~~Ate upliaçio do -~~:ado &I trabalho Ugado a ~.. .; 
atJ.vi"adola art!aUcu J 

fta~ito b 41fa~d:ao;&a ng10Pa1a a.. cultura bru:tl&ira, 
procu:ran.So 1·alaetonl-lP.- aau Jlr{Jprio. CCIQtext.ot 

' -IUU.nçlo o.!fl &h't'Ui:t &~t.ldo~IUc:o., ..ord a C:!,:-'l:_COJ 

• t1:1adt9".1da"- dtl inton.açio, " Clbaarvinda, na 1;>ublleid&ek, 
$ pr1ftelp1oa IUco. 1nd.111p41naivo.1a I proU:çio elo pâbUco • 
«o oon•ll:tli.14o:r, 

A p:roqn: .. çio dev.t:rl at.n&u Is •stipulaç;;,.s do h9Ul.,...nbo 
<!C* S. :~'ViÇO. CS. b<i1C'<Ufusi(lo, US;lll. 1;:0.0 dos u't.19~ ll of 16. §§ 19 ot 29 

do Decre.to--IAo1 M' 216, a. 28 ..S. fev.ro1ro de 1.U7, e das Nol'tllu a;n:ov.! 
du pela fo~tar1a Ht: A9 55, 1511 2S de j.nelro d<l' l,tH. 

•ão Paulo, 06 a. .-brll A l.t!St, 

D • a.,_~ .&;..I..:-
~ MARlA ADI.S OIEHIN 

D.l:retor.a-~:ranta 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nf 17, DE 1990 

são sonora, na cidade de Laoro Mt'iUer, 
Estado de Santa Catarina. 

de radiodifusão sonora em free:J.üência modU
lada, na cidade de Lauro Müller, Estado de 
Santa Catarina, a que se refere a Portaria 
n9 68, de 7 de julho de 1989, do Ministro 
de Estado das ComUnicações. 

(Nf 137/89, na Cimara dos Deputados) O Congresso Nacional decreta: 

Aprova o ato que outo~"ga pennissio 
à Rlidio Cidade FM de Lauro Müller LI· 
da., para explorar serviço de radiodlfu· 

Art. 19 Fica aprovada a outorga de per
missão à Rádio Cidade FM de Lauro Müller 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
·anos, sem direito de exclusividade, serviço 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra cm 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N9 355, DE 1989 
EXCEt.!*TÍSSikoS SElUlORt'S ME."'BROS DCI C0t.IG1l!:SS0 NACXONALI 

Mos ten~o11 o!o a:rti9o "'• inciso XII, conbinado 
com l lCI 4o õtrt.J:'iõO 2:!3, d:!:. Con1-t.il:.Ui1,1::io Ff'<l.-:~ .. 1 1 tanho a 

honra de $Ubmtrtc:r l apraciaçio do Cong:rec11o Nacional, 

acCIIIp~tnhado d~ ll:~epodçio da Motivos do Sanll.Or Ministro de 

:t.t•do das Comu~tieao;;âe~;, o ato que •outorga permha:io i WIO 

CID.\D"t J'M DE LAVRO MC!t.U:R L'l'DA,, para explorar, pelo pr&li:O de 

10 (dc!zJ anos, ••• clireit.o ele e:~eclusividade, serviço da 
rad!.o<li!usio sonora em !rO!!'qtlênc:ia aod.ulada, na cidade da 
Lauro Kdller.. reatado de Sant• Catuinaft, constante da 

Portaria nll C61, da C7 de julho de 19119, publicada nb Diirio 

Oficial d• tlni~o do dia U de julho 4e, 19119, 

julho da 1919. 

EX?CSIÇlo :LIF. ~C':'IVO:S ll't C76/!!9- G)!. DE l.l :aJ: JU'LHO DE l9S9, 
00 SE'i!iOII UtfiSõliO ::1. ;:.:srt..x- I:AS ::Ot11:0IC.\t;;ÕES. 

Excólonti.uiliiO Senhor Presidente da RepÚblica, 

De con!orl:'lióade com n:t otr1bW.~e~: lo:~ais e :re 
o;ula1110ntarcs COIRCIIti<:!õJs ,c, cue ~1in1sL<:r1o, doLC:rr::1:teti a po..bUc:L, 
çio do f:dital n9 :>5'J/S8, com vht..:~s S il:".plaouçl~ &I 1.1111a emt.ft 
çio de :ra.:ao~it'•.u<5o sOJiora C!N freqllCneia nO<luldda, n• cida.r.;" 
de I.nu:ro ~IO.lle:r, l:st.JidO d .. Sant.:~ Ca.Larina. 

a. !!o ~r=~ ~=t~l:c!de rh. l:!, .;;c;:;t""r:o:.;ii .. 1ii.!. 
9'Qinte• entid'acJe1u 

M:DIO CX~ FM CE LADRO HCLU:JI. LTDA. a 
ltXJ)lO PRINO:SA DA COt.X~A FM LTDo\. 

S. Bubtrlet1® o assunto l!O e.xllnle dos ·ó:rqios co111pe 
tentes ikste M1nisüi:rio, a• c:onclu•õos toram 1'0 sentido m Ql.lll!";' 
pob os aspectos tócnico e jur!dico..c a11 entidades proponente• 

~~r!:;!~!f~~~e~g~:~i~:i~s~~~tal e aos requisito:~~~ ct.l legi.!. 

f. Reuas c:ondi'i'ões, i vista da• entidados que &~e 
habiltta~:aa (quadro anexo) a .. xecuç<io do sC!rviço objeto do edi. 
t!l• tenho a honra dei enea.,inhar o .p:s.unto 1i olev11d .. considC!râ 
çao do vosll:a ExcC!léncia, cnc<l~Cenclo se digne de enviar ao con 
;;e:~~~~!1:~;l : ~~~~~~rr:r;:~;ac:1:j.~;~~~t:;!~; ~P6!o d~e~~Ge~~ 
çio do Con'IJreSso N'lcion.2:1L na tor111.11 do parigra'fo tt:rcelro, dQ 
artigo 223, da constituiç.,o. · 

- - ~ovo a Yo•s• ExeelCncia 11\CUS p1;0t.estos do 
uh p-roflll'ldo respeite>. • 

I'--· •/ j/.~~~ 
! . -:-:-- /~? í!l 7 

LJOISLAClo CITAI:A 

f"of&d<la n,a • c68 • ct• 0] ct• julho 

eo.unic.~~çõu~ U~.llr.do du atribui~õ2 qt!,i~Ja"' ~~fc~eern !!~ft~o0 l9 ~ 
-.DEJerc:tod'l9 70,SGIJ, de 1$ de lrt.li.o ele l'J72, e o artigo )2 do ftequla~ 
to do• .S.:rv1ç~ de Radiodi!usio, com a redaçio dada P"io Do.c~:oto n1J 

:~~~W"~c2~9d~'J~~~~b~~2~~~~i~3h:~~!~d~\>e~5~~~it. 0 r~~~l~~sta do 

l -Outorgar pn:r~r.bslio A ~nin CIDAO!':: FM o:: lJ\URO ~u:rt.r.!:~ 

~l~&:~, e~;~~~' .Je;~dl~~f~~~:~o ;.~~:;) e:n~~~~~c:t!rci !~d~!.d!; 
na cidade de Lau:ro Mllllel", Estao;!o da s.:~nt:a C.lltll~:i.na. 

li - A pe:r111h:sio or• out:o:rq.,da reger-fie-i polo t::Ôdi<;O Brasi 
la1ro do 'l'clleco .. unic:ações, luis subscqllentes, :r'egulo~~mont.O$ e. obriq'i 
çõea assl.llllid.:~s f>Cla outorqo1da ea 1111<1; proposta. -

III "' EstA peomissão sor~~ente p:rodl.lzi:r.!S 01feitos lcqais apQ$ 
::;;~~;:;·~ d~~~~~f~~0~ae1onal, 1'14 for-. do al"tigo 223, pad.':ftafo 

IV- Esu. ~tar.la. entr• e11o vigor" na dat.11 de sua pllLl.lcaçio~ 
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E.DITAL N2 2.59/.38-C:I'I 

Rocebl.•entco de propost..as p•~• .a C!lUlcUç:lo or e:o:pl~ra<;3o de. 3erviço Go 
r•diodi(o.u;:io sonor.a e• l.'reqUénc-1• ~aodulc~d.a, nll. cJd.a.je: de r .• uro 11dllet", 
E•t•do de S•nt.a c.aunn&, 

O MINISTRO DE ES'l'Af'lO OAS COifUNICJ\t:OtS, t~m2~ e• v!;ato~ o 
dh:p.o:~~~to ';'lO artl.oo 1~ "" Decrdo n2 70.561J, de 18 de n.uo de 19.7:!, e de 
JC<>rdo c:o• .aa noT•lla estab.elec:l.d.ls no lh•QUio!.llle:l.te> dQ'I S~rvic.,u de 
R.adl.odl.t'us~o .c>• vi.Qor, torn.a pllblJc:o QUI, tr.ansconJdos -25 (•lU.&rent.a., 
cinco} d1•s, cont.adoa do •h• 5C!Ouo.nte AO d.a publ>O..:o~.-;.\e deste .Edlt<ll no 
Dl..llrio O!ua.al d.a Uni:io, est;~~r.l rec:ebcr.do ;>elo pr4;o de 15 :;qolinu,j 
di.as, propost.11s p.ar.a • execuç.llo e e:o;rolorac:J:o :le l'l<t.-vtco do r<~dl.o;;ht'uJ:.lo 
11onor•~ co• a~; c:o~ro~c:tc:r:rlltH;a:~~~ e condiç.Se:~ quc: r:c: IIC:'Oluc:a: 

l. Serviço 
2. t.oc.-1 
3. C•nd 
4. C).IOIIC: 
~- Collp~Ul atnlao C:lUQido 
15. Hor.tr~D de tune1ono~ac:nto 

FRtQIJeNCIA MOOOt.M'A 
L.aut•o Mi!ller-SC 
288 UOS.S l'!tlzl 
c 
100 (CC:II) "'-'A 
Il1•1t•do 

1\s deaat• condl.çl!ic:s dotllte Edi.U.l f•zea t:oll.rtc: do ror">c:c:,no qu., 
lhe: dc:u orlqoc:a e c:n.:ontr•a·ac: :Iro dUIPOtnç.lo .:lo,.· uJtcr.:!:su.adoJJ na 
Dl.rrrtort. 1!.eo;~ton.a1 do DENr.tt.. ea Flora.mopoll.:s-sc. 111tu.1d.l "" RUOJ 
s.ald.lnl~-a 11annho. JA. ondto .llc:U3 rc:t>re::rc:nt•n'.e'S Jeo;~•l:t:: <l_,vc:r.:io .:!nl.rc:~r· •u•• pror:ooat••· 

c.c.:t>&lçllor.s 11[ rrtut. 1'11,.\ :uu:r(õlt' s; 
t:lrl.C'r:.I.ÇlO 110 SUUt;,O ti: A.l.lll,-,eolFCS.iiJ 

AI tatidado-1 lnu-nua.Su III n.t~uti'" c_u.r_h~a<;i• <lo 
••~""1çe .Se: Í'••!ll,.dlru•i'~> d.-vuão, r('~ uu rc:pu ... nufttc:·l~t;•l, a~rc:
ac:ntar su.a• prer('n•• huan\c: "b('J"•r1e dr u.pc:d1rntc:, n.r. Dhu,.ria 
IC',i<>r>ll d"' tl-Et;TEL <'11 Flo::~doJnÕpoll~. i R:uo SAl.;l.:.nho rt:>:lnho, )11. 

:t - PC!CI:~UT('S ltEl.J.TI\"0$ l D"TiltUJ: 

.Z.J - lleq•nrhu:nH• d1ri&1do I<> lHnhtro das C;:.a•.nica'iÕtar 

.Z.t.l.- lo:e r~queri•~nto dt'l'cr.Í Cor>nu• " cndc:rcto 
cor rcs"ond'~nc h; 

%.2 - Atos constitlltl'l'os c: ah.-rat~~s IUbseqtl~ntes, .:-oa 
pc:ct>vas C(oiOJ>1'<>vaçÕc:s de re.c:istro """ ~r<~.ui .. uo~na 
partição c.:>apttc:r.te; 

.. , 

2.2.1 -!los ato~ c••nultuthos <ln HC:i<"<l.a<les d~vc:rã~ 
c<>nst•r dispositi•·os declarando C'Xi'1'C:ISiar-ntt 
quer 

2,2.1.1 - ar. eot.as ou .ações rcprrscr.t.n.ivas doca 
piul srehl s;o 5.naUer>ÍYr1s C' inuu: 
cion;Õ••cJs ·, o:nraa:,ciros 01> prJSOI$ ju
ri<lius; 

2.Z..I.2 nrn.huma a]ttr.a{i'o ~l'ntralual <'U c~l.a•u
tirh po<lcr.Í sn· rul.l:a<l.a sr• .a rr.:
Yh auuri.ução "do ll.illistt"ri.:o --, .. Co 10u
niuçõu; 

2.2.1.3 - 01 allainhtrador~• dc:vC"rão ser Dnsilc:i 
roa llalj>s e • Jav<'stid.,r.a no1 r.ar.~:"'; 
l<'ll.:'ntc: f'Oderá ecorr<'r <lr-po:.s d~ tcrc• 
sld<> aprovad<>s pelo lllnin.;ril' das C"'au 
:r~lc.açõc:s; ' -

%.2.2 - Pl'o C:ltatuto •h Fundaç_i'~ ~, .... ,.; co11sUr. dlspositJ
YO& relat1T~>s, .a;>ellas, ... , lubittns 2.2.1.2 
2.2.1 -3- •• 

2.2.3 - AI aocic:dades an.ÕIIiaas air>da nãc> c-ie~vuntes "" 
s~rT.iço d~ ud'iodU'•uie df\'er<i"' lprc:sc:nlar. junto 
co• seu tstatute, e quadr"' socict.ÍrJ.., ~ura)j~ad(' 
.;"'nataAde" nÚac-ro, o,val~>r c·"" tip(l d•S ~~;;ri <lc: 
ead• ,.;cie; 

Fie•• dispc:nsad.os da •trcsc-atatiio de d<><",.IIC'IItO di! 
quc·trsta o itea antc-ri<>r, •• tnt14ades joÕ c:<tcu
t.onte de q,.alqurr t1;>c d~ ~rr .. iço de rldlodltu-
1&e na Fel:<• de Frontc:ir•, dcvc:nde, c:ntratanto, 
in:t'or•ar n& llr<>posta essa aitvaçio. 

.Z.J.% - Ato cnuda<!e~ j.Ô oon~cui .. n.Í~J:as/;>c-r•1sri""•ri•• 
que, rrla r-ri•c:ira vc~ prc-tcn.l~r~• c:xcco:taJ" ac:rvf 
ço õc: radil!ditusi'o na F.aiu de Fr<>ntelu. dcvc:ri'Õ 
provid.,nciar • adaptaçio d.e _se-us atos' ce•atitlltl
vos is disposiçÕes d<> DtcrCte nt 8$.064, de Z6 de: 
a~;:tost(' dc: 1950, a fi• de <'bterr•, atra'l'fs de 
OESTEL, o auentiacnro de que- trata O Hc:• l!.J. 

:z.J.J ~ .t~ C"ntld•dr~ que-, para re_,:iHI'ar 011 arqul .. ar sc111 
ltC'I ~on&tituth'~l n~cc-ssitc• .to assf'nti•c-nto do 
Cor>srlbo de sc,<.Orança ~aciDnal, aenc-i<>nado no 
:ltC:IO Z.J, .JC\'C:I'i'O "r,;.-i.Jc-nC'iar Clt<l dOCU•C"nte, 
atravCs 11.:. OtSTtL, bc• co~o o c<'ftiUjllentor r.-,ls• 
tro DU arqubra01e10t0 """' •r~•('•. an~c1 d• ~ata ;>r"
vista par.a a t'IHre.~:a da ;>l'<>pon•• 

.z.~ llc:hçã'o Anual dC" lnror•~Çêic:i Soci•il (JtHS), t-"'•• "rou 
.te: cu,.;or:loo.,nt"' J~ l~thhçi'o tr~balhina rc:fcrc-nror .i col:o&er 
Tinch ~~ ;>r~pl'1'<"i<"nalUadC" de t-r .. sl.lc:ir<>s ,,. •nrUa.Jt; -

:.:;- C•rti.Jâo Je quit1çi"' de tri"bu~"'' irdrtals, ~ucto •v•ndo 
st tr1u de- •lerD~Arr<"sa; 

2.5.1 - o~ d<>tuacnt<'s rr>u<>u.ad.:.s 11,..1 hcns ~ • .,J e :.s nã .. 
prc~.turão ur· aprrunt~dos r~ las ,,.,, ... ,.,, ,n~ 

ni" t~nhi\,. ain<ll 1nh'hdo SIUs athidadc:s. 

2.& - Pc:thr.a~io fir.,ad.a rc:los a<lainhtra<lorc:l, tollff:or•t ln~~• .. . 

,,, - rrtt'l'l d~ <'l'ndiç.ãe Je a.r.as,il.,lra, !~;u ,;,,dllnte •rr<-.•.rn
tl~ie .Jt qu,.lqu~r 11• dos ~r:.v~"''~ do~u•tn1•'~' 1'<"1't><li"' 
dt n•Hirl~hto ou ~au•cnt•, tcrtifl~ado de: rts"n'iu~. r{ 
tul" de ~ltHN", ~•nc-ira·r-rofuucn•l ou de: >d<"ntJ<I•J; 
ou co,.rr"'''"l" -:lt noturall:a~i<>, ('U de reC'C'>I"c:çiArat• .r.c-
1c"•ldadc: de- dir~Jt<'$ c:.t•·lt, r•r• os rrrtu.Cüoi'lc:l; 
J,l.l- Fica dl•l'""'"do 4• arru<"ntaçi:<> .ta f"/'0~1 .Jt qu• 

tr1ta o !~.<·• ocl10a. ~""'" rcrtc:nctr U> 'I"•Jr" 
<"i~t.Íno dr c-ntidUir '~"-""t.antc dt t.tro1çe dC" 
d>('.JJrv~:i ..... 

fH0••4c- C•diHru·c-nto • F~r""f.Íri<> ll\t·l~' (ln.-~<> III, 
c-a OJ (tt;s) •·lu. rHa ('I l~d<'a qut ~ .. ,;. 5:1: {cjnc"' P"l" 
crnl(') ('1,1 11.ail, da 1 cPUI·<'U IÇâts t~;>tC:"SC'IUithll <l1 Cl• 
pit•l l('dal; 

... , - P.r••• •• c<>n.,lçil 4-c: br~•ilrire nato, •~diaona 1prcJen 
çi• de qu•lqu<lr .,. d<"S. n~111rltc1 doeuac:,.tOil cu•t14ÃI 
nltCillc:nte "" c•t•ac:lltO, CC"r!Jficado dr rc:lc:rvlsta, t{tv
Je de: c:lc:ltor, uruir. proflnl.-n•l ow de .ldcnt14•<1c; 

4•1•1 - flu dhpuudo <la s;>rc-untiçi'o· da pi'On 4c •u. 
trtr• • lt•• •ntc:rl<>r, quor• rc:rt~nc .. r ao •u•dro 
dlnth• de tnti<laolt J~ exc:eu ... te dc un1çe .te 
ra4hdlfu•õio. ... • Ctrtl<làe dos CartÓrhl Distribuic!oru C{uis, C'rl•lnais-·c: 

dt troteoU$ de th~lu, dot loc.ah de rut.tôi11ch nos Úl
tiaos .S (clnco) •r>ÓI, bel 'nia d.aa localida,hs encle c:ur
~· eu h•J• c:Jterctdo, >10- ••••<> pcriodo, tliYtdadts tce•~•'i 
c1i, C'o•o lda1niltrl4or. -

4.3 P'reu •h cuarriaC"Ilt<' _dn abri&~çõea· clliter~b, •tdhlltt 
~e!'ti.dãO ferno.,Jda pel.a .J14atiça Eldtor.al~ 

.( • .C • Dc-chTaçiio aul:r~•da por lod<>t 01 cliri&c:llttt 0 confor•c: .l.r>!, 
• :111 Ut; 

.C.,S • J'ld.• de: Cadanr.a•~nto.- Foro:ul..;:r:l.o DKT-14S, ~• 03 (tr;l) 
Yi&t; 

-Os docu•c:ntot • •u•.•• rtf.oi'CII otS ittllt 4.1 • 4.5 
aão preclaeria ''"' aPrcs•atad<>• pclo1 dirl,C"ntc:s 
li!U~ illte.c:r•• o qvadro aociet.Írie 'da tr>tidod~, uat 
•cc que a aprttC:IItação d·<>a acsaet ••riÍ feita ate:• 
de111do ua itens .3.1 c J~2; - -

.t.6 - Todes -es <fo(:\.ac-ootot, coa c::oc:c:çiio dos que u,nb•• TaHIItdc: 
·prc(ctel'llill;,d• c do1 co.,pr~>v•ntc'J de ntc:l.<>ntllda<l~, 4-C"YC• 
rio sc:c fir.,ad.:.s, c~ptdl<le• eu rc: .. •ll•hde>t c• d•u nio '! 
perior a_ 60 (s~ucnu) dh1 da aut aprc:srntacio; 

S - •El'Ol:STL&Çlo· &E kl:CCIISOS J'Éi::UCOS 

A dc:aor>stuçio 4ot rrcvrs<>t t:~nlcot a ""' •• re~erC" • 
111 ,S <lo it~• I do arti&o I.S de llc&ul•aent<> <l1s Sc:,....iç:os de l:tJJ<><Ii
f~tsio, co• • rCIIação <!a<l.a•pdo Ueueto nt 91.8.37/8-S, <lcT~rá nr :t'ei 
'U l'eolhnt" tnd1c•<j-i'o du caractc:r!uicaa <le trans.,itlor c: do aiac"!; 
u 'lrr~diln~e Uno:xo lt') que a cntid•dc prctc:n<lc utlli:ar n11 SUIS 
.lsstahÇOrs, çoaprec:11.Jcnda: ClbJ"i~«ntt, tipo e a.:..tclo d*ll<IS ~quip! 
•c:r~tos. 

... - O capital .:C,.ho c-xl.cido p•r• e ••prc.-nd.ia~nte d• 'lle te:! 
t• a aJ{,.,. •c•, 4 JC do .arU,o 11 do ltc:'"laacono <lo• Sc:r 
t"lçes d• lt;~4.1ooU(ouio, 'coa 1 r.-d•tâo 4ad• ptl<> Decreto,.; 
91.137/lfS. : ulcvlado u função da poot~ncl• ou.. 100 cale 
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dt F"• d.o classe .ta csuçio, 'tonfor•c ~a~cl .. ab•ixo, fi:u 
•h pc};t Porur.la MC nt l1&, •h li de nov••bre dr l98S. -

ançbts ~c I:U"l{'I'IH'~lo S('):t-JU u tonA !'lbu, t'UA cn-? 
'lA J: il'lloi'A U:"ri.::.tL 

6.1.1 - huçõu de pot;nch HIÍ SOO v. ei~lllsh<~- 100 
(ce•} v•:eJ o •aior \"alor de ~~: .. r .. r;ncia; 

6.J.Z- E~uçÕ<'s de petênch r~,.rroundi<:la •ntre SOO 11, i!! 
clus1vc, e 1 klo'", incllllivc - -::Oo (du:enta&) vc:e .. 
o •aior \"~lor Je lleferCncU; 

6.1.3- ~ltafj~ts dt potC.nch co•prunJida tnt1'Õ. 1 kli, 
chslu·. e 5 k~·. intloniYc • 3~o·(qllii.llental 
~c•· o ••ior \'alar de lll:tf~rificia; 

6.1.4- ~stlçÕes de pc.~ênch co•preen.:lida entre S k\', 
eludve, 10 11:11', inch.Ju- 1000 ( 11 U) "e~•• 
•aior V"aler de l'leftrCnch; 

6.J.S- Esuçõu de pod:ncia c;•precndida cntrc 10 k\', .,._ 
clusiu, c :s klo" irtc]u:IIYr- ::soo (dus •ll c qui 
A~cnus) vc:.~s e 'dor \'alo..- de !t:ferênch; -

6.1.6- EnaçQ..,.s <!c pO'têneh ""'"Pu~'ndÍd~ cntre l5 kli, ex 
cludve," SO kli, ine]u~iY~- $000 !cinco •11) .,;;: 

•alor \·alor de lh!~r.dch; • -

6.1 .7 • EstaçÕes de potênch superl~r ; 50 l<li • 1000 (~e
U •11) V<!':cs o- •ai<"'r \'alor de J:cfcrên~ia; 

t:n.t;;l-.:s ~E J:U'li'l'lrt"Slo .s<:'l't'J:A. I:.'C J"I:E;::t"i:!C.:::U "~l't"LAN .• ,., 
6.1.8 - .tsta~(;cs cl~!'"" •c- • tOO (ecoo) v .. =ts " 11ai.:or .,.,._ 

lo r de llcfcrcnch: 

6:J.9 ~ l:nao;Õcs eh ou ftB• - :oo (du:cntU I niu 
aa1or l'alor de ll<'l"er,;ncl-a; 

6.1.10- Estaç~c5 dauc .,_ • )00 Tqulnhrnc~s) ~c:es 
•11lor l".aler de ltefcrfnch: 

6.1.11 - t:uaçÕCI cht.u -.:.rectal"- ICt'O (Mil) Ye~n 
111111Dr \'alor 4c JtchrCncht 

6.t·.u- t:naçõu de potência at.Õ Z klo", <'KClliS1Yf tS~Ct 
(•11 c 'l"lnhenus) .. c:e~ o aalor 'hlor de -.cten!! 
da; 

6.1.13 -.t:staç;,., d~ p<H~ncia coll-f1Ttert41d.a "entu Z kli, h
chlahc o 10 kV, uçJusl.Yc ~ :!SOO (du ... •li e qu_! 
ahfntas) vn.es o •aior faJor dt lhftrCn~h; 

6.J,U. f;ltaçÕn de pat;"llch c~•p_i-_undi"da--.Íntrc 10 ~v. S!,! 
el••hc o 25 kll, cxchosi .. e - SGDO (cinco •11) , ... 
"ec e •aior Yalor 4e l:e(cr~ncla; 

6,l.l5- rcuo;ê:u ~ .. J'~~ênc~i iC"•l "" a.ul'eri<>r • Z5 kll' \l 1 

7.SOO (acu •11 c-qith.hrntu) .. e:.u o •aio•• \'~lo~ 
4~ l:ch..-;nch; 

f.: - o~ ,.alon• uubchddcs na ... adonula Porurh MC 316/ 
S$, rt"fereii•CC a cad~ llaYii C.:>ncessãe ou l'lrlliSS:i<:> pr<!'tCn• 
d1da, con•i'Lfcrada i.s~leda•cnte, e e Yalar d_!l rcfcrênci•, 
a aer cOJnlidera.4o pan o ci:lculo, ~ e Yic.ente na <:!*ti <la 

p11hliu~io de Ediul; 

7.- .a •EMOnTit.I.Çlo l'E BlSP.:O:CIBUll'.U:~ DJ: &I:CRS(I$ TI:S:A...'iCUEOS PO%!E
Ú S.t:R n:n.t. •. -\ '"~I:ISYJ: TOIUI.I.: 

7.1 - !C" eas:: de cnt.l<:lade finda nio u;eçuUpU do !HY1ço •h 
r&di~di(IIUOJ 

7.1.1 - quando' D npiul aoeid d•" eftt1<:1&da for .!..&!!.!..L_!!.
~upcri•r ao ulor do caph~l •{nino el<i,ido l'an 
• e•precndJ..çnto c eati<"e., tot.al•ente lntc~rali~! 
do 011 prC"Yista, nos atos coaatitlltivos, 1 int~'"! 

llnç&o até a 4ata d• .,.,.traola e• func.iona•ente da 
en.a~.iu 

- proYa 4c <lcpÓsito, e• banco ou outra 
1•UHul~io (l.nanceiTI, de, no alniooo, 
.5Q~ (ciftquenu "por cc"'o) d" ,..IJor ccr
re .. pondeate ao ca~>ital e:dclo!"!" P"ra • 
~·preendi••nto; 

OSSEitY.\ÇÃO• Se a entUa.dc p.rticipa.r de •ds de 
11• Edital de.,crá, para. .,,.d~ u• deles, lpresrntlr, 
alé11 oila deõ"Ô,ito de 50~ (cin'IUUU po.- CCMO) do 
capiul, •lr.llta de ~l ter.ao;,io doa a tos const .ltud
,.,., ende conHe D .11111ent<> do cap-ital social :Jc 
••is o ,.llor do caplul Mini•o o:xl,ido para ca•b 
•• dOS ICrV.f.ÇOI P•l"etCalfidOSJ 

7.1.%- quan·do· D capit•l aochl ro).. ini'cnor ao capical 
.ini•o extcido para o•c•precn~l .. eif~• C""u for !.E!.!! 

011 suP<:dor, ,.:;:,.- c~tiTcr total•~~"~" ln!ecral! 
sado, ne11 pr<'vista :a su~ i"t<'Lr~l.i~a~a<> at<' a do
U;. do inftiG <lc !uncir.n~•cnto da .. saçi<>: 

prova d.c depÓ~Ito, c11 b•nco ou <!utra 
instituiçio-financcir;a, de, no ·,.fni•o, 
soJ (cinqucnu. por ctnto) do ••ler eor
.... spondcntc .,, ca.pit:ol .,;d~ido para o 
c•pro·c n<l laento; 

7.1.2.2- 4e•&n:Hraçii<1 de disponibllhhde Je cr#
dito banc.Írio ou- de s;:arantia .lc fin.an
eia.,cnto, f<'ita atr'aYC::. de 4~~""'""""' 
t 1or·ac~idos pchs .lnatituiçÕcs prÓpdas 
ou de !inanc1ao:ento concedido pelo fa
~ricantt doJ eqllip~•cntas, de ror .. a a 
ea•plctar o v&l<>r do capital •cnciooude 
ao ~ubitc10 anterior, até at!n,Jr, '"' •i 
nioo<>, o t<>tal do capital c.d~;id" r~;"] 

"•r•·e ~nd l•cnto; 

7.Z.t • Quu•<f" o capiul soc.'o1l totalMente intc,rali::fda 
for .!.!:..!:!!...! ou ~urerior i to•a d~s valoru f.iJ>.ados 
na Pertarh :·u:: nt Jl6/6S, para cada ""' <!e Seus 
serY.i;o, aerfSCid~ d.a qu~nl.ia r><i.tida rar.a o novo 
rO<pTcendi•~n(o, a enti<:l•dc fica i5cnta <la <:lc•oru
tra~ãa de ditponibllidadc Je rccurats financori-

7.2.2 - Q<tudo o capital socl.al for~ ao_ capital 
.!niooo e:li,ldo para o c .. prccndl.,cnto (cscolber, 
v•a do~s orç<õcs abah.o i.ndicad.as5: 

fJHir'lll-': aJ rrova de dn;:.;!itto, c• buico ou c• ""..!:!. 
tu. 1nstltuiçao finantcira, de. no 
•fn.tooo so:: (clnqllcnta per cent<') d" 
t>o~lor cerrosrondcnt" .!" <~pilal u.i
'Jdo rara n<:>YO c•prccndJ.Mofllto; 

b) Minuta 4c alu·rao;ão <loa &tos co1uti• 
tuUvos p .. ra el<'Yaçio do c.apita.l so
cial, a ser Au•cntado de •ais o- y~

lor nec~s•irio para o no•a e10preend_! 
•ento, "! qllal c'"nn~ q_uc a s11a int~ 
&ral!za~ .. a total u.ra e!e~iY.od~ ~ur 
a data rr.,vista para 1 entrada. 
funciena•~n~o da e3taç.io; 

StCCXD~: a) prou d<" depâdto, e• banco 011 <>lltra 
institu.lçâo· financeira, de, no M{IIJ· 
•o, 50% (cin~ucnt.a por ~.ento) do .,,_ 
lor col-respondentc ao caS'ital e:d,i-

__ do_ Jllr• o n~>Y~ CMj)TC.eD4i'!'ento;. 

b) duonstraç_ão de dhp~_nibil:!dadc do 
crédito b•ntÍrJ.o eu de 1arantia dC" 
fillanciaoOC"nf<>, !cita .atr•~.;:, de d~tll 
•~ntos fornecidos p<!').as instit11içÕ•; 
prâprias ou de !inanda•.,nto canced.! 
do pt!lo tabricant~t dos equlpa•cnto,, 
4e for•a •. co,.plcur o ulllr do cap! 
tal Mcneiollado na s11bite• •nt~trlor, 

até atin,tr, no 11ini•o, o total do 
capital ed&ido" para o eaprecndl•c'*· ,., 

7•l ~ Scndo a. propon•ntc u 11a f~ndaçio, executante do scr .. içe oS! 
r•dl.,difusio ou não, • COMpr.:>Yaçio dos r~cursoa podera 
scr feita de 11•1 da& ••cuin~cs •ancir••• 

PAlMEIRA: a) prova de depÓsito, e• banco OIJ outra lnlti
td~~" Onanct-1r.a dr, no .fni•o 501 (dnq~' 
ta r<.>r ctnto) do Yalor C('rrcsp<'Pdcnte ao '~ 

.pltal cKili.do para o C>Oprc•ndi•tiHO "'• 

b) du<'nst,.,çia de. dispenibUUadc de c~édito 

~:~;: .. :;,;:.;!e d:· ;::~!:n::s ~ .. ~!:: ~~!: ·;:~:; 
inniuiçÕes pr.;p..-iu "" dc !Jn~ftcia•ento 
concedid~ pelo t'ahri~antc do& orquipaacntos, 
011 atraves d ... .<>u~ros •cios que de•ortstrc• 1 

eo .. plcllenu'a~ "·do valor total do caph&l c•! 
c.ldo par& o t•prccndl•~nto. 

'>T,ÇliHD.\: pro"a de d~tp~dto, c• baDcq eu ""tTI inui~ 
-r;uição (j,nanceira, do total do Y.alor co .. rec
pc.-ndente ao capital c><l.,ido J>ara .. e•preca
di•ento. 

7.4 - Os f1naPci&ReAto co• os fabrl.cantors dos tquira,.cnto~ 
co• eatabclec.l•rntos de cré.Sita nac.la-nals Pio pederi: .. ser 
contra~ada-1 por pra:o supcrior a tO (de:) .ano&; 

IS.J • A entidade deYer.i. aprc1enur, c• Collpler..,nuç;o à sua "ro 
po&ta, o <I,U:ad..-o (.\nu:o V), para ot fins da& alf"r~• !• ,~_!-;-
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!:• !•.! "'!do f 11 ele utl1,•1_l6. ri<> ~~~~u:u.~~\f' do~ Su-
~lçuo h lhdiodUoni'to, co• • n(l•çil> ~uc lhe foJ dada u

·1o Decreto nr ~l.S37, <lc !!:S h ""tubrc. d1 li'S:õ. 

'I - l'I:C'CU!UÇlO 

'j.l - ,. .... cr~lto d~ prccnd•i•!"ftlfl Joa :lteru 7 ., $ 4o ·'""'"' \", 
conot1nte do it10• an~ .. rior, 1 prop<>nent•r 

conaidrrandi> o ln ter•••• nacion~l C. • fi~•lida~e c~ucui- ~ 
u c (Ultuul do a .. r.-JÇ<> de radlodifu1ão d~vcrá cl•b<'rar 
:cu1 pro,r•••• infbr01atlvos, cducat:l~o• (ot .ao \'h•oJ. bc• 
'"""'" 1 publicidade Cl'Oicrei•l e o ocrv\ço ""ticlou•, de 
tort.a 1 c .. ntrll-ulr p1r1 o dcscnvolYtl'l~nto d.a ~,oçio, atr.a
Yfl do- lpcrf"lço.••,.to int-c,~al do ho•t• bra~Shir<', 
ol>H·rvuodo, <:'lltrc outros, "' tc,t.,hHcS cr:l.t!Ó,.io" 

9.1.1 ~ rutu~nch • t~ •• .--;- autoru c fH!Órprettl-;:..õ~.lo-
n11s, 1 lbo de incornth·u· a crht!ol'idade d" llo•c• 
b,.a.silclro c o dctcnwolYJ•croto daa captes~• produ 
torat Aacl<>ruh, coro 1 cono-cqucrltf ••plia;;o dÕ 
a<:"r~ado .Se traball•o lica.So 1 udas aa aUndadu 
ardaucn~ 

t.I.Z rrtrdto .is difc,.tncl~(~fs r<'J:Ion•lf da ~ultura 
br11lldn, pr"c"N11Jo r·~ladcn;·l•• ta''" prÓ
prio tonttH .. ~ 

•anut~n<;i' .. d• tltYo<lo untJ.fo ;llco. 10or 1 l (1 

;:~=~ll,nJ<f~d,. d~ lnron•~~o t ·<'bRf'n··nch:-- ~ 
publlclda.i .. ,- h rrlntir•<'~ ;ucos ln4hr<Onui
Y;h .i protr(Õ" Jo p,;l>lJ<o f .io ~:on•~>•fd.,..r, 

JO - »ISPOS1Çli.ES FU.Ut 

10.1 ~ Oa d<:'ICII•cntos dcvcri~ •• ,. aprcun~ado10, p,.c:rc,.cnciala•n 
1<; 1 to• ori,inl.h lt&;lvch faculuda a reprodução rotor: 
t:o.t.ica de,dc 'III~ as cÓpl~s uJ~• autenticadas e lc,{
'rcls; 

10.% - A acdnoçio das p,.oponu nio hplicará na Ol'brl,atorh
dlada da cutoq;a, po~orndo o f:dital s•r cancelado por ia
torrcue da Ad101nh~raçio, •adJant"' ato do llinJstro •hs 
Coa,nicaçÕcs ,.os tcr•os do &r~.!,o lZ do l\ccula•c 11 to doa 
Serviços d• Radio~Jfusão, J.c• quor •• pror~nc11tes t<'nha• 
dJ,.eito • qualqu<',. rul••ação ou iDdcnJ:aç.i: .... 

IO.J - Constauda :!'1.lt.a 011 lncor .. a-ção n• doc~>atnto;ção que aco• 
pa~ba a prop!su, o DE:t'Tl!:L po4crá ~:oncedar ua prau ,; 
ate lS ~i}•-•· proponc11tc p&ra supri-la. 

l.Cl~3·Í- Nos E:sudos ~· A•a:onas, ~cre, Pará, Jt ... n4;:.nia 
c_ nos hrrit<'ri<'s·llo .l.aO>p& c Roraim&, . .i cxca-

:::.~~·.:;p!:•!;.;";~ :!!::o: ;;l:~~~: p pra~: 
l>t:.ITEL. 

IG.J,.Z - ll:uandto o Edital ~c rc!.e..tr & _uaa local! dada a"i 
tuada na Faixa de- .ProDtC.ira, a~ ;>ara 0 c11•p,.i: 
ncn~o ,da cl<i&tn~ia :ror ncecss,Õ,.;o o asselltiacn 
to previ<• do ~ón~dba de .Sc.curança Ku.lanal: 
o,pra~o poohra ser 4f ata lO •Uss, a critério 
do DtlfTtL. . ' 

lO. ,c -O lUnirtro dc Estado <las Co&llnicaçÕas poderá autor.lsar 
a junt.ada da dacu~aentos ao p,.o~e1111 dat p,.oponcnt:.al ' 
oietcrainar seu rcfstudl. 

10.5 - O IUaistro d'• tstado .taa CllaaaJ.::.çÕ•c rcaorru-sc a ra
caldade de, l'crillcadil a C<'IIYeaiência c, bavorn4o F"•si
l>llid.ade ticnica, outo,.,ar ptr•is.sio a •ais de uaa pre
ponente dc11tre a1 \UC .uend,...,.ca .i1 prcunt"'s condiJ;ÕotJ. 

- RJ.DIO PRT!I!:ESA_ DA c_ni._t_rtA fr. LTIJ,r, ... 

.. CONTAAT(I SOO: IA. • 

EDSON SORATTO DA SilVI., prcsileiro, SDht1rc., Nlor. c-n:hntt. JIO~ 
t..aor di cédul• de Joent1d11~ nO 5/i.BJZ.JO.i, e~pedlda pth; ss:~sc " 11/Um: 
Cl'l" n'i' J4l.5S6.4S51-87, ~~!.!Ciente t dorllcfllado m Tw~rrio·S:. i Rllll Antonio 011-' 

pluo Jiinfor. 2564- Oficlnu e MilTON 8AAR(lltcS IIE souz.r.. I»'Uiltlro,_ªudo • 

rlldiodHusor. port•dor da i:êdull de Idcntid.~rde n'i' Z.ss. t21l~ t:ultcUcu alll SST-~ • 

e. 17/IO/n, CPF nl> t5~.759.5!'>9-8i. re~iaano:r: * 00111lcil\a.ao •!" luwrrili-,SC i rtut 
dos Indunrliirlas., 1i3 - Of1C1nu., rcsohtm oo-r eHt inH,.UII>Hito eonsth:llir 1.1111 

.~icdue 110r DLtDtU oc rtSDllnnt>fHa,at li.,ltlo~, oue Sl" rf9tri 011:ln Uh. l.7C.f 

.de 1D/01/1Sili. • ~.726 ~ ll/D7119õ:O pei115 o~n dupoutõ~ lC!gau. ~ •PhÚulS; 
., c:::;.ui:clc e '"'nd1<;i>n &0.1'"'". 

CAP}TW.:: : 

tJA D(H()HJNA.Cl\0 SOCJA!.. SED~. OBJETH'C. ll!lCJ~ ( ~~ _ 

Art.. 2ri- /1. !.OCitCl.&ot' SI te9CrÍ !;DO I ot:I'GIIIIIÚCI 'Dcb1 de itlDIO 1'11:1~ DI 
COLINA fll lTDI~ 

AJ't. 2'\' • A SDC11/Cl&de terii JU. $0llt e fDI'O n& C.iOo'H dt lllt:ro Hullt~- st ii Rlll! •• 
Hcnrlaw- Llgt. s/n~- tentn:; 

Ar1.. ]~ • A ~oCU1.o1de ter'i c.cno obJtt1w~ 1 exDior11Cio ~ r•cc oro r•ólodtfusiet e.: 
frcollell~u ltrdulaa~o 

A~1.. •; - ~. socieal.dk _1n1cnri' '~s ltl~iDICltJ n: 01 Clt '5ttfiiiOJ"CC Clt 198!.. 

1\f't. ~; • A UC1CCI.IIO'I' S~r· QO" orUC 111<letl!n1UIII,.;:.. 

-~ 
00 CAPJTA~ SOCIA:,.. ctiTAS. C(!!JST~ ~ P.!.SPC!':SA!:lliDAPg 

Art. 6Cil - to caoiu'o ~ocil·r Lt,.i oc t:S ôOí..OOCI.~ ueucentets. •11 cl"'lliOOLí; 
Art.. 79. O caa1ul s.oc:hl sue>5crlto t 11\to:prahuOl:o ·nntt n.o r- c• aoHa correr-

te" P•h. hu dh1d>ew .. &OG.coc. cnu Clt C::!' :.ct '""" crutldc' " 

uc. """'• nu .. d1std~ulou 
~~ [05011 SOJtUTC. O~ SU.YJ., hu C<lll: StD.OO~ cou~. c.o.. o nlor totAl ot 

Czl 5-40.000.00 ooulflt'lento~" o.arenu 11ii cr~:uos •• 

11) AAll TON llARRtiRO! O! SO:.J~ fJ_u c a. 6tr.00t• toUt. CID e wa10J' tota: 

Art.. ti( - /. rc~11or:~*i1iotot o;ro~ ~Uc1o~ '"'"• h•I!IGI n. forrt.~~ c- u-i ~. YliD~ oc: 
CIPIUl .<;r;11i, 1101 U:,.,~ g( &f:I!K- 2"t- 11 l11 ],,011 dt 10/10/lfl~; 

~1.. ,.. • As ,~us rnrtuntuhn do e~olt•l aorhl Lio tr11licllivi1J 11 1ilc~ • 

.,;.•"' 1 estur.~~lras. "" t>tnn•~ JuriCIHn; ~ f{J 
!!!~!til o Jl) - ' ·- - a: 
to l.~lf!O Dl_ CAPJTAt. RUII!/IDA OE S.OC!O E Ol-'ti~Jl~O ~r CAI'IT~ 

Arl.liX'- (III uso~ <le IU~:~Cntt~ ft cao~tll. terio prl!ffriinclll o.s. cotútu ~:<& 19llai
tfade ele C'OAdlCiits r n• protro~ci;o r•n• oa-5. cous aue Pm:suli-i!lll; 

Art.1\t. fJo tiUD d~ hleci~~~tnto d. uoo óo~ ~ec;o.s. ,_ .acl-rtd,oP ndo 'e di.nol~Í!ri .

lllJ pi"'ne~tulri CCII o.s. "'":"'e:.:enu$. p~so~ndD 1 socied.tde ou o~ sitio; 
I"C!IIIIm~s,entcJ. 'os herdeiras do flltctdo sua cota ~e UC11t1l, ais 0$ 

lucros. liouiaos &Pu~adCIS ni a dna co Õbito tM dn o•rcel.115 ~nuts. 1 
tjli&il.,. wi!nc•nao a on.cira 60 dtu 1oÕs • o:Yu d.o Õoiu:; 

Art.12Q- ~ eno de dilo:t_nulcio dt,_Cip1ul, __ sll:ri_ PI"I!DOrçioni!ll ~" caoiU.l de c&dl ., 
CMlTULO J\' 

00 U:OtClClO SOCIAL. !AlANCC, DJSTRIBUJCAU D~ ltJCR(IS E OU PR.!.J:n.!~l 

Art.T39- O c~~Zrclcto social encerr•r-,;e-i oo dli. 31 Clt dei:ecn;,.o dr caoa .1110; 
Art.. 149'- kD f1a ot caa~ uerdc1" nchl protuer-n~i a Yll'liltt.cio Coo~. iuci'IJ'} 

11 ou prej:.rizo~. levantado~ Dtlo bo~i•n~ 11eral. ooedechws as pr~~scri
cÕC:J lt!'lis o: tic111tés "runt"nt~~ .-materl .. ,-

Art-.159 - Os. 1ucros. 1puraaos serio dbtriinf'iaets em partes pra:lCircio~u •o aul~ 
tl1 Q e&Cl.ll 5Õciq_ IHIÓCIIdO I Crft~~io dDL ~S f'lCi!l"elll IIII reJI!rVl. lllo• 

n futlltG 'urnento de polui; 

Art.lfi'- - Os. preJulz!ls que Dlll" ventur• se vrrificlrPI ~erio _ _!lll.nticJD-5. ~ conu 'U· 

l!l!c1.al Plrt .sere~:. UICirUaoas nos utrCÍCTil!. futuros t nio a 'senar:.. S.t· 

rio suporu.dl>s pelos Jtc~os A& proporcio oEXIq. on !;DlõiS que lltl~uesr:; 

~ 
llA AOHINISTRAC~C'. SUA R[l>glt/ERAW f COHTABlLIOAO~ 

Art.. 11~ ~ A socie4ad\. &~ri ~,.enci•llf Dt!lo sõcio ·~TTO DA SI:OYI..L-'~ 
qLI&l Clbcri rt:Cll'l:Sto·Ur • sc.citUDt,lt.iva I DISSii.o&llll':nn, rr. Ju'i:tc o.. 
for• dela. podenoo p,..tlt:ar toaos os. .IIW$ neceniriOJ ... ..; o .,.. oe~ 
Pf:r:thllr IU&S fu~~ 

~t-189 * O sõcio-~nntt:. 110 uso dr l;UU lltribulciiU~ ·h?i- uso dil dtn.DIIInacic 

Social d1 u~inu 1111neir•: 

~10 PRINCESA ~·f}'. LTDI... 

-· ~SOJU.l;O DA SILY~ 
.sõcio-!.al'l!nu 

Art..191> ·~·OS: -ildMin1st-r&GOrt'-5. ci~ l':nti~~ serio br~;j{~iros ~tos e • sul inv~ 
dUT' 110 carpo sorr.enu crOQITi CICetrn:r .ipôs. naverno siclo o1oroVaoos pel~ 
M1ntsWrio du CI)QIUI'liudit!> · 

Arl.20~- Pelos serviços que- pruur i J<:~clellao• o sÕt1o-~rt:nU teri din:tto~. • 

- retirada ...,ns11 • 1.1'tulo 4t •PRO-LABORE•. que s.cri fi::u® ,~,. c~ 

ac!H'doo 
Art.219 - A Joclcd~dc ru.o10cri os reSj1s'l:ras can~iOtis ~ fbCiis n~tc.ss.irios.;. 
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CAPITULO-YI 

liAS Dl5f'{ISit0ES rflfo\IS 

Art.Z29- Os sõci~ .o nsinne• o PruenLil in:UMI!IIellto, doclllrllll nio ~Uf'fll' 
tnc:u:-sos e• 11~nh1111 dO$ crimes que os i11pena:~~ o,t..e~er qulllqlier &'tin 
cllooe Mercantil,; ~ • -

Art..239. l!lenh~ ah.el"&c:io con~I"U.Val poderi Sei" rulil&.:ta sea~ a 4nuência elo Ml-
l>isté.-to ou tomun1ca=õez; 

lri:..24P ~ rtc;a eleno IJ foro 111 c;orurn de huro Muller~SC, Jlllrlo u ouestões vr·,. 
una•~ 11::1 oresentt cor.trn.e: 

kt.25Ç ~ Os casos 01111$SOS e nio re911hdos ~lo presente eontnt:o. serio l"l!!i!Uh-' 

f, POr- ut&reJ:I juuos e eontraqoos. d1t~rn.. lavr111 t' a~sin~~ra o 11resentt 
aa 01> lc\m::o) viu d~ l!,lU&l teor e fonu., Jllnumen'e l:Oa auu ce~ternunnu. 

Lauro Mulier::~C, 10 oe ,;eU1:10ro O!' t!ii8E.. 

/r' 
!!.!1"!!''"~ ..... ··, / 

R~ ;i i.~(l:·--·--
r:rrjn.lr~.;tY 

A;~\ ... ··--==-
'~..J•L111.1P.< l' 

0010/10(: mro PRINCESA OA COlltl.l. FK l. TOA. 
CHIADl: Ll.tllltl "--UEJI: ~ SC 

'A -MDlO- PRJifCUA OA eoll!V. fH L TOA." • eu o se,J1 eon
te:r.plo~d& deste [dftll, pretende ut11~u.- Clll su.s fnst.bciies os tqulplllll!n• 
tos di! flbrleAei'o naelon~l, ab~ixo ducr1toJ: 

TRAN".JHSSCIR: 

FASRIC.\f'IT[: LYS ELETIUmtC LTDA. 
TlPO E/OU »:100.0: FK-1000[ 

SISTfAA rRRAOIP.KT~: 

FABRtCArm: YAPRA- "ueiJSTRIA -E COJo!ERtlo Dt wEH.u L TOA.. 

IIJIJEtO: F,.t r rt r1 -1 
GNfHO.: 3,4G 11134 

buro Mulltr-SC, 18 di! outubn;~ de 1988. 

-PII.QGRo\_MACXO-

OOIMOE: RAliJO PII:IKCtSo\ DA COLifiA FM lTM. 
tiMO[: lAURO 11ULLEil ;- SC 

"'p~ra~çio di. RADIO I'RJICCESA DA COLINA 01 L roA., h.av:f'i 

4e respeitar ir.tegr.J.I.ente os fnttreuu ~CfOl'l&iS., e CW~Priri de tol"'lloo. intoo:.i• 
vel t fi~Hdolde EOOCo\TIYA c CULTUr-AL dos servl.;os de ndiodHusio no Brasil. 

Ap.-.:sent11110s • seguir &l!fun~ npi'ctos d.s Pf'O!f1\11111&çi'o qut prehndMOs lev~r . ao 
11"- MSSol •ea~ISSOrf1: 

1· PaoGlti'.MAC1.o JHfORKI.TIYA: Os lnfon"o~~tivos por noss,. .. iuon veiculados, se-' 
rio tt11 sua grll!nde l!lllort.-te lt1teresse 1oe&1, dlndct 

pri~riddt &05 htos • notíclu 'di. ~llio. 

z- SEftVIÇO IWTICIOSO: All'lda co- ~laçio a lnrón~~~tivos, t~rtm<l$ 1 Prlltr'il· 
uein '•xdusiva.-ent. MOTtC:IOSA, quo: e~t.-&polui o 

uri'ter ngion.-1, smpN no ~ent1do de propor-elo-' 
nr 1!11 -e Thor n1:-r~l de lnfor.u.cio a nosSa COQ!Uni-' 
Pde .alvo. C011 est-e objetlw pf-ocuraremos ~'tr.tr ' 
os t&t"os locai~ d~ IntereSse d.t reçlio, be~~ CPI:'.l ' 
05 fatos de rel&nnefl Nacion;al e Internaclona1. 
A fidedignidade da. fonte d~ fnfo.,...cio do fato seri 

condlcia ~sine qua non• plll"il ~"" e111USào. 

3- PROGRAMAS tDUCACICINAfS: Nortl!ll'eriO$ nosn progra~n&cio cduac.ionill no 1111is ' 
•lto espirtto d" respetto n dlft!reru:iaeôts. l"t{lio~' 

!"'IS d~ C111tur1.. brui1ein. procurando relildolli'·" 

lu IHI seu prl>prio conte)tto. 

4~ P~O MUSICAl: Seri dnenvolvilla UIU. progra~Uçio li!U~kal no senti· 

do de priorizar t-s. o~utoru e lnté!llrtt~s nacio. 

fii~S. COIII .a fin•lidade de incentivar a criUivldlde 
do 1to111e11 Drullelro e o descnvolviwimento das ~r! 
su pr'Odutar;as nacionais, COIIIO 1 consequente ampll!_ 
çi'o da ir.eretdo dt tr'lb.l;lho ligado 1 tod.is n •tivl-
dades utTstlc•J:· . 

s .. ~O Nl VIVO: C011p0stl de •lflll'l$ pTOi)ralfll.• de llilslcu t~:clut.hzl.i 
lll!ntll relilfoilals •. 

5o- MLICI!lADt O»>ERCIIIl-: A plltllicldi!dt c;OIIleref&l olledccui 1neondicfona111en 

tt is normn itlas lndhpcnsivah i prottcio Ao-; 
pibueo e do eomu.ldor. 

7- ASP!CTOS GER.\IS: A nou& progr~•çio. &lã de ç&l"o~nt1r 1. .,nutent;io 
O .. elt'Ylldo sentido étfeco, 1110r1.1 e eTvlco, aten
dl!ri snprl! &$ AttenlliMç_ãfs do ltag~o~llrll!nto dof '' 

Serviços de Jtadlodífusio • .ssi• eono os artfliJOio 11 
e 16 §§ 19 e 29 do Decreto-lei n9 iJ6 dt za de fe
ven~lro de 1967, t du Not'lllls •proyada,~ pel& Poru 
rfl MC n9 SS, di! 25 de J~ntSro dt 1974, Decret4 7 
nt 50.92,, lle 01! de julho de 1961, ·e: Portada 'ln-• 

~n.tnhhrf•l ti9,S68 de 21 de outubro de 1980. 

R~'-:" 10 QDADE FM DE LAURO MULLER LTDA. 

.. TIZMlSl:l'SSOit PJÚHCU'Al 

1.1 - r~bricante l'reb.vo' "M-· ln~~ 
l.Z - TIP<J/Modelo~õt::lf'M - 2!.'0 A .c,... 

1 - 'ifST::r.:~ Hllt'.:ll~HTt 

7,1 - rebrie&nt• 's ~opra Jnd, e Co•. de Ant•na• ltC::a.e,. 

2.2" - t.lpo/:loddo• n~A - 1 c..-

Lavro r.uller ,1 

fi õlt'09:rO•IIt3:o Cf: Sadlo C,ldade 7f~ d11 t.mura r.;ull.er t.t~e,buaearé 
lllttnd~r I Ull j:lÚbU.eo C:lt'C.JttO .:!B llld!l"l d:: Cll!lUMlCIIÇÕIIe l:)C::t.h 1:111 r:t t 

qu•,por r.::tii~:~;~ d1 ltYo:u;!a .:-::. r~;~~lodJ.tv.io Sono:r.:. t• rr~.d:;J;nd• ~:t~o~~ 
lol.,...,.to da <>Chç'õ..., oo:o~ ~·,ÔO;;nt-:.:01 ~ , 

'!:idell!. e p.r1ncil='r.!':lcnta ~ proo:":::.;:~agiio eo"ohtizoli ·dei 
l :-_ Prot~r.,.:3;3o ~Oth:io•:. • lnl"·:tr.~l!t.ivru co-.. <l!1 h""'!'" C::::- ;lr(l

çroroc.çC:o n;t1c:1oaa. CCI:rlt:;ot.tval e~;J"!_ e.a "o:•:u1d~<!a" c~ r~~:o~:iC'II,.:::ll i.o~!
<:1c.s :1c:i"- :=t-.pll.a.•rita tr:tntmf.t.tt!cs Cll h~:riÍdo' dos r:ta.te vort::doa 011).! 
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ni,.e1a 0 <:!~ndo-s• ral.:.va ;:gs accn::.:::i~~nlon lo~;aia,rqlio,..;,lo e nac!a".!!, 
la at.r.,.,.e,. d• notiel"" e 11ulr"" ror.~<tri"" !!e ''"'P~Cll> inf'arnaU.v., de 

quolo:;vur l'llllurota,como i>IH' exr.m;'lO ,anpotlc:::,';!'evio:ii:. do tor-~po,e::::úc::: 
,,,.íio SG do11pn'c~do o not!ei.:.d.o,\lntn·n~:don:l pr!.ncir,nlllll~r.to ~~~~ual.J c;ve 
q1n ~~::;in !nterli''1:SO ~,.·n:-~1'· ;a!a: vrrlt'ier.<lO!. .,;::npl"D,::: (!d~t!ç.,idudc c:'o 

f'gnt.ll int'>;~tmot1.,._n,"l.,ri:'O irrndioic!Qi- o-.;--:)to(Ú·Ilmc:ll "ll Voz do "ijr:.~::.i.l" o 

os da intercs:a11 da gov.:rr.a,Drn 'e-3<!11h, •:o.:~ ::. .;1Jenc1u d;11 :::r.~l='rll~<& ::r.ao.l -
loir.J ç'f!':;at!ci:!.s,dé::o io 'II.O:tviçoo dr uÜlidlldo público c. d;'ca~pa-
nhea odu:t~tivoa oJ:t \::Cre._l~ 

2 - Cultural r :1 nÚaica popule.r ~r1nildra 1101 too1:.s ·gs lHIVII cs 

poetas ;, a obj2t.ivo m:Jior d:Ht.a H.::l'l • .'~ progr:~.fl'lao:íio obad.,cná .a crit..: 
rios de G!:!1açíio.vi.:ando UI:! c:on•tant.<l o:.crfaiçeuo:"Qnt.a. 

,_ • .~:ã 1/ivc. ' Todo e pro';:ra:n::~;ã~ •• ró. 110 viv11 vhando eon~ isso 
11 tor.,açeo • o valorh:l<;i<> do pr::~:'h~ion"l na n~::Hio. 

4 -· EduC:i!.~iU'e r Çn. ·ob<':'~trVDnci.Oll a cost11 H~t111,s~riio 1rr:::cloeos 
eudi<;Õos "O.i~t.!c:all:.iduc::.t.iv~;s~ p::tre torn.,car llOB ouvinhs as parti=',! 
e:,.H.v11• E!g,noasa'Pa!s,-::•us vultc:s hi'>t~ri.Cos,aous t'stos,d::.t.::s -c!v:f.eos 
a ef~~ç;!<!ea nlecior.~.:'a~ o;;o111 e l"t'!:li:io,o ~·sto~o_ a a ~::~ç5'Ô. 

5 • Con~•rcic1 r ~'' ncn:::r.rcn., cc.,c:cil::is sa~;;;o rgd~:-1 iê'Os c o in
dbpcna!Ívd a nocass:h·lo ; ...::rutr.n;'io fin:~.n::oira de. IIIAprlt:IIDo•'• irra -

dio1;ss ••riio o~:~ t'orrr:s ê'a .t~~~:tos,ciin!:.lal'l ov spota;nu'llca cltrcp11::1ut.ndo 

o limita d>t.~ota n~inuto' e 111tio c111 ce~c ~rinh lninutos du proo;.r:ar.:~:ç:io 
.nio CUIIIU1eti\io~~o,n'5'o hCvan~o ri:11~u.â interlo'.~lo e-ã;.,QrCJ.l.J:" 'CXêail~~t_. - da 

~uraonta tac!o11 os prDt~rlll">:S 1 0II:>:t.tu,.,hs o>~< trans .. .ttido• .,. rede 
eo111 .a lle~o:lo !Jr::. 1\o!r.3 :!•• l!:~t!ci;u,sc~'5'o trra<dhdos c:ome~ct:~J.s.siraVb.-

belll como. hchl;:oçtQ ~ua n .. ul.e o "•crcl~lo- Co pr~-f.luio c!a Jornclfol\\: 
Oaas• F'orma 11 :'lcc!!o ~!~~;.!e r~ c!~> ::~o.:r~ :-'.uititr,c:tao venha ~ .sca. 

roccr o clc!çÕ:~ dr 1111~:11:11 l!:~~:ctlÔncil!l p3rO C'l<~;ut:.ar ~no ·:::uv!ço :!•1 r::uJl2 

d!f"v5'iio,dt>Sd~>br~::r:i ·e ;:rescnt!l ;:~ra:r:t::.acio,nt. 'l'ltt'llido i!• s-IÍ,..ir_::l "~·ihoror 
o t:ftLi Con!:c.Údo,cullur..:l,lnror..,;:~lvo o; r"!;cr.:.~J,.ivo 01"-l":l,c!' f'orm:) '..;rlca:: 

e 1:11111 L<'lpl.'J 0C3l:llbore'r có.:" o eçror:;:o o:l'1,.S O\.l~~~·~c!:tc!"s p(llo bt'r> d1: !'$trlr. 
c ria ;"ai:'Íllll !lruilalr• •• 

MC!ltLO. a{SIC'<' 

C&,il!:lh- ln!~h do11 t_rnlnlho• - ~;'·;,rho_ 
ellç Q::,o::.!! at~ IUJ 1~,co!'! 11 pro-.r(l=n;tio o~~d.;,,;;,;:r.:i o o~eç·~!fltO s.~oqut•e 

cQ.:I• hore. 

OO,'Jl ... - So"' Gnsil - hon t:nt.a 

OO,ll)tj - ll;enta 1C5(not!ei:::1 - 1-:on c~rrtc. 

!:!!,?!'h • cto~h !>~11: ~ hora cf:rte 
t!Ô,JOh - ;:.r~rho ~ ~reei:;'~ ~o t1.::..1o • ht:~r:! et-:t.a 

Ctl,Hh - "~!ea lCS(P.~~~~.-:::. :>~a ~:>•rio~l':~.::•:. 1 f'vrnhs.•tc) • "or:. e~r~a 
-OC,:'!:!I> - t'cn'-:. ,.:,., • hon e~:rta 
c6,t.-~h .: · ~·~<:>r.t.t.r 1~5 (not!.:l~:~} 

·cc.;.oh - !lt,t:o:.:~~o d~ lOS 

c!t:-11 l~,OCh C.) 19.COh -"'ls ""4 11:!,.~s dG lCS 

f!u 19"oClrh .. e 2~.00"" - :r~,t:neia "oo:!.:mat{:. '!,= do ".r:::l-!1) 
-du io,')C·:r·.~tti n :?4h o~ ... l!ncltd a pro:;·.·!l.:uo;iío :a:~11riic,-~

:?li,C:lh -r!l!l dils tn:t~tho1 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 18, DE 1990 

(n• 142/89 na Cimara dos Deputados) 

exclusividade-, serviçO de radiodifusão so· 
nora e-m freqílênda modulada, na cidadt~ 
de- Pompeu, Estado de- Minas Gerais. 

prazo de 10 (dez) anos, sem direitO de exclusi· 
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Pompeu, 
Estado de Minas Gerais. 

Aprova o ato que outorgà. permissão 
à Slsfran-SistemA de- ComuDicação Alto 
São Francisco Ltda., para explorar, pelo 
)Jl'aZO de- 10 (dez) anos. sem direito de 

O CoDgresso Nacional d~creta: 
Art. 1~' Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Sisfran-Sistema de Comunicação 
Alto Sio,Frãn~iSco Ltda., para explorar, pelo 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua I:'ublicação. 

MENSAGEM N~ 279, DE 1989 

~ ton>o1 4o ard9o "'• inciso zn:, CC*h:l.~:ado 
- 1 10 .SO .zt:l:vo 223, 4a canst1tuiçio !'odetoa11 tanbo a 
bonra ele a~ta.:- 1 :apraeia~ia c!o c'ono;-ra••o lfec:.:l.o11al 0 
a~bac!o 4• Exposiç:io 4e MotiYOs do San!lor Jllin.bt.ro 4e 

~do d.ls ec.unit:açõea, o ato czUa •01.1torv:a p~~rai••lo 1 
S:lS!'IWf·StS'ttNA DE cciMu'tfiCAÇXo AL'l'O sAo PIW'K::ÍSCO to~, para 

alql'1orar. paio pra:r:o 4e 10 l~od anoa, •- tiraito 4•. 
exclu.iv.:l.411~a, •arviço 4o racUodifuaiio aonOra - fr~ineia 

.odulao!l&, na c1~a4a ~;. l'ol!.peu, ht..~o da IU.MIIJ cUe.:~.,•. 
ootdtenta 4& Portaria no 051,4• 12 4e 'unho .Se an, 
publ:l:t:ad:a 1110 Diir:l:o Oficial. c!a· Vn..i1o 4o .Si& H da junho da 
ltlt. . . 

'· No pra11o ••t.abalad.SO potl& la1, aoonoraa .. -
~tea ant.i4&daa1 -

Jt!D:rO Kllll'BO LTM. a 
SISm'oK - BISml1l. Di!: OHICI~ AUlO sJo IR'fiCt.GCD ...... 

S.· . S~tldo o •••unto ao •- &:oa 6q:oa COIIfiP!! 
t<tnte• de• ta 1Un.:l.at;l:z:'1o, u conclWIÕOa to:e .. no aant.:l.do oJf: que'; 
.ah o. aspectoa tlier~.ieo a judd.:l.co, &a entl~a&oa px'OPOl'IIIO.taa 
II&U•fize:eaN .1• ext~nc-!as elo Edit&l. a aoa requ.:Laitoe: o:h11,leg.:l.a 
:J.açlo e:llpttdf.:l.ca da rad..1od.1tua:io. -

~li tara• (qu..-,:~-:n_~ff!:O:c-!,.,J!•: :!~l~~=t. q= •~ 
tal, tenho • bon:ea da enc-a-.i~:~har o aeaun.t:o I alava4a con.•idara 
11f1o da vo .. ill Exealilnt:1a1 ant:ar.cenda •• diqne da enviar eco COli 
:;-:::.:~s.~:i. : ~~~~r:_~;·.t.:~.c~:;:rs .~:0 a.dalJ.~~ 
qao 4o eonvna•o lfac:.ion&l.o~;. na fon>a c!o pul'JZ'IIf9 ta~:ceirq, do 
i.rt.igo 2;13, 4& Const:ituJ.ç&G, 

JleaootO a VO:II.•a J:xcaliac:La .. u. pJ:Ote•toe: dtJ 

ooiop~•~•• u·~~~~6. 

h:<ei.>i;;r:;,õ' i-lrAçA 

~n.• 051 •"-12 6a .. Junho dawet 
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-:t .;. 011tbrgsr paxaiaaio ia SISI'JWI - s.ISTJ:Mll DE ~tHI~ 

~ .u~~~;t~i~;~~id .. S:!· .:~i~~·~ ~iircJrf~:.~· .. ~~=--:~ ~~ 
ql)inçta .od.ulad.ll, na ci~ado do PO!Ilp4'U1 Estado &s IU.na.s CO.~ia. 
. :XX - i pczl.i .. io Ora oUtOr'J&da rag.:!r-s•~* pelo CSdt.o;o -Jr~i 
-1!1N do Teleeo~~~unic:~-ÇSu, h111 a\Jbnqtlont.ea, :rot<;l~l.-ento. e ~19_! 
çoe.- uaUIIIiclaa pel• outoz:9&da &11 aua propoata. 

:ur'- ll:ata ~ralaaio a~t.G produirl et•itô. la9da ~& 
dllltb.rao;;';o. 4o conqnr••2 Jlac:iOila.l, aa toe.& oSo ut1go 223, p&rlg'rato 
t.oi:!Ce11:0 0 da Caa•Ut.Uiçao. , 

IV - EaU. PortarJ.a entra •• "f'iyor aa 4-.t... .S. aaa p:.lbllcaç:;o. 

1. :r•rvt~ 
2. J.oc:,ll 
l. CanaJ 
4. Claa.ia 

...,.. .. ..: . 
1~1111 '' U•l>~ • I• 

~. CapkUJ atnu•o axt')J<'Io 
6. Por•rlo de tllll~1ona-.nto 

IH ti' IIII 

, ... :IS. 

: :~~N=I~HODULADA 
2511 ( ,1,, Mlh:) 

' . . 
: 2110 (Dt:l:IIEM'DJS) :IMt 
: lh•1tad'c. 

r#~ 
LOtiRI:tlCO NASSIB CIIEHAS 

Sc.en·Urlo da ServJ;çoa da lladhtdttuaao 

Da itcor;to. tl.llbor••a• o Ed1t•l r••~c:Uvo, MI 
c:on~U~:6•• •c1•• propeost•. 

lnd.tlro. A'l:lu•rde·J• nova oPOrtunJdJde. A ua d.ver4 
c:o•unlc:•r •o lllter••••dQ, q11•ndo nower. 

~SSGOOOO OõDOOüi!C 
~ ord- .3o ·~· a.t:oretli~to ~r;~~~!?~ .. do !:":..:.??.vu.r.o, 

.o lf'A/!)A para fonoar p~oe•a.o • po•tedor 41160~ • ut.J ~·

t:u1• C.zoJ1o 

EDITAL N2 278 1/ati•Qf 

R•c:abtaento de 'propoJtaa:Par• ii e:o:c:cvc:ll" e co:o:pl"r•Uo de '•el"vz~' de 
ra.cllo•Bfudo aonor• e• froqtll!nc:h a(>duh~a. il• c1dlllde de Pl)aPf;ll, E•t•<SO 
de Mzn.a• Ger•1•. · 

O HINIZ::TIIO DE ~TADO DAS COI1UNIC'AÇ0ES, hndo •• ll)•t• O 
<hspo•to _,o art1<10 1~ do ~crcto n~ 70.~68. dec lC de •. no de 191l', • de 
ae<~rdo coa •• nora•a cat•belec:ld.:ar: no Reo;~lll.tz•ento doi .!fc:rviçoa di" 
Rad.iodUua:lo •• vjo;~or. torna Dllblico qu,., trilfllll(:orr~do• ·U (qu•r•nt• • 
cinco) di••• co<rft.•dol do du .seou1nte ao dot publ)C:IçJo d~:otr Ed.IUol no 
•t~l.o Ohe1•l d• unUo, ellt.:ar.l rec:d>e~o pela Dr no (le= JS (quinze) 
di••• ptoPO•t•• p•r• • e;o:cu::uçlo e I!><Plor~c:Jco d~ lllltrYl~:o· de r.ad1och(u:~~~lo 
•onora, co• •• c:~ioct•rt:~~~tic.aa., c:on!!lClle,. 'UII' •• :~~~e~uco•: 

1. hrll'iço 
2. t.oc•J 
J. C•niJ 
4. Chsse 
5. Clplt•l •tnl•<' tlli.;tl!!o 
'!!· Ror.a.rio de fundor~••tllto, 

: FRrQI1ENC'I.\ HODVI.ADA 
: Po•pev-!10 

250 C 97,9 lalzl • 200 (duzentn1 H\11 
; Ilt.H&do 

Alo de-i• c:ond1ç~e• dutc tdlta.l l•n• p .. nct do pr~>c:e:s'!:JI) quto 

lhe deu orh1'• • en~:ontr••·•• li duipguç.:lio !!oa lntere>llll&dnll no~~ 
Dhetorl~t Aeo;»ional do D.ENTEL, e• llelo llorhante-HG, •Hvlld& n• Rv• 
T1ab1r••· 1178, onde ••v• r~:pu:sent•ntu leo•l• deverl.o entTçgu ..., ..... 
propoat••· · 

'\ ::v.'"-.. ·: :. '. \ . ' 
Jlinl.tê.-i• clq c:-..~~ ·'"" ..... ..-.-,;'-~· .. , 

*""-- ... 6.743/81 

o. .,...... • s.-. o..r .. do c.bl...-te • 

Jllr~I.WO, _;....._ • .,.....,te~-. D<wl.;.. ...,.._,.,_;. 

•""""-
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CONDIÇúES DE EDITAL PARA • arquivamento dos mesmos, antes àathua pro-
EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO viSta para. I ênm!ga da proposta. 

DO SERVIÇO 2.4- Relação Anual de Informações So· 
DE RADIODIFUSÃO _s:iais (RAIS), como prova· de cumprimento 

da legislação trabalhista referente à obser· 
1 - Entrega das Propostas vânda da proporcionalidade de brasileiros na 
As entidades interessadas na execução e entidade; 

exploração do so;~ço de radiodifusão deve· 2.5- certidão de quitação de tributos.fe-
rão, ser por seu representante legal, apre· derais, exceto quando se trata de microem· 
sentar suas propostas durante o horário de presa; 
expediente, na Diretoria Regional do Dentei 2.5.1-0s documentos enumerados nos 
~m Belo Horizonte, à Rua Timbiras, 1778 itens 2.4 e 2.5 não precisarão ser apresen~ 
2- Documentos Relativos A entidade tados pelas entidades que não tenham ainda 
2.1- Requerimento dirigido ao Ministro inídildo sUãS-atividãdes. 

:las Comunicações: l.6 - Declarãção firmada pelos adminis· 
2.1.1- No requerimento deverá constar tradores, conf~nn~ Anex:o 1. 

0 endereço para correspondência; 3 - Documentos relativos a cada cotista ou 
2.2.- Atas constitutivos e alterações sub- acioxista 

~eq~;gn::t~~com :: re:opect!v~~ comp,:ova,~õães __ ].l-Prova de conc;lição de brasileiro, fei· 
ou qmvam n na par tç 0 ta mediante apresentação de qualquer um dos 

competente; 
2.2.1 _ Dos atas constitutivos das sacie- seguintes documento_s:. certidão de nascimen~ 

dades deverão.d:star dispositivoS declaran- to ou_casamento, certificido de reservista, 
t(tulo de eleitor, carteira profissional ou de 

do expressamen. que: identidade ou comprovante de naturalização, 
2.2.1.1- as cOtas ou açôes representativas ou de reconhecimento de igualdade de direi-

do capital social são inalienáveis e incaucio- tos civis, para os portugUeseS: -náveis e estrangeiros ou pessoas jurídicas; 
2.2.1.2-nenhuma alteração contratual 3.1.1-Fica dispensado_ da apresentação 

ou estatutária poderá ser realizada sem a pré· da prova de que trata o item acima, quem 
pertencer ao quadro societário de entidade 

via autorização do Ministério das Comuni- executante de serviço de radiodifusão. 
caç

2
ó

2
e'

1
'· 3 . d . . --- d d- 3_.2 .-:_-FiCha de Cadastramento --Forniu· . , . -os a mm1stra ores everão ser 

br ·1 rr· os t . ,.d lário DNT-148 (Anexo Il), em 3 (três) vias, 
ast e na os e a mves 1 ura nos cargos 6 · 

somente poderá ocorrer depois de terem sido para os s ClOS que detém 5% (cinco por cen-
aprovados pelo Mini~tério das ComuniCa- to) _ou rilais, das cotas ou ações represen· 
ções; tativas do .capital social:_ 

2.2.2- No- eStatuto da -FundaÇ30 -deVerá- ---4·::.- Documentos relativos a cada adminis-
constat dispositivos relativos, apenas, aos su- trador 
bitens 2.2.1.2 e 2.2.1.3... 4.1-Prova da condição de brasileiro na· 

2.2.3- As scK:iedades anônimas ainda não to, mediante apresentação de qualquer um 
executantes do serviço de radiodifusão deve: dos seguintes documentos: certidão de nasci-
rão apresenta~, jurito CO!U seu ~statuto, o menta ou_casaniento, certifjcado de reser-
quadro societário atualizado constando o nú- vista, título de eleitor, carteira profissional 
mero, o valor e o tipo das açôes de cada ou de identidade. _ 
sócio; - 4.1.1-fi_c;a dispensada da apresentaçãO 

2.3- Comprovante de que obteve assen- da prova de que trata o item anterior, quem 
tamento ·prévio do Conselho de Segurança pertencer ao quadro diretivo de entidade já 
Nacional, se a sede do Município, o projeto executante do serviço de radiodifusão. 
do Edital, estiver localizada dentro dos limi· 4.2-Certidão dos Cartórios Distribuido-
tes da Faixa de Fronteira: res Cíveis, Criminais, e de: ProtesfOs de Títu-

2.3.1-Ficam dispensadas da apresenta- los, dos locais de residência nos últimos 5 
ção do documento de que trata o item ante· (cinco) anos, bem assim das localidades onde 
rior, as entidades já existentes de qualquer exerça ou haja exercido, no mesmo período, 
tipo de serviço dç: radiodifusão na Faixa de atividades económicas, como administrador. 
Fronteira. devendo, entretanto informar na 4.3-Prova de cumprimento das obriga-
proposta essa situação. ções eleitorais, mediante certidão fornecida 

2.3.2--As entidades já concessionárias pela Justiça Eleitoral; 
permissionárias que, pela primeira vez· pre- 4.4- Declaração assinada por todos os di-
tenderem executar serviço de radiodifusão na rigentes, conforme Anexo III; 
Faixa de Fronteira, deverão providenciar a 4.5 -Ficha de Cadastramento - Fonnu-
adaptação de seus atas constitutivos às dispo· lário DNT-148, em 3 (três) ViaS; · · -
sições do Decreto n9 85.064, de 26 de agosto 4.5.1- Os documentos a que se referem 
de 1980, a fim de obterem, através do Dentei, os itêns 4.1 e 4.5 não precis~~ão ser apresen-
o assentimento_ de que trata o item 2.3.· t;ados pelos dirigentes que integram o quadro 

2.3.3 -As ei:ttidades que, para registrar societ~riQ da entidade, uma vez que a apre-
ou arquivar seus a tos constitutivos necessitem sentação dos meilllos será feita atendendo 
do assentamento .to Conselho de Segurança os itens 3.1 e 3.2; 
Nacional, menssionado no item 2.3. deverão 4.6-Todos os documentos, cOm exceção 
providenciar esse documento, através do dos que tenham validade predeterminada e 
Dentei, bem como o conseqüente registro ou· dos comprovantes de nacionalidade. deverão 

ser firmados, expeçlidos ou reva:tid:ctdoS "efno
data não superior a 60 (sessenta) dias da sua 
apresentação; · 

S- DemOnstração de recursos técnicos 
A demonstração dos recuros 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 n9 
91.837/85, deverá. ser feita mediante indica
ção das características do transmissor e do 
sistema irradiante (Anexo IV) que a entidade 
pretende utilizar nas suas instalações, com
preendendo: fabricante, tipo de modelo des
tes ~_quipamentOs-. 

6 _;_ Capital mínimo exigido para o ero· 
preendimento · 

6.1- O capital mínimo exigido. para o em
preendimento de que trata a alínea c, § 1' 
do artigo 11 do Regulamento dqs Serviços 
de Radiodifusão, com a redação dada pelo 
Decreto n~ 9.837/85, é cal~ulado em função 
da potência ou, no caso de FM, da clasSe 
da estação, conforme tabela abaixo, fixada 
pela Portaria MC n9 316, de 11 de novembro 
de 1985. 

Estações de :Radiodifusão SOnora em Onda 
Média On_da_ Cuita_e_ Onda Tro-pical _ : 

6.1.1-Estações de potência até 500 W, 
exclusive 100 _(cem) vezes o Maior Valor de 
Referência; 

6. 1.2- Estações de potência compreendi· 
da entre 500 KW inclusíve, e 1 , inclusive 
- 200 (duzentaS) vezes o Maior Valor de 
Referência; --- -

6.1.3- Estações de potência compreendi~ 
da entre 1 KW, exclusive. e 5 KW, inclusive 
-500 (quinhentos) vezes o maior Valor de 
Referência; -- - -

6.1.4 -Estações de potência compreendi· 
da entre 5 KW~ exclusive, 10 KW, inclusive 
-1000 (mjl) vezes o Maior Valor de Refe~ 
_r_~n_cia; 

6.1.5 -Estações de potênciá compreendi# 
da entre lO!(W, exclusive, e25 KWinclusive 
-2500 (à tias mil e quinhentas i vezes o Maior 
Valor de Referência:; 

6.1.6 -Estações de potência compreen4i· 
da entre 25 KW, exclusive, e 50 KW, inclusive 
- 5000 (cíncõ m~l) vCzeS o Maior Valor de 
Referência; -

_ __ 6.1.7- Estaçõ.es de poténcia superior a 50 
K.W - 7000 (Sete mil} vezes o Maiol" Vàlor 
de Referência; 

Estações de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada FM 
6.1.8-Estaçõ~s classe "C" -100 (cem) 

vezes- o Maior Valor de Referência; 
6.1. 9-Estações classe ''B" -200 ( duzen

tas) vezes o Maior Valor de 
Referência; 

6.1.10-Estações classe "A"- 500 (qui
nhentas) vezes o Maior Valor de Referência; 

6.1.11- Estações classe "Especial" -
1000 (mil) vezes o Maior Valor de Referên
cia; 
. Estações de radioqifusão de sons e imagens 
(televisão) _ 

6.1.12- EStações de potência até 2 KW, 
exclusive 1500 (mil e quinhentas) vezes de 
_.QJaior valor de referência; 
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~.1.13- Estações de potência compreen
dida entre 2 KW, inclusive e 10 KW, exclusive 
-2500 (duas mil e quinhentas) vezes o Maior 
Valor de Referência;-

6.1.14- Estações de potência compreen
dida entre 10 KW, inclusive e 25 KW, exclu
sive- 5000 (cinco·mit) veies o- Maior Valor 
~ Referência; 

6.1.15- Estações de potência igual ou su
perior a 23 kW -7.500 (sete mil e quinhen
tas) vezes o maior Valor de Referência. 

6.2- Os valores estabelecidos na mencio
nada Portaria MC n!' 316/85, r!ferem-se a ca
da nova concessão ou permissão pretendida, 
considerada isoladamente, e o valor de refe
rência, a ser considerado para o cálculo, é 
o vigente na data da publicação do Edital. 

7- A d~moostração de disponibilidade de 
recursos financeiros poderá ser feita da se
guinte forma: 

7.1- No caso àe entidade ainda não exe
cutante do serviço de radiodifusão: . 

7.1.1- Quando o capital social da enti
dade_ for igual ou superior a(_) valor do capital 
míniino exigido para o empreendimento e es
tiver totalmente íntCgralizado ou prevista, 
nos atos constitutivos, a inte~alização até _ 
a data de entrada em funcionã.mento da es-ta.: 
ção: 

7 .1.1.1- prova de depósito, em banco ou 
outra instituição financeira, de, no mínimo, 
50% ( cinqüenta por cento) do valor corres
pondente ao capital exigido para o empreen
dimento; 
Observação: se a entidade participar de maís 
de um Edital deverá, para cada um deles, 
apresentar, além do depósitO-de 50% ( cin
qüenta poi' cento) do capital, minuta de alte
ração dos ates constitutivos onde conste o 
aumento do capital social de mais o valor 
do capital mínimo exigido para cada um dos 
serviços pretendidos; 

7.1.2- Quando o capital socíal for inferior 
ao capital mínimo exigido para o empreen
dimento ou for igual ou superior, mas não 
estiver totalmente integralizado, nem previs
ta a sua integt"alização até a data do início 
de funcionamento da estação: 

tO, a eni:idade fica isenta da demonstração 
de disponibilidade de recursos financeiros; 

7 .2.2 ~ Quando o· capital social for inferiol 
ao capital mínimo exigido para o empreen
dime_nto (escolher, uma das opções abaixo 
indicadas): 

Primeira: a) prova de depósito, em banco 
ou em outra instituição financeira, de, no mí
nimo, 50"% (~_n_qüenta por cento) do valor 
correspondente do capital exigido para novo 
cnipreendimento; 

b) minuta de alteração dos ates constitu
tiVOlio para elevação do capital social, a ser 
aumentado de mais o. valor necessário para 
o novo empreendimento, na qual conste que 
a sua integralização total será efetivada até 
a aata previSta para a entrada em funciona
mento da estação; 

Segunda: a) prova de depósito, em banco 
ou outra instituição fmanceira, de, no míni
mo, 50% (cinqüenta por cento) do valor cor
reSpondente ao capital exigido para o novo 
empreendimento; 

b) demonstração de disponibilidade de 
crédito bancário ou de garantia de financia
mento, feita através d_e documentos forne
cidos pelas instituições próprias Ou de finan-
ciamento concedido pelo fabricante dos equi
pamentos, de forma a cOmpletar o valor do 
capital mencionado no subi tem anterior, até 
atingir, no mínimo, o total do capital exigido 
para o empreendimento. 

7.3--..Sendo O pioponente unla fulidação, 
ex:.ecutante_do serviço de radiodifusão ou não, 
a comprovação dos recursos poderá ser feita 
de uma das seguintes mâneiras: 

Primeir~:.a} prova derdepósito,.em banco 
ou outra instituição financeira de~ no m.íi:ümo 
50% (cinqüenta-por cento) do valor corres
pondente ao capital exigido para o empreen
dimento e, 

b) demonstração de disponibilidade de 
crédito bancário ou de garantia-de financia
mento, feita através de documentos forne
cidos pelas instituições próprias ou de finan
cia~entQ_çoncedido pelo fabricante dos equi
pamentos, ou através de outros meios que 
demonstrem a ·complementação do- valor. to
tal do capital exigido para o empreendimen-

7.1.2.1-prova de depósito, em banco ou 
outra instituição financeira, de, no mínimO~ 
50% ( cinqüenta por cento) do valor corres
pondente ao capital exigido pàra o empreen
dimento; 

. to. 

7.1.2.2 -demonstração de disponibilida
de de crédito bancário ou de garantia de fi
nanciamento, fCít&- :itravés de documentos 
fornecidos pelas_ instit~~s próprias ou de 

, financiamento concedido .PCio fabricante dos 
equip~meritoS, de fo:rma a comPletar o valor 
do capital me~;~cionado no subitem anterior, 
até atingir, no mínimo, o total do capital exi
gido para o empreendimento. 

7.2- No caso de entidade executante do 
serviço de radiodifusão: 

7 .2.1-Quando o capital social totalmente 
integralizado for fgu.l ou_ superior à soma 
dos valores fixados na Portaria MC n9 316."85; 
para cada um de seus serviços, acrc!!scida da 
quantia exigida para o novo empreendimen-

Segunda: prova de dep6sito,.em banco ou 
outra instituição financeira,' do total do valor 
correspondente ao capital exigido para"o em
preendimento. 

7.4- Os financiamentos com os fabrican
tes dos equipamentos oU com estabCie~imen- · 
tos de crédito nacionais nâo poderão Ser conM 
tratados por prazo superior a 10 (dez) anos.· 

8- Quadro complementar à proposta 
8.1-A entidade deverá apresentar, em 

_.complementação à sua proposta, o quadro 
(Anexo V), para os fins das alíneas a, b, c, 
d, e e f do § 1" do anigo 16, do RegulamentO 
dos serviços de Radiodifusão, com a redaçáo 
·que ·lhe foi dada pelo Decreto n' 91.837, de 
25 de outubro de 1985. 

9- Program~ .. 
9.1- Para efeito_de preenchimento dos 

itens 7 e 8 do Anexo V, constante do item 
anterior, a proponente: considei-ando o inte
resse nacional e a finalidade educativa e cul
tural do serviço de radiódüusão deverá elabo
rar seus programas infornlativos, educativos 
(e ao vivo), bem como a publicidade comer· 
cial e o serviço noticioso, de forma a contri
buir para o de_senvolvimento da Nação, atra~ 
vés do aperfeiçoamento integral do homem 
brasileiro, observando, entre outros, os se
guintes critérios: 

9.1.1-preferéncia a temas, autores e in
térpretes nacionais, a fim de íncentivar a cria- · 
tividade do homem brasileiro e o desenvol
vimeiito das empresas produtoràs ~acionais; 
com ·a conseqüerite amp1iação do mercado 
de trabalho ligado a todas as a:tividades artís· 
ticas; 

9.1.2-respeito às diferenciações regio
nais da cultura brasileira, procurando relacio
ná-las em seu próprio contexto; 

9.1.3 -:-manutenção de·elevado sentido 
ético, mOraf e cívico; -. 

9 .1.4- fidedignidade da informação e ob
servância, na publicidade, de princípios éti
cos indispensáveis à pr9teção do público e 
do con'sumidor. 

1 O - Disposições finais 
10.1- Os documentos deverão ser apre

sentados, preferencialmente, em originais le· 
gíveis facultada a reprodução fotostática des· 
de que as cópias sejam autenticadas e legí
veis; 

10.2-A aceitação das propoStas não im· 
plicará a· obrigatoriedade da outorga, poden
do o Edital ser cancelado por interesse da 
Administração, mediante ato do Minislro das 
Comunicações nos termos do artigo 12 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
sem que as proponentes tenham direito a 
qualquer reclamação ou indenização. · 

10."3 - ~onstatada falta ou incOrreção na 
documentação que acompanha a proposta, 
o Dentei poderá conceder um prazo de até 
15 dias à proponente para supri-la: 

10.3.1-Nos Estados do Amazonas, 
Acre, Pará, Rondônia e nos Territórios do 
Amapá e Roraimâ., à exceção das capitais 
dos citados Estados, o prazo pode tá ser de 
até 30 dias, a critério do Dentei; 

10.3.2 .:._Quando o Edital se referir a uma 
localidade situada na F;lixa de Fronteira, e, 
para o cumprimento da exigência for neces
sário o assentimento prévio do Conselho de 
Segurança Nacional, o prazo poderá ser de 
até 30 dias, a critério do Dentei. 

10.4- O Ministro de Estado das Comuni· 
cações poderá autorizai- a juntada de docu
~entos ao PI?Cesso das proponentes e deter-
minar seu reestudo. _ . ·- _ 

10.5- O Ministro de Estado das Comuni
cações reserva-se_ a faculdade de, verificada 
a conveniência e, havendo possibilidade téc
nica. outorgar permissão a mais de uma ~o
ponente den~re as que atenderem àS presen
tes condições. 
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quo:, lhe farl apensaçio du proponu pertinom~a • ehrtu.ui 'eat,!! 

·~-

ole lUI. 
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, Hnt.fl' .-. Dl-t:ozu. -.,s--.1 ._ lll:lrftz. - .. 1~ 11ortac.t.e 

1 ... 'llltbl'aa, 17,. - U.UO••,IIoJ:'i-teJ*. 

1 -~ ....,.1t., ..Uai.P'Il .. .._.,.11 

t lellclta9io (faaJ. 

hlo pra_.t., s..r- a Y. h&., 11M 

1"o1 psbUOIWSo .-ao blhlo OUdal 4a traiio ... U C. -~o .. 

1'"• o 1&41tal ..- anJII, r:-ra,_t.<t a eçlor.çü ~ .. :nr:l,.o 
.. ~M.1o4fftlai.o II<IIIOZ"a - tr••pl.e1a .,._..t.._ MaM ~ 

O.~abl, -1- ... o praao .,.ra 
-u:.,a ... pi'OJI<*t .. , -•t.a Dltwto~;ia a.,t .. l, laatrllll ... 

- a ~.uç;o uJ.ti .. ~lo dital, tuli Wo.lo ao üa 
, ... -t;.m-G •. t&n.l- • 11 .. --.bt'O .. lt ... 

"--ta r~. ao11o1~ a Y. b&. , a 
... ule .... •l'Nl9K o 1141t&l •• 271/&1 -u.- &ry';oa .. 
..__, 1ooaJ. • -troa -1• .C. oo.u1M9*o. 

~.. .u.uao p:Dito C!C:IEUO .JtllllOt 

Dintor .. ,s-1. 

::-'TQrM..-~$ O <oliC(..!!U,'!CII7'f'2 PO tôDt"nlo;.. Jl/l, :17.&/~, lfOJG' 
l>lA. 11n~/$~, Pf fAr.A, A CLO.I.DC. "(lloif'iQ, CiSfAJ:IO PC. MJIJ,t,s "lt.&l~. 
Ao:(l;t(l:;<t4"'! A~ SbcHit,.,.,..S J<.lftr~A!JC$. c~a::;:to): -· 

~) RI.PIO ~ L'T'» - rtDC'~ _,._ ~9t04000',4/t6 

o\W.UC' "41let0 ~i<U:S"I".i;Nto TGI,~l.t4. 'D~ 
Jnc ""tl" Pt:r ,(011' Tl4i .,l~ 

·1 sn.•«-4» & a;tsnM.t. r~eo- t::OHc.NtCAelo u.f., flo f/Nfeuo: L'OI4 

CA.ti.p.\ r>el'f(ao o' OLCV&U!A !"c:ulcJ, 
jQ~_ OfACU.JO S.~.S , 

i-1.1.1-~ • ..11.1--4-t..I.I-LI-çA-~ 

b px-opost•• apresentA<!•• :nasU Dintor:L& 

J~e<Jional for .. n~UMrac!&a ..:1• se~1nte .-ncl.rl, abstort.cll a data 
11\e apre-tlçia: 

l'a:oi'05TA 110 1 - MD:IO POf!U>tu L'!'DA., s~aanta411 •• lo 4e 
:nootellbrCI de U•a, protoc:alizada IOb o :n9 
2tl04.000634/U 

I'JtCII'OS'l'A 110 02 $ISl'ftM' Sl:S'n31A DE C<:tmln:~o ALTO dO 

rRANCIICO L~., ~anntada •• 11/lÚ .. , 
protocol1nd• aob o nJ Ul04.000'5'/18. 

treeta d•t•# apon.aai aa pr•••nt• proc:.s•o 
aa r.LeridaiJ proposta&, qu• paanra• a tazer inta~aDta 4o _ _. 
JIO •di & ocaa!io da outo:.:-wa. -

z par• constar, lavrai o pre••nte ter.o 
que vai pcn:- •UI aaa.ln..:lo • 

•EÇlo CE 1\ADIODirUSlo 

R:t'Ok JVJUCICO 

.. lo Borizcatc, 11 de J\.OYallbro d• lJOI. 

&lUlA ~--~~::2 AMEU 

Ch•~,..:z-s:;.:"'d, Jtad1o41fus•o 
DEX'rn./JlHE. 

PltOCJ:SSO tK' :ttOOO,OOUCl/&1 
.wwT0!-1 :Ul04.000I!il4/ll a UlOt,IIOOC~-/1 .. 
J,.S!Mn'OI ~41tal n9 271/11 • :nl EM P~. 

ecmvocaçio da 1ntaraaaadoa na ••cu:u'iio a ·~
ploraçiío do .. rvtço o5a radltodlifuaião sonora 
•• tr~ifnela JK>It\lhda, na c:id•da o!a I'OKP!:Uo 

J:sUdQ da Mina• O.u•h, 

&eorrarQ. •o c~to .SO Edlhl aeiaa :LM! 

cado .aa aaguintaa •nU.dlode..-r 

A) V.DIO i'OMI'&:U L'f'M. • 

lt SZS1"1Wf-$l~TD\A DE COKtlNlCAÇlo AL'!'O Slto 
iaw.c:zsco LTtlA. 

A prOJ1011~nH• .IWllO PÕHPEU ·i.TW.. 

------ ~ns.trulu sua poeopon• t011 os seculntc:s llocu•~!!.· 

'"·' rln-..1-,---.-,-,--. ·J~os consthutlvos o ~ventuab altt"r.aç~es; co• 
·-. -,. u respect1v.u tOJIPT~vaç(in de arquh:s•unto ou 

l'~Ji:tn·1) na repan!çao co111peteRte; 

ln. I ' . ' cliusubs t.d&ldas pelas al!nc:;uo a, b o c: do 
1• do art. 14 !lo _JSil; - .-_ -- -

'"·' 
I certldio de Quitoçio de Irlbutos Ft"denb, quaa 

1!!"'-----l. do for o caso;_ _ _ - _ 

I"· I 

ln. 1. ~ 

I ,.I 

I"·' 

nbçio Anual de lnfor•ações Sodah (IWS),IIIUI!l 
do for o caso; -

Do.cl~nçlio 11raada pelOs ôkl•inislradores de ctuo: 
a) nao ~ossui 1 tnlld:~dt llutorhaçli.o nara .txplo 
TIT o •cuo tJpo dt ~erYlço, no ,.untdpi.o. Qnao-

~:rir:~~e~~:i ~:~t1l~~d:s ~~~ai~t l~oct~~ 'd~io ~~~~~ 
to..-.ld n' 236, de 21 de !eicrdro·de 15161 caso 
venha • Stl' conto:111plada tOIII a outor;;~.: ' 
b) nenhu111 •. s6'c:io inte~ra o q_uadro scodetirio de 
outra U!!(~UDtc: det .!1tSIIIo tipD ·de sa-rviço de ra 
díodifuuo,~no •unidji1o-onde se pretende inni 
ln •~eSUIÇilO, ne11 de ouuas er;~presas de nd1Q 
4U'uuo, i!ll •unicipio' divcno-., u exceSso 1oi 
li•itcos (iJ.Idos no artJ~:o U do Dacroto~lc:i nt 
U6, de :u de favc:u·~ro dt 19(11, cas:o a prcten 
de1n• venha 1 ser tonte•phda coa a outorr:a; -

COIIpravan.tas" lia que a entidade pessul os recur 
aos !ilwlctifOI 'hilldos JNifl o uprc:endÍa11nto; .-

:!1\:t :1::a~l! e3:ç;!pf~:1 ':!~f! 1 ou esta tutã r b P3 
do djf ••Is 0 Yll • a ser au111utr 
qu&nllo for 0 cas:I _Previsto iiJ.~.a .o novo scrviçÕ, 

r n.f :f:~~f~":i:!:~:~h:oc ~~a;:~•~ lho de St:turanç:• ~! 
[uJ 11 • 12 f tJr:tr::,"ue .os co(hus ou ec!onhus sio . .,"!. 
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[;Ln --j 

C~Hi11h 11>5 C;~ni:irios [listril.:uidoru C.i\•ds, 
Cdr..Jr.:ols .: .:lo de Pr_:acuo' ele 'r!tulos .!o~ <!ire 
t~u·~~ -

11:-cl;orDi'~O los ll!rct"n'!'• de que ui:o f';.trtic!po" 
dn Cltc•;;oo d.: CI.IU<J. t'lltlú:OL!t• CI:CCUl:llltC ,Jç Qt'S 
no tipo .Jc serviço de r;~dio41fus:io 11 que s.: rC 
fera o tdittll, Jl~ RUnicípio o:H!t 5t pr.:tcn.lii 
~nsnhr a..,.cstat;llo, ncn cl~ outns t111'1't's;s de 
tlld.iodHu!oao, cn ~uni.c.iJllos din·rsl)t:, cn cu:cs 
so aus lir.ntes !iuda:;. no :~rtis:o 1: do Dl.•trcto:" 
Jo::i n' UCI/67, (:aso 11 prcfuncnC~ \"cnh:l u t:cr 
cnnt~;r-phda ena :1 outort:~ ..: que n~o cJ:.tâo no 
e~:crci:cio de r'IIIJldõlOtO elctivo "'llt l:.c:: t>J~o:tur"l:l 
J::11.o11id!dC 4'11fla:.OO:IIt:lr, nc~- C:);C~CCr.l C.1.Tt_O ()c SU 
pcrY\S.)O OU IIUCUIHõi.!~C'utO JUII t .. !olnhtr.I;;So I'Ü 
blic3, ~o qu.:.l lltconn foro ~~~J'Cci;~1. -

QU.\I:tr.O CO:.lP/JV\õ H'JJ !'iS l'ROPO~OfNõf:S 

A proroncnte ;nn"-surmn• oe ,..twzrtc'~'o aLm 
SJiio '!U!CXSC? 'TP',lnnrulu sua propost~ co" os s~:r,ulntu 4ocu.cn' 

lOS: -

lu.! 01 

ln.l ' ·' 
·atol c:onstJtut h'os c '"ventuds ~ltcnçQu c o• 
as '1Cfpcn1vas ~ompr~vaçõu 4~: arqulvuento ou 
IeJl~tro na l"tpílrtl;~ co•pctcanc; . 

Iii I. cl~u.lulas cxiaJdu peJas 111rneis a, b e c do s 
1!.!<1---'-~--l .. 1' 4o ut ._ 14 do 1511.: - - -

ln. I 

I n.l 

ln.\ 

cci'L1dio do Qui&açlio d11 Tributos FcderaJs, qu•n 
do !o_t o caso: -

relação Anual de lnror•uçõcs Socia.lf {PJJS), CJUII!!.. 
do for o Q)'OJ. 

[t"~·l.l_::..._ _ _,·j r~curso; àcni~~i: indic:sçlio ~ equip.-w::1to~: 

[_n.l , • 1 I 

! !.!] __ .2!_ J 

quJJodro cu~pletltntar io JlfOJ'IciU:~, Cohlor~c·· hc• I 
las C~4i<ões do l:dital: 

IUt"M ll:!l!ntO pri"YiD lo ConJdho de $eJIIflflÇI Ha 
c1on~1. f\U~nolo for o Cisa; • • -

prOYa de que o~ coHstas ou acionhtu slo ltra 
slldro•: _ _ _ -

pre.va. C:a cw·;ariMnto ol'J~, ~;.brlraçVes eloltorais 
•os. .Jin·\c<n-s~ 

~:c~~~;~~! ::s o~!!~t!~aJ~~: ~~!r~f:n~!r~!cl!!~ 
I:KI l.l.po J'! sarY1Ço de udlod.lluiio 1 que 5011 r~ 

hrt õ c-dinl, no auD.idpio cr.~e re pro:ten.Si 
ir .. uh: III CH.JÇiO, M• de OUtfU C:I'II'TC:US. !111 
r;odlGotU .. ~.io, e,. "'"nic>:, .. os dh·crs.os., ~~~ ""'""I 
s.o a~s lll'~tcs fiu.Jos uo uur.o U elo lluc.reto-: 
lei. n• U6/(o7, cno a prc:r-onctlhl \'cnh.:l a srr 
conu:r::phd;o ca.:t a Ol.ltOrt"' c II,I.IC n:io enr.o JW 

. c.u:n:ic:io .!e n;~n<l;~u cluivo ~u(l Ue~ ,:,~~o.:CIITt'l: 
ll:umid~dc p.•u l:.t~rntar. nca ucrce., cut" c!c su 
f1C1'Yh5o OU ;u:..:$:;QU~Cnto 11\1 A.!l~inhuaçiio rii 
111.\ca, .!o qu;&l decorra rõro U(>t'd:~L -

Anh o •xpost.o. conclullloo• que u pnlpOilC'~ 

-tio llptu * outOI:Ifll objeto 4o Edital D9 2711/l&t 
aJ MI)IO POMPW LTDA. 

SlSl'MNw$ISTEMA DE COMUNICAÇlo ALro $Ao nw«:ISCO L'l'DII.. 

· AMas apJ;•aentaruo • ~nt..;:io .. • ~·· 

... lo lk:lr!,lroot.a. 24 4• oove.bro 4• uaí:. 

Zlu:::ualnho o p:rennto p:roce••oC~itd 119 278/88) 
• lltlll apen.o• j Divilio 4o Jta.d1cd!fu.,io. pa:r• p:rOUe<JU1-to. 

.... 
18SCII,/jm•, 

JJC -· tt:tm:L 
PBOCEJ$0 w.,· nooo.oonntll · 

l!n&lilando • prtlpolta apr.Mntldaooonltat.a- ~· 

o !t.• 5 c1o pr.1ot. J:4l:\al I at.•ao!14o, 

ulla ••n®. a..,_r1.,• .. ,_ oa pr.1.nta111 nt.oa 
•ne.atnha&n I Jaçio de .u•mta. Jud41ool dUt.a D1Yillllo. pa~ra 
pi'Oaiii.,W.I'. 

i~-.::.·" 
DI •conto. 
A IRAJ para P"""'IUi~"· 

DIYISJ.o It: lti.DIODIJIUSXo 

• .., .. ns)/!lf, 111 /V · de 1111 

~0'1f'"~..,.,.. 
01~ da aeç~ 6t l:nlfllllhula 

SEÇAo liE ASSIJfTOS JartfDICOS/SOU 
PROCESSO N9 ZIJ.O~il-006743/11•71 
J'I.J,ITOS :. ZIJ,J04-000634/II . 

ASSUNTO: !dUal n• %71/11 

b llttndi~~eat.o b lnst.:ruçõoa blindas ptclo NNniAL 
lE OII.JENTAÇAo JURtmcA, til seu C8p{tulo ln, a Dinto!'h JW•:lo .. l 
do IlENTEL •• :Ido Horh:cmtt: proe.cleu 10 eltudq prcH•iaar dú PI'.! 
poi.taa ap:ropntadas pelas lllnt.ll!a<ks: 
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• d»IO POMPEU LTDA, 
• !>JSFJi.A;l • SIS'IEM.\ DI! ".COMt.tUCA~ Al.TO $~ .FJIA,'f· 

CJSCO LTDA., . . 
tendo eaitido o parec:tt, SRAII zi• aÚa6 {fls, z.t • lO), quat~do Ct!!!. 
cluiu que u: proponentes sathfheru os requhitos do l!olital. 

Ratifica•ollõ,O citado P•rc-~r nt 1S7/U, suserindo 
o enc:: .. inhmento do' AUtos ao Sr, Dl~otor•Ce,.al pu·a sub1110iêi·!os 
·ao Sr. Kinhtro clu Coawtlcaçõn. 

ar.s!li•. ~ de ta~~ 1[~: 
ISALENE N~A LO,.~ fi Auhtente Ju~!dicO 

IIC • DOIT!L 
noasso Jl' u·.ooo-oo~7U/11~71 

ASStl'n'O: Tr~ta Cl prtse>~t• procuso do F.dita1 n• Z71/11, 

UTllDO 

r•r• outort:• elo urviç~t do r.dlodlfusio lono\",1 •• ft.!; 

qllCncJa •oduhda, '" cida.dor d• Pa•peu, h-tado d• Ni• 

SlNffiiCO: No pufo •utipuh<hl, ecornn11 •o eha•do ••. 
ntuin tes •ntldade•: 

• WJO POMPEU LTDA. 

• lUSDAif • SISTEI« DII COMtrfiCAÇAo ALtO SAO 
l'ltANCISCU LTDA. 

O procnso !ot e:u,.inado p~t~h Dirotorh le

JIOllal do DDITEL CHI. )elo Horizonte pu•~•r n• JS7/Il, 
• pela Dhhio do bdlodU'u:rio duu Depnt • .ento (t. 

for••çio lAll' •' 07/D!I), constatando-se quo as entida: 
4es :J\JpraJtcmdonadas attondor .. 101 pressupostos do 
!di til. 

CCtlC.US:Ao: Ani• o O:JpOSto. está o processo •• condi'· 
de ser subaeUdo i aprec:façioo do Sr. Ministro d11 ..o
•u:nic:açties. 

.I MC· -. OENTEL I 
Sr. tUnutro de :r.taoSo ,.,1ctf!lt"tlMa'o00656188 

! DR ~ DELO HORIZONTE·. I 
5:1R'IWf • S.ht.., de CO.wú.caçio ll.lto s-ão h"q 

cJ.•co :r.tda, <:QII 11ed1 na e.tdada doo to~u. !:ata® .S. H.1oaa ' ~ 

raia, to..oa conhaei .. nto, atzaria do Diirio OUci&l 411'VnUo ~ 
cU.a l:l 4e .. t.m:.ro do 1,81, ola pubUeaçio do Edit.al n9 27Sfll, • 
J"'blica4o "POr •••• HJ.niat&ll."io, convidando 01 .tntor.•aadol na ·~ 
~;o do S.iv.tço .,_ radioclifuaio aonora •• f:r:eqeineia .odul..S. 
aa ddade de POIIpiu-MG, eo. aa aagu1n~• ca.raetorlaticaat 

1. a.n-.tço • Fieqa;.neh ~ulada 

J, canal 2~o(n;, t1Hz1 

l~ ela .... ;a 

c. XOrlrio 4o, funeionuent;o; ,· llf.ait:.ldo 

5. Qop~hl alni.a --lOOMUa 

... ~no.. 
.'"-•' O.t~t..nto 

i..lff ft,,, 11 .S1etua de to-~h:.tg:o AIS~ s:O 

r .. ,...c.o~oeo.. Ud-

CAJ:lOS OON1CIC Df; OLI\'Uf:A F~l.ltÇA•br-ll•lro.-tu,t 
ro ........ .,.;;,.lo.c.-talre da ldant.ld.de "'' M•J,J~,àsz ... ,_dl~. ,.;,. 5.1 

-t...rl• dto S..-ança PÚblica 4 lfln .. fõeule.CPf' 591.70C. • .S46-20. dJt 
•!c:liJ.-do •• pCNIP;,-al,,~ ll.,.e Plt~gul,nt 236, e Josf on.CfLIO SANTOS 

Dt OllVEIRA.br••ll•lro.aoltooh·e.-relent.e,cartooh•• da fd•fttldada • 

"* M-2.319.9020 ~~ÇedEda pai• S.cr.t..rla da s~OW"_,..,• ,.Í.IIIM dto MI • 

... '--r•la.CPr .52Z.79Í.626-87,d-lc:iliMI. n .. ta e~ld.._ da P~u-IIC.· 
à_~;.,.. Tenente Antõ;nlo Joaqula V. a-roa,nl 715Joonatlt- I ,..... ... nte 

aoc:ladnda ~""" quota• 4a raapona..t.Uidede llalt.d••P_.• o qva fh·•

• pr'aaent• contrat.a aaclel, darttr. d- 1Ciá1,1aulaa ._ oondõ~ ••8111"" 

'"' 1-PÇ![OWINAC?jOa A .ocled.do aa da-lna SISfRÂM-sf•~ 
te•• de C..vnl~·o A~W s.;, franclaco Ltda. 

:z-.ruunno SOÇIAl!Taa par obJet.lvo aoc.laf a •r.;õt,Jcii. 

da Jo,.....ll-o.pvbllc:ldad• • • aamrtanç• de Jo,.n•la.r..vla'""' a -1•• 
· aora de r.;dlo,,..epact.lv-nte da •ua prepr'ladecJ. ov por -c;oaa's;..ll2 

~IA preaa:nia .aocladaod• ·••tá oon.tltufd. ~ 
,.,. .. , l..da~lnaclo • 

.(-t:AP.III!l S?ÇI.U1 (. e.pltal aoclal :0 da cz ........ .. 
Çl:$1.Z34.600.,®(hva allh:.o.dun..U. a *\irota • qtlirtro ali • -•-

Wa,orva-.doa), 'J.Í. ~1-ntil lnt•or•Hzed- M -~~~• corrente elo Pala 

a' ,.,.,....,.t.do 'MI: quot.,. no velar ft CZ$1~00(h""' ICI'\IZ.&o) p- ~. 

_..,,._ ct .. •l• éz$617.lOO.OC){-I~~;t~M.r.• • 'deae•.ai:• •H • troz-..toe a-J! 

z_.,a) part- ao· e:Oc:lo CARLOS OOMfCIO O[ (fLIYtiJ:o\ ~AtiÇA , ê -. ••••. 
CZ$61?.l~.OO(•olac•nto• • dan...,ta .·u a (,...aeot:oa -aacJoa) - aó .. 
aro J05t OTAct~IO SANTos DE ouvuAA. · 

.5- A NltS'-.&11 Jdeda "-. eÓc:Joa - tar.o•· da i.l., 
.. ll•l"od• • IIIPOrt.inc:la do !Capital Helal. . 

~~ A dlNoç:- •. ~Nnota c:t. ... ra•• ~ 

- •:Oc:lo "CARLOS ~feiO OE OtiVEIJtA. fli:AMÇA.,~-.1 ,._ aue ,.. .. 

p,...antav;. .. Julso - fo"" dala.li'ICI .. .fva·..-. o .f..o.l.l-nt:o do 

clt.P.. a -• qua tata pod.raa MJ• •xp,...•-n.t• ~f.,.lckilí 
pala ••leria llloa .õcr-(-lorla d•. ~aa) • aut.rct ··-ro 11u ,._.... 

poat:o..· 

7-0!SPAAII !JOS1 

'!).\.~~ ou .ç;.. ,...,.....t.ath·- .. eaplt.l 
~la1 .;. , ... u-.W.ra • lac:.&I_\Oi-e....J• • _tr.,.lroa .U PM" .... 

".:lurfdl-i 
1 lo)M.,.hua. altar~ ~.t Õv e.tawt~l• ,_ 

•r.í. &af' raall...d. &. • p,.:vla avtorll. ...... elo Mlnlat~erJe 4• c
-lceç;••• .;,. ~ ... a." antld_,. Noebldo eonce'.• .... - .., .......... 
p.,.a a.ucutar ••rvlço' de t-••Uofua;,. 
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o)O. ttd.lnlat.-aclo;..a da ·~Ida~ ac:r·-. bt-aaiiiJI• 

-• -w. a ,.,. lnv••t!9ur-.. AO "'"~""Y" u.,...nq poderio ::ODDI"f''OIr ,ft:,~ 
"-,..,... aldo "!'I'OYadoa palo;o ~ihlat:rlo·d ... • c_;:,.,c.çõú.. 

8o-Sf.OE E FORO• A aoc:l•d.da tam -d• a f'oro "" cl• 

·cracN:da. ~W...-c.~ Rll'a Plt:.nu>..~f.n• :1:3if:~pocMndo a c.-l't,:;rio da 01...-. 

tor~a, abr-lrolnatalar • ..... tar flllala ou a.K.rl~rloa - qUalqu~r 
.,_t. do Território lla~lonalo 

t- O. aÓoloa "ol.,._ ..,., •• .,._. d• lal qH nio 

,_,..... 11\aa prelbljj:.a pravlaha - nl lll1 do' art.lll1 4a &..1 .. 726 

ft l3o07olf6So 

t(lo.Ct.(usuus u;:!Jim- Aa cl;u ... laa -•• P•••-
• aar " Úftl-• vl .. ntaa • rwoa quala· fie• oon-olldado • oom:rato •.st 

•flil 4. lool~.d.. 
l por aat.a,... aaala Juaf:ooe • contrat .... a.,-•ln .. o 

pHaai"U - tffl vlp de Igual t- a fo,..a1 na p,..e..-ça daa tolata • 

-"u ebaba0 • 

• .,, "" r 

P L· C L li a A ( 1 O 

a) não po .... uJ a cnUdadu lu <.orlu~;., paf"• ""l'lor;.r 

• - ... e Upo do •n'I'Jço no •<tnlo:lpio d• ;~:F:/r:··'~-;-::::;"":-:::T.C: 
.(...,..!. •pio • q<tc •ac r•rc

=,.:-::.~,~,«,7,.~,n,,--------- c lluc'niio e><e~cclrl'• os JJ.,J

t..•• IS.udoa no aC"tiJO U elo tlecret.o-Ld n• :lJõ, de ':li! do hurei
ro olle 1967 0 c••o "enh• a acr eonte•pl•d• eo• • outorca; 

") n•nhu• sÓcio intcc:ra o q<~aclro aochc..irio da c.u
t..r.a •accutant• do' e• ao, tipo der aef'"lço der r•diodl ru.:io'0 no •un.l
clpJa ollcr , ~~~· d ... ...,. 

C•unic .lo a que •e rcfll!rer o tdlt.al) 
'tr .. a capC"•I'aa de radiodJ fu•iio, c• •un!.c{pio!O. cll.vcr•oa, "'"' CliCCSao 
••• Uaites fhaciCI• no .,·Uc:o 12 do Dcc,.cto-Ld nt :lJõ, de 2& de 
fewl'r"Olro d• 1967 0 ~e a ao quc • pr"et.•ndentc venha a 11er cont.e.pl'"- · 
cl• coa • outor,t:a. 

-%tf· . li ~7"'"u... rL /qft a.tnl) [data) 

.o......... rb !) ...... 

+§fMU!~h• 0 li@J i§#Ji.h ::,;a 

CMI.OG #oi.NII'IO oU'IAWO Plç.t.f!HA ...:. ,Ô.IA t7M' •• 11. 

Mfl'CHO OOit;t.I.VU "'"o - -... iut c.• a 

1. Tr•n-iallOI"~ 
f•b!"ic:cnU' L)'• Elac:tr<;>nh: 
OIOÕIIIor f':0:-1;)~ E 
rotenci•l 10~ 1\'Gtb :01;!. 11-ologa~;.o ·Dento I; ~:\1/57 

2 .. Antonuaz 
f•t>ric:ante' ~I:A- ln~. e c:-. de An.tonos ltc!., 
,Ao~ lo: f'~G/.t 02 

:l- c--·•or• 
f•t>rio:.«ntcr U'Cl- A!"'llc,.;Õ.a Cfclr~r ..... (tda-

(-;.;o, itoC" do ~IO<fura;Õor 
fel>ric:flnter Apel ltrllc:•~ãea Elet.rônlhs I_~_:Joll.! 

&!.CIO w 

~ll•o••Ninllllaoou:a c•u,nmts11Ü~õ"Vitiêi7Dõi1- 1 uJnÍ~~;7;--;A-;r;;-
-- .. u•.coc•• ... •...,, ..... , ........... •u•• •u•••n· ~Oil.f.l.. DIU.l 
oo• •u•ul 

DJ.rn:lll'-l"r .. ldentol C!U"~o. Dca!etio de 

011ve1r&.~--

r I lxl 
~~· "'~" """ ''"" ..,..,. "•n•• .. ~~- "" ••• '"'""'m" 

· ll(ilih ldt ~~:1r1a IICtr.GIU.ICUI 00 Olll.'!'l0 COO:ItU'R!O U. J;IIOI'OIICII• 
~~1: .. UOUI!IIllt1CI ... OUTU COfiCEUICII.OIUio OV r"tNIIIIllOIUoltll.• .... 

iiUM4 l.CU::AtiDI.Dt: 
tii'O ot ltl,!fO 

'lneda"tonte 

l 

!ti...OII.U 005 .&l!flt1011U' tHII.rilA!oiiU ..DO IIW.Oh.P ltl. lti&CiutJU Ol 1'110: 
~~IIITt C ,t:IITCMC[NUI l.ol lt OUfiii.U '•cOIICUIIOII•~fiiU ,U:IIliiiO- 1110 n K""""O 
HÁ li &I tiA IIli II .. LOUUDI.o1:. 
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\l"_'t"fl~ti!"'Uol~ JL l'll,rtP,UUIIIOI ur;.~::::~I:IUA 
wu~• ,.,..oo,.,.,, 
U1.:i111t 

:~TUII'O OfiTIUIIO .t.O.Itll.n:~~111!1JU!nllt 0 UI IIU.A~AO j. 
loll 10TA~ CU, .I'A0..11AII4(. = -·· , , 

flotof"!'"' \I.OL' •••••a O I ' . 

fU 'UIO u ••~tlt111AÇ~G.J.UW:.J1L.IIt .A.PAOuçi:o 'ot I.OUtll,. 1 
••~"••••=••notl · 

O r J1 P\ICTO Jtell1ÃO .tc:on~ie• J:st•d111l 

'" . ~ 
••,,,., os rins do dhpou,. nc-uas COfltllçiiu, rRttndc·Jit CO.D Te11po 

~· :>roeu••;io ~!iria .k'·c•isurt dC' 'l'acHodUus:io o pcfiodo de 
tc•po de: tunn 'sio ininterrupto, co•preendldo entn • cntuda 

J:ao ar 1111 uuçio, colnc:idetltc coa o infdo de sua pro.cra••~io 11,! 
lloltud e d tSr.;,iho daS <r&nJ.r.:issDe,. no pcrfodo, 'coinCidente co• 
o'e.ncei't~~ilio dc~aa IK's•• phla:r:uuçio. 

~-·.· 

~ 

~ .... ~·· 
UtJL ... ~ tO é"~·-· .............. ...... , 

OEll:'fiDão 

O 'llel, H•iltoll Rena!llio .l:!"!>ni"Dt ~=ri.Yio 

h!:tll 2231 ZD!le Zldt0ral do l'omp&u 1 i( r;,! 

rai .. , aç l'onao. da lc:l.1 e t o 

· ~UITCJ.1 • re~p:crt..J~elltDt que .contome ".! 
rifieou • eartó:io ~ tolhu b 'n)t.ç';:o, o sr. CARLOS-~ 

liÍCIO DE O~ P:UNÇ.k1 filho de Uit&l:l.o Cn~poa França. 
' . . 

e .Joano. ll&til:'ta ele Pl1ve1ra1 ll&ee:l.do • ~O ao• • 

:tJ.!)J.67~ ~-•ertto ne.cta 223.1 ZE •• ·ob o JU 067ll02/211. 

e TO"t~tn~o lla 16t •eeção, eatá, para todoa oa e,;:e;l..to•;Q;! 

toa ow; a Ju11t1ça !:l.oitoral1 tel".do :l.llelW!ive vot&ao llO • 

]'leito de l,S.U.BG. 

l'ollpltJJ\IG., 05 de ~tubro de 1 9B8.. 

~QCLll~IVA PJ! att!U:O- 117.,-~ 

!hOO hor .. - VOZ. DA U.YÔUM. 

__ JJIJ.to-.= ~wJ-nni'Jiliõõiil't.nro~õé~ .:&~-J;;Jd e' t~onto
p.,..: tou ·• eÍ.dad• • reaÍio, eo. a' taifo~io pr.oJ•a • 
atu.U•ada • .Dilr--.ç;.;,· 2riôr"U, - -- - -- -

?;00 t,or.., - ~6:t7crt :Ut'l'lX'ol".o".Q~ 
lfotlclaa nac!onale, lntllrnaclonale, locaJa • r'CI&tiDI'la.la. 

'tudo que •• puaaa no !lra1111, ICI.znd.o, M1n .. O.r&111, POtnpÓu 
11 a Ztealio Alto sio F.l·anei•e;, moo. noUelár1o eaplct • 

lltu.ll&edo. Dul'ao:io .20 •.1nuto.., 

7~30 hore11 - LlGOU t SUCESSO I 

CCMalll1eação dlrctte eDil a ouV!nto, •uC:fiais.n nec:lon&la • 
tnternac!on&loo e011 o. ~• novu• 1ança.ontoa du ara'tado
r .. , dando priorJdado i IG"B - Jl\.a.tea Popular Bl"&aall•Jre.. 

tur.çiio 4 hOra&. 

11 :30 horaa- EXCUISIVA IJft01tM.\ : 

PI'D&r- not1e.f.Oil0, dando d.e•taquf!t ao .;Jorna.l:l-. • eon
-.:.quonte.cnto eo.a o :lntu1to do pi'OIIIovor o "-• .. ob lleUII 

diverso• upectoa ttl.la eo.o, wa. cultura, co•t~•. tr.d.l
çõea be• 11;:0110 .,ua p..Q.oçio • lluraçio 30 •Inato•~ 

12:00 horaa- ACOtn'ECEMDO NO 'I:SPORTE 

110t.1c1ár1o 4e tod&e: au -.d.a.l1dad.oa eaportlv .. d• e14&de 
e r.;:iio, dan4o êntaae aoa clubtta dll t\1t.!lbol e- .., t'utebol 

-IICSor da cidade e re&:l;.,. Du%-e;ão 15 •!nutoa. 

12115 horas - 'IAJU)J; W7,!l 

Sueea- n•ç.lonab e .tnt.rnac:tonalD ea oapee:lal· ii IIPJS, 

JU"O<lul'aado :lncent:lver • Yalor:lzer oa tAJ.entDII .sa._c:~de

clll • ha1io, onde d eproaentador do PI'Oar-e oonv.tdarÍt. 
penoe.a qua I'C!pMaente al&Q, a co.piii'Oc:er, no e11túd1o 
para -T' entl"eY:lllt&da, abo~do ~ te- eb2al. ~ 
ObJet:lvo - Dar a.c:ee110 • todU &11 o~ .. aoc1a1a a 
pa.rtle:lpere. de co.~n:leação poro lntena,;d.to do ..ád:to. 

A:tend.htcnto de· p.ed.:l..to. -1e111e. e .., -..o t'"'PO eo. a 
1n1'oll'allçio pre<:Jaa. L.tce;io d:ln~ta c:- o ouv1ntel 
Duração 15h 45 a:ln • 

:18:00 h.ol' .. - CA11l DA TAllDE 

~:leaa elÚD1caa e011 •n.a,pna ao t.tnel da ~. 
llllraçii.o 10 aJnutoa, 

18:10 horu - .AS ICA.IS oo' DIA 

O. .Ucea.ao• -s.a pedido• 
O. novo• 1-nç~toa dali cravadorea 11 de toda e tndÜa-• 
trta tonoui1'1ea bi"U.tle:ll"a • Ouração .ao •1nuto•: 

10:00 hor-a• - HOM. DO isRASXL 

Al;êneJ.a !fac:lonal - R~.tobl"Ú Duração 1 lt.ora. 

20:00 horu - E!fCLI.IS:CVII:tJ.DE" NOTURHA 

Todo. oa aueeaaoe que ro,... deataque na IIPB e eo --· 
t.e.po oa .tnton•necJona.ta q.uo eatio •• execução. 
Duração 3 hor ... 

lHTtRCALAR NA PROCRAiy.ÇÃO 

ptCWSIVA SERVIÇO 
_ BoleUa d11 notlct .. de 1'C1&1io e ao .. -.o tctapo co. • pre11ta.çii.o do 

aervJ.ço aoa ouv1ntG•, bea eo.o e d1'1U1a~io dei ut1Udade P\il>Uca, 
h; Cuopanhaa de Vaclnacão. iic-. 

~ ... , ................................................................ . 
---

JhlhllfU, tl.,r.t .. ~~~r ;r, o J:I'"O('t~~"' qut

rvtt>tu o a• 2'110~.uoul5~~JI. ftUt:t Dlr.:tcorb, coa 
OS duCII!•tnto,. ljut' in~tr.U: .. ,,· II~OpO~t~. d.:it 

r;~n •· 
lwcutu. 5(rl'Jc;n .J~· raJiu.Jiru~.io sunon. t• aos 
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do (lfCI~>~·nte rroc:o.'~~" c h~u1"u1 np~hl t"l'loo ;:_ h_-

. __ Ql_Jl_,.__~ D.L._.L. 

MC - OENTEL 

-1112910~ o000634i88 

~.semor KW~tro ele E&t.do dao ~~- OC:lO HCRIZONTE 
~ mtênto CarlOII hi.Koto de ~"'· --

A RÍd.io Pl:rt:péu Lt.da, atnwés dcl -.:.s ~r.orint&ntea lqais, 

p -.dto ~1~te. arol1e1tar a- pal"tie1pa;io no Edital Z'/8/SS, 

.,. 12.011.a8, para pn:•t.;io c» aerviço cb rwilodifuÜD Sorl<;)r./fK, e-W. 

250, n.quêoeia 97 .!I M-tz, relativa a-Cidade de P~ - M~ Gerais. 

Occ:l- q.z oorhaQC! • CO'Id!ÇÕCS eat.bcllee1du no reter!.~ 

l.) llO lll.'t:!l' zo:u;.: J. >:(Je.i~ uré ;oor tllll á r-z-~ -~ •:~rv:1.ç011 ~ twll~ • 

-· ~ ••1...Ss, _u.,iã..s.,. bt:nl........, •. ~......, ae ~ ·~~-. pgl!-
t • • 

Uc:O., .oc1&1s • n:l1&1-· 

2) b11. SllE 1la:II.L: A Sede ,SOCI-.1_ ttrW. à 01_1yejra Ll.t~a, M - lla1r;w Barreiro 4t a.J.xo, 

ra C:1~ de !!elo Hor:lzcnt... 

:t) ~ ~ sx:w,.: A eoe1~ zirwá -.b • denanilwçâo .oe1al de >IJ!ÍodJo ~ 

Lt:cW', .....-.do -.re-bt WdldCI o eq~rqo ,_- .. rwaôctos ast.rlrhooJ- cbJeti

._ eoe:la!s. 

4) Dlllll!!f(;kt tM. ~: A àJnçâo da ~1~ ~ré por t.l:npQ sildetai.f.<Wib, uencSo 

:l'ecultlocb • qulllq.»r IÓ::1o ret1rar-a da K~Cieda», dc8de q.a anpridM • :ron..J.J4.de• 

lb 111nbtér1o ~ Co~o,Nca;ães, • o hQs ....U.nte lllrl.eo pr-Óvto de - ~uçio - • 
-'.s IIÔc:JOI!J cem • ~t.cedêncta de, pelo lllenC* tR. __.., 
5) IIO~!D:IAL: OCipl_W. Sociel ê·de Cdl.ólOO,àx;l Ul.n,lllilhio e cu.-ío...t~ C~!! 
~). 1111Y1cUcbtl • 1.200 CCJtM. n:~ valOl" ro'WMil de Cdl.oco,cxr(llill iin ~1.- (:11 

da ~. e .-111!. dJ*trtbu!dooll CJ.tre ca .Qetea: • -

a) O BÓc:lo lviND tWcro ~ 'ZEIXElM. ~. de tá. «D ootQ no v.lor I'ICIII1fW. ct. - . Cdl.OXI,CO (lu.•U c::~) c::..s. v., no .mt.nto dt CzSGOO.ooo,oo (Be1-m:c JIU.l 

1""'-'· 
b) o BÓc1o ..JlXit IWttA I'EIJIJtO m:: ~ <SeU. eco c:otM no wJ.aro ricm1r.J.· m CI:IUl:D.OO 

Obl .S.l c~) C...S. ,_, no aontwtto de C:l:$600.000,00 ,(Sei_.,tc. .S.l ~) toou 

11~ o ~!tal SaeJtol de cdl.~OCO (fOIIIlllhiei ,;· ct.zunt.o. iati ~)·.- -
A 1ntqn].U.Çia do c:.pital !oc:1~, será .. R~eó&_con.nto:~ do Pals, .t.u-é. dlo ~to 

- oontà M11;:Árls, no ato 61 ~ do pre_..tt, Ol:r!tn.to. 

6) M J!CõPCII!õ"II'!J:m&: 1m IÓ:IDS: A I'C~i~ ~ aóc~os- ii'l!ait.da .o ~ 

do c.ps.~ Socifl.. 
7) 1M ~ IE OlPS: bltrer 011 BÔe.IOII, U. 't:otiiiS ~ 11-l;e tnrlllf'tri11111s ..-Ido ~ 
da a ~e.;;,;la pars ea~lros .. pe.-. jurl~c:. •. 0. áóeio. ~;:w_, ..; po-. oe~ 
lllilr - p&r"Ua.a ten:eti'DII utnmoe, N<U....te- cuwent.!noento dcc..dallaia .Ó::lo.. O 11Õe1o 

. . 

•) ms ~ O. ~niat~s devaio .er bi'P1ls1ros nat:Cicil • a 1r!Ynuw· 

rw nos caTFB ~te ~~ ~r depo1• de ter at~-~ ~lo JUnistérto ~ 
-~c.çôe.. . . 

,•JO] !III.~ CD!!lVmML: IWhDa altor.çio c:o:ntNtual poc~ori .e!" ~~--- • 

pftvia art.or1uçio do K1n1•~n.O c1U ~. . 

11) !III. ~ A pftncta 411 -.x;i~ ...n. u.erdd& P=l~ .óe1o JICG(; .aiA I'EZm 

mo IE IEIIMIG\, .enc~o a.:t.Ub.Údo. ~ -.. ~b (IIJ t"alt. p11lo SÓCio ....._,.;;, 

~ '3DZEIM IJDS, ~ to SÓC"Jo Cclrwrt,e CIG p:dl:re11 dtiol'111rwdfa Pof' lei de â. 
b1o, cndcJaar e assinar ~ • ~-. -Jtat' ct.:pl.tutu o- lctr. diJ ~ ; 
doQar e llS!ri!W ~· • ·~tas q..- .e rel-=.i.onsr cc. o obJIUvo .c:es~ dlo ~. 
11) JMS IEIUIAMS: &.:ntt o .ódo JPt uu....,r cu~ a ~ia tsri a dil"'ito \11111. 

nt1rwSioi'O'lMl • tltuto de ~ .. Q.11 .ri~ a ~débito esc.~~· 
~· ot.er-.cbl o. lJJdtea da Le1 de ~ ~ ~. ' 

J3) m ~ pg ~ M at1Y1dadoa • -~~ t.cio_ inicio 1(9) ...,.;. • r-
~-dAJiádio. -

W) ~;-,i. tUpÔ"""' .S. aort.o da qold.,__.r' doa kJetM, ,_, twmid~~ CIPW GU 

P.ltl-~lcl~ h\ ..XI.-'-' w pe.1o ~to t2t Clp1t.l « 1~ ~ -........ 
l$) IMSI'!mJ1JC6sz t ~ PN1bldr> to IÓ:I1o ie...,t,. uUU~ ._ t:tr.a ~,1 

111 - r!!!.P,to. ou ~~. dor ~ ... r l'llltlrna, .. t~ ., do,.UYO .oet~. _. 

- .J,llllllr' I)U .,.......,. cbrt .... õe."" t.lln::elroa, 

.M) ~ A todo :n doi 4çsctltlro ~~.o bsla'li;-Oo 

17} Fiea d•lto o roto 1!11 CIO..:S. ,_ 111111o Hoc1la'lt.0 ,.,... u ~--~ 46 pt"e-o 

--* o;nu.t.o "" aoct.s.», 
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- -ói-~-.. ~~~~-~~tft iôP,~ ·- l'IÍdioPo,;,_' 
~ Lt4a, cSK;l.,...... ~pe; 

• a) .-, poaa.l1 • cnUdâ ll.ltor1.uçà:. S>llnl. uplorar o ~ 

'60 tipo de- Mrv1QO no -..ntdpJo de panpW e~ nio exocde-H oa l.llalt.a r1 

~no~ 12' (IQ[) eereto-t.e1 n• 2JI5., de 28 de ~iro de 1957. C.: 
vcma a •r ocnt:-"Pla3. C>C~~~ a Q.Jtoraa; 

b) rwriJ.n eódo 1J'Itqn, o q.adr'o aoetetár_fo dll (l.ltft tllf!. 
, cuta\tc 6:1 ._, t~ de aervtço de nd1or11~, no IIUI1c{pio de Paqléu, 

1111111 c:b cutru. OÇl'Hal: ~ nd.locUt\INo, - ~p!M dlve"-, c. -..o 

- lilodto:a nua.:. no art1ao 12 do Deereto-Le1 nt 236, c» 21 de f'everoetwo 

dlt lW>7, ~ Cf.IC a ~tcndmte ._.,.,.. a Mr co:ntc:lçlildll - .. cu~ 

ª~MQ.E_~[~"'N'95082i 11 O,.,~· 
.:tiW'T<' ..,la$ ... ,;.,,...0 _1" JlD.r...-
&i'r; 4.-_..:o.rit:. -"?.1.~ 
~[L,.. t::k..,' 44.- M 
1~·-- ;:....Ac<I'.-,J;,-~ 

J5B4:Z-5 Jl d ;zd:f a:f? dtJ 

-"·" ' ... , .... ',. 

·--
1.1 .. Flbrica1tea: m.A'IO - lfÚtr1a • ~ni1o * ~to. 
J .~ -: Tlpo a I CJ.I l«<eJ o~ JP'M - liXlO A 

J',l .. ,lbriCJnt.cl IW'RA ~ ln:Úr.trla Cl ec.érc1o do M"--

• 2,2 "' t1~ a /•CIU _,.,.101 fMA/1 - 2 

·-l)~QIIlJoii:IL1A:IJ>) ,J-':'"' ,!':."',r ~ 1 «~2 o;nbw o~- N.nlll t:~tm,_.a_. 

-~-- J .... fó><. "" ""· 
h.o"-':::o~'!t:1>1::1n0:1-. X 

.biÔMrtl ~órxw-d. X 

. 

;l}~o:M""!Stf:~IO~QJtom:IWOl';) ' ,._,., ,j R"' :9!: ~ tSRO\Om. ~ 1 o.t2a:rtb:= o 
-Nn:a..t:capn.a_,.~ .... ""' ""· ""' 
.I.MroMia::lo~ ~Illa X 

.Já Mlria A:bcttz;> fio Mlrrm •. 

' ~ A!M!mltt roaJI Qmlll. ClllOGI.:... !EM~. 1WUJ:lii:E1 "' ~ ""'"' """"' 
•· 

) """"" <as - ""'""',.;:, ... -,;,., ~;,;.;a,.,. I --
A Cl.lm\.~QJ~N\.J€9t\.~ 'm'OIESEftll:';P 

~~ 

\) rotSIXll tr.:!l11Ç a.awca 00 Q.IICJOtE DifiX»>IlS QO. Ptci'CN'NIE E~ 
'lfZ.JIS.B:(lii!WI~~Pf\.~UJ::IIilJtKL ,.., .. ....,. 

~--

r:-ló""""ki<Dt .......... OI""""Xl-.MWI 
~kall:~"l 

r fiWO M iftiNiíiÇ1é RUEIO IE OifRiíÇiõ 1:1: !.CCAl$, 
ltÍóral ,_, 

I)O)lN)hD, ~ lM ~lMiiilNBibb\ w 
Q4Íoc!Bo;.õll-) 

.. 

" 

" -~ 
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O. lbà17D -1nadoo, ~ 1~ ~~ pela 

I!Ãdio PcrfpeÚ, «R~ .edil na e1da» do ~. :t.Udo ~ M.1na&s ae~. DÊcu,.. 
IWI:, 

&«o!dmwldo o 1ntcro:sae riac1c1Ml .... t1nal1dái51:1 ~ti .... 

• cultun.l dcc .ei'V1çc:G; de radiQdl.ru.ã,, a ~ ~t.e~R a elato

:rw -..,. ~ Wonnú..:O.,- eó.lecd«..a " m vivo, bcD - a ~lic!. 
cSIIde c:cntrcbl • o =enrioo MtliiODO, de :r- a 11Xfl,tr1to.Ur, peno 0 ~
volV\'r=to 4a Naçio, atr'avfo oo ~~ 1nteanal. do t- bNilO! 
ro* ob:Jeiv.nr:b «lt.f'e wtroe, 011 aeautntea er1tiirio..t 

a) pl'tt'uWcta a ia.-, &lto~ e !ntêrpretoa n.elcn.!a, a 

f1m de 1neent1Vllr t. m..t1v1dao» -dll homtlll brcl1le1.t'o a o 

~~vtJren~ ci. eqll'cUS ~torU ~ICII'IIIia, a. a 

~te cpHe.Çá3 do-.,rca:lo do tnt>llho lipdo a to 

• • .Uvtdedh .rtiat1<::•1 -

b) reapoUo • <11~-.n:IIÇÕn p&tcnala & Ol.llb.lnl bi'Mth! 

na, ~ n:laet~lu- -.1 pr;jpno cont.w.to: 

c) ~A~n~ta-r.ia c1or el..,.., Me\u&. •uco, II'Einl • clv1001 

d} fidl!-\lil;'ll..,. d& tcnt. de w~ cb rato antes ca •! 

No d& md.eil\ • ~la, ,... p.bllo~. 61 nc:Jr-. 

.tlC::M ~LI i pt'(lteçio lb ~Uoo e do OCI'IIUIII.• ..... 
A p~iD da --. dowrâ atendet' ii. ..ti~8QÕH do 

~-to ~ SOrvi~ de 11Adlocllt\Jolãc,, ... ~.a~ - do» U'tiiOII ll • 10,ff 

1~" • 211 do lloereto.-Lel n' taG, eh :11 doi r.rw~tro 1» 1Q671 fortu'ia JB:'.Kl 

nta tu de 'Z1 do "'IC*to dl 1974 a 5&11, 4a 21 do cutubro do 19110 • l'orblri&

K: ~ e.s - 2S • J-lto .sr. 1974. 

Arnt1~(1b(1...-: 

1- ~.,., .. p.:blkldll4o -rcUJ.: 
aJ "7' ~la do iS (~) lllinJtoiJ, - C*!a 1tlt.Nalo &> GO(~) 

~ WIU. horM fta~l 

b) u.itá-la a.,. Wtr.::a,.. :251' (~ a ctt.» por C«\to) ,da~ 

ISI~a; a 

c) A dl:tul-la ., la1Qo da ~ • .,m ~ Mr, e. I'IIWt'IJiii caO; Jilj. -... 
3- QJmto à~ eóJc.:101Wl, a ClbMNV' • Portar1H MEC/JC nta ~. 

de ~dt..-tockll!l74, c Me, O. 21 1t1 ~dlt 19110, 

.... ~-~&>'1'1'110, .~'Oq.IO~O&~P'Ú

bUooa c:m:wdoJnta, 

A l:nUdlrde ol)na.-, a.l,n:5a. t. ~I'YV' • _. &rl:fl!w., 

~lo ~ n181cb F ld • ~t.~a mdall~a ali pR'YiatM, o. teJ!.taa .: 

~ Undiô, c~l:t:l.'cldM -por diu, hora mtutoll, • ...,..se., ~ 
rt1 .,;J:"Ca oon.JJ.t:acb po-lo 6rPo n~i-..:~or, cpncb ~; • 11'Ta&; 
~~ rwc1cnal, mqap.ldlllr, ~ .,~ na 

PortMia nt ~. 

'. . . -~ .. -.-. _-__. 

IWno J>Oftu .t.:Jilll.. .. ; 
.umw;Jo mm.W.z. .. : 
JUI!l'nD IS: CI.P:IW., 

' " ~. ~ ...... ::.. ... 
Alvaro Mirelco ~lo 'h>b:dra Diaa, t;r.stldro, ~.- do 

c:cnércJo~1ckftt. "c -dcmlc~lilldo ala. ':sio r.do da CNC, nt- 2$7, m s..irT'O '-r. 
rdro de ldxo, -Belo Hol'lz.(l'lt4, portacSor ~ Ul"tc1ra ~ l&nUdlldQ- ni .. M.4.192. 

958, ~da pela Sccre-tar1a de Estado ck Se~ PIÂ>Uca ~ K1nM Ga~s.~ 
Cll'lçio no C.P,F. n'"61'1il3831S-37 • JGeé ,._.Â Pdxoto de Mi~, b~llelro, c; 
aado,, ~atnldor c5e ~· ra:iden~ a dcm1c1111do a IUIÍ. a-.-1 hn1no,2tl0 

- llptt 201 - klrT'O Sicn, klo Hori.aonte, po~ da cal'telra de. f.dlnt1dlrót ~ 
n' M... 12,130, upe<JicSa pêla Secntar1a ckl Eat.do-de se~ J>Íblka de tu.... ' 

cem•. Snllé:rtçio ró C.P.F. "nl Oll4.'714M-04, reaolwnno-alt.llr&r o ccn~ Zoci-

il ..sa Jtád1o r"".N Ltd&. rqlat~ .....ta o_n.- iiC6i~ lJ~ A, cl.rtó1·io avn --.;.. 
_ ~ J<.n-1~1~~;,. NlO Hor~t., ~ ..:&\lll'lte: ~-~t\o.l s.:,.;lal-~ a ~ 
*' C1:$2.CJ'X).C(X),al(Do1a ..tlh5ea de eniU!bl) ~. ~;L;;i.o, a cl..:.,a sdÕ 

l. O;ntnoto Jlfd&l a t<IJ' a .az.,llnte NCS~çiõol "' C~Úal Soelal ,i dJr Dt2.tQ:l,cXO,(D, 

tl:ots .tu;,.,. dt: crur...so-), ,dlvtdldoll"" :;!',()):) ootu M valol" ncmln&l diiCI:Il.aD,o:t 

U... •11 ~j· cada u., " ~1'" d'i~trl'wlóaa onu-e o. !Ô:._Ioos: 

ii)' o SÓClo A.uwo JiWclD ltli'".ÂWIO '1CXEml. PIAS, dlltón J.OOO cotai! no Y"ator•ng 
t1rwl de Cdl.OX),OO~ Nl c~) elllda ......,, no acnt.M'IUI O. Cl$1.COO,OXI.00 

Du- .tlhAo lk- c~>. 

)) O BÔc:lo JUJt JWw. n:m:n"OIIE KUW.Dfl., det.;. l.CXlO c:otu no valo" nea!r-.1 de

:.st.4JOO,al(tt.n Wl11 e~)C.S. un~~, no- ..:ll'lt.-.ta de Cdl.o:>'J,OXI,OO(ü.nllllllhà:» 

ir ~J. " tntaanlbaçW, do ~uat 1l1Dci!IJ, .. ra - -sa ClOI'ftlnU do -h1a. 
•· at.--i• da ~1to .. CO"lta blncárla, NO ato lbl _._tw-a da~ àíta~ 

ecrttt'atlal. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 19, DE 1990 

(n• 144/89, na CAmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão 
à Telecomunicações Campos Dourados 
Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, na cidade de Cascav~, Es
tado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovada a áutorga de con

cessão à Telecomunicações Campos Doura
dos Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, na cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, 
a que se refere o Decreto nv 97.943, de 11 
de julho de 1989. 

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

·MENSAGEM 
N~ 351, DE 1989 

lloa t.eDIQa.(lo arti'jlo 4,, Jnebo XIX, CotllbiruoiiÕ 

cc. I 10 elo arti'~Jr;o 223, da e»n•tituiçli:o .Pea.ral, tenho a 

·honra d•' •ilbilleta:r i. aprac:iado' do Conlfr•••o llaciond, 
a~twu!o de EXpodcio-de "Mo~1Yoa do Sanllm: Ministro_ de 
E!Jt.ad'o- c~.e:a Co.~~nicaeõea~ o ato que •outorqa o:once .. io i 
'rEL!:COt!UNICAÇOl:S CAM!'OS OOL'RAOOJI L'tD-'., pll:;a eJq>lorar .. rviço 
4e r.ldio4Uuaio *>nora .ri\ onda lll~dia, na cid&d• do c .. c~vai, 
••ta«o do PaZ" anã•, eoniltanta do Decreto no '7 ,14J~,..d~ .. 11•~ .~e. 
:S•lho da 1tat, publicado no Diirio Oficial da tlr:ll,acl. do ,dia 12 
4CI, julho- de 1911!1, 

de lUto 

En'OSIÇla DZ: i.OTI'VOS •t 071/69RilK,h 04 :h ,1ulbo d• 1969, 
DO 3EKHOK li.II'IISTOO DE :&ST.LIO D~ COirul'llCAç0ES 

oe contono.idada c:oa as atl'ibuiç&a• JA.qaia c re· 
~lAIIllmUIZ"aa ç-Udas a esta &niatál'i~ dct.entiaai .._ PQbHe! 

çio .<!9 Edital .o.9' ;JiSfJJS.- cu. viatas I iJJplan.taçio da - ••~ 
çio <h racUOdifll$io sonora •• onda ..-.ua, rta cida<k der caaca -l·,. -.:atado do pa~:anl. ~ 

.:z.. •ãt ~~ra•o aata~l1Jc,Ld,o pela la1, acorreru u •! 
gv.batea entidade•~ 

'%C:r.t:c0MWlCAÇ0ES. CAMPO!: DOUR.I.OOS L'tDA., 
Em'IU:SA -pE LUIIODlP'US~ ~ .PAR,MA, 
dDlO COLOMBO DO J>A.RANA L'l'llA. a 
I\1.DlO· PRDIAVERA L'tDA. 

). O. .Srgii:o• .;~peu·n~e• 'deste ;nU:tirio e6nc:tur 

!::i~d!:"~~~~=n~~=· s!~~s~~z=~~=c:~s e!t~~!~a! tri~i~í a: 
aoa .:reqoh:ltos da le'}isl!!'~io •spcc:IUc~~: de ·Z"adioélifusio. 

~ib~11 taum .ii o~=~~~io e~d!~~~~ lo,;~::~ ~6s -~~~fa~~~~ MaS: 
xo), t.enho a honZ"a_de sub-.ter o aaaunto a Voas• Exc:dlne1 117 
Ji!o'IZ'.D Uns dei deC:is&O, nos "t.•ntos: do .l~:"tiqo 16 e seu& parigra 
,f2s do Rcgulue!l'lto dos'Suvlços de lti!.diodifuslo; eo111 a .re:daç:iiÕ 
Ç&O dad&.-ptol9•otr'cretd·h ... tl.IIJ'r, der 25 de OUtiJb(O de lt8$, 0 

!~s dlei~~i!~~o:ngn;:.!!s! ~~fg~!L s~~ :~::! t!: pnl;~!~! 
terc:cii'O do a1:ti'i0 :l~J da Conat.U.uiçio • 

.ttenovo a Voua &J~~celincia -u• p~:ot-t.os do 
aais pr:ofondo Z"espeito. . ~; _ _ . 

/!E:~.~!f:/~~ 
L$ (:,~LA,~~ Cry.-.;,PA 

julho CWlVOf 

Olltol:ga o:oneessi9 :lt TEL&COMWICAÇÔ!:S.CAI!IPOS DOUI'tMOS L'rDA., para ~ 
plorar serviço do radiod.!foaão sonora e• onda l!lédia, na o:id•do da Cas 
e:avel, Estado elo Parar.i. • -

O Presld<!!tntõ CIO Rep"Obllce., 
uaanélo da a atr.tbuiçóas q_110 lhe eonfore111 o artigo 84, .1 t..m IV, da CO.l& 

~u;~~·~~~ :~;~~~~ ... d~l~;i~!~~Y ~~ o~~~~;rdo él~96~d~=i!o;.~! 
'i&O dildlt pelo Dec:n•to r..9 88.067, 'do 26 a. _jomei~:o de US3, a tat.SO ei 
<dsta o que eotl&UI. do Proc:eaao·HC n9 U000.006213/8S, C&dital n9 2SI/ 
18) , dac:rat.u 

. >.rt. 19 - P':iea outor<;~ada conc:es~io i TBU:cot~w:tCAÇC&s Q..'I'OS 
PO!JlU.POS LTOA,, para ~t=l<plo~:"ar, pelo p~:a~o da 10 (de-z) Anos, saa direi 

g'd~~o ·~~~~!~1~·e:!iX;ç~ d;4~:~1~di,=ão sonora n onda ~alc!J.s, ni' 
Po~~ri'}rafo Gnie:o - Ã eottc:esaão o~:a outo~ga<fa ro:t<Jor-••-1 pelo 

CÓdl:90 l!lradl!;irCJ de Te.le=munic:açõets, leis subseql!ent""• J:CIIfula.lln 
tos • obrig.açoes auwaidu pca outorgada e11 •o• proposta. -

•p6s deli~!~i~~ d; ~~r:;~~;:~?O::~i':n~. ~~~z~i à~fi~~;23, 1.~~% 
9rafo terceiro, dil. Con.Utu.ição. -

Art. J..- - O C'OI::Itrato Clce:orrente desta c:onco&aio davarJi acr 

::s~~~~:~l~0d:\~~ ~::~!"~~btf!g";n~;~~;~ .~ ~= ~ ~~l~~: 
f!t:llo• de pleno direito• o a~o õe outorga. 

caçio. At't. '~ -'&ato Decreto entra •111 vigol' na data de soa pt.lbl! 

!IJ;"tllr.!U.,-Dr, 
• 1019 da Rcpiiblic:a. 

ll>~.u. lf2 • 258 /118·QI' 

- a:~cabl .. nto de propo•taa p&Ta • e.llea.tçlo • CIQ>Ior•cic d• aerv:aco de 
~::!::~o,ualo eonor'a .. ond;a alf~ia. aa c:id&d• 4a Cascavel, 1::1~0 do 

O fll:NISTRO. DE ESTADO- DAS:. COI'It!Nic.\ÇoE$, - ttAd~ ~- via ta 0 
d'i•poato 1:10 art~oo 12 da Dtrc:J"eto n~ 70,.568, de 18 de aal.o de 1$112. c 
da. •eordo "'• a• liOraaa e•t•bf!lec:ldas no ReQubsento- doa JJerviça. de 

!1~:~,~~::: ~~li~~~:· d~0d~: ~~:~~~~" Gl~:· d!l':~:t~~~~~:· d:!t!~:r~z~· n! 
A,41rlo Otlcial da UnUo, estat4 rec:ehelldo pelo Pl'll1:9 de 1.5 (qt,ünzel 
di••· propo11tas para • Cl:u:euç.lo • explorac.lo dCI serviço· de 
rltd1ocUtualo sonora. coll •• earaetertatic:a• • eondi~::li•• que •• uoue•: 

1. ihrv1o;:o 
2. l.(lcal 
3. FreqUlrida 
•· Po~encla :Diurna 

llloturna 
.5. Sl,attt .. irradiante 

5.1 altura da Torr• 
6. Cap,1Ul atnt.o u:1vido 
1. l:or.trio dt- f'unc:looaiu:nto 

·~ ONDA kCDIA 
: caaç•.,el-PR 
: lJ(D Jr.Rz 
: 1 Jr.W 

o;2s u1 
: Onidi~:"eel.onal 
: OS6 • • 
: 200 (duzenta•l 
: IU•itado· 

da 19811. 
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COI.PJ(ICS. a1 P'UI'.tl. 1'"'U U.ter;l«' ~ 
, ltiPJ,.I.41.11çlO lo!) .:.tUI\1:1 I'J: anlOIIln'SlO 

• DftECa .... fi:OP!tn'&S 

As l'flt!4a11e• iiiUruudaa •• eaec111~â• e axrt.n,.ii• •• 
.._,..,or!"(fl •• ra<lil'ofif•nito """er.ie, per aeu repr•anH•flt• l•ld, ,,,.._ 
· •'(àu-r ~·· rrop"n!'' .... -... ~ .. • .lleri.rio olr e1pdu.,lt,.no louur~a 
tl'ci••al olo DEKr.tL •• C\ld.t:iba, i lb.la O.a•llbUiJa(IQzo Otlv.1o ,..n.i 

.1'& do Aau·.-1. :17t · · "õ. 

~ ;· lklc:Oiu;Jos '&EUflftiiS à D!UAIIt: 

loS • tf11utrl•tllto ~iri&J.ole ae Ki11Hi:n .. , C~•,.nlcaçO:nz 

... :.t.t .• •• re,uer1•uu dewcr·• o::o•aur a ••dereçe ,ua 
cprr .. pondÍ•chJ 

2.2 - At,l"l constin"i••• c alt~raçÕ•u IUbi<''IICnt•u, cea u rlta-· 
' pitCEJ.YII COilJif'OY&ÇÕit• -~~~ I'CC-J.Itl'" OU II'.UJ.Yaaellt< ... J'lt• 

pan.J.ção c ... apctcr.:te; ' 

lol •• '" • Dta n6t, CnnJ.cuth'oa .... 10~hd1dc1 d:nerie 
· E astar •'•pulthu olcc.larand!) n:,rutuut• 
••u 
:l.?.·.~.ol, • 11 UtU OU IÇ~t'l UJIIUI!<:tiHUI_il .. C!. 

~U~! auc=:l&l aae iaalfcaavela 1 h•••· 
Glea••~tia • aatr••ceiroa 011 pnuaa J•
r.l~h'•:'J 

, :1.1.1.2 -.'•~•111!1•~ àlt~ras,ie .cntralloal oa ntn.•
, t.aria podera ur ruUuda ua a pré-

1'11 &llltorluç.ii"' 4o IUnht'.rrto ~u Caail-
. · •lcaç;••J · 

2;1:,1'.3 - u a~alahti-.adC.rn 4ncr.iia ur •ruUd 
'ro.- aacoa • a 1ilvenl<lura aoa ur&ei 
a ... ~tate pOohr;. ocorr~tr depois de una 
aldo epro-yadol p<'lo- 1Un1at1Ír•o daa Ceaa 

' alnçÕI'I; · ~-

%~1~2 - Co Ut.UIIte "' fundaç.iio ofuni unstar olhpnlti-
""'" r•hfi.,••• •.tenaa. aca aubitCIII : • .z.t.::' 1· 
1.1.i • .) ••• 

l•lo3 • A• •o-cichdu uôdaaf. dnda Rio cxr~tutantn •• 
· l!tn.l.çe dr l'd.l.oduu,;o 4rvc'r.ii .. ij.i--r·unur, juata 

roa ••• eaui:11to', o \l"dr~- setêiu.Ír!~ 11u.U:1d1 
('OIIIUftdO O IIÚUI'Or I TSl.,.l' • ~ tip~ das li(:U (e 

ca4• .aÕclo-1 · · 

• ,: ... r;.-.,.,-,.;.,-.. .... ~ ~ ... •· oi<r .. ,..--~.._,.,. ... ,.,.,.,,, r~t:~io; -J.• ~0: •• \!-.~ 
".!" li .. soor .. n<• ,;,.,·Jn•l. ~ ..... ,..,,t,.".lo• •uno<opl,. •• •t>Jn -9 
E,Ji~•l. 1"'\thrr lcor .. tl:•·b J .. lur" .11'~ ll.,iti",...I:O lu".,,. 
Fr .. nr,.lr·•: • ~ ' ' , 

:.::.r ~ FI.-•• J.~},. .. ~~~•• .t.i •ro·.-~.-n•~~~" ,s,. J,.,.,..,~ .. ,-.. J~ 
4"• tr•r..- ''·"'"" ""'•"~'l"'r. •~ _.;.,IJ"J"~ ,lo; ...... ·t.~ 
, ... , .. 41" ...... , ........ rir .. , .. ~ .. rue .. J ... o•,oJo.•.•.lu· 
.a,. "' F~laa .t .. Fr,.nr<"ll'l• <lrVf'ftJ ... : "'ttr,., .. .,,, •• 
li'lt,•r•aC: IlM rr•'P""''~ "su sitaa(ã ... , 

,!' • .;.: - ,,o ••H14•.J<-• _Jâ' .:"<'ll<'l"';~l.•n.Oro ... p;,.,., ... ,,.n,;da .. 
' 'III.P, )'l"h rri•,.lra ~•= çr.-r~tnJ.-rr• r .. .-,·u• .. .- .... ·r\-1 

(."' Jc. ':'" lo_J I tu,.;;<' na ~ai .!la dC'- _rr.•n t"' i r~. J .. ~ .... i; 
f'l'<">14csriar a 141pt•~'" 4t Sltus at"'l> ~"n•rorvri

.Vt'>S ii,. diapO'It~; .. 4c Dol:'<'l'lto n' Ss.Qrq. J .. : .. 4i 
llo!:'lfeo 4• ~~~~~ a fJa .:1• "t-trru, atr.a\";a ,.., 
!.E~tr:;.::::."~ ~_UI'JHlaUtC\ Jr <1;11~ rrau ~ irr10 ;:.~. 

:.J.~ • \a"' .. n!iif,.4t'Í''\••· rara rechrrar ou ''''llll~•r Hoo• 
11t11 .:-onsrltdrir'l>s nferaahra d<' &Uf'n~i••'llf<' 4o 
c .. n•cl""·"i-sccurança _!hciouJ .... .,ri.,u.t.• ... 
h•• !.J. drfll'~rico fii"O'I'idf'nchr uti ~o~u•~nu•. 
Ur.,éa rio ,DEltTEL, lil~tll coa.-. o ccnu'ltl"ate r•;tl
tra "~~ •rotu.i~aa,..nto 4.S• •"'s•<"•· 1nt,.~ Ja J~u rr•· 
Yht•' P•ra a entr'~tca ,da •rOJIOSU. 

'2.J ~ llc.>J•ç•co .\'nuU.4~t Inr ..... ,Çõra S<"filh lltUSr . .,,..~ , ....... 
4<~" ~tu•rriaf'A~c 4a 1 .. 11slaçi.o-. rr•hlbhr. rf'f~ruif,. i ftltr 
Ol'.in~til da prop,.reionaltd~4c 4<" bra1lhir•n na ~ .• ni.~o4t: -

. Z~S - Cfrtldico Jc q,uúa~ã~ 4c trlbiiUI tltll~~~h, r.._r.;t,. •u11 .t~· 
'• tr1u df ai~trotaprna~ 

:.5.1. • Os doc"•~n~oi! .. •n'!••rados nco~ i\f'ns :.-1 r- :.; ai" 
pr•rlur.io nr apru•llt,t4oa '"h' cntiJI.:Ifa ~,.,. 
~tio t<"ab•• iinda 1alr.f.ado •••• Hhi.:la.:lra. 

3.1 • r .... u <la ltl'a<llç.ii .. oh br•~llriro, f'f1U ••·ll.ollf.,' •rri"u~
u~àll' d~ -aoal411.,r u• ~ .. s 'f'Coolntra doc-uaf'nt.-s: ~C'r•IJf,. 
df' llllrt•cnto 1'11 .o:•u•ltllto, <'lrtithad.,.. <h rurr•·i~t,, ~i 

t,.a. •• .-laLta·l', -candl"a pr41UIIlase! •• h 140:;nifo'f• 
•• c-,.r••••tc 4• ••t•ra'llu~.ii·• •• •• r•e•.,ll•e'•••t• llc 
l&u•l•a4: •r <11r•lc•• chh. ••"" •• P!rt•&otf'UI> • 
3.1.1 • rl~ta ,..,,,.,.,,,., •• ••••••Auç•• ,., , ... ., d• , ... 

•rau • ltt• ,..,i••• '"~• prrttar•r •• •uaJr"' so
clnárh oh ••t11•4• r••c•t••u •• '""''~" 41t ra
•••111••••• 

Jo:l • Firltade Caolu~u.•e•U • f'<>r•ulárie ~~T·I<III 4.:t!'!"'" __ II). 
_ •• l)J , ... ;.) d••, r•~• .... ;~u• 'lu .r.,.;:. i! C<h•~• ,.~ .. 
oeen~c>) ou •~li, ~u cate a •u ·~(..,, r~fttHntatl,.tt do ta~ 
,,ul -...-thlz 

J - HCl"lt.ESTOS .llL.lTITOS .l C:.U•l U•U:ttstii:'HII 

J.l'• f'.-Me .la ~·•II.:II~:Õ,• ...... l>l' .. ~il,•or,• II.OTO. &.f .. i&a1~ .or.-l•,•nU• 
<ii<'~ ... oiiiA14UH ·~ J.·~.·~·o:w~n••':'.""~u·~"'"~: ··~~~~.i~ 
""""111<'ntl' ""r~ .... ,...,,,., ,.,.,..,r .. • .. J<> ,,.. ""h'HI~t ... ,.,.,. 

1"' Jf' ol:'!<'>t<'r. ,., .. ,,.,, . ., r~•'''"''"""'' <"u J~ ;J,...,toJ.oJr:· 

Jtlol,• fi~~ ~i~r,..nu.r,, J". •r•.,..,.,,.,,~.io:o .i• r.r;,;., .Ir """ 
u·au •• it .. • anh·o·i<'•. ,..,,.. rrrtfar~r "" ofN.oJrc 
.lirrti'l'<o Jo: f'DiiJ~Jf J~ .. );C't'UUIU~ J,> ~CI'~<~II' J• 
raJI,•Hru~-'o. - ' 

,f.'!- c .. nJdii.• ..tcs ~ .. rr.:rh•• lll~•rl~uld••rto~ cfw•is, Cd•õ•••~,. 
,j,. r~..r .. ~t .. J J<' Titul.•~. J.·~ lcnds d~ ""'~IJ;.I.,;,.i .,.~ OÍl· 
t111<'1 ,; 1.:-lno·~• ~""-· b••• •~•J• das )<"(•li4'1,.Je· <'n.S• •srr 
~a <"11 h~j• t:urdJ,>. ·~ ••'"'" pfrÍo:o<lo. uH'1da~u ltNinêaJ 
til, COIIII' ad•irlisna~or. 

~-3- Preva ~~~ cuaprlunt<' das cobrlr•~i•s •hltoui•: •••hut 
' certidão hrarcid• p•h J'Uatlç• !:ld,orll: 

,f • .l - ... cl•r•çio uaJnada .por to4o• .-a JlrtJnU~..! cntorae .ln! 
11:0 III; ' 

.&o.S- Ficha de Cdenraaeate • F•r•dârlo li11T·J4'3,. ta o.;; (rrêaJ 
..-tu; 

-(la .OCIIIOfiiUS I q,ur 11' rt·ffru III_ l_,.lll_ ~.1 C -l•5 
n.iie prtcl.uril' ur ~prf'UIIU4~>• t,.-T.;, Jlrit:fllll'l 
·'l"e latr1raa e qu•dro_ uclu;rlo da r~tidad! 1.:u.aa 
1'Ct. •111 a aprtHnC•ç.io doa, ,IIUao- arra f'tj.t• ate!! 
••d• os it~tnt J.l e J,:Z; 

-4,6 • l:odo& os decaarDtes, ce• •x"t-cçiio~ dÕi quC --t,.nhaa Ya114ade 
,rcdeccraia~da i do• coapr·o.-auCo 4e_ n:O~lo11alidada, 4e•c
·rio s1tr tindas, rx~.,d!du ou rcval!Õladaa "'"~du~ a.ii• •!! 
p<"rior 11 60 (s.rssfn_ta,) dh• da su• opuurnaçae; 

$ - ,DIOIS'f'!lAçlO • .E Ucn50S TÍCJICOS 

a d .. •ons,tl'fç.io dos treur•~• ttrnlru • quf lf reftre- o 
•ot 5 do 1tt• I olo on'it<" U d" ft .. tuh•rnto_ dot_hr•i.ço:os dO' Ao;.Uodl
loali.iio, roa 1 r~tdaç.iio 414• pel" D•rrn .. :,.r 9l.8J7i'Ss; dr~nã '"" fr! 
tã •cdhntr indiraçii<' ••·s rarartorÍ•~ira• do tnns•lssor e do slUf 
•• 'irradiante {Anrx<' U') q11r a •ntidadr pretrrid~_ iottlhar 111s suas. 
1111talaçàes, c:o•p_rrrn<I~R.~OI hbr I c ~~~_u· •. t ip<' r aoJ~Io drurs • •<tulp.! 
.... c .... 

... ~o capital 11Ính<' tlll,U,, p01r~ .,·,~prtr~Ú•rnto Jr quC' ru 
u a. •IÍ11u •r•,'li Jf d<' •~ti'" ll do ft•culaa.,•nu Jrs Sr; 

_ "'ços d~ Aa•1.,dttus8.•, r~Ot a rrhtiÕ d-ada pd<" llccrfl<' ,.; 
91!/>J7,'~S. ;- ~talruhdc ra tunç.i" <ia f'"'tênrh <'U. no ~ui' 
4e FK, da ~has1t ~. rn•çi~. l:,.,r., ... , ubdot ~~~•~ ... fi~~ 
4a prh i'ortarh KC "' 316, dr li d~·no~rabro 4• 1')5~. 

uu.ç6u a.E uJ>-to."rts~". st'XOII:' n ou' llÉPU. an~d ... 
H E ""'•" ·uorz.-u .. 
...1 .I • ;·;::~"~;~!~::;;::;~~;" ~~~::,, -~~· ::.,::::.!~::~·· 111~· 
•.• , • .:- 1~, ..... ; •••• J .. , .... : ....... , ..... ,., .......... J~ ............ ,, 11, '! 

.-lu~i••'· •' I H,·'""'"'"''· =•'-' '"":.•n•~·• •.-:.-~ 
"••h"l' \"~lrr ~.· N,q, .• ~, ... ,~, 

...1.~- E~l~(;;.~• <I~,. ... ~ .. ~~~ r"•r•··•rnJ;~ .. , • .,,~., 5 kli. 

:!;;~·-~;~!~ ::·~~~:!;~;;;,- !"11(1 t•il/ •r:n 

t<.J.;:j-.. Eauç~rs dr r•·•~nrl.o <•'"'r~•·•nJlh ""·'''~ J(l H'. t',!! 
dusil'r.,r ZS kli lurlu,hr • :iOO lduas ,.J] r q11l 
"h•nt~sl ~•:rs "•~h·r \'.-1.-r Jr ftr(('l:~nda: ~ 

t>.1.6 • l:'taçirs- de r.,t;nrl• 4"•'•r••c-JodiJ~ •u1rr ::;: kll', r:o: 
- - rhrslr.. r SO k\', IMlusl~.., • ;i\'10\' (<illt<' •ill ~"t 

~ ... o:- ••i~<r \'•l ... r d~ A•fr-r: .. ch: -

f.1.7 ..- E•i•;••• h p•t;•tJa• upnlor • 50 liv - :;o_oo ,.,_ 
te a11• .l'ltUto • aahr \"al'C'r 4e-,Aderiillr.f.ac ' 

un.çhs •1 tUI011IFnio.~M-' b DQ.~bcu. JIOM'Lllll • .. 
"6:J.i·-·rnel;õn.Chuc--•c··- 100 (ç••l_uu~_ •-•~1-;r ••-

lar 41t lehrCReh; · 

6.~-9. la~lçÕ•• rtnae- •a• • :oo (da::'•nnsJ YUU 
••l•r hlor êe lthr;or,ll: 

. -•• 1.10 • f:etl<;.ll cT•IIC- •A• • 500 ('\IÜibtaUI) t'CIIU 
•aJ•r fllor lllc lrr•r;.,rh: 
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6.1.11.- ll:nçõ,..s cct.íau "hr<'dll" - hlctO {•l.ll v.-u. 
-l•r Y~l<>i" 111 .. To~f<'rPncll: 

6.1.U ·• l:tnç;;u d• poY;n~i• ui 2 ""' or~dush.. 1500 
: · c.-:u ., , .. , .. .,,..u., v .. :: .. s o •• ,.,,. "'""' .t .. a,r, .. ;., 

d•; -

I>.I.Jl·· Etu(f.u d.r .potO:.,ch u•rr•• ... l.l• <'Urt 2 kll, ln
t]lflh•• e 10 klo', oxclu~h<' -.~)('11) Uu•• ald • q"1 
""'""'• .. ) Yoneo .. a.oior l"IIN· d., a .. tcr;n,•ia: -

6.1-14'- E•taçÕ•u olt- p<'l;ncla c<.,.rr .... nJU• onrre 10 1..:, Jn 
~lltlY",. ~5 kW, <'xdu~l\•- 5000 hlnc·,. .-11) • .,: 
::.,1 • ~.-!~r \'~hr 'd<' ll<'(<'rf:nc""'' 

1$00 t:r;cr.- 01ll r ~ulPibo·~\.hl ~ .. ::.-~ <' •·•••" lf._f&.c 
n,t,J'i • E~t.oc~.·~ ~·· J'•'';"ll.iP 11'~"1 "" .. ,.l'<'d<'l'" ~·· 

"'" ... r.,.; • .-J .. ·: ... vd 
t>,;: • •'" ~ ..... ; .... ,<'~t .. to.-J,.,,~,·~ "".P'•'~•••J,•n~J• l'•••'fH•" /lU: W: '11Õf 

rr, .... r .. , <"•·-~<' ... c: .. J~ .... , .. t•nc.r;.rio .. u , ....... ~t.ri'o ,.,.c4:t•-
JiJ .. , ~ ...... JJ,•r•.J• ••·•I~J'"'""'"•'• ... ,. .... ~.., 41· ,,.,,.,:,,.,.,.,. 
.. ~.-r ...... ~JJ.-r•J•• r~•·.o •• c.it.•!tl•'• :. •' "'~··n•r "'' J.o1.o .1 11 
·rlllol~tn(i,. 11 .. J:H••l: 

& tt'ICO!i:STa.\Çl<' ti: •ISPCOXISILI,.UE •t ar.::tiiS~5 flEI~"ti • .,S N'IN:
•1 sr:a f'Eln '"' n.::~n·rr rOtt•u, 

•• 
';.J.i • Qu.on.t:co "'t-.orlf•l h•ri.ol JM ... cld•ll• fcr ~ 

··•,.r•rJ,.,. ... "'""'" Jo c.or1ul .r.,,.(' uiCIJ" r• r• 
• e•rr"CII4iot<'nto t <'lth·,.r I<'Tih• .. nr., lnr .. era'H:a 
... 011 rr<'~l•t•. nco• at.-~ <'<'RHituti~os. • lntC'Jri' 
Uuçi ... n; •• ••t• .,,. cur.o~a •• fllndl'll•••n_t,. .; 
nt.oçi~s. 

~.1.1.1 • """'''" dt .ft~.;.u .. , •• b•nc" ,.., outra 
lnstlrlliçii<' Uunceh·•· dt, no' ,.Inh•"• 
.SO:C CehQIIO'IIh por ~•nco) do valor c•i-
rupoadrnu .. ao Uplnl C'l<lcf.lc> ri-ra 
t•rr••J>ll.,tnt"!: 

OtSP'f.lç.iO• Se • tntld~dt r•rddpn u •~is 4e 
•• td1t;a1 4r'ftr;, rara ·cad• uot ot .. J.,,. •vr•unur,' 
at;ot "" 4rp;aito cf.., S~~ (clnquenu Nr c•nnl !lo 

:::j::!: =!~::: :·.:!::~:ç:: :xj::~· .·:=~=~itllt!; 
••h o ulcor .:lo (arlul .ifnlae Cl<I,C.idl' p•r•' •••• 
•• d•n '••rY.IÇi'• Jr<'tC'II.:IJd<>•: 

1:1.'2 • Qu•n<fl'" urJul ~<>d•J f11>r Inf .. rl<'r u• c~pluJ 
• •Inl•<> .,d,&UO para u "'"'rr<'cndi•C'nh "" t ... r :1:.1!21 

ov aup~rlel', ••~ •,;., tsth•u· tC'talount~ hn .. ,r•li 
'u4o, ~>c• prtYi~<U,. ~ua l.nrcrraliuç.i<> AtO: • <ta: 
U 4e, lnÍrlo . .:1• tuncltnanuto da tH.,I~ioo 

'7,1.2.1 ~ prc>n-!1<' ~C'J'Óiit<', flll b.llll<c> "" ' 010tra 
lt•atituiçã., fln•n.,rlra,·dc, "" otinl•<~t, 
SCH:' Ccinqacnra ~""" ,ecntl>) d" u).,,- ... ,.. 
rcar~>ndtnu '"" caplul "'"''III~> ru·& 
,.,,.,..,.,,, J ""''e; 

1.1.1.:::. dt•<'AJif~~.io dc <fl•'rconJitilldd" dr crf~ 
dlro lt~lle&rl<> o-u dC' ,~rantla JC' (lft~n

rla,...,,ntco, f<'lta HravÔ• dr d""""'~"~os 
fl'rn<'cldu rrles iutltulç;;'t• rrórrlas 
""de ''"•"<l••eclt..- tonrcJo~r l'<'ll' ·f•· 
hrh'""'" ""~'cqulr••<'ll_t<'S• ""' r •• , . .,·. , a 
"""'rl'rtar,. ... J.,r "" ca~;:Hal """"i''""J" 
no ~ublt<'• lllt~rl<'r, ar r H lnrir, "" •1 
,;.,., .• ,,.,.,J J,• ~~,.,r.,J r••u"·•\\._ll'•r~ 
lto·o:~'I<'>'<IJI"'•"'•'' ~ 

:-.::: ~ '1:,• ., .. ~.· "" ""' o,f,.,f,• {'\<'<11!~11"' ~.- ~•·rvH•' _,J., t•.oJI,•,Jitu-

;::!.:'' 

'"•::•\ • Q11~~Jl' •' (~rto~l ~,·,·I•! '•''"'"'''"''' ""•·~··~li~~~. 
' (cor~ •'!_! '!tf•'TI•'I' --~- ~_.. ... ,j,h \'~I•'•••• li'"~··~ 

"" r-cr1•r•• IIC .,. Jl• t;. ,..r,. ot•~• .. ,.,.,., 
,..,,.~""'· ,.,;. .. ,...-~.s. li• 4••n••• .,.,..,_i~~, .. ~~ 
••r• .... ""'"""'"'· • •'"""~.!" toe• '"•••• .J• .,,.,,.,.~. 

, •r•.:Oiol' ..... •••r,o111 ... 1B.t.o.l• .IC' ruoou.,.,. follaft.:'.,.l• 
........ 
4.,. • .,.._,, ,. C"'fH'"I ••rl•l r .. ,.~ .,. _ •·•rua! 
a:d .. ,. "''i'U" r•r• "" .. ,.,, ... ,,.~i•'"tu" ,.,,.,.lhrr. 
••• ••~ ~,ç; .. , atoa.lu •~·.u,. • .tul• 

ltU!CE\U,, I) pr•va .. , "''I'"•H•· •• lo.JnC'a "'' '"" "! 
rra lnnl!uiçãc> ft'!!l'1ftilu. -'•· ""· 
•llllnll 50'! (.,ln411<'11t•. pl'r ~f'•t'<') <lo 
••l•r tlrr, 1pe11 4eii~C d<> c•pital t':O.l• 
•1.í11 ,.. ... !'"~• '••prudJI•enUOI 

'"' •i,.•t• 4t aluraçio ""' Ui>ll '<'nni
tiUho• r•r• ohn>i• 4fc uphal ••· 
el•J, 1 ... ,. au••~l••• '.Ir •ais o Y•· 
lf'l' Rre<'ÚÍr1." r•u a nou r•p.r,.•n•! 
•••t•, ·~ 411•l co•atc;, qll<' • &\la illl! 

culic•Ç•• to~a~ oer• •fetoud~ ~t· 
a lll•t• fra~.l•t• p•ra a owtrad• •• 
t•a~io•••rQt<' 4• e•t•çie>; 

a) pnou 4Í< dO'rÓslto, '•• bu~• ~" .,.;~;. 
hsUt..tçiio fhtaQC<'Jr•. dt, n<> n{oli· 
"'o' SO% (cinqucott. P"r' crtHO} do v•
lor corrcsrondento 110 Capital t'X!Ji1· 

!lo "'"" • '*"\"" ••r.r~•IIJt.ento; ' 

bl h•o .. ~tr•~i<> de 4hponlbll14ad<' cft 
o:r<ldito hn~.Írio .... de c•~'•ll'ti•· d'll 

!!:::~ J ;:;!;; Íd !: 1 ;; l :; r;;:: 1:: I:~:; 
Jrêjorh& ou 4c tin•':'d••tnto ~onco<l! 
4o pelo hbri.,atnc doa ••uipu•~nte<a. 
do forna a c""'Ph-Ur <> nlor 4<> cap! 
t•l IIC'IICion•do 11~ 111bitr• •ntcrior, at• .. tlllcti-, no ot!nl•o; • tot•l do 
e1pital .. :dcid• para G ••pr .. cnllbt'n-
U; 

7o.1 • Svn•• a prc>pon•nte 11•• fllncfa~ão, tllccunnt.'- do acrYiço d~ 
ralllodifuaii<> ou .. ;.,, a c"•rr .. u.ç-~...- d<'l rC'rurse<• po<!er• 
..,,. f•lt• file .... ••• ~"''"'"t•• ...... ,, ... 
•l.tMttl..lt a) pron Jc d'cr';slto, '"' banro ou oulr~·· ins~l· 

·'"I';," r;,~·.,~ .. ~ .......... ~ .. o~r.,,,. ... ;,.;- • ::s~., .... ~ 
;~ ~~~ .. "~7:-ii~ ~· ... ::! ··;.;:::;:;~;:~;.· :•"/J' 

lo I d~•··"Mtr•~:,. J.- Ji•l'•'nil>i HJ~d .. d" 
. "•"~~ .. _, . ., -,. .. '4~· "~''""''" &·· ri•~"·· I~., •• .,, ... 
·r.,,,~ ... ,. .. ::;,.: Je,.J,,, . .,.,, ... ,,.~ rorn<i•J••,._r,·l~" 

loo~rfTul<-;e~ ,.,.;rri>o• "" "". ru•a<~<h••·"l"" 
'l:'('"""'"~IJ..- _ryl·· _~ .... ,.,_,.,.,..<_ .~ .• ~ ~-~·••r .. ···n•··~~ 
"" 11\:ra~r.a d<' .,-,,, . .,~ ••·•··~ •fu" J.,o,.n•t•···• • 
c"orl.,...-nu~.i,• J.- ~::oJ.•r •··•~l J,• ,.,,.,,.J ... 1 
el4" ,,.,..; _,, ""J.'r<<'n•Ú•••nto.. · -

I'!'<''"• ~.· ., .. , .. ~~11..-. •• b.1nc.• ou 1>utr~ ln~•J-.. 
t.,içio i'IM~ncclr~. d<' r.•rd cf" ••aJor c•a•·;,. 
,,.,d.,.,u ao:> c.o:r-iul ~~JciJ" par• o ""'",."""" ...... ,.,e • 

1·-' - Os fln~'llcia•"llto '""' o~ :(abrl.:~n<•• ""• "'""'"•"••t1>• "" 
COlll "'1~.bcleclocnt"r llc,c,r;Jir~ Aafh•nalo rt.iic> p1>.it'r.ÕC' ••r 
.:OI'fltr•tl'dos P"'r pr•u• surerhr 1 J('l (4<>>1 •"""' 

6.1 -A c~tiola4c cf<~"Yer.i 1prn4otUr, co eoorl•nen{•ç;o i '"'" PI'! 
post•, "qu•dro O.nciCt' f), p•r• o~ rl111 d3~ ~l{,.c•s a, b, 
!.• ~· . .!.<~[.doS ''do .,.u,., 1~, c~ .. "'"''"J'••u" dos-sc'f
'-.'i;;'"s "" Jla.:lhdtrusie-, co• • r~d~çio qu~ lhr f"l ~ad• ~c
lo h~rcu n' ·91 .9J7, dO' "2S dr outubro de 1955. 

t- r~axaçi• 

'),I • Parll efc'Jt:o lic prccnchi.C'IIt~_-,Ío_s .it.ns 1 C S ofo .!.nc:<O \", 
ro~•untc cfg hc• ••ter ler." .• pre<p<>IIC'nU f • 

ce-"•ldcrando e Interesse 111.,1.-n•l c • rln•lld•d• cdvcati· 
va c cult~<rlt do .. ,..viço de r•dt .. ~Hus.i~> dc.-eri •lab,>r~r 
seus prozra"''" Jnror•at1Ycis, .,ducati~cs (r u• viY•}, b~• 
<~"o•o a ·vvblleid•.:l• c,o•rrchJ ., ·o Hrv.l~" ""Jlrll'ao. •'~ 
teor•• a 1i'OIIttib11ir- pu•a o ducnrold••nt"o- cf• );a~ii<>, uu~ 
v.és di' ap•rrtlç<>a•t!nt" in~ccr•l ""'h<'""" ~na! h ir .. , 
'obacr'f•~o!o, O'lltrc outros, "' .• c,ulntca crlt;r·i.,tl 

9.1,1 • ,rcfcr~llcla • tcnio. •"•<>r<'l c :tnt;rrr•trs n•clo~ 
~.ois, a fi• .Ir ÍnfO'nthar • frlUh·iJad• d<> h""''~" 
lr•sil•lr" c' dcsrA<o .. lri•-<'"'" Jao .,.,,.~~•• rr.,du 

"c .. r•• "~ci<>n•ls.- .,o• ~ -<'"""~"""'"'r _..,rll•çi,õ d'; 
-..cre•.:lo- de ~r.tb.,lllc> hJ:.o.l" • tod•• '" ari•i4ade• 
!rt[s~l.eu; 

9.t.:t -' r••pdto ;., dlhr .. ~.,·~·~··U rl'.rl<>n•lo .la O'uhuu 
- 'rtai letra, prOclln<~il'o relu lo>n; -l.•a "" uu pré
•rJ• COMe~"u; . . 

..... , ~ ... , ..... ~··· .. .1< ~ ...... .~ .. .w .. , ..... "''""·'~ ..... , • 
··h·: 

•.t . .-- n.;•J•f.lii<~•d .. "" .,,,,.r..,f.;:,. .......... -... .,;.,, ;,~ 
plll'olifl"'aotr. ~r pru•~iri.••-• ;'fuo~_·_ ~ndi'l'~:-..0:· ~ 
,.,, ... ~ r~,.,~c ... • J,~ """''<" t ••• , ..... ,J.•r· 

10,1 • Oo• .s .. r 110..,.,,.,. o~.,.,.,,.o., 11-cr arr•~•nuJ.-~. V0'1ct"f'"C'h1~f'! 
rc. :, • ..-..iii,. h l<'chch. hruh•~" • ,..,.,.,..J.,ç.io '"'"! 
t.itlra. 4•d• ,,. .. '" ~-'•••• •~J•• •vr,..,tLco<la~ • l•eÍ· 

""'"': ' 

tO.,~ 'atahltç;,..,.~·prt>puCu •io iopHuroÕ •• c>Vl&U"riF· 

t~•dt' oh ••""''C•• pÓ4ea4o " Utul ur ca.,...hdo """ 14-
tcrnU 4& iJohi:~~tnç;o, ••.ltaatr •C... 4o'11al~tf" d~• 
C••u.dc•~Õu .• nu ~ .. ,. • .,.. ~~~. ar.tl_t• IZ .111., ,,.k•sul~•'"'·" 
C<>~ S~r'fl~<'ll <I• lla<fiodHu.uo. ••• ..... a• prop~~O'IItc• 
uoba• liiulto 4 ~llalQIIItr'rtCI•II&çio "" i.lt,.iuçã•.• 
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I.J • Co.,_un•.S~ f'alu ou 1n~orr~~io-n• do~.u•c<.,...(i~ ~~~ .. · aê-coa 
pa~IU• .I p ... p~sta. " D[!I:TEL :;>ld<'r; cc>acad,. .. ,., prazo d; 
''C IS •HU· 1 pr<>;K>II<'IItt para ,oupri-1&. 

IO.J.I - \ros htad<n ~o .tuunu, ~crc, ·........ ~on<IÕni& 
.;.:•;'!:•::;::~::~d:: :::::.·: ::::::: o prau 
pod•u IC'r ;:1<' atot JO clh.s, 1 cri'IÍrlo elo 
DE!fl'EL. -

lD.of ~ O ICb.i&t>;• dor Enad.;o 4u Co•unica~tÕ"n .POd_.Í autoriur 
1 Junuda de doc11•cntos 10 pro~c••• <111 ppon•ntC'Í. 
dt-t.er•iAar aeu rlêatudo. 

"'""""!-..,.,, ..... 
ltll'J'.V. tU :t58/lll {CIIC-CASCAII!l./l'K) 

noCzuo "' HOOO.OQ621S/Il'l 

,. p~ •-auP ""'too D1Ntot'ia !lectGIIAl tor.,. ....,...: 
nora. da M&U1nt. aan.irao ••...-.doo a d•t. da ap...a1ncaçio: 
l'liOPOStA 11<1 1 - tttzCOIII.ItlCo\ÇÔES CAMPOS DOti!WlOS LiDA.', ap .... ant.o.da ,., 12 de 

...,tob..., ~ HGO, pret.ocolb•d• 1ob o ;,, 21llOS,000517li/IWI:' 
PNlii'OftA 11'1 2 • I:IO'lt!!SA DI IWIIOOIIUSkl baTE I'IJWt,( L "roA,, IP1"1flfllbc!a' .. 20 

ot. OtlWbro> doi UM, protocollul1fl llOb o nt 2'111~.001020/88; 
I'D'OII'I'A Jll :S • il.biO CQt.OIQIO 'DO PAJWd LTDA,, !N>nunt.oo4. •• i. d1 .... ~ .i. ' 

1983, protoea11ncJ. ...ti o n• :211105,@037/sa~ · 
~A. •• <I .ll(DJO PI'WI":,I'IIL\ jSt1t. LorpA,, ~'""•nt:d1- ~<l,d1 GUtubr-o ... 

111M, pra~ol:l.uct. 1ob o n• 29105,001038/U, 
· · . Jt..Ot. clat., .P.":"d "' P~MI"Itlt pi"OC"4nÕ u • rcfft"idu ~ 

tu, """' ,.-rUI • :ru ... parte' intoçanta do .. ;...,, at-é a ocutia d• outorp,
&, .,.... constar, hvral o PMIHnt. t-<1~, q~>e vai por od• 

Ult.n.d;o. 

Cltrit~b •• 2S i4 ali~ ... 108t 

=-;::Õ}"0·~\, : ~ 
AL!YJ' !'~IKf 1!1: LDI4 JWIOII 

ASIIIstum: Jtlll!DICO 

rioer:sao lfl 29000.006213/otl 
.ltlm!S: 21Uo:t..ciooo71!/MI 001020/118; o0Úo71MI OOlo.Mtali • 
l:tllrAL 11"" He/118'(~1111./J'JtJ · · 

Aclallan<b .. P""P'"ta• aj>rnm!tadaa, iftto~ 'lU• e>a •<aUiP .. 
.... to. 1nd1c-.do• ~1 .. propor>•l!t'ill "" An•"" _IV da ...,., "'pe<:t!VOII p)"'OCCnoa, 
&t.ndal G qu• d.l•poe o itd nl \1" daa Cendl.ÇOIII do ldit.l• . 

DJIIE"UIItiA atG.IONAL DO Dtlm:L bl CUiliTlU 
Relo Dt IWIIOOlnr.;;,I;O 
~ Jl• ~.CQG.lU/&11 
.Jt.lm!'< HJ~.OOOO"JI/M; 001~: 1Xn0Je/M 
.a5SUKtOr ~~tal n• Me/M ' 

''"""' 
c.n.....,...iõo de tnt .... a .. diM na" •ueuçiio • nplo.-.çie> *> ••rviço 
M r•dlodJ.ruaio _,.,.~.,.~~ln, na cidade da c .. cavd, 
,,.t.do do P&rlfL.Ío, 

Acon-.r- 10 ~to do ld1tal ac:1- indicado u a..,..Sntea 
... u ....... 

Ai TI:LECOIUNI~IS CIROS ~ L'I:DA, 
lt txPIU:SA ti& MDIOOUUS.lo 0UTr PAA.\Piot L:ro.t, 
C) WIO COLOti!IO 00 pJ.ltlo!'d LTCA. 
1:1) mxo rnwwtlil. :rut. L'fOA.. 

. A. ..-opono!llta ttl.ECOMIINIC.!.çO!s CAMPOS JXlUIWIC:I5 LTDA., J.na.-
trulu - ~- o;. oa .. aulnta• doanentoa: 

Fl.U 

Fl.SO' o 50 

Fl. -

u.:zo. 22 
n.22 
1"1.215 
f1,23 I 2$ 

bqulri>Mnto dirJctdo •o Jbfl11tro du c_,tc,...õu; 

::~~;:~~o7....:Ct~:;:;"~.h• '"-"ruYiçio <1~ lft!Uln-

cl.âuaulu uigl<la• ~las alincu a, b 1 c"olc:l S 1• do ut. 1-o1 
.do IISil: 
Declueç;.,. tl...cla pelo a"""lniltnoc!«" "-que: 
l)nio JIOMU> t. ent.ioâdl autort:uç;.,.' pUa ·~Onr o '"..., u 
po ola ••rviço, ft<> •=ic!111o on4o H pntend~ tnatall:" • ub 
o;iio • q~~~, ..;o êxcaiS<Ii'Ío ·...: U..l.taa· (l.li.ÕodÕ~· oo .;t·i~ l2 .,;; 

IJ.Ic~tc-hl nt 23& <lc 2!1 - tan,..J.ro da 1967, cuo vllfthl 1 
lar <>Oil"tlmj>bda c""' a C>Utorca; 
b)n~ •ÓCio intava o qua<lro 1ocUt.Íorio de outrl uccut:ln 
to- do 1-0UIO tipo da •erv.lço da rldiod1tu..io, no .....,idpto ..;;_ 
.Z. H prot.enck l=tallr a .. taçâo, n- de outru _,..,.. <lo 
radiod;l.rwo;.,., e,. ""'n!dptoa divcraol ... c>«:tsS<:I ..,, lillit.,0 
t"il<a<ko• no artiJ:o 12 do Docr•to-lci ,., 23G, <lc 28 d• r...,orel
ro de 19G?, """ 1 P:utan-iontc vllflha 1 ur conu~.pU<tl con 1 
outor&~; 

bqlpro>tlllt .. de qv,.. • entidade po .. ui oi r.c:u.<.o,. C.lnancctioe 
uicldoa para o erapncndia~to; 
rcre1.1n.a t.oicn.lco•: 1ndteação doa eq,Uipuont~s; 
qu1dl'o compta .. nt...- à !Ínll'"tl, conton.O 1tn 15 du CondiÇÕ.I 
d"e> l"diu.l; 

uunU•cnto pr;..io dP coMotho & S<!~_....,ça·f'l;,elonal (Ct.pcn 
udo, ~cndo u vbta 1 utinçio do c.s.k.). -
prOva de <(Ue oa e<>thtu ·,.;., bruildi'OO; 
proo.oa de que o dlretor é br11Ue1ro r11to; 
prova de CUOOprl~nto du ~ri~,:~êco •lelto;>.HIO !lo_dlreto .. : 
Ccrtu;o doa Cart.ório::~ t)t•tribuido.-e;,_ C!vde, CdiOiiN.b , doo 
Protcc- d<: ~ltuloa do dl.reto.>: 
daclar~iio do d.lretol" do q,u~ nio pertlcipa da dir<:çio de o .. tr1 
ant.ldll~ •~c..-tante do ., • .,.o tipo de &e...,.iço de ,...,diod>!~•iio 1 

q~• u ...,fere o edital, no JrUnidpio ondt •• pretenda' H••t.111r 
l,ntaçio, n~ de outras. upl"nu de radiodtrusâo, •• """'idp.i~ 
011 diur"o•, "'" uce••o ao:o l1101tu ti~ada:o no arUJtO 12 do 

Decrat-~e1 nt 236/67, cu~ a vrc.P<>n•nh ver.~ 1 ·• -.cr CMtctnple
.<la coa 1 ""tot.p • Q1H- nãa. ut.í. no o~rci"cl~" ,..n6ato da"t.lvo 
<i>• lhe .., ... aun .I!Ounldll4lt ll.,..l.,.cntll', ...,,. uar<;c CII"'P da au
pcrviaiio ou noeuoraaanto na Ad:un!a"traçio I'!Õblic1 , do qual d,! 
corr• roro "l"'chl. 

, A p~t. .tllrlW5A .C.t RIJ)IOOU"IJS~O OEsti: P.I.!IANÃ LTCA., 1,... 
tn:J:u lU& Propo•ta C00t O- Hf,IU!Mca d,.,...,_~: 

TL,Ol ll~or.l,.ento d1riJ:Ido 110 Ninhuo da• COl:lllnic~t~:Õea: 
F1 •• 12 a .20 atoa ~•t!tut!\r.,. e ev.ntuah &ltcrw;õea '"""' u ,.._.u......, con 

pr"C>~Õ.• de ll'qtl.\v-nto n.a repartiç;;o '"~mpete~u: -
n.u: • 15 c11Ôu~ul.., u.\;idu palas •lin, .. a", b e c ® l 11 do art.1<1 do 

I!S!t; 

1"1.~ 

n.CH • u 

n .• 

U.H.I H 
n.2S 

:;:lt'j.: .. :t:::~·:. ·:~::::~r ~~~~a ~:1;i .. .:..: "' --- ti-

po .se ... rvtço, 1\0 •unidpio onda u protcnd~ 111at..lar • a•t.ação 
• q~: ;;.;;;. .. ~e"~ã "o,J i~é.a thado~· nD arttlo 12 do eecr.,...,_ 
111 n• 23&, doo te d• r....-cn!.lr"C> de 1g57,c .. e> ~cnlla • """ cont-

~=:.= .~:':.-:~ .. ,;, o q,..d,.O aoctetirio' d~ ,;..,tra uecut111CC 
do Mlaao tipo de acrv.t.~o d~ radlodH,.,iio, no IOUnidpJ.o Onde .. 

,...hlld<t inat..lar a ur..çân, , .. <1• ...,tr ... IIOPNI• ... de radiodl 
tuaio, •• ....,ldploo dtvcrsoa, .. axc•l,... 10:: liait.• filtldo1-no 

art1;0> U' do c..,,..W,.lti n• 234, doo H de ''""iro c:l<t I!HI7,
ao a .N-.r..ndenta v.-Ma • ••r contaaplada .,.. a ..,to...-; 
..,.:,p.....,..,..;te,. d• .P,.e a •nt.lllcd• Pott.w. ·Ga r-.c.....o"• !l!lll><:d ....... 
••.lP*- pa,.. o _.,.,,,11_nto; 
Meu...,. ,;.,.leoa• indic~ç_ii<o &a ~tqUip-ntoot; 
quad,... eo-c>l-~ i. proP.,-sta, ....... r- tt ... e daa c~~· 

· :!:~nto pNvlo do Conoielho da Se~t~~rP~Ça "..::tonal ·(dia
do, tendO- vt.ata a utlnçiio do c.s.JII.), -

. proya de que- cothbS ~iio b ..... .!Íd.....,: 
Prova d"• Í!ue o d.IN"tol' .;; l>ra&lh·lr"C> nato: 
prova d .. CUOOprh•cnto .S..• _ol>rlte~Õ..• ele.! tonta di dlr.,.,.,..; 
Cut!.dio """' CartÕrloa Dlatrlbuidln'el e{v,.la, Cr1,..,1nala • d•,..., 
too1tos d• tlt\lloa do di...,"tor: -
d~clar~t~:io do di...,tor, d<t qu<: nio put.lclpa da dlreçio - outn 
antlda.S. lllotCU"tln~ do ..,_ tipo de "rviÇG de radic.odU'u•;.,. a 
'\'• •c ....-re..., e> editai. no """.ldplo ond• u pNOtcn<le .l:..talu 
• .. tooção. n- de outroo~ _.., ... der radiod.ltuaiiio, - ....,leÍp!ea 
dlwr..,•• -a.., •• .., ~ ... lillitn tiltldotl no utiao Í2 <lo D•c,.... 
to-J.d nf 2W67, caao a propoMt.te Y&Ma 1 ••r contaap1ada .,... 
• ""tGl'&i • q,. ...... 11t.Ío no u•rcicto der -to llatl.Yo 11"' 
lha n••F' i-Idade. parl.-ntar, ne• .,.,...,. carp da Wparrl 
,;o ou -•...,.....nto .,. lododnbtraç;.,. PÚbUca, do q.,..l """"...; 
:r- Hp.Cial, 

A proi)OII.,.t• Wto ~ DO P.o.JWd LTliA., Wtn.iu aua pro

-ta - o• I'"&'Jinte• ~ntoa~ 
n.Ol IO(lllc"'l ... nto dirJ.&.ldo ao IUnlat.ro <ia• eo..n!.eaçÕu: 
Fl,02 I N •toa -t1tut1VOII I &Vfflt\1111 llteraç-Õe• ~ •• rc•po<UYIIa ee>o 

pnw~ÍÍnl der arqu1Y&aento na re;.ru<;io .,...,.tentai -
n.n • 2o11 c!IÍuaulu utatdu I)Oilu alf ..... '• to • c do t 1• do ar,.l<l .,. .... 

cutldiio de Qu.ltlçio di 'fJ'I.bl>to• Fedat'll.a; 
:r.laçilo """'1 de %n1"o~Õ.• SGciAI& CitAI$); 
Doocl ... a;iiio firM41 P·dO &dtl.lnlltndar ~~ qua; 
a)l\ão p>aaul. a IWitldacSI autorb•ç;.,. par• .nptorar o _._ t.lpo 
de ..,.,dÇo, no ...rucfpJ.G Cn4. .,. ,...tendê inataiar ~ uu.çâo • 
.,,, ,.;, eiiC..tcr.Ío H lilll.t.l tl.ll•do<: M lt"ti&o 12 do Doocreto-
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n.» • -et 

n.3S • » 

n. -

Vl.M 

lei n• 2JIS, da 211 :OeveNl:"' d" 1961, caao vlltlhe a nr e.o>ntwp!a 
,.... COO!! a outorp; -
'O)neMwo ai'<: lo !ntaano o quadro ..acie,tâ..io d~ autra uectn:an~e 
.S.. aaa100 tipo di • ..,..,iço \!c t"~iodi~.,.,~.,, no> ooutuc!pto onde t• 

~:<1:11=~~~{; 1:. ·:~!!:~:c:sd:,.::.:•·.:'~::~.~ r::~:.! 
no arti&o ló' 1$0 Decnec>--ld n• .ns, da 211 de teHre!ro <la 19117, 
caao a pn·tcri<anta venha a a•l" contc~~pbct. C'OIO ..,..wraa; 
~....,..antes do! que a .c-.tt41Cc poaaul oa re<:ut'&OS t'lnaneeiro•. 
elCiaidol para o eoopr.o:ndilll<'nto: . 
ioccur ..... técniCO&! l.l'>d1caç.io d .... cquiparo~~t~totl; 
qua.U.::. COOifll•...,nt.r à prapoata, ccmrot"a<O itu. B daa CondiçÕ..s ~ 
Zdital; ' 
.... nt101onto prévio do Con.clho de S.rur..,çft ll~iond t<Uapa>aa
do, tomdo •• v!na a ut!nçiõo do C.S.!{.), 

::::::: '::d~!!::"Z :;:~~:~!!"'!?~~ 
prova d., """'prlllento du obrillaçÔea aÚ1tor11h. d<> dl,...ter; 
CuUdi:o dos CllrtÓdoa Di&t.r:Lbu:Ldoru c!ueia, Cr!..-li'UiiS o de Prr:--
teato"' d~ :rlruloa do_d1r~tor: , • , • • •• , 
dcela<'IO;;io do. d1rotor , <k ,~uc ni.o po,.Ue.i.pa do di,..,.ao de ou~• 
.,nudade uccutonte do 11.,.110 tipo de scr>'iço ~e nd1cdit'u3iio a 

' ~ue •• refere o c<li tool, no •=idpio onde _o e ~rctcndc ii'Uitlllar a 
cstoçiio, I'ICfll dc outros o-tlpt'UaG <!e radicdlfl.lai~. •• munidpio& 
diveraoa, • ., c>eceuo aos u .. H~s fi>Cadoo do utlco l:1 d<> Pccrot;... 
1&1 n• ~35/67 o e~o • propoMnh venha a. ur ccntc~~~;h~• c0111 • 
outor~:• c ~ue não nti »» cxcrc!cio d<> ....,duo eletivo <;Uc' lhe 
a.ucEUrc hunidRdc parh11cnt.ar, n.,. exerce e~to, dc au;crv:Laiio.,.. 
uaeuoruonto 1\b Adl<lin1atJ-aç;o PÜbllea, do q~~«l dccorr• Coro os
peeh:L, 

A p~oncnte Ak>lO I'RIII'.AV!:RA.-{IUL LTM., que a pri~~<:{p:Lo ...,...,.t\! 
_tou ..,. P;-opo,n.,. ,ob o ~ dc Rk>IO P:!llMA.Vl:M LTD~,. lnatt'Uiu a ntcr:l.S. propx:a 
c-oa acauinte• doe""'cntoa: 
n.ot 11otquer1~cnta dir.igido ao Minhtro dn Coraunl.e,oçÕC•: 
Fl.:l4 a <10 a-toa eon,.Htutivos """' • rupec{iva co11prova;'io de a.rqulvum:..o 

1\& rcp~rtlçào e<>..p9tent"' 'tendo •• vi-llta. ""'"" ed~ncia da Junt.a c. 
,.e...,l•f ,do, htado,, • cnt!dadO' to i obri,ada a <IOCIUiev a. •ua ...., -
~iio aodal de ~lli:DlO PRIMAII!illl LTDA.," para "RÁlliO PRII'.AVERA--$1.'1. 
t'J'tl.\, ' - - -

Fl.J5,3ti o S7 ~lãuaulu •xlaidu pelas al!ncu -., b a c· cfo f 11 do art.l<l do lt91. 
n.10 D~tar.açio ti,.,..~ pelos •dlo1n1st~ad"-"o de que: 

n.,. 

n.-

n.uou 
n.1a.; 12 
n.t~ • l? ..... 
n.u 

a)nj,o pos~ui • O'r.tidodc outoriuçiio poo,.. a•plonr o '"""""' tip<> 0:. 
~rv:iço, no ....,idpio ond• u pretoondc 1nst11lar " ••ta..;ào c 'que. ' 
rÜio uc<>d~ri. os U"'itn tlndoc no artlao 12 <lo Cccrotc-ld n• 
236, d~ 28. de c .. verciro de 19-&7, caco vo:nha • aor con.t•oophdo -
a outora•l 
b)ncnh"'" .ÕCio intoar.a o quadr-o aoei•târio de outn uceut.anh 6> 

•••1110 tipo d• urvlço "" ra<~1od1fl.lai<>, no •uniciplo onde ae prc
,eM" :L.ist.tl,_.. a •nta.;ii<>, ...,,. de outr•" uprcaaa dt! ra<Uodifuaü, 
""' ..._,nidploa div.araoa, •• c~cc .. o aos U10itca f'ludoa no artic<> 
l~'do lletrató--:l<'Í ... 2~. de 25 d~ r..v.~.iro .s..'u67, ........ p ..... 

• toondtnte vm:t. ... ácr eontc"''olad. """' .. <>u~•: 

-ta.ÓJ o. .,.. • .u ... ;,. ........_ .. -.............: r~U4& 
.. 1&-1- ,._,..o --a..wa 
~ ~-~ 1nd.1~ .... .-QIIi-"'tiM; 
--.. co-pl _ _. i ,...._u; .;...,_ ,_ • ... eon4&o;&. 
4&1~tall 

-u-t..o ,,..;.,1.., ..., c:.-lho • a.....-cs ~~acs-.t !Dt-
...-. t.ndao- data • uti~ *> e.;;,lf.l. 

:;::.:: t: :·:r..!::::: .. ::::~!~ n&tl>aj 

provaM .._1M-ate> d&l obrl,,oçÕ.. aloi-..aa . ...., .Uf'Otol'M; 
c..-u.r&... ..,.. c:..rtéi1.0.' Diatri""ldon-a dMtO.,- cl-iatr.ala • N 
...., __ .. 'l'Ib.il ... - di ... ~l 

.... ~""" .U.rctoru, ~ <lU• llio p.rticl- o;~& <11.-.çid 'oU 
outra -udedr nuuur.w ..., .. .., ttpe do ••,...iço do- ra<liodJ.~ 

tuaia •.,. ...... r • ...- • ...Utal; ""'..,..~,e[pJo ~ •• prc~ 
~tala.r a asta<;M, ....., N 8<1U'U ......... H radlodU\z&;.,, -

-.teiso1oa tinr-, - ncn-- lU.!. ta• fJudoto "" a.rtlao 
u..., ~n •• ~6'111 eaao _. propoMnta .,....,a a .... ....,.... 
~~~<!Ao -:• outor1• a "'"' ..... aatio no cxcn::ldo doa -t<> 
eletho- llaee -••aw- i...,i<i&H pa.rl-tar, ....,. oure
..,.. • ~.-....:.a..aao.--to - MlllniaU'tlç;., ~u .... 
..... ..-1 .._..... ,_ wpee:h.l. 

Mte • açoorto, oone1ui- .,. .... .,,.,~ ... udaoke .. ,..,. ..,:.. 
.... à .-tarp Ctt>J•t.o N ldltel nt 250/Ut 

eJDUCOIUilCAçaa a.os tiOUftAOOS !."roA; 
III~ r. IWilCCIPtiSJo OUtt PAIWIÁ LttM. 
e)JWIIO ODl.OII!IO DO PAJWti Ltn4· 
a)IWIIO P!lnc.:.WIIA-Sil. t.!WI. 
~;..,,.....,,._ - todac - P<"DD"'f''K'tH ,_ -une&~~u ,..._ -

Jll'b' tau.;. ... ..,_.,nta<;iia, 

=::::S<?S·"-\..,.,. L 
.u.vva n:uw DI: LDU. .rtMIOit ~1: 

Au:Latcntc Jud41co 

......... 
1-..1~;., .so Sra.Dir.to!'a hdon.d, 

~ o proMatc procano (J:d1tal "' z:I8/SSl o •-~ à D.h!ho do 
b41ocün..W, para. proneliuiMnto. 

DIYISXO DE kADIODIPUS;.;o 
I!Çlo ZE ASSlflTOS :fl!J4'DICOS/SOU . 
PKOCESSO Ht t§.OD0-006Ul/11-ll 

CUlTOS : U.lOS-001020/U, Z!il.lOS-001037/U e Z!I.IOS-001031/111 
ASSlJITO: l!<lital nt.ZSB/18 ,(e~nvoCafio,d~ -inu~ss~d!!~ n'! ex.,-eução 

:d!11~af~. a:. r~~~~fd! ·~.~f.~i: t:~ 
t~clo do Para~~i).. , 

· Ea atendi11anto ii lnstrr;~ções b~xadas pelo NmUAL 

1E OliENTAÇlo JUJt.!biCA, e-' nu Cap!t'uio UI, a Dirotorh Ao1iond 

~. rEKTe:L.•• t:urltiba proe•deu •~t estu4o prc-Ual .. ar, da1o proponu 
aprnentadaa p&lu ••Ud.ades: 

,.. U:LECONltHCA.ÇOfS CAMP(IS DOURADOS LTnA •. 
,.. ENUESA'llE JÃDÍODI'~J.O;_oESTi: PÁlWi.J:'l:i'Ii.\~
- Uf~JO COLONBO 00 pAAAJf)[. LTDA • 

" lAD.IO PUMAV'EI'lA. SUL LTDA., 
'"idO eMitido a 1-Rfonu.çio n• 30'/CTM, fb. Zll a o paReei' at 
lfi/CTA4/U {fh.' 31) • l7), quaildo 'cõn~1111u ·quo " proponentu I! 
U:stlzera. os nquislus do Editll, ••boJ"a tonhu sido not.ifit:a" 

Ns il :;upri:r f#lUI da docw.ontaçio·. 

,bUfiCUCIS O, CitlldO.Pa.l'!fCIU' a• l!li/U,, SUJlOrln 

do o •ne&a1RlUIC!RtO dos 11.11:"· lo Sanh.or Prtddentc da ltepGbUca. 

l:ras!Ua,;f\ de~~ de 1~i-

·f5õ..V..,Q~.O.~ 
()/ ISALENE JtiTTA LOURENÇO· rt Aslhtoato, Jurídico 

PIOCESSO N' :rt.000-006213/11·11 

JSSUfrO: TYU.a o p:resonta proc•no do !di tal n• ~1/U • 
para outort.a 4o .lervlço de rl4iodlftlsio sonora •• cnda 
aidia.·na'dd.ado de! Cascavol, l!stido o1o Paranl. 
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ESTUDO 
StJtnrrtOJ~ Jfo prno ost;:l.pUlaclo, acorrern ao cbanado u 

,~sui:ato:U: (I:Titidacles: 
• 'l'BLECOMUNIÇAÇOE$ C»!POS DOmtADOS LTDA. 

- EMPlUISA DE lV.DlODI!'USJ.O OfStE pJJWf.( LTDA, 

:. ~10 CO!.OMDO 00 pA]Wt( LTIJA, 

• WIO P~)of.A\'E~ SUL LtDA, 

O_pJ"oc:ano foi e:n•indl) .ela Dlteto:rh kc:• 
·Jiooal do DEKTEL 0111 CUritiba {In.Co:raaçio r.• J04/CTA4, 
ns. :Zt) o pancc:r pt lU}CU(JaS, o pda Divhi~ de 
Jtadiodifusio deste D"partu.en~o (.InfoJ'111açio ltAD •nt 
U~/13}, c:OA:Jtatahdo·s.e quo u ont'id.ades supr&lllencio• 
ll&o;tas atender .. -a...,s pre!'supostoll do Edita_l. 

CONCLUSÃO: .Ante O oxpouo. est.í: o pToc:e.no ea' O::Olldiçõei 

c!G ser su~otido a aPt'(lc;:iaçio" do Scnhç:r' Presidente da 
llepÜbUça', ' 

'de'"'~~' 

tXCELEHTiSSIP!O SENfiOit P!INISTIIO OE ESTADO OAS COt!UHICRçÕES 

TElE:COHUNICRÇÕES CAI1P'ÕS DOURADOS - t::fóA, 
ISIPYicl'lton\IP eonstitulcla 111 t'or"'• cl; lagislaç5a eot vJ.gor, c-o"' 
saiS•- n• , A"'enida C:~~rlos G0011PII~ n, 1.6( ':1, 111 c:tcl:ade d• 

Cllwco.,.l-H. to'i.-.- tM:a•o CP"-C:-1-•tl'~ .,..,...,.. •• OUrle 
Hichl 4• Ulllllo •• 14,01, ... <fo 1:1111ta2 •- .1:11.118, aa•llll:ado 
IIVIIllc•r 11or •••• Hhlat•;ta, c:o•v:I.CI'IIIIdO os ht.•renaíl'os • 
•-u~l• "" .. rvlto 11• rad1NJruslet so•ot• • .., 0•111'• tllllod~•. 1M 
l::asc•v•l-Pt, o•d• •lCllt.•, ~f'DI'- c:ouotf • 1101JII1 .. 1:Udatlf' llla 
i•'"•I•o;:lo d• .,,... ••iSsOI':a cooo •• ••ount.es c:•••ct.•r1•\lc;:as• .... , .. _~,. 

:t- Loul 
a- rr..,.ll6..ch 
.c·- PoUac:h 

I 0.11• KHb 
1 ::eaclv.l-tt 
I " 1,S40 kHJr 

()!un:a 1 1 IIU' 
lfotuna I O.H kU 

5 - alat .... lrl'alllllott' I Ollillf:l.rlfCJ.OHl 
5.1 · •ltvn •'MI.. • ''"' " - c.,lt.l ..... _ • to(). IMt 
7, 7 N, ft' hl•cJo••••tot 1 Ut~J t.1tt. 

-. ,., sn I'IIPPr••••ho;l• l.,al, ~~tu• :,. .. .._ •<~••c:r-, 
llill:t'l" • V,Cx:a. ll'"' 4•••J:,. •w•cuhl' o rH'erlcfo s.-.vtço • 
ll .. tt. Jt M ccwopr-t. • cv.,.l'il' t.od:as i. u1gt•e11s ll"• lh• 
""'- t'•!\1•• 'or 1t1H MJ.abt.tl'io, 

C.Cl~~~ra.. ... O,OI'b.SII•II•~ 1111• ca.I'IK• 111 c:0.d1• 
.ca.. III••" elll:t\:al • a •h• .., """-'• •• 11111• •t•al..,.•t.•, "•IG 
••f'Uc:b:a .... -•llloiJII Olf\1'0 Efit.IJ. 

11. T•r..o• 
'· ht ... t .... t.o 

0 f~"UtO qu• C:O"JJ!Ir•c• p•ra11t.• Vpssa' t:xe•ltiiiC:h 11ara 
V..acnUc•,..•t.• parf.lc1pu • disputar a pf'iv.il•ghd• coRh:anç:a 
do lew~Pr.o F•cll'l'al~ c001 .. isb •• .,.•c:uçJo dos ••rv:tços 11• ndJ.CI.:, 
Cltu•lo, t••'• ca .. o pl'ec:!puo ••copo IIIV:alt:ar • clha•i:nr o l01por-' 
t.nt• p.:apel eo•trJbuiU,.,o da r:ad1odHu•lo d• "•odo t•r•l, ao· 
•""•ro~ 11a soluçlo dos 'rllbl•~•• •oYO:a • •••rlf•Rt•• q_u• wor••l-: 
.... t• Sl,ll'g•" •v"' t~~~llic:ipio d• i'rano;o Pl'otr•ssD sac:S•l• ec:o•6,.:leo• 
• 4'!11anc:c:tro do port. dest• •os•l>• · 

fi aossa identif'ic:açSo ~;:oa o veiculo quor. ·aMb:lc:iollaNoa 
JIIIS'O'Ul~. quer pala SI,U: «I<Jit•&•do de (OitUJI!CIIl-ilid&d•, CI>OOO p .. lc:. 
• ..., f'as.ci,.lo absotv.,nt." qu• •><~o;• !labr• :a• Ol:a!lll:t!l, t.e deve lo 
diret.ri~:: pr•Yi:a-•t• tu·~ld:al c-onduzir 110 o;~uvJ.n\e, ••J• ele 
rr:111111ç:a CltJ :adulto, o ~i~!I'Leri:al hbulot.o que :ii'"'OIOt. e><tr:a:lr das 
Oper:açCes enf'ren\!l<l:ao, C"OOio t':ator•t. de (l>llotruçlio • tf:tllde:u lllt 
~:l.•l .. iU de IIOf.!IO ,ah·. 

htf'nd ... o• que • hr.t':a •h ndlod1f'u,;lo •o ,.uo,d'o •tual 
"d•v• aer ii'!Perios10111tte •dH1c:~nte. R.llbi.cioiiiOIOS pcn" seu h•t•r
"'dJCJ propupn:~r P•los dbJet.ivas n:ac:iail:ais RUOI pl'sto de o;(l~tot"açlg 

~!~~t~~::!~~~:o :: ~:: !~i~:;;:: !,.~:t!:!::.~::• p~;ul=~~: d~a::!~ 
prt.priofo valores. E, par• !lUa CDIIIIt•t•çlo, t'•r•JIIos·a ... ultar o 6nu11 
ele 110ss•• l'elpOnsab:I.Ud~d<!s e 1 priiSilhÇ.II .inltrrlld~VIIl d_. ~-~~• 
~•r!,no;tu: •""'tenr:l.ailh 

Nlo pretl!ndello• r•pe·Ur ouotrno e.11issor:as. Nl11 
pretl'nde .. os ••r •pe-n:as 11.111 11ov:a •nt.•çlo 11esh cidade, P!a• 
deseJ•111os, i,;tg si..,, ••U•uhl' o• t•hntos d• a.osaa co .. u•ill:ade~. 

Ost•n·hotos " divb:a, co01 1 d.v1d:a vhh. qu• 11la b:ast:a 
:alc;IIIIIÇ'al' O ,.l'lii>lh:o ""' g"t~f'll .. ,, 0.. pgSSIP di> hst.rUtlt~lltG elllhtiza-· 
"""o• • pos:t~lô<> qvt~ passa o VIPlo;ulo iRt•r.agJr '"' tod•a • • 'Hfl!r:as 
doeu01eatal' a an,liac abJ•tiv:a dos fatos 1t f'r•llqve,~Ios ~~~~ 
ptlblio;a, nvt.:o h:i:rr•rqui• SIPlt!tiva; capa1; lfl ••t•r •o •lc:a•o;• d• 

,1::~:t!i~!:;t:!:'"::~i;,c:~· •• :~ "':~t~:· • c~:~~~:.i!~f•z. tt•r-lr.• . • 

T--. CO:alC:lfiiiC:h fa .IIOI'M rMIHa:a•U:I,..IP ... 
.. t..'"Ot' •s:avn.ifldo ta f'ru•l' '"' HJeUYOiio ,_.,. ••• •o•te.h a trH\1! 
cfo .... lcuJa. 'ae "'"'•c•rt~oa o ,r1vlhg1-u'4• ••coJha. 

_ _ _ t-.t.•otets, 1110 ••t••t.o, S.nhao M:t•hVo, c:o•tn,.lo IID r.6 
-- l'•ceber t•i• ·atrU.11içb-H.~ c:a.o dea•J•-s - c~ ..... e .. e>s dhtoor clol' !i!:: .. •~ ';'Ois:aa e••rr:l.a:a r•r• n•spaad•1· & . tlro 1lt• a tl'iiJdfi~ut• 

E••Ctc•lv•·•os. .,. v••lfade, d•st:l.l!lllr , •sta cff•f• • .,.. 
''~n .. aç:Jo •~•uirh, vrst••t.•, ple•••••t.• 1dflftUt1cada e- a 
Ucdc:a "od•rn, c_,or.h llllfll lhgl:lhtlea .::apu d• •~r eatt"•ISiü 
,or todos. Vot h1tru"'•nt.e t:apu~ dr ,. .. a.ltu:ar 111SG s6 c:o10o l1tar d• 
-JIIarh do tttdlc:e d• sua t•••d•:u, ~o-. • rrJac;t,•l-r.ko, 
c:Gat.rU•uh, • de -••:1.1'1 f.ci•!"'•• p•ra o au .. wto, taoollo..., de ...,. 
ladlc•• ~~"• f'"Of"•••~~o • .,_ ••t.••• 

Ífo••o grupo ,:a .. uu a coll(luhta II'J VIPS:c:vlo •• fDI'M 
ca\eg6rlca, porqllt' :acu·di\a ..,. •1 ""..o • co•f'h •• que ., • .,., 
Co_!dU&ir :aó' ,.... d"'""'••ho 1 nt.r11t.ur:a 11• .,.. :,.d.,h1dra,a. 
r••poo:aUYe! •• 

• 11 d•ch;ID thÍ .-colha, evttl••t.-••t., • a\o .at. ... •- tk. 
lli•J•t.t~.lo lllll,c-dea;Otrl.· · 

. k. ••t"••t.o. l•.,...,Udo'l .ro' ~\o d• outol'ga~ poder
••t•dp:ar • Vos•• [KCelf•c:h', llllo sO o prop611t.o 11• """ 
•c:•Jt:ar•1110111 O 11'11nrJo, • O ÓIIUS d .. IIII,IW f.espOIISII:Illld•d•• o;.,.. 
t. .. m'"• adotar•...,• todas •• *•dldas c:Citl9•t1v•U p•r• z.,.,. .. , b
ter.w o • ..,,,..,ndl,..,..t.o, d••tro d• ••it. apri•orada t.ksic:a, 
louvancf.o-o- e d1Dnirtc:••cfo-D """ •Dfl• de•t• terra • ti• •uo• g••b. 

••.- DRDoa DO IEDI'I'IIL 
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b) Publ:lc•t;•o~ 

ODU' d'e' 2<f .. OO.Ibl 

~:) Pr••o para ••t.,.ega ..,. propoa'ta"' 

zo•Jalo.ea 

d) s .. rv.is::c,. 

Oacfa "641• 

CASCAVEL ... Pllt 

i') f'l'•qb.IIC ta I 

1 .. 34e kHz 

g) Pat.•nciac 

Di1frlla 1 1.00 kU 
Not.uraac 4hZ:r MI 

h) Bi•t.••• rrra,Uaat.•• 

o .. .t.dtr.c:J'o"al 

1) fUtura d!l" ft01W11a1 

••J<il'l• • $4. • 

.n. c.Ptt.al •t•t-• 
zoo ..... 

~-DUI~ 

Z'-1 ,- Traâ-t.aaar• 

a) Fabricaat.•• 
IJ H E 8oc:l.,.ada Nactoaal tia El•t.r6aic• · 
• CoAUatc:as;ttea .Lt.da., 

., "Dd•lo• 
.. TR -. 1, 000 R 

- Fl-•qUfntc:lar 
535 •• 1.800 

- Po~11c1a da -idaJ 
1 .. 00,:0 Uat.t.a • c o• .:aduç:ao para 
HO wat.t.'!'• 

- 1~.-d•acta tia •nt.•••• 
40 • ~o DtiMa 

- Ent.rada da "udiol 
4.00 CltiMa + 10 dS• 

- l:aapoat.a fila •udiar 
,o - 7.,,.00 fbi: ,.. 3.0 ..... 100 - s.ooo tia * 1.o .,, 

- •u1dot 
- SZ li8 abaiMO lfa'lOO% ,tia •DdUlaçSo 

-. P.iat.Ol's::•o• 
:ii Z "'l<J.fiD aU' 85 J: da MOdUll!lÇSa 
~ Z: ••t.r• H • 9$ X. d•. Modul.açSa, 

- f:at.abtl:ldade d• h•qU.!IIciar 
#. 10 Ha:: 

- ~-~:,:~··· 
- Hart~~On:leo•• 

50 .u Q~e:i-

- .,.avio da pO"r"t..doral 
:f Z: dKiiMI 

- •lh•••t.aç:lo• 
Tri.,lhtc• - no V/40 tt. 

z.z - et.a~ l.rl"adla•h 

aJ F'a•t'tca•t.•• 
Ooc:lad•d• Tok:•.i.c:• l"auls.et.a Lt.da • 

• , Koil•lor 
Haaopolo U•rt..f.c•l 3!S.t1 

~, ~sp-~t~tc.ç~ t.•~·t~·· 

~ ft.u,u.- .. d~ 111onopolto• 
:se 1uttra• 

- RltM•~t.açlol 
Cabo coaxial 

- r .. p•d•no::l• lto ~atoor 
50 Oh..,s' 

--su~te•t.•çlct d• hnt•••• 
Eataiada 

- Jlrot.•çlo diur111al 
Fabcas Bra,.c:a • laran_Ja,. ••pa.;ad•• 
d• 03 ... 03 ... t. ...... 

- r .. ot.•çlo not.ura•l 
Ll.,.p•d•. d• ilu .. t .. •;:Sono t.oPo • 11o 
c•11t.ro da• "t.orr•,. Sl'ndo a do topo 
1at.ar..,1t.•rttl'. 

ft a11t.••• " ligada • u111a Ut~:l.d•de d~t 
"'"'--"'• CO"' •• eegutat.et carac:t.•r:lat.icaa t.k•ic••• 

- f'raqts••c:i• dw ol>•f'açlo 

eoo - 1.60o kfb: 

- rotll-acta MM i- • 

1.000 Uat"t.• 

~ lteatat.e"cta d• A•t.e••• 

- liiiP•d•ac:la Ce li•bal 

... :JO Oh"fl 

- ·•••t•ac:la da ••i.•••• 
+ ..1200 a - ..1200 Obfta 

:s. PUINO TDtl:fl 

p•rU.•dc:> de u!•~!"Ec;:t.~!:l!~:~. ~:lo~!::0•a d'aba!:"":; 
t.ort'a • ••t••d•..,do-•• at• • d:lstanc:i• 'd• 1.1" dp 
c:a..pri-llt.o cr .. onda. • .. paç•da• d• 03 •1111 03 graua,. o 
QUal, aef'a f"eit.o 0::01111 120 1111at.ro• da f"io de c:obr• nCI 111 _ 
10 , fU.IO, ' •nt.•f'r•dc:o• • dlll• prof'ulld1dad• d• 
•PraK1~~~ad • ..,.llt.• 2G ~•nt.1•at.t"oa-

'T'ELECOHUNJCAÇÕE:S CAMPOS DOURADOS LTDR 

bt=:"MONSTRRÇÂO OE: 'R.ECU~SOS 

TÉ"C'Nl:CQS 

MExo 111 

DEtiOHSTIAÇ:ÃCJ DE I:EÇUR11DS TECHictlS 

liiiiiSH.I.SSOI 

1·' - f'abl'it::allf.l'• 5 H E Soci•d•dr Na<:ionrl d• EletrORIU 
ea .. vMic:.~~·• Ltd'a 

1.2.- tipo e/ou·-.,od.Xo• 8 T R - lo?OO A 

1. ~ - f':~"ie"ll'l.•' s H t S<:ld•d•d• Ma.: tonal d• El•t.N!ntu • 
Cl»\\..atcaçll•• Lt.da 

1.2- tipo e/~u ,.od•lot 1 TA - 1.000 fi 
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Est.i coe .leda<lo, por ~:ou- ••P~•,.•~taçlo I•~Ja.l, d•
~ ...... Ci,J'!'% 

Couidrru•do' o. bt;... .. n .. 11acional r a l'i'ioai.i<ladt' 
•.:•.::;,1.1\1~ • cuH.IIral d05 .. ..-rvllo-:1" di!' r:tdl<•<lif'u~Stt, :o [llit-:tora 
'""'P"~"'ch••CP ;~ <iilab.:.rOtr ""u" progr:~~ot~l illf'OTIOa\ivoc, 
HucatiYOC •• 10 viva, b'•,., co.,?· • publicida~• ca .. •rcial 1t o 
••rvJ."o not{cioco, drt for"~ a contribuir para o dasotnvl)lYi
-"to d:J. Na~~u, at.rav~" do apO'rf't'içaa .. •nt.o lnt•~o~r.al do ho"a" 
bracil.,irD, ob~f'rv:on.da, eah• autroa, a .. •crguin~c• '"ltl•r ioal 

'"' - l'r•f'•r•llch a te .. u;; aut.oroí .. • ut.rp••tas 
ncion.a11, '6 f'i"' 1.<' tn<' ... lltivtr ii çrl•tJ.vidad., 
do 1\a .. rot bruoil•iro 11' o dll'scnvolo4.,.,nto dlt5 
Cl'lj:JN$&1 produtoras nu:1onah;~ e- a conse
qO'tllnh! a"plia~i<> do ,. .. rcado de t.r::.balho 
ligado a toda:~. n atiYI~ades arth::ticno 

Jt) - l:tlltlpdt.o ··~ dJt•r•n'ehç~ .. ,. r•gÍ:onab 11• 
cultura brllç.lleir•. procur::.ndo r•laeioni-11 
"" sou 'pr6prio conhi<LOJ 

"c) - ftaaut.•nçS'o d., •I•YIId<J sentido .. t.!co. •or•l, 
efyico • p•t.riOUco1 e. 

d) - tl<>t'dignidllde da' f'oDt.e de hf'or""'çlo do f'•t.o, 
:nt.-s da e"isslo- d;:r notlc.h e oburvanch, n• 
publicid~de, dot nor,.as •t.tc.as indhpnsivl'is 
~ 'p rot.e~~o do' pt.b Uco • do con~u.,Jdor • 

,.t progr"•.,aç~o <la .,,.,~,..~u••• aev•r::. ::.totnder *'" 
l'~t.i~ulaço5rl! do Reguh,rntO dotõ S<:'rY~ços. do Rldíodif'ud'o, 
as.~i" ca.oo do~ art.igas li e 16 ~ lo. • 2o. do Oec:rll't.o-lei 
a. 236, de 23.02.4.?, e.::. regula .. •nh~~o di 01•t.•rh. 

... 
a) - nSo e><crd•r-s• lle 1:1" (qu!.nz•) ,inut.os ell! c:ad• 

int.or~rvalo' de 60 (si!Sio('llh) IUIIUt.Ds •n(til 
hor•s e11atas: 

b) • a li.,il.t•h • u" 'd>fi"o de 2S% (Yintll' ._. c:in-:o 
por c:ento) d• progn,.açlo diarh 1 

c) -a diluir, ::.o, lo11go e1• su• pro~r•""'lo, nliv 
d~tvendo ser e01 nenhu" caso, superior a O~ 
Ctrth;) 01iauto1o c,gns•cutivo._: ~. 

d) - a cons•ruar "" O.ltiiS arqu>Yo1C. por prazo d• 60 
CSI!Sil-•t~h) dias. (lovida"ente autentJ-:ados 
p<"l<> fll'spons.ive:, os te~<.tos de, t.o<la 
prógra,aç:So 1rra<l1ad~. dis-:r1,..1aadas por di'll, 
l!or•s~ ., 01inut.o~. para ~~oere,. cansult.ados p•lo 
'brglo hsc:ali.Z~dor. quando llt'<:es.sario. 

Ounto ao serviço 11ot.lcioso, • ,.,.is~l!r• col'lpro,.l!-

:~:~~ .. :çf:":~::~: ~= ,.:': 1t:::. ~: .. ~~,.~~ 1 d~o !.~~~~~· !~i~'c t:,cr~'~-• ·· · 

f)ulnt.o i progra.,açlo edt~eacional·, . a e"issor• 
co>tprOOII!'t.t--5C' l' dol'st:iur gratuita.,omt.e fls autoritl:td9S Otl • 
qu•01 suas v•z•s f'i.zer, p•r~ a irradi•.;lio de s•u.s progra01•• 
't~duc;aeionah, 05 Cci~Co) horas ,...,.,.,..is, ass;1M distribuida'll• 

- 3() <t.rintll 01inut.os de segund• a '5C!XU-i'".,ua, no 
h!X'irio qu• lhes,aProUYZ'r, .d•ntro <lo. pl'l'iodo .s .. 
f'uncillll""""to dll f!01issora1 •· 

- 75 Cset.l!nh ., cinco) ,.inutos. us 
ccndtçlin •o !O s.ibadolll e •os do11i n~os.. 

Oua11to 't p~rut•t;lo ao vi ..,i - O q1.1e- dispuser o 
Poder Põblico CoRc:edutf. 

Desta for01a, S•nl'oor 11inistro, pro01otte esta soc:ie
d~d•• por su• repr .. unt.açao hg:tl q-u• c•so ••J• •.•'!;)colhida 
para a. aM•et~çfo do nrviço de radio<lif'ut:So proposto no 
pr•s•nt.e Edit~l, a produzir u"a progr•,.~çlo dl.nt.,ic• e 

.111oderna "'" t.tc.ate• d• r•d1odif'u10So, onde a nota olq!iiinante 
Stlll"' a f'inalid::.dG •du~a~l.va ·e cult.Urll do llarviço. · 

'lEI..EC:OHUNictt~ÕtS CAKPOS OCURA~Oiil L.TDA 

TE:LÉ:COHUN I CAÇÕES CAMPOS OOURF.DOS L TOA 

EXCf:lf:NTÍSSU111 SENHOR l'llNtSTIIO OE ESTADO ORS COI'IUtUCAÇÕES 

~11ta SOc:ill'dlll:i. tll'll CO"Ilo objetiyoj III'T' COIIt ... phda cÜ,. li 

CILI•torga· pnr. ll'><~..:u~So d"" t.II'T'Y1Ço de udiDdif'u,.llo. obJeto do 
pr<r~"i'nt.f. todihl. e ~ .. ~tir-~~oe-S. rrll~trada ,.., nt:o tol!sll'g\.lir lognr 
-s:eu int.rnto. lSt.o porqu• pr•t•ndl' ll'llhbehÇto~ IIC'il-h cidad., u .. ~ 
estaçl<' d•~tro dos .,.,s ,.od•rno; >·•dr·i5•• e "a~s_,.lii'Ya<:IQS nlYt'U• 
uc .. Jcos. devid<~ a p•culhr sHu:oçllio do .,un~c1pio • porqu• ('Stl 
cld:ule enrr•nt.ou •· li !Ida, enfr<'nh ~aedt1~>.:o,. •nor.,ec nll SO!l•da 
do rra~r•ssto, c. o., o •·o.For.;o sobre-hu,.ano <1• S*'US, habJt~nt .. , pua 
eon~•g1.1ir eotuc::.r-~ot ne .. te tnst.ant• eul"'.n~nh• de seu 
d•nenvolvi.,•nto. Sua lut.:t 1-'"""'~"ent• t r. I> ·sent.!d.a d• f'orneeer ' 
populaçlo o t-•" eshr d"' qui!' ""11~essit.a pãra sua a .. e.,A'5~0 "~i 'I 
ac:entu~d• ~a eo,.unid~de nad.onal lo inc:r • .,o;o~tar o d""'""""lvi.,ento 
econ~"i'o~ <lo .,unic!pic .,., prt-fettc entro .. ~•\ento co" 011 pla•o.:. r 
ca.. os prog-r•"•'" est.ad.u:~i~·e: f'edf!r:~is. 

R'cadl dhl que se pnn. l:•l\aior o n010toro df;' órghlf e 
de pessc1s ~u• proc:ura,. inf'or,o;ll$'llea sol>r• ~rst11 eidll<le. R~ora, 
011is do que nunc.a, 'esU st!nd<J e><igid~ o co11eur'"o <le todos 110 
11 .,.11 t.ido di' ofe~c•r' -,. ""pre.,:ir!o'5 0 " turi'!<t:.r .• ~rstudio-r.O'S • 
e'5tu<l•ntll'il- dos pro:>leO\as das eidldes • di Vid>o rur:tl br>ol\ll•ira, 
'IIUbddios para •nilisll de d:;dos .est~Ust.ieos que-, .,,. trabillho d• 
;vtrli:.~lc sotJ:rl" c;paze!õ' dot otou•-:•r bn~ segura pu::. detidtr 
t.'ant.o 1!0 ;rtor .,,.preslri•l quanto n• ll'llf'er• ad.,inistrativ•. 

A~lti. Ser.hor Ministro, 1 Í11portancla do b~ne,f'~cio ~ue 
Vo~s• El<c,..ltnc-1• atribuiu a otstl cidad•, ao collc;e<l•r-lne C!'stC!' 
CYJ"": ,:~. r~::l'io.llfusio, • sua genf!T'oo.idad•, .,., abrh-lh• o 
pt#s.•ntll' edital. 

Co" lil I'VDluÇ:So globa: d~ hu,uidad•, de..:rme•dead" ptl~< 
•c•l•rto:,So t1-~.nol6gica houve u" eons•~tl.,ntll' envd'l.vi.,~nt.o. • ., 
prorundidade d11 todos. co" todOs, f'ac.iütado pelas. noY::.t• rar .. uln 
<le coMun:lc:açSo quando,, -:ad~ vez ~~is, a t .. -:"(lologia "'"'" 
pos•ibiUhndo a divul~açlo do coDI'ocoe>.,•n.to hu .. ano • poth>~to • 
lUa tr•nsf'ar .. at;So. r>or i"~o • c:o~o~unidade tll'fol cada v•z .,:t;~.r. 
nei•sddad .. d• valorll'!> qul' a f'ecu~<l•" "' lhe dê e," Selltido. 

' Portallt.o. o' ll'l~c.,.o principal (I soe.t:e<:lad• • de,:pl'rtn 
ao ouvillte 11 r•n>von,abil:ld;:r,je dll" u•r eid•d&o br:.sil•l'"o t' "ellbrQ 
0
d1> (.C. .. Uilidade 1\u,.anl',"•- (g.,~ntlndo ISSlP ·~ <:;Onei&ni:U 4ft ser ~ 
e .:lw • !l.lt> 'n;;c.u.:~al , jul~lt~ atug:ir p s•u obj•t!Yr>. quandG ,. 

•l?..,v!ntr Sl"ld& • .,.,. .. aii> CC.ht,il!'hi.C ffe SU::I~ ri"IIPOIIt-•bilid;dn, 101i1 
~-:.nYi~t..~· dto Sf!t UOI. 1;1~ .. ~;, , Rl;J ~QWlto,.,I.'C' <lo U>l' f'i1._ "" 
d•~•,;volvl. .. •nt.o, ""''" ·' consci•ntiz•dt. .:~ sua• obri~'loileio p;~a co" 

c~·"'"''"""'d• - c:ujo seio tl~iote'u e C:WI :&- qu.:r: d~·~ cooperar. 

, Fln.i"• dar:S *nhu• ao~ valorc:s •SjHt~uait.; • 4-t.ito5 e 
"e~ahr divulg1<r~ o acerl"t:o d-e C.OII'hll;~.i.,•nt.ol!' .-:ienttric:o~~o 
rilo'lõ6fltor 1f' .r~rligiosos qut' j,u"Uia~a .. a'· ho"'"''" a dtosvendo't o~ 
s•gredos cf• a•tUT•z:a r a '•ro~ ... t•r-u· no 01undo d:o cultura;. 
p~·rpt~gnar' peloto valore!l C.t.•h. p.,-lo" v::l'lores lbgico!', peios 
valor!'l ... u.-Uco;, •t.tcos • r,e11gl.Q~o .. 1 pala sllvaguard~ dns 
obJE'tlYOi- n11rJonah, ll•·h h,t,.lj'r;d~d.,. t.rt·l'itori;,l. · l·t-:i 
int.egr•çJa nac:ional 1!', sua ..:ot-eranh; pPh pa~ sor.:l~':. flt'h 
de01oct~-:h~ p•lZ" hdRp~·nclll-nch. poltt.ic~ I' •eonó.,ica do:> P~ls 1 
pel~'lô soluça~' do>o prqbl~~~~s n:t-:ionih, pt-la nt-cndàadt' di! u" 
r\ipid.- cre~oc.i,.t-nto dt' n.:-""~•s potenehlidadi!'S "><tRrn•s p•lo 
1nc•ntivo :. C.IIDI'•raç:fo 106tu:r. det cada u10 <III' n6s, peh ±nt,;11 ,..,~fo 
de iodos ~a co .. uo>idade, pira ::. "ln<lt. .. nçlo dR ,u,a socied~d .. 
estivd, Ju~t.•, pac~f'ie•. t' pr6!lpfl'rl. Moral .. ent.e Rquilibrldl e 
e;t..I~Whdora· de ~r;11drzas d• •çõ511'" e dt• ftGbl'.,'l"• de vida. 

Por outro l-14o. III de sugll'rir ,.e.,pre o :~pr~rÇO •. o 
nspl!ito ts insUtuiçO•s. pugnudo p•las i>~tereues ., ~spiuçon' 
que III!' traduil•" e01 otf.j&t.ivos nlc.ion•is • II'KeCutari o serviço c;o,.0 
COOIUniC'IÇJo para o de••nvolvl>~erto, dedi-:andQ-'511 1<1 bl'to eo 10Q,. 
•os ht.•res'l'es opcionai'" da tfaçlo I t:.asl! da rnpons.abilid~d,; 
eonS(.iente, Yi Y11 e a t.u~n t•. · 

Para o d.rst-"'ttenho de sua •t.ivid::od"~ a -.,.isson 11,r 
paut~ri nos pr111c1p1os . .,ais .,.oder!I0'5 d• divulg•çlio e d• cultura 
di inl'or11açJo, d,... entr•teni10c-nto, dtverti,nh • h;~~.•r' 
ded'icand~:. t-Kpressivos espaços de suas traastds .. aes • progr•.,•• a~ 
viY? •• CCiloc.ando .,,. relevo:. '"' hltos O'.ail i01pe<rt.n't•s. 41 
c-o .. u!lidad•, der.trfl dt~ .. aJor f'l!'speito h in'IOt.it.uJ"!Iu, vlundo a 
s-rr o valculo da todas as ,.;niteshfiSC!I c;c..oo..,•iUth.,.. 

Tendo e" Yist~ que o~ ~.er"i~'lt; dr r::.diodHuslo U11 
l'in1lilla.te • •~"'e•t.iva. e eultur•l, IOer<IIO .,. seus aspec:tos. 

nf'or"atlvbu e reue11UY'C11, • cfo coulderulo~ •• ht.resu 
81<:10.11 .,.ii qua. ., per.,H1da a e)lpl~raçlo C001etc:J.1: dos •e~~o,.os, 
•r•••• •• ,..,,Ud• e• q\le RJo P"";udique eu• ht•re~os• ~~...,h 
f'haUdlde• 1 ""'llltlt>r• pr:l.,,rl p•l~o lhgliiiJt'r. • asUlo 
r•dlof'6•lta•. d•sde o~ ete .. entos co••UtuUYos , .. tur•ls0 coM<'Os 
at .... ll"t..._ ""t•••itos e c:lrcu•stnd1is l.va!ldo •• cot~ta • 
·~~~i.,.<:h .. obo~at.iYO d•s IOC!11"lllelli-~ 
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u .. a da~ p•evlhr.lch"'" ~;~u .... ·~iJ.I-·r" ti~~~ ~"'l·ri .. ir a 
•i;lf" poro~r~ .. ·~Joo para ••••llurar•lt . ., •~•aeC.e~<!sto.:aa t' ualdad• 
.,,..,., as l.igaçf.ira clt' •~"~ prt•2"""~"' ,.... Yiall.t.as, r.,., •• ou ba"d .. s 
..usic:•l• dt' \al ror"• qu• •>~~~~• """ '"""'lba11,.a para ,.,~., h~o.,...... 
.... tailquo<; ""' aaus prograiOa'< qua t.arlo· .:ada "" carltl•r pr6pr1o 
4t'iltro do,. o~..taUvos a qu~ •• pt'op& a a~thsQra. 

hobu!cb #h ,.tu; YIYOI •daau., pri)JOIM•sa lavar ao .. ,. 
~oquhh prOfril"a'e:llo.t 

S• a prGJ:>OI>I>llt ... f'o" ag~aciaf;o "'""a oufo;orua. sol·••tudr, 
p;Úa ruir f'.a.::or ;t da(auga .. no sat.af'la coclu~ativo de. I'!Ur.id~>io, 
da•Uc:tr·sa•l dhtia .. •nta aa produç .. o • aprasiJSt.a'l" d' , proilra .. as 
didlt.icos., :t••t,..,eionals • cultur:Jis, .v•t Q>l" a t..On.lc;r "dll 
a•lasora u·d• •duc:.~.!ic. t cultur.õl ~H·O\ d" eflttetentll•ato, do l~z•r 
• .d;. bl'orllliÇio. 

Nl'lõt.l!' ~t'llt.icffl, proPiow:orl o, .. ai:t; pt'rl'•ito orntron•utnto, 
c:o01'os 6rg:los pC.b'U~os r•sponstv~~th porh edu(:IÇ&o e pro..,id..,.ciar• 
a transO\:I.sllll de- auhs, p~l•st.rat e con(er~no;hs det<tln:tdu, aot< 
o.11'ioto ~~1\JS dor •duc .. çlo <1 lnst.ruçSo do& auv!nt .. s, d•rh• sabr• o 
,...,..,.,,o dil ,..,Jicina, da t.C"Cnalc:~~h, <fi I!Jr.lc:ultur~>, da l'linera;:o1 
P"'·~ptr<.l.iva!l "" n<:>lllo~ F'~hh, ••"' fato'!. ., vultos hlstOr.icos 
org•ni>:'!;lo tiOC:hl," ro~~HgUo, jlateachUdadll • di'Sen.,olv.l .. ento, 
prpl•lc .. t. e soluçô11s1 •~IUIItos rll'l:;.,1onados co.. RO!'iSO Est .. do, 
10!111 R•gi.lu, no~os;o Cidad• • conheCilltrotos g•ra!s da cuJtura • do 
ac.•l'vo utistico dM hu,.aa"1dade. 

DariS 4'11-!';ollof', o~pec:hi a progri11115 """b."~dl'l. 
populilçio rural, abordando t.o.•as. COO!<' l'l«'dic.ina pl'eVIfnt~"' ., 
hijlio:<ll• do lar, pr•vo!I>Ç:':>l d"' .,.~,4.,,,hs., o~i .. lltaç::c stct.r• <:e»oq 
olot.er .,.,JI•<>r produtlv•ll~d• ~~~ ~r•• :agro-p::051o•1l, 1nditlt dlr 
pr<11~o,; dos prtnciplis prodtjt.os. d~ •conoooil _llllcioll:ol, bollttins. 
•et.f'OI'UHo~itVft, •te. 

R E01is ... ora pro;<GCt-""' dad:a "':l.rO!aT- contrato co" 
ho!'titui~IIE's dot «'ll~illo Pill'l a 10111111tençlo de prOIJI'iltiiS. educ~tiYO"E; 
4Uf'i.o:;., solnetucl~ ne qu• u ref'et:lr M c:urs.oç .d~ lo. ,.. :i!'o. gr•u~. 
s.upl_e-Livt-s .t." univ1-1 s.:iUriot., c:ol<>,andp t dit:poslçlo, . "''-PI>ÇOS 
gn•tvJto>. piii'M 1 r•~li::a;lo de f'I'QtJiilllas, o•d• •~ in,.Utuiçllet. 
t.e11h1fll partic:ipaçlc at.iva atr:avtJo de ..... str•s • uluno,,. para 
proooov•r o d•S•RvoiY:if';ellto ht•lectu>~J ,.. ,.~r~l tfo,. ouvtflt,. ... 

li' - CUI. TURIIt.. 

cuns.iO::•r•ndo qu.,. ii •ho•l pr•o~upaçlo do lloucrno 
r•1atton .. eRt• ao f'und;.,,..,nhl probh·,.., dos ,..iol> dot C011ln1lca~So de
OII'i"~"• ooar•u•r,te no q"e s• ref'ero:' i r•diodif'us5o,. to dC' condu::d
•1- c:o11o to,.unicaç::io para o det;t~nvolvi,.<:onta .t biU· de 
rt~sponntilld•d• por part<' do .-Ke.:.ut111t• dtl r;.-rvtço, ·t- ... llltllte 
UIIO. ~'""~r~ .. a<;:5o nlio' lp«"n~s "COfiiD for .. • cllt ....,.:l.o;~lar <:"OIIt~t~do,. ,.., 
pril>c:ipal,..tolltt' c;;o .. o tl"l t~cn.lc~ "'~P•ci;l d1t :loopl:tntar Ul'll 
s:lstll'~o~~Hca cte «"l•,.•nto dU'usor da c:ult.un brasileira. 
priac::lpa::.ooot~>W atravt._ da 11ós1c:a ~ .,h ll"~ • otó~i• ~ ,.. " r.PtrMl.-. 
dil C'Ultura dÕ. Uotl Naçio, I! taMbÓII .. t-dt.Rl.l! lflllliQUitt IIIIIH., ... t:.ç~o 
lrti,;tita q~e ••J•oo P«"ncfor•s do nust.o povo. 

tia"-"'"'"" peeulla<" ~llflh ~ 0\C.u<:a " o~ P"o:.~:,..ooas sertc 
d:<-tadvt- d•· fll~itl •.Jn.r, ""''"'lf~h •• qu• •• u ..... Ioro.. u 
lllll"lif'H.~I~l!•' oo~i' au~~~·h"·• dY c .. l.tura, d11 .f'ol<J.o•· -, d<· 
cn,C:~e:o;:~· <i• nhtlo'l-. t .. lrt <110 1d"i"" 11'0:1: dL .. d,ha ... ,., •<l"1>1l 
-.·l't'c:: ... ..:. hor•rio IIOb!"•'· • 

III -NOTICIOSA E IHFDII:WITIVR 

l'l •nt.ld•4• 11«' cfltd!cara, de ooodo ••P•c:lal u ""'" 
IIOI'o0gl"l,..t:~So dUrh , t tr•ns•:ln~o dlt lltrYiç:o llotidos.o " 
iif'or,.•tivo. 

frl'a "'"" Kp«"c;ffit;l di 1nf'oroo•çJo, dll ii grallc.l'«" d•stillfU• 
IC. Jr• r ... :i·s. .. o, ó'Or cc.nt-i.J ... t:"lo c- ~•,.fnhr. idlf'al ç.ar:. t Vl':iC'uh;.lo 
clt" f"a'tti '" acon.t•cilll!!ntot: qu• ooold"" 1 l'«"ll:l.dad• bnr..il•tra. 

Os 11f111tros Jorn:h:acolo do r<ld:l.c p•l• ... a..:lo d• 
.. .,,.,.agel', 1111 11Dt:lcioso1:, ltnl.rf'Yistar;, r•portagens •.ctiii'IIIS • 
ltd'it.c.t.hi• t;erlc. .:uH-iv1do:r. co• .. ;:..,.,ro .. ~c,., ;. p•·6tir.• d1 
••criU_d•d• dll noU~_i,., s..,.,.,do 1 qual ~ slla aptlt$<enti~Jio """' 
pura', )!,.U,ada- •c: r•ht.o sóbrio • s:loopl•s "os latos. 

toJO to"•• • oprr tun id•d•, .,.,.,.,lo. eont<.·Gdo0 ••••ro • 
u..,o "119'•~•do ,• 11 .,.i uSo, •• lllln•;og<"f'l Rotit ictsas " 
ia1"or111Uva• trlt> 10 •r .,.,. 

~ nas.n. o11 11il't~u•açlf .. ~ lig•!r~r;. t ....... ttida:s. a 
llUillquat .. (.oll«' .. tO, s .. tO'I"tooq.. .. "dCI Jll'-'l)rllll>o~, <!UIJido 
r•f•r•at .. 1 QUalqu.,.r ocorrt•cia r•p•ntina do grand'«" 
illt•rtos .. pOblic:o 1 ••r d•••nYolvidil, d&'poh, "'" 
d11t1lh••• O f'h&h t•rilo liaguâg•., dO" 0\allch.,t.• ll'lo 
ultr•p•'wo""" ~O • .,~u"d"'· S•ndo ROtJ<..ia <inoJnt.tn
cUl, ft'O ••tra 110 cli..puto do horirlo d«"sti~ado 10 
aoticUri,:, iftf'or-tlvo1 

~ r•pórt.•rt.l - 011 btoroo•c.:l•s sobr• div•rJOos nto• d• 
:aP:lto loc:al, 111c:.lan•l ou ••t.n11g•iro0 t.ran•ooit:ld""" · 
"" horarios c•rtos, 

- hforllat.Jvos esp1.:his - ou :Lnfor01aç<lcs s.ol·r.• 
I!I.YII'!OOS fatOS d• 1110 Olf'$0\0 ~""'1'0 di' atiyid'Ode ... , 
t.rans.11it.Jdos ""' dl~c 1t 1-or,ilor~os certos, ':ipo 
Olllll:t:illes, CO..D pr09ra .. as ga....,.rhaOif'nt•1•, r•c•.1h1s 
t:1iporUv•,;, 110t:I.O:: J.:lr lo !li OC iii' 

- Joraalr; f•hdos, ou i11forooaç6es distribuld;o~ "" 
SII'Çglt!l sobr• fatos 11oticUvds. ocorridc.~ entr<> UOiil • 
outra' •01:Lsslo d;o 11sp6r:h•• ' Mvste partJcul~r, ;t 

E .. h .. Qt~~f'llrO't;t"r:l 4 (I!U~t.-ol •diçll•• 'di6rhs., ca .. 
<lu I·~·' 2::> ~~~nuto;. cactl 11111 1 

-- (' p•P!II'•oo~~ ~f'lchl do,. f'oil•n·s. robU~o,. -'FI v"" do:, 
E"•.,r;i: • i•todu:rld.:o r•a IHIDIOBF:A~ E"prC"~::. 
t:r:;~il•1rt tf~ Cto•~fti~'!;lõ ... :S/A - 0."'"' •i<· r:-e.tr• no 
cóooput< 0'1· t'""""~ ciC'r.U:.~dt •" lltotic;l('t.O illfe>lfOO!t,i.Yo. 
por ser III! carltt«"•· ob1·igatól'iol 

- utUidad• .pObU.:a, o ln:C: .. <o ... :'trio• p~rl atf'ndP~ t• 
IH:Ces.t:ld•d•s ou • l't''luisiçio do• órg'('" pC.b';~Co~~ 

~esportivo, flqu! o pro!ira,.a rorlarion~rt hf:t>s • 
ilcont•ci0111ntos )i"ado• aos III:Sp-ortll!l .,. geral, aos 
clubes.: ,.,. particular, • ts .,r;coll:s., d~ 01odo 
e<op..-c:l3!h~ii'IP. A .Etoir.çora tudll tu~ par" icentlvar, 
ao:, "'"'l.f"o. os ••i'PI'tll,. llfOador htl10, notad~"'utlt os. 
... t.ud;;~ntu., ""' ""'',tidt- oh {:!Oj•~·r;o•· n; f'ott.~ç:5o d<i> 
tlfOI ",«'nt .. Udadc 11s.por!'1YI doi!' c~r~t11r o11topico. 

tU-ROVIW, 

. T•i" pr09r1111t; t<trll'o .• duriiÇil> dto !'1- (tre.cJ ho•-· 
dhria.,.nt.• e ~o .. sclidPI'Inllo o obJ•ti''"· dil R:~<lio dot p~· 1 ldpa• 
ati v••"'' tl' d•" .-eali::.IÇlioll't. co .. unlttrh~.. tt"rlo 1 P''"!oltlll,~ flsica 
das dii"lt~"llllti'S cat«"gOI"ils prof'1ssiona1t<, ou d• SI!UII pro!r' ;.."'"1-
'gr~Yado~ por qu:;.lqUI"T proc•ss" 1111 11111- ~ri>~~il'll IPf"~·f'lotooç;Co LI 
~toohao·~. l'!~sh:, .:-.. Jes p~rtitl.ó'll'fo c;r. conJu11tos oou~ oopruiadat' 
dP no••~ Ci.hlle, Estu:~:~ ooJ P6tril, ou dP artistils Uoiad~ .. entlll'• 

Pol' outro lildo, CP!Istara ta!"b~oo d• tra""""'i~slo di! 
rC!'}I'orh;.:'R"õ P><t<rru~. ~ .. sf'iles clvicos ~ ~tilltar•s pu :r.rt~.~lo;r.>,, 
reporh;lll~ dcr;parUvas t.C"" co..o de hort•·:~:~a l'«"qu1dt~d.-· ~.,.::os 
podll'rf's pC.blico10, 91r~ efeito dw c:c".>'"'"""~"l~ par3 os (!11 da 
J?•·op.-rr•.:~tt<o1.'diide d~ r ... r;ul:a"'"'"t•~'u da •1U•ria 11! p1f'l eo1o 'ott~s 
riu .• 

Y - t1ENSIWEHS r.oKEifCIRIS _ 

E1<tn, Ja,.ais dtOI do:. 25 ):" do1 progra .. açlo dUI'l'
s.•rlo tlilufclas a, ponto drt •~ tOTIIIT•" be•• tolOir'v•l• t" ~ti1lit.;tS. 
t;OfiiO 11u• UO\ s«"rviço de 11tilicl'~de pC.blt.:a. Serio gr•va!lar; e 
pr•c"didas d«" breYitlo tPMIJ; f'lll!>:l.c.d•. Rlldl.rcJ.d;)So ;e,o .. tii .. o p;:,gs!vel 
• lpltn•~ ' suf'iC:l.O"Qte p~>ra ooa!'lter o C'toprC!'endl.ll~~tllto, l'llo do:' t:•r 
irr11d:i~~"" .,,. t .. Mt.os, s.pots e Jingl•s~ 

Por it.sc.. os recurllof tt-cilit;Oio o h.,,..ROf• co~<c os;. 
•l«'OIItatos .:ontotHutivos. n•tvr;oit; ou 0\fiCIIDi<:ot • circ:unr;tancia!s 
.,.1·i.:.. 0\f't.J<:ulo~a,.,l.•ntlt er;tuilo.do" t•ndu ,..,-, vista ii audi~~>.::ia e os 
obJ•tivos d~s !OitnUgC!'uto. · 

~~~ ..... 1 Udo~s •' !~~~·~::.1~:::~~:0 toog0~s ~:c:u~~!!"!,.tr:~!~~ni.:~: 
•"• ·,.,,.,.furlo- •v•JI•r o •o"• o lf'it.too ~ • 'Mt~:~doh•alllr sotl o 
~'~llf·~to fi'St.r•tto .... tat'l,.it.o ~"" "''' lobf'e o bpac:li. 1•t•h.:tual • 
-th1v • ....., • ., "" vistil o ouvjntlf', a Oloi'IIU;;J- • o COOioURit.ldDI'o 

.A UII!!Uif•"' l'adiof'ORICI • .,.,. cuJLtvaCia c- '"''-"· 
lf•.ebo 0:11 C'II'ICtii!P(SUCIS lptol>hdl>s pdaa t;Yltor .. l do l;diofllt• 
•••Juk.l.. ~\l qua&s o e1tUo t~• dor wr t.i10,1>lea, cl•ra0 Lorr1t0, 
fl•.- .. -:tow • •••~••U· 

d1s 0510~ h 121001> - horhio fl:ttutino 

d•\ ~~lOO h 20•0llh - hol'i.rlo Yllt.pltrtho 

d11 !Oaoo •• OSIOOII ... llorbto aotuno 

rh. ,,.,>: e~<t .. ;l.p. ·.,.,. p•iiQ.-a ... ~çr<:> sh.c<>DI'da. ,.,.. .. l'rto 
111tutbc. d• "" clh qual'!-1'•~ d• allfllll'oll 
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0,-JOOh - t!SSJca r•gionl - 1'1 c .. hsan· Joopri•! 
pro~ r~.,_., do •(Is i c a rogian•l uoo .:unho 
in'l"or,..at.:lvc,, it~tr(,fO!f':tndo I:TIYll<;ll•,. (1)110 

".e'III'.IIC!II di' illti'I'I'I'IOI' p&,l':t O h<»>OIO do' 1;:;1110p0, 
O ou11int• do bh. pragra01at. •• ••ntirlo 
v:tlorizado, r•S'p•itadQ o rcoronhecid-:> doll'nt.rn 
do seu pap•1 n col ·Uvid•do, ::t ModUa quo 
•u.,s progN,I'I •• r•vis.t.a• <1111 ra;l útlUdade 
• 'III' tr .. n•fo;>rJOt'" •• y('i<::ulo. dl tntar•'~ 
T ......... .., ... nto. ~ •r·rv~•·ht...;:~:. ~+" p•~""'""' 
~o":·-·~•~15•~ ctor:lgid .. l clir~~;,,.omt• ao too.o••' de 
uooopo. 

0,.00~ " ~ .. d><,J<>Y~~: ~ O 1<>. Jc.•·.,~l -l'al;;od~ dt• dh, 
••g,.tdo di! lh'lf .::a .. t·tl:ili~ • s•rvio;o cr .. 
utiõidad• p<lb au. 

06130h -"11<~-.trl pcpuhr "'!li-a!.-ilttira, 111'1'1 pdMe"~~<h· .. i~iO 
lillhl; I'Sp:tÇI>'I dlll'dic:UIOS i Yid• CCI .. IIIIit,t·i.~t 
JOf".;,o!h ..... >:IOVIICI 0 IIDtl!to "IOU~iailo ot't:IU~IOI. 

08:15'1> - RO VIVO 

lCIOOtl - Husl,clll 

tl•Ooh - Prog•::o,.~ i>••t.ruc:io":tl 

Eis 1!14 gr:and,.-s Ur,hu:, a perfil di pragi'IOI:tÇio dUrl::it 
da E'l'li•:~o~r~. R •Rrc:a q;;,. h& d• d,..rinlr P"f'~ ll'~""rl 11 r..,r ~ 
prt.JjOI'llt<liÇf.: u,.; unid1d~, vai d•p•nder d•• l:lgações IIII~T'oll' o, 
pragr•,.•!>, dto• ch•,.•da!:' vinht!t.a'l, f11i1111s a11 b•nd"'" ,.usic:tis. 

Oua"to po•st..,.J, 11'5U• produo;G•u hlo de yu~nl .. •• 
SC101t'lh11r<;.1 p;t:. do hllvoll'l" ~:uh<;.i51!11 .. ,.. tor~o de 'II!US progral'las. 
t!>d<> d ... ~tf'e> doto 'IC"'" abJI!ti.,os • f'ilosól'h da l'#dt:sorll. 

11) - to11d~:.u,!l~> g progr:flll, nOOII' do pradutor do 
'Pf'oii'SI'Rt.a;lor • hor:a drt Y•:!.cullçlo, 

b) - Jndicat1vo d01 :rO .. t ... d• sOfol, SI! de ubi"a• dJo..co 
()U, I'Jta, 

c) - l'e"11nltanclo t.udD b que '" Operade>r det- :t:a~c<rl 
"l!lltl·~" ~ "1oo1i" ~ "J;.,i" • "ltLI!" - "cort.ll" 
-:rur.lfl'". •te. J 

.. , ~ ~:~l!:n ... ,. • d~ ':!:::d~ t":~~:':~ · .::~:lf: .. ,~~~h., 
11) - r:ad:lM<ot.u:hr 

cJ • llll'bUfl!• COAI!f'Cb! 1 

eJ .. radlo11ot.1chr •• 

ftds s"badoa, d~illg(ls, f«•h• r f'eriados 
p1'0JII'"""clo var lar& ,,,.III adap\.ar-sll!' qUI'f' aus. "f'IIZos ~ 6os 
p1'ogGl'"aMIIS •diiCIItiYOIJ llõ.i ... CO"e"Ot'aÇlll'S d; ......... tf'idl!o 

1t Pl"h••t• po:<C)9~açlc: ,. • .,.a d,;lheada ... poo· .. e 11nr•~ 
osc. 11 ant..ld•d• s•J• coati!"Plad. ca,.a esp•r•. CGI'l a o11t.'org11. • 

r•to pre"u,nt• ·-t.ru••"t.". paj.t.tcuhr, 
pftut.O lõJLAS Dll IIDCim, brnildro, cauda, 
cQ,.orcUrio, dooüeHlado IUI Cid:td~ d<' 
Cascavol, Eshdo do P•=•n~. ando t.111" 
r~ddtiiCh aa lln Curit.iba,' a. i>OO, 

i::!~~dad•·~~r~~~~Zv2, .r~:~di;:d~!~ .. ss~~ 
f'lt • bscf'ito 110 C3odas.tf'o d.r Pu~ou 
F'1;1<:~11 do MinhU.rio da F11:~:t~~11d:a 110b o 'a. 
010.341.11 '-<49J 1,/ALTER CIUI'LCS FBVER,O, 
brasiloiro, <::11$::0da, . ~:ont.abili~t•• 
·lfapoic:ili:odo 11::0 Cidad• d• c .. sc:~v•l, E11t,.da 
lfao '""""'• ond• te,. rn.idltnch r• R .. • 
Cll1'lo11 d• C•rvl!ho., •· 571, Cll'lr\:r;o. 

;;~!;~~~ •!:odr::u~:ll d,;SP}::"!'f:~~r ~ 
., cada11t1'o dto Ponoar; Fb"ll:as dco 
Hhistlrio di F•:t•nd:a '50b' o 11. 
003~_348.5:5'?-34J "tfJC(IDEHOS tll:UUITO ·DR 
gJLUR, brl111l&'if'o, casado, co•ercHrio, 
do,.ic:!.lhd'o na Cid;~cle di< cas.c::..,•l, (JOt~do 
CfO Puaa~, conde te .. r•sid(nocia 111 lh.tll 
,1oaqub1 11fvor:a, n. 2..-2$0, P:tr~<J,. S. 
pa11lo, po1't•dg" da Cl!d11la d• ldent.idllde 
11• 2.182,322,. l!llp•didll p•la 55/'/Pit, t' 
:l.aaco:<ito · •o c:ai;la11t. .. a de P•lSOII11 Ffsic:U· 
do "llh btltr lo d.l l'nl!ndll Sllb a ·li· 
325.~39.079-04, Unha01 e tl•" •ntro si 
Ju"Jt.a e cORtr:tt.<tdo, __ cons.tit.lll.r, COI'IO 15• 
-rato cou.titueio, uf'la sõci~dad• pao:< cotas; 
41! ti'SPOII$1bi1f.dad~ li .. it:tdl, qui' SI! 
f'I!Sflrl'"i pdG D•çr~rttt .no. a. :roo, ele lO d• 
Ja•l!olro do 1919, Íl' de,.;is di~:polliJ;ii11111 
l,egab 0,<11' lb• foTI!I'I apliuvtHs, o~ 
esp~Khltol!llh', p•h• c:Uusul:a'5 • 
calldio;ll•n q11r, 100\ua e f'l'(f.proc~"•"'•· se 
DUtergiOI I! acl!i\.IMf 

" o upit.ll t:ochl tot~l .. eflt.• subs;crí\o • 
illt.tg!l.li.Zado, , III'St• ato, .,.., ,.o•d::o h!illll 

e COff'l!llt.i 'ifil. .\!.-:fi-f:~ ~~.-1.500,000,00 (tJ" 011lh~O I'• 
quf.nhrrtte>s .. i~ cr,;z-adoÍ:I d.lv1dlde> .,. l.!SOC> (Mil • 

tt.ÃUSLILA IV 

lllll:lflhell.t:aS) CQI.a'l •o Yalll'l' ~I' C:J.'S \,OQQ,OO (bulO •ii 
cruzoult;,ot..) c;dl .,.,":1, • i'ic:a dh-trlbwide> c11LT't' oro slbctos da 
"'"gubtr roetoal 

,, ' - aCI slli"io Pfltn.O 'SILRS DA . RDCitR :::00 
(quillhutas) catas df! C~:S 1.000,00 (huA Ail 
t.'l'll;tado•>. •o v>~lor tot.:tl 11• CES SOO.OOO,OO 
i(IUillh•tot.OS tlil Cl'UZ:lldOII)J 

b) .. 110 '56c.io UALTE"R CRJILOS f'AVotO 500 
<quinhrntuol cot11l d.r czs t.ooo,oo <huM 01U 
crusado:ol • ~o vlllor tat.al d~ Cz:S 500.000,00 
tquillhi!Rt.os; "11 cr11:udau, 

c> - ao s6c.lo tfiCOOEHOS MORRTD Ofl SILVA SOO 
Cq\ii~h•nt.n> ca~•s dr CzS: 1.000,00 <hu., ·,.u 
C'l'd'adO'I) 0 Po YIOlOt tot~l df! Cl:S :100,000,00 
CquiRhentbs II'IU cruz:ados.l 1 

- FI ret:pannl7il1d•de -d~ ~:;adll s!JdD· ns. 
t~bf'ig•ç&!rll- utu,idÍs pt11• soc.ied:tdl!, •sU 

ltl'ltada n tor .. a d.!lo Ld, .,,._,..i do disposto ao :tr\.~ 1 •• ia 
f'jJie,. do Oe<ro~o •· 3.7013, eh~· 10 de .in•ii'O ele 1'11?, i. 
t..pott.ll!lcia tohl dtl c:tpit.lll- r;acial. 
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et.ftliSUL.R UI - A sodl'~hdl' t I~M.hi:nuodll pCl' Ull de- ~t!U':i 
~ L.tlt:lCI.,. cot.i .. ·he - o S6tio-G ... r•ut..,. -

•l•ito «' lf-in1vd por do1'il••ncfo d11 :11tlcio!õ que rrpre&coR
t•il • M<li'CII-h da e~pihl soc:bl, 10 qual C:OfOIJIII'Lif o us:o da 
1fRaoolin:aj::IO :oac:hl e I repr•s•ntaç;o ilti.Võl • pu:r.iv• di 
•Qc:h·dad• l'll Juizo ou fora deb. 

I:ÚtUSULA VJ I - 11a. adtoinJ.:t.radoTI't: di SE>Cio:>di>JI• t:ef'io 
bras:Lh::Lros utos- • sua bVCI!I-tidur:a no 

c1rgo Sl»>oRtl' podqr~ fi:&"Oj"t:;;G dcpoi" di! aproondollo pelo 
fthh:lt-rio du Co•u.tnica.ii&l~~~l!l,·ldes~rh Gnal do 
Cou .. ·!ho dq•Segur.onça Haq,\p~-ea;: AZa. .. 

p~~-

a.ftusutft UI II -fi r•sponfilbilid~d.,. • a oricatllçlo ~nt .. -
ll'~:t.u~l • ;~d .. illi,;.tnUv:~~ d~ !IOCU:dnd" 

caO,o~r;c.' SOIIVJih• a brat:Uc:Lros •~tos. 

t:LÃUSULft IX - ;-it:'l eleito p•l"' o CirilO dr SI'Jc_io-
llerrllt.. o coUst.a I'IIULO Sllfi.S DR ROCl!R, 

111ti• t.rr' ••d,.ido dr prou:tar c;auo;;$o <ht qualquer •s.pt-cJ.o! C!ll 
JlriiRt.l.a lltt '511'1 g•s.Uo. 

a.ÁUSUUl X - ft $OC:ie•hdl' sert obrign.orh .. ent.• r•pr•
•••hda polo Sbdo-C•r•ntlt: 

a) - .,. todo~o os 1t.os qu• con~otitu1r•~'~ obriga
ç&•s. par1 a ... o.:.i•dad•. tais co.,o t.o .. ~d:o _ 
d• t!oq>r .. sti .. os, a~sutu;'o oll coai'i .. ~5"o" dco 
dJ.v:l.d'a d• qualqvcr nat.ur•n1 l',..,i.,,;So, 
•ndo~oso ou IVIl de aotu; pro .. iss6ri::~!i I! 
ch•qu••r "".lssfo, ac•:l.t.•. •lldo•~:a ou av;al 
de crtdito de·qualquc.r n•t.uri'Zif 

III) - aos 11t.o• de quit.a<;lo ou •xoncraçfo dC" 
obrigaçll•s de t.erc•iros para COfiO a ,:oci•
dad~J 

c) - aa!l 1tos de a-lh:11açlo di' beu hi6vth ou 
de qualqutor b• .. int .. gr•do ao aUvo PIIIPIII~ •••t• da sod.•dacfe. b•" a•sJM 1111 ca11sti":' 
t.uiçlo dr- ónus raoais sabrlt os bl!as aqui 
espr-cJ'I'ie•dos.r e, , ' 

cf) .- •o• 1t.Ô5 d• (DIIstitu.l.çlo de pra.::uradart's, 
••"'PP• bl'as.f.l•irot. n1t.as, ••p•cif'icados 
os pod•r•'5 co•rerido'5 " o s~ t."'""o• nOs 
11l'5tru••,tos d• .. ~n•hto, e><c•to 
C:Dill'ótit.'uiçfio d• praeur1dorrs 1:0"' G~o• 
pod~re• da Cl:lusuh •ad Judida•, qut' 
potltr' s•r c:a•r•rido se• ter•o. 

ct..fWSI.llR XI - fi" sodt'dlde pa1111r6 110 t6cio-Cer••te 
r•,.unrr~çfo .. .-.sal. cuJo v11or s-er:f 

f'i.K-Ido por dech:ro d• fl,_,blH'I Gt'ral, sill podvntlo, 
eatr•t•sto, o s•u v1tor total e><c:l"d•r ao li"lt• .. ~ .. i..o 
por .. U1d, pda l•thhçlo do l"'posto d• ll!lld_::o pu~ dtoblto da_ 
co•t• ·o•::.pes.:.s ~rah-. 

Cl.IÍOSut..R XIJ ~ [" C><Pf't'SUMI'It.lt v•dldõl I utiJizaçio da 
.,.,,.,,.ia~çlo 11D.::hl da soc~e-dldl! 1 .,.. qual

quar 111l'1JliC:fo •stra10b0 a~:~~: 'fl'\1'5 iatltrltt.lõl'l- sacic.u, e> •~'P~'"" 
cialMcoJitl" 1'11 "SaqUC!-1-, • aYa.ls, e10da1'So$ ou outta qu10lqut~ 
#OrMII d• IJ:OPIIIIUa, 'cJif P'Qei'ud('l "'?UC!ll:"•biUdUI! Clvil 11' 
cr1,.illal dos L6tios cot.~:II!IJI.Q)Ibb~aWf'~ 

k.wo~~ 
r.ulutut.'i XIII - SOMEI"'t.e COfl prllv1a autori.nç;:o ~ .. -

bl.lil Bcrc.l, I SCIC:iltd:lld'-" poDl'ri ~ll11t ... l' 
oxs hipoti!'CII' bens i100twels, tr;;~~~:rt'r1r ou cedtor. dir&ta "'" 
illlllir':!'t,oo:oat.e. at. suat. toacl!to,ú•s o~r perMlt:!õÓI!'Io paru ~ 
•>~•c:uç.liCI dto ::•rv1ços G• radiod1f'u'l.lo, •~<PII•ha~ ou d'ar .., 
•Ueuo;ilo rtducUrh c:l b•ns soc:bh vinc:uhdos ~ e><plcraç5o 
dessa1. · ·.aut.oroa•, obtodl'eidell' a .. ,reseriçll•s. leg-:us • 
reg-ula011'11t.11r•1._ 

- ft So.::ll!dadr • co••t.lt.ufda e><cludva.,eOit.l! 
dC" brasil(.'!ros • co•se-qu•nt•"''""•· o 

capit.al 101 .. .,, t.otalldade p•rteacer6 SIE'Apre, 1 pe'5$01S 
fbicas bradlein•. 

cui.USULR X!) - O qu.dro dao f'uaciodr:los da soc:i•d~>d• ...,ot 
. f'or.,ldo pl'ef'•r•ncllllOiel't• d• bras-ileiro'!., 

·.,u, ""'? ,.1AiMo,, serl · eoast1tu1do·dl' 213 (dois tt:rç:o•, -d• 
trabillbador•s llacioAais. 

C~Usut.A XVI - Pnl O$ c:argo10 d• locut.orcs~ redat.ores, 
•a~:arr•g-ld'a-s das l.llstalaçli•s •l•t.ri~:as, 

•o-.. t.• s•rlo adMitidos bruil•lros •. 

et.ÁUSULR XVI I - ft soc:Jedad•, por •eu• sOc:iCIIo, obr:l~»-SI' I 
cuMprir riflorosa••nt• •• lris, r•gula .. ••· 

tos • hstruçi!I!S ,.~~aliada .. do l"od•IIJ' l"(lblic:o Coac•donate~ 
vigc,t•s ou qu• YeJII'IIlM • ""ig•r, r..r•r•nt.otli ~ radiod:l.f'uor.:lo. 

ct.lwsut.Ã XVIII - fts cot.u r.,re•••:t.•t:l.vu do capit.ll 
.. oc:ial .. 1., in:tUe•$v•1• • iacauc:ionil..,•iJ". 

dir•t• ou bdfr•t•••ste a estriiiiJ•1ros eu Jl•••o .. ,iurlcl'.i.ca•• 

CLÁUSULR XIX - Hl'llhU/'11 altcr•çi"o contratual poder;t 
r••lia:.•d• "'"'" ""aeni>:L01eat.a prtvi<" 

b - "a Secrehrh Geral do. Collsl'lho de· Segurança 
Hadoul · 

CLAlJSULII XX .-:: r~~!=~0s:o,.·~~~!::!!?:~r: ,;;:t:!:!v:!: 
'lflill'5 reconl!c.:.l' ;~pelll'f Uot O::nlco proprletario. 

CLRl!SutR XXl :. A1 cotn do upUef •ochl n.io poderio 
s.er cedjdas ou t.rallsferidu. a pes.:cns 

cs.t.ranl!a1o 6 •ocJ•dade sc• prt.vio consC"nti•u:l>to cJ• todo~ O!'i 
.d..,oi~ t~6do.:; • do Podttii!i~o c-on~"dl!nte. .:;alvo '~'"• 
obro<.'~;v~do o dil>pO!'i.t.o n~So jQ,t. f, lll'!ô'lrtc .. aioGRIIlh AnhuM s;Ocio 
•o bt.ere~~<Jr pch r;ua aqj,ij~ ~CIR:ó ~Me 

:LRuSutR "!Xlr -A ~:oncorcr:.n":l~Vf~= pan a~d~ 
ou t.rans.i'erlln:il das; ~tlh5 do s0~1c 

-:ocknt.t• .:;c,or;ll dad::t prcrc;orl'nç_U]OII!atc ·na prbpr1o inll'tru .. ,.nto 
d~ alt<>r<o~io c:ontntual. V~l•r~. contudo. pira todo,;. os 
er111tos "d• dir•1to, a .::o01cord~nch in•qu1voc;:a ,.,~U•shda 
por •ser :I. to ... i•st.ruMconto ~ parte, 

CLfÍUSUl.R XXJU - 0!1 •6.::ios. n propor~fo d"' suu I:Ot.U 1 

t•rfo ,..,.,,..,,.~ncia, '" igu;:aldàd., de condi-
1;ll~s C' obSC"rYidO 0 li01itC! dll Cl~USUh SC'gu1nt.e, para ac;lql!i
l'it a" c:ota1.0 do s6cio c:edento, c:orieor .. elldo cc" •str1ahos. ;1 
socied:ull!· 

Ct.fwt.ut.R XXIV , - 0 $Ócio c:t-d!!llh c:oMnicar;l ~ 1oDCied;ad•, 
atravots d:11 gertncill. e ao-& de ... ~ i!> s6.::io:i; 

1 sua int.t-nç~o .de "'drr as 1.0ua.: cotas ou put.O' delas, 
1adi~ando o pr.,.,o prrtendido e as de01Dil t"<>ndiç6cs par:.. ·, 
c•s~olo i'~><:oncro-pr.-::o AIO in'l'eribr 1 3D Ctrintal dias, para 
qu• seJ• exercido a diri'ito d• prere.rfll.::h ::tqui prl'Yist.o. 

ClÁUSULA :O:V -O pr•ço d• c:a-<11 coh, p1r:1 •reli to d• su1 
- 11qui•lç:io ptolos 'ói;ios, 'nfo ultrapaJ<sar:f 

o ••u valor P•triOianill, • '"'"' que s• 1101i~gur• a ell!& o 
._irei to de pr~t'l'o'Thci• par •n• pr111ço, •lo pod•r6 hlvt'r 
cesslo a est.r~nhos. 

~ XXVI_ ~ JUa h•v•r:f quolquer r .. st.riçfo t c""sta • 
t.flll•f'•rlach do cot.as •ntr• 01o 11-'elos, 

•11YO os U011.U•1 ell.abl'lecldol pelo [Jov•rao F•d•ralo 

cUwsuln XXIIJJ - fi, '50dedad• 110 •• d:lssolYttrll pda 
f•tll'lda 0 Morh 011 :lntnd1çlo d• qull~u•r 

"" a6c!Cit. coUsta .. • qu~l111u•r outr1 •Uur.çla qu• 110pUque 
.. uao !JissoluÇ.lCio 

a.J.usuu. XXVIII - Os hav~tre• do sOda d1str-etlnh, ·do.i 
'bt~rd•ir-0'1. do sócio pr•-MortCI doa 

ht•rcruo• tx1 hablltt.actot, ... rio •puracfCI'I. 11 IIII• de balanço 
•'lpiiCill, li'Yiatlcfo AO!I OD hess~ti;h) dial qu• se .:cogulr•ot 
•• P"•dJdCI dlt llllstr~t.• pardal, 'da Mort• ou da 11rnh•11ç1 
1111Klara~6~11 lia lnterdlçto, • 'lcrlo pagos no prno .de 24 
(vht.• • quat,rQ) .. e••• C:o11tado1o di data 111 corr~t'llpondcato 
aUer•çlo do CCintrata social, -.pr~tttlç~n Mauab 111uaJs. • 
suc:•ssl,.••• ecresc;ld,a• d(t• Ju•os l"i!•i•• 

Cl.ftutULR XXIX - ll.o, COIJII'II• tobr•"''""lnt.l' • lOS h•l'dciros 
ICC.,Sii...,Jas; "'a! ores 'ao upail:t'l' Fica 

••stgurado o dtreUCI d• p.rUdpar da sot1~d•d•. suct~tlendo 
a• s6c1o pr•-,.orto.. desdi' qu• s•Ja Auih'll'hd• es1.11 
ht.•aç.IIo .aos di.'Mib s-ócio.:. dc•tro de 3D Ctrhh) dn.:; d11 
!JC•rt~ICil do ó.blto suct:dftlo -~.h•.J.a.,aPI,ov•ç5o do1. t~6cio1l to 
do Poder tóbHcço CoaC:allctatl'~··'''···<.:.cz=:~ CttXu. 

r·:.~u·Í.~i:.!;:,~~ .. :.. 
r.t.JiúEtn.ll );XX • [,. C~l<D dr- tfi •.-;olv;:io da 1-C'ClC."d .. ~ • .• 

~ coat. •r to, o !:6c 1:~~!~~:f!" ""~~':'r~ q:~d·a:~~~"~!t!:~~~~~:O! 
a repr•s•llt.IIÇ'o daJ'aoc:UdaCI•, ltiv .. ot ptossiv• .. ••t.r-, .,,. ..lu1:z:o 
001 fCira del•• 

ct.iusui..R XJO:;f - 0 11110 c:I."'U CQhciUtrt 1:011 I) liiOD fbc:al, 
ou .. •J•, dC" 1. cit' Jlltdro a 31 do 

<Cr•-bro de r ada na,· dab e• que u•rt ll'""•dQ' a cfcit.CI o 
ltalnço g•ral do ltivo·e pa1.sivo di $OC:iedadlta 

i:t.k!stn.n XXXI} • Do rt's~rShdD" do it>C•rc:l:cio s~trlo ded~o~il:i-
. dO!', •ates de qu1lquer p~rtl~:ipaçll.,, o~ 

•r•Juhlo• acu111ullc:lo• • a Jravhla pll'a o bopo'5to sobr•· a 
...... a. 

CLfiusUUt XXXIII -O pnJulzCI d., •~«~:rdc:to ••r• abrigato
riaMePt.• absorvJdo pelos lucro~;, P•ht~ 

I' .. HrYIS d• ltrcrn • p•h 1'1'1er""' J•1111l, ••••• ordt'M• 

ÜSIJI.ft XXXIV - Oo lucro liquido do l'><erc:JcJo, 5% (cb.::o 
, par coat.oJ s~l'lo •plicados. "a111t.s, de 

11ua1qu•r aut.n .r .. th"açlo, 111 c:ouutu(ç3CI d• Ufl -Fuado dt
let:.erva• • qu• 11So· ,ot><Ct'dera d• 2CX C via te p.,, Cl'llf.o) d.;a 
CIJltaJ •OC:illo 
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CUÍOSULR XXXV - O' ruadco d~ Jl•n'erva t.r' ·por f'i~aUdade 
at:sauurar a l.n-tag1"ld:~d• lfc c;•plt.d sd'c:ial 

• sofleat• pod!"r:l ser ut.ilizaclo pan IIIUII!aat.o dtr11-t•. a 
Ce.(laasaçlo ola praJuizo. 

erJiusutR )CXX\11 - ft ,An•111bl*h Cl.ral dGs sOdo• pod~-... 
crhr DUt.ras r~t~~crvas, obserYaallo o 

disposto ao• arUSIOS 194 a 200 da t.al to. &.404, <da 15 de 
4~aflbro da \?76. 

a.flustrt.A XXXVII- O :~:aldo qUa ald'litir, apOr; 1 oblilltYOIIt:io 
do dlsp..,•l"to ~~~• c:Uu~ul;u; a•t.•rlorc.:;, 

s.:rl dl.,trlbuldO ao1' l!ócioll, RI! propar~So da 'luas. cat:r~, 
'Gd<~Rdo ... c.,,.,· •lltrllhllto, daltb<rr•r por uRanif'l14~de, (l''·' 
••J;~ H:OIItldo, RD t.odo ou .,,. p;o~tt', "" ~ant.a dr• Ht.ucrc:: "" 
su~open1:1o'" DI' re:~:-•rv:ulo pua o lUI'IOII!IIt.O d• c:.pih.l. 

et.ki~ut.n XL 

c.:rpJhl soc:hl• 

- n lh:t;e•l<:.l(oh Cirflll, ~r~• "PI'OI:idid:ll por U/-1 
da!< sóc:i"OII, ••~olhid<> ptoh ,.~iorh do 

CÚilJt:Ul.R XLI - O iru;t~Ufltonto d• lltuaç.lo do c:ont.rato 
soc;hl "Srr:l asdn1do nllici!o;-snh,..:ntto por 

sóo::l~ ql.i~ ro=-pr•or.onl~,., ;, .,aJ.orh llo npit.1l ~oc:ial, • 
hau~>nGo r;6c:io díutor~tontt.' oY IÍvtocRh,. conr;t.lorA da infotru .. ..-nto 
d• 1lh•r•çlio t~tlll circul>ll:t..hch, p:ar• rf'•it.o d~ •rquiv~f1L:II'" 
to RO 6r11io ptobUc:a 'c:o"94rt.•11t11 • r•r;r;alVI llllo~o dir•'hoa doti 
illlllt•t$1dOS .. 

CLÁusuLfl XLII -a sócio q:u.: alo coac.ord11r CO<II ~u.aJqver 
alt.<tri"G.SO f'rH.a 11111:t• 111slru.,•nt.o, 

AeiUint• d•Ub•r•"Gio d• r;6eio<: qu• r•pr•u•nt.•" a "11orh 11• 
capital soehl, .. anif'll.'stad:a 110t t•r"'o" das cUvs.ul:a>~ 
ant•l'ior•n, pod•rA ·optar 1ntr11 co11thu•r •• IIOCir4ad• 
10odH.ie•c!<~, ou d•l• •f'•t..irar~~t Sllf'l qur or;• di,;aoh·a • 
soclaC:ad•,i rtc:•l!•ndo 11111 c::apihl r lvcro~o, d• c:oRror .. id<~de 
COI'I a CU!usuh XXVIII d•st.• !n,t.l'Uf'IIIRto, 

ct.ftiJSI.lLfl XLIII - t; riiCJIIlhl:'cldo aos toOcto's qu• rrpr•~rllt."'"' 
1 • ilaiqrh do c:tplh1 social o dir•lto de 

prOflov•r, IOIIdi:nt.,, 1lt•r•~:Jo cont.r•t.ual, 11 •Hcluslo IIII •t>c::1o 
culp1do de SlriYII v4.e11çlo dos• ,.,.,iil'#n~·usoc:htivos, 

ctksULft XLIY - Collsid•rt"'s• prav• vlohçlo doa Hul:'r•• 
at~soc::.C..tlv:all• pua ·es., .r.nas •• cUuswl:a 

02) • f1lbr por 3 (t,~,hJ YC!:~>~~ s:~~uidu, •wo 
Ju"tltic::ativ~ por ~crito, •s a~lõt'llblil-!b~ 
pllr.liSJ 

03) - tonat-u iac•p•z• hhrdlto ou b~bai
t.ldOJ 

~~ .. '11gJr ou. cudtir-111' d'• bl fol'·,.. 11111' pcor;s• 
coloc•r a .. coclHad• 11111 situl'ç:3o d• 
tl•g•lld:tde ou Jl'rl'guhl'idad•, ou qu• 
pos:t• Japort.ar hf'T•ç•o • legl~hçio d• 
r•dlooUf'usla~ ou da at.t!adif'lntll h od
tta~las f'or.&ulldts pelo· Poder PCibUco 
t:o.c•de11t.•1 e, 

0?)·- o1dt.J:r • &OdlldUde'a pr•t.t:c• d• crJ- oU 
contr•v•l'çlo 1111• a hat.Jlit.• p1r1 I fr•
tlca dO COIOtlf'Cf.Oo 

tLbUSUl.ft Xlfol ,. O hido lfaa aUvJO'adas; da soeicd~dt' 
oc:orrcrll d•t.• ola at:.,laat.uf'a do 

,.. ..... ta hlstr~ouoanto. 

CLÃliSULR XL-ir - Os tiOelok daclna .. s11b as paus da JeJ • 
quco alo estio heursos IHI qudt;quar dos 

c.r.t:"'•• ou rast.r!ç5es hgdt. qu• pcosn" il'ljladf.-los da axl'rcer 
a 11UY.idades ••rcnU•· 

CUÍUSUUI xt.VU • R Soc::h•d:td• linda Rio iaot filial. 
Obrtg•-;• i ~shb•l•,.~t-l:a "" t.od:ts Is 

locaUd'•d•s p•n n quah for col\t•.Opladi ca" ovt.or§ll p•r• o 
Sl'rv.t:ço d• radtodif'ustio, logo ·IJ>ÓS a publlc<~~•o da 
r•sp~t:l:vo •to 110 ti.Uri.o Of:l~bl.d1 .U~tJ(o. 

CÚIUSUlfl XLVII r '" ~:tlquer •r;:•a f'und<~CI• •••lo• cont.ralo ser• 
propO'IIh ilo Foro dl'"lll Co .. arc::a, qu11 f'ic1 

•ldlo, -'nd• Jfi, 11 qualqu•r .out.ro qu<: hnha ou venh11 1 ter 
dirttito, por .. ah prJ.uUvghdq qu• poss• ••r• 

tLÁtJSÜt.A X~ - 1'1 Saci•dad•, abr..ar~aos os c::rttl:rio~ de 
, n•c::•hidldot, inter•s.s• ou conVl'nitpcia 

Pl'óJ>rh, PO<Iuri tr,u1'(or .. :.r-sot "'" outto tipo Juridic:o:f d1> 
sodl!di<IC!, •d•qu•do i •xocuç~o <1.., storvf~o r~diod:itus~ .... 

fM'ItE.SA "f t4P1ÓilrttlSJ:D Df!n ,4tAii'l lfliA, .Joelt~.:dc cou.tUII;.{ 
lc po.t c..t&6 ~" .u.,,.u.•.u~.rcd'c U:.U.aU.; c•• .u.d' ... c. iSu ~te cJ.ti•U. tlc 
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_Cuecvtt, h.tcd11 fi& .Si• ll'cal•, .i Avt!t.llllc l.tu.U ll'i' 4UI_ ..Ctllllu.ro c~ 
·4U.C IU..p~ tt .t.C~•1. i• tt.Lu A_• POCtrlllllTCs ULArtVÕs i:-ut11lAIIf- do 

IEU.:t..t •I' UI/U·GIC, d11 .LII.i.a.ti...C:G d'U C'QIIIIUiiUt.iu, puU.lu:llll.llll 1J.ii/1.4o 

Dliclct da ~11Lit tlt. U dt c,uu it J.tu, "'"'• •-.L .tupt.l.ta.~oüu.tc, "'! 
••t·Uol « Vuu. fltt.t.~i:llc.lc, .u ~lllt •<~ai-.. <tai'diUI.t UI« 1f/JI..p11.!oU. P'«.lt« , 
ca:uM.~• Ju ,.f.tv.!çu clt ••.U11l.L'r~d• .uu.u c.r 01ulc Jlê'Uc, •• c.idc4t 1/.t. 
Cuecr~t.t, r.u:cd• ti• J'c.tcll.i, Ull'.l .. u.&ce'•·oltr 

J, .Suv.!ç• • r ON;A Jl~tlfA. 
I, L•e«L r Cll.lu.vr.l•Pt 
J. FolttVi:lldll I J ,., I!Ht 

I. .,..,.:ti~f.Ue f'..:~<llllt r J 01 
"•.ta.\llc ~ 1, rs rw 

J. .J.l.a.tc.ooc L.U:<It<':&III.U 1 O~tLIU<lte.tud 
J,, d.ta.u. li& .to>Vr.t r 151 • 

4. C~..C. ..z..t., n.!t.U• ,· UI h'.ac..tu 1 1~1 . 
1, Jlt.tb.lt ü. I•U••c.r.At• r JU.Uci• 

A S•c.ltl•alt., ,.._. uu ll'.l.u.tuu .. &tu au.!.udu ftC'ltu, ll't.f., 
ft J'l~ c uu.atc4. '" .au~o~icu p.utu:.U.a!M e.-,u: .. od• ~•4lu u' tl.itü«u 
JWÜ.Uu-l.i.,u,. •u ,. .. ,, ... w.Lc.- a &UUU; • U• 4c ••t•.tJ&,. c •ht.otwu. 

u lc..L.a, 'lu"""'"• l&t•t.l•t"-fu, , '•4-(a.t.lu,. Jlc~.u fu c No.t&-. P v.ltf.ot 
I tiLt.t ... if"C. wlc.tt& & Wltl.t~ C UCI;&a!U Ü ll.úill.tti""f <lU Cfaac.l.caç:ic.&' 

• 41& u .... .tc.&l.a. iul•• ........ .u ........ 1 .-d~"'"' • .tt.1ü.taci• te "'".! 
4rl:4oWit P JUal: •• 

, TUaN UI ifiiC• 
P.tldulft.C., 

Cau.awc.t, JJ ü. •M;t•'*• h, l.tu, 

,<((? 
•.una n11ru.unr 
:Jl.t~~.tt.t.•~.U·~ 

fMPitf.JA ttr· ltA.P!DilrFUSM DE.STl ru,Ú,• U:DA,. u.Ua!aclc .... ~ 
Ü IIII lt-t-4 la l&l• t_,.,.Ua!&.ta i U&er.(;it dt. .&Uv.l,DI '"'q .tc.Utala.&lfo U 

ll..U u ~rt.ic Nia!U,. •• C;'odaa!c ·tt. C.U.cavc.t:, E•.t&cl• flt l'a411111é, "'" tA.ut; 
lt flUd. d Ul/U, 4• lf.úc.U.ti.t.it t1u C:,.lllll:cao;iu, p!Uo.Ueado u J.(i 
44• fll.LcJ:a.t la Dlii.Lio <ia if fk Cfllol.to !lt l.tU, U D~.te: .. u, lt;JA.t.U.tt,' 
• &t. C& •cr.tuga ti• ,u.;.LI•.io flu ""'"..!e•• I'·U..t&lt.t.u,., ft.,&.tii '"u;-.., 
ll& e.U&dc U CUCjl\rd., [.a.t4lo elt r~~.tQÃ 0 e .. ,;.t,l.l!clt t Uld..tt. iUi.\.l:t 
ft tuelolllllltll.t" · 

11.. :PE SlG'UWA..,;FrJIA A 'Ôt~Ml.IIGI~ 

l'•o\it.l:• 1u..ttcb 

P I ~ G ·~ A M A 

ENrll'SA SIE RA.Pf011JfLJ$~(J CI!.STE' J'AlAitJ: tTPA, lt.cLc.u tU U. «!!, 

,uaU& c 1Ü&c.u.~o ••a .P-'~fU..ç:lt li& i•ltu..Uv.,., &l~tucltll&h a •• 
tJlut,.. JobÍ ~··· a pa•it:e.ttiiÚ. U•UU&l C • .&~v.l:t;l llf.UC<I: .... ft l•.u& C 

•;•.td•a.t.t "'""' , luu ... t .. .t:acat• i.& Jot1çiia. a.ua .. rt ~· ..,c.tlclçaultlltll 
ú.t:ct.t&t 4lo lt•t• •o~.ulLr..t~•. •bu.ol.,&lt!Í" tll.t.ott ••t.t•"· ~ •ulll....cu u,! 
.t;~•r 

... 'p.qholtcc.CII & tcaU, aatnu t .rl:llti~.tc.tu. aae.l.t"al.".a {i.a 

te' .lacu.u ... .._, ol c«ll.f..t...trtltl't 1b llf•l;" hultllll.t t • .lUt,! 

~"~b.(•tlt.to &'.u cap.o\Uu ,.udldt4.U ·~c.Laii&U., Cl~ • CIIIU,l 
• 'tlltlltt u,p.Uacio do •or;.tud• ele .hdaU• .Ut•rl• a ~oclu .. 
~~vU•~u .u.a.,,',ucuJ 

1 

i. u•pc.Uo ê.& UIUCII.c.Lac;u 4ct.l•II.W 4a ~.tt~tu ha.&.Ltt!; 
.... ~ocg.ttllofot u.tau,~~,ii-Lu. ""' ua p.lt.3'plll.it ca11tu.to; 

c. •CAatCilCio 1/.t. ci.e~&lo t~r:.t.l.liQ. lti.cf, •ou..l c c:t .. lcciJ 

4.. l.ltlcfl.(JII.lcldt cl~ .rl:lllft~t&çiio, c a&U.t\fa.c:.La. •• pu&.Uc.Ld•clc, 
lt p.U.c.lplo' ú..:c11 l•i.Upcu.i~w i p••.tc't;iio <la pii&Uco 
c ... cta.ltu<i.Uo\. 

A. p.Uf.ta.u:;.io:< CeYU.ii &.tt11dc.t '" u.Up11lcçiu' 411 lfc,utlllltl\to 
lu Juv..cCu ele lf.ll.htl:fuio, ""'.úl u~• .to• ao\.Usu U a 11 U lf c U' 
tlt tu.u..to•Lc.L 11f tU. deU .{or; for;vuc..L.to de I.U7, l du lllobu lp.tlllf!, 
te. pdc Po.u:&.u. NC .r is, clc u. tJ.c' Ja~~.d.to de i.tu. 

eucavc.t:. ~~ l(r. ,~~~~..,, rU. 1.9u. 

~7-
WALTfK ZIJCUIVJIII 
P.c.Áctto\•Gt.tall..t& 

I. Udlo Colombo do Par~~r,, Ltdã •• atraris de: sua represcn~ 

te lego.l 1 11ar1a da ll:ac:io Cob~ &nll;osk1 1 • brasileir&, ~rtadora da 

o6du,la de ident14adc nt 29S.5t2 I.I~.· residente 9f!:Sh. oi4ade ca 

Bua Bruno Fil&ueln. :U~ - •.P• 301 1 .em .ui respeUosaentc requo

. rer ~ Voua Exce1ê~cia ,Per;mlssãc ,Par& execuiio e ezplora,wão de 

•er1'1;os de nadiodifi1Sã, sonora e11 ondll!_ médias ~·-Cidlldo ó.a Case! 

Hl1 Es~o .io PUan4,. 

r. te~. 
P. dderiflento. 

CUritibao 24 de o11tubro de 19& • 

• ~•'W.AA~~ 

1.1~- bbric:n,•: llandeirante.s EletrOnicll Lida. 

l.z· .. tipo e/ou llblk-lo: TRD. 1000.- .l Pot .. 1000/25al 
o6cl. boml .. QJS~ 
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1.1 • fabricante: 

1.2 • tipo e/ou aoddo: 

3 • SJSTE!olA UHU•DI}..~TE 

.J.l -fabrit.JDte: S'oc.iedllde 'Mcnica P!..!lilta 

l.;z • 1Jpo e/ou •odd0: scc;ão triMi:;~lu, HLLÚoÕ.-

CurlUba · 

(local ) 

2i.de outubro de I9e8 

(d'8ta) 

. Hf ..... ;.. b'R'*'·cntt'! "Bo,.,Bm.B< 

Kui&·~~e~~:~~n~::· ~:~~~~1 

IX.O :n:. 
n. ,uororrio C.U:LOS lll.G.Ar.lf.iu 

liD. •IrrlSTRO 'D.&S C<*OJCICJ.ÇÕH 
al.A~- DJ 

U'DIO I'RIIIJ. UR1 LnJJo. t p .. 11011 ~ux-:ld! 

0tt .Se 1!1rt11:o pr:l-'o• 0011 ••c!• 11'1 _o1c!l"'i!ll c!• Clt1001nt, :rat~ 

llo do !' .. rean,. \.h'. :Brn11 1 2255 1 pbr 11111• ai5cioe-.:ar.n1:te .. 

&be1x~ a .. 1n'ldOII1 Tlll w1 rt~t:l'COI'I .. Otl 1. prt .. 11Ç8 o!1 T. 

l.l:.oi"'o nprea•nt"r propoat01 pn•,. ez.-euç;o ilo atrdço. d• r~~-

41o41tu•fto IIOJ:lOl'OI ~~~ 011d'l llf•!:f.',lo III COG!OZOII:f.i!"'illl C:OII O J:d!-

1:0'1\ 2~, h 23 1!'1 "60•to d• l~B&, p11b1.:lcoJio ll!ll It.O.o'. de' 

f.f d• "'I!Oe'I:O dt; 1988, ftlliiXOiudO V'!r-1 t.Oitt'l:o dOO!lMn't'IÇ;jO 1101,! 

, 'hd"' ·.,.. Col14içÕ .. de :1.!11:"11 pa~ IX11011Ç;0 hc Strr:lgo de R:Í. 

fio.Utuaio. -

!reraoa •• qlla 

Feda e •çtr>o: 

Dl>n!IMIMO 

Wto PRI~fl:!U. LtDJ. 
COlmtl1'9 SOCUL 

.02'I'I'1L JJI'l'Ol'liO VIDO'H'I, brae:lltiro1 aolte.tn., 

ecoiiiCiaieta., relllidonta e do!D1e1l1ado na cidade drf ~. Eatl!l.do 

do l'&r&nl, 1 Rua C&:~b&rd:, 670 - ap~o 6Z• portador da Cídula de 1-

.S.J!-tid~e C1'ril :~t~-. nt~ eli9.~73, txped:lda ~ Curit:lbo-PR., bacr,i. 

to DO CPP/l:!. eob o .nt~ l!J6.264.779-2'0, e IU.ii:IO LJ?!1 D1 SiltV.t,b~ 

81l.eir0, •'.lteiro, adainilllt'r«dor de empl"ttll& 1 r .. :ldente • d,9lQici~ 
ll4o Da. dda4o 4o Io~r1DII., ~t.do do .Pan.:ll1 â .Rua 8:UT1o ~4o llu

:ro•• nt- 2g3, portedor ~ C{dula de Ioaenti"-•de CiVil RG • .n•-
6.4lJ.442, expedida. em Sio Paulo-SP., :l!ll!Ol'ito :ao t:n/J:r. t~ob o 

nl- 581.8J).886-6:6, naolwa conotitu:ír entr1 111, e :111. »elhor fo,t 

110 c!le 41.rdto, tl.miÍ. ãociedodo ·por quotlle o!o ~upo:noabilid~o lilld.

'tada, eujo• na,gÓeio• • .S:tlrlÕe• aerlo regido• pela• cllu.ulas a 

coDdiçÕo• que aquom, • :a.ao nu om1eaõ•• pa:x,a ltt'ida;lo que lb.o 
.. ~a~ &pllei["Yel.a 

"- S<l=iedadC: ltOD.CI!:IiDar-IIC-'" R.UlJ:O I'RIJo"..I,VER.& -

lll'Dl., e tonl: como fin&J.idado a radiod11\te1io aonora 811 onb m&U;z. 

mediante a ooll!p!ltel:tto aÚtorlzaçÃo do l11niatlrio d-.11 Co31l.11ico.çicio, 

:ua :forma da Lei e c1a Legislação "''i.!:ottte. 

ei.tJ.rSULA SEGtnmJ,.1-

Oa ob,"je'ti<roD 4a eocieCIII.'!e u conatitu.em, flm

lb.!M~:~too.u~cnte, Mil :UTe.diaçi'iea de pl'OÇllm.llll do Illl.tureza educativa 

in:!or.m.t:l:n., ;t"ecreativa e cul.~, exereand:o tamb~ aa at1Tid&-

4ea de pl:'Oli)C)teu'll. de publicidll!lo OOII.ercilll., pra .suporto doa enc~ 

eo• • D\11. n.eeoolkio ~aio. 

J. soeiedado on. eo:n:~titu1da tem INil eede e f.2, 

:ro ~dico .._Avenida llra.U, 2255 0 <m Ca!!e&vel, Estado do~ 

.- J1QdlllJdo 0 & jiÚr:Ç' 1!011 SÓcio11 0 obeern.daa 11'11 DOl'lDIUI p~n"tea, 

~~~ a,s:8neiU .• escritório, detlOlllino.o!o:a II'UC"U:rllo.ia, o qualquor 

J111rio do terr:ttótio lut.ei9M.l• 

..1. Soeiode.de é eonstituida para ter .eua ~ 

a:la por :prazo :lndeter:m1:aa.do. Se neeesslh-10 11 IJUa dillllo~uçio, 11e-• 

rio o'ba~o• oa precdtoa da Lei·. 

or..<osuL1 Q'O'INT"J.l-

aio • prtir da dat.. o que !or U"qU.ivado o presente Contrato So-. 

c:lal na. ~unta COlaerc:la.l. do Pa.ra.ná, e da aprow-;i:o, Pelo IC:in:l•t't..• 
rio daa: Co:ltrtUl.ieaçõe11, doa oerviçoa pJ:eitea.do:a. 

A SOC:iedade ee e~JIIete, por aeua du-.torea 

'oÓé:loa a não o!ctuar aiteraçõoa :neotc Coll~rato SoeiaJ. IICfll que ' 

tonha, para 111oo, obtido ~ena e ~egllll. auto!'izaçio do lõ:!.nistbio 
~. Cownieaçõoe -;,;-do :a~ ór,são11 $U.bord1nados. - - -

CIJ:os:ur..t án:A~-

A Sociedadt 11• obriga a oboena:r, Colll o rigor 

q,ue ll(t :lcipõo, Deorctoa, Leia 1 ltegulBIEieDto:, Portarille, e- c.uais- ' 

quer outros de11paehos emanadoe do l:iilliet~r:lo da:s CoiO'I!AicaçõtJII •/ 

ou 4eo 11tus ór&ãi:la oompUentea, "Vi6lJI1tes ou e. 'l"ig1:t',. • -referentoe 

•i legilill.açlo doo •erv:I.Ços de rad:lod1:fu.5iio &OliOr& em oDda m:c1:1a. 

cL.<lreuLA. onJo.V.Al-
A Soeiedado 11e ·obrip a me.n..:.r .a aeu quadl:'o' 

.de "t\ulcionlrio~, "WJ. IIÍ:Il1lDo de do:le terço11 d11 br&llileiro1.1111to11o 

J. Sociedade não po~erl e:zeeutar eerv:lçoe de • 

~"Mi~ ao:aora • cmda ml<Ua, detendo 1IJ:I in!mero de oonçea.õe 

·ou ~r•baüee a.lÚ doa lla:ltoa praviato,. na I.eg:LIIlaçiio da~ ~.l._ 
COIEIW:I.icaçõee. 

O. ato:lo-.s:eroute• :ao:.e!M!o• não poderão, •• :t1,1 
pótaee lll~, part1c1pu 4& d1nçio, ou -UII;I naq\lll.lid&de 4r .ó
cio, do outra Per::d,elliollÚ'ia 4o meemo tipo de •erviçoa 1 :t111 e i dar! e 

do i:a.stalaçâo do -.e!oulo, aadmo eolDO te.mblm. liÃo poderio sozar de 

1Dm:ldadea pul.ui•~:~Uret • ne:a do toro eepteial, e e o tão i::lp.di~• 

doi, igua.l.IDIInte, de int.gar outr-as 8mpn:MII exeeut&Uh• d.o ~~e .. 
tipo de aert:l.ço m outn.a loca.l.ide;doll do ~~~. 11!11 •xe•cao &oa U
mittlll fixadoo poll!l. I.eaiol.&çio 0111 1'ieor. 

ç:r.ltJ:roLA. Dtcilitl-.PXIX!lltlz-

Oo .&eioc qaot11't&ll não poderão, e~ :an.'!a a 

I.oio 1ntqrar o quadro IOCia.l o!e ou:ra ConenlioUÚia ou. P•~.t-' 
aio.nhia e.ueutantu 4o lllllllliO u:Po 4o oe:T:lço do rad:lodi:ruesio "'" 

:a.ora 11111 ollllll ..&'41a, 1111. cidadll ollde •• 1~ a .;u11sora, • nea 

psrtieipar de ami•aoras axaeutrurt.•• do aeiZIO "tipo olt so:t"Viço • -
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ou.traa loeali&.dlt.o do l'll!~t 1 em exeeeBo ...,. lilnte11 ~ixad.oo U. Ioe

c:Lol.açio em T1e;or. 

CL.(i:rsuu lltc:In.-SEGt"MlAt-

.b quotaa npr'•!.:n.tatifta 411 C..pit..l. Social.
da Sociedade, e:o aua 'totaJ,i<!:ade, pertomcer!o ••mF• a bnu,fifirolli 

natot~, • .-ão inalienÁveio • incauciolliv.ill diretll. • ind!retaliiC!nte 

a estrar.seil'oa e p€111fl0&11 jurÍdic&lo 

CL.WSUL1 IltcllU.-'r.ERCEIR.q-

0 Capital Social I de CZ$- 1,100,00-:'100 (~ 

1111l.h!o o COI Jlil c:ru.za<5oa), repreaentado• por 1.100.000 {Hu!ll mi-' 

lllio'e coQ!I!d.J.) quotea 1 :ao valor :o:om1nal. de'CZfJ-1,00 (hum cruza-' 

do), cada uma, o aub:u:r:i.to pel.o11 'oÓc:io• confor)lle ae •csuu-

"""" lfOliiVAI. J.NT01!IO VI:D:>'l':l:I 

IWtiO Lna DA SIIoVA 

TO'l'AlS~ ••••••••••••• 

cil.trSDLA. WCIID.-QO.A.R1'.lt-

Q001AS 

550.000 

~ 
1.100.000 

V.U.O> 

550,000,00 

::;:sa.ooo.oo 
l..I.oo.ooo,oo 

.l 1ntegnlb11çiio do C&pital S(JcitJ. será :!cita 

.pelos só'ciol, e.m moeda ~orrcQ.tlt =eional, da :ron:e que 11e 11cgue: 

e) 5~ (Cinquenta por ceato), ou eo~a -CU -

~50,0001 00 (Qu.in.'lontoll '• cii~Ç.uont& :D.1l C:t'UZ&doD) 1 de :lJneâiato n~.! 
te ato. 

b) 50,: (Cinquenta por c~to) 1 ou seja,~ CZS ~ 

550.000100 (Quinhontoa e Cirlll,uenta mU et'Uzll.<l:oa), w pra~ de 12 

(doze) taOSU a contar da tada em que, e .111e1 o ato de out.:~J:'S& da 

eonc:01111io ror de:!erido pelo l:iniatlrio daa Colllllni;;açõea ec no~ ' 

da Sociedade. 

§ t1m:co - lle aeo:rdo eo~:~ o ~t:14'o 2t do ~er!. 

to n• J.70S de 10 ~e Janeiro de 1.9].9, ea<!la quotista .oe reepo~ 

biliu. pela totõll.idade ao ~pitaJ. Social. 

CL1oSULA. nt'C;a.:A.-QO!ll'l"A:-

An quota& eão :1nd1viduaj:a ec relação i :soei,! 

dade, que para cada uma dola eó ;roeeOJlbaea 01 {llliJI) propl"ietÚio. 
cL.(oSULA. Dtcn!k-SZJ:['A:-

o, a.dminiatradorec dovarão ser 'brae1let;rooe C!. 

too a a :1nveatidura noa cugo11 eomanta poderá ocorrer depois de 

'tosrem Gido aprovado& p4:lo ICiniaté'rlo daa Coii!I.U!.ieaçÕe.11. 

~·.:tlf&D!A.-SfrD~I-
.1. :SOe1-.1&4e .. rl raprnentad.a pelo• ad'doe 

JO!IV.U. J.Je0NIO VIlXl'l'ti e l:AIU'O LDU. lLl SILVA, llolo ot:uro!cilt da• 

1\mçÕea (!e .ÓeU....,;erl!nt .. , eabcllll.o-lhea a a.4111.1nietraQL e a ~ -

pruoataçio lee-J, da SoCied~ o. ju!r.o ou :!ora del~, a oa pod,er .. 

Úblli,• p.:Ll"'a ~· ceat'aea eotHI:rett.la e ao~:ia.1a 4a hlUdad.e, dbpcn -
INJldo-ae-lbea a pre.itaç~ 4e eau;iao 

ct.Costll.A lltC:Da-OI~V.I.l-, 
O uao 4a denold=çL. aoe1AJ., DOO te:r.oa da 

CláUl!Ula Dlct.._oitari deeta tne~nto, • vodll.do UI :t1111..-çaa, a
nã, abono• a outroa ato111 a :ta'W'Or ou eatn.nho• &Oa inte:raeae• da 

SOciedade, :!icando 011 stc1o11, ne. b,1p&tne l!a i.ll!n.ção, po111:10alae,n 

1:e raopoW,lnia pelo'a atoa praUcadoll. , 

cr.fo:SUI.A. llfcDa-Jroru.:--
0 SÓcio que deee~a.r ceder ou 't:t'anll:f'on.r ~· 

tuota..' 4norl ZJoti:t'i~:ar por eacr1 ~I.!,J! ~iedo..Í..,, 1 :f'im de quo •.t. 
ta1 atrav68 4o outro 'Bd'~::to, exerça ou rei:IUleie 1'11:1 direito de pn

:terfne:ta, O q;G.& diiYOrl: :f'Uer•Jl6 pru;o de 60 (liC.alnta) diae J. CO.!l 

U1" d• Uta do ::rte<tb:Uie:Ito da notiN,nç&o. :Se a Soei•dade pn~'t--. 

4er oxer-ç~ eeu ~~dto de-,P:t'e:t'a~liCia~ •• q1.10taa aerlo tl."andn:;t 
«a. ao .Seio l"ellll!.netQI:::tte,.pa.&r.ndo ute,'lao aÓeio .retiranh, o a

etrtado lU! eo=diçõeA elli1iipuladu pri.a-s pal'"'tGo. A rat.i::ra.di-40 ;.;s -
drt ilio. ~plicari na nduçiio do Ca:(li1.al SOetaJ.. 

S ®rco - J. :~~a!da. do a&"e:i.o acrá ob~eto~ ne. "112. 
ea, Lle,aJ.tera!:;&o do Contrato Social, cuJa !Uuuta euá wbmttida 1 

a rr/f1o. au1.o::r:'l z.eçio· do lli:Uatlrio dao COllf.L."'.ieaç5ea, pora poe'to -

l'ior arQ.uiV4JD(Into nit Jomta COMreial. do .Satad.:J d:) 1'-..ran!.. 

:r.!USULA. VIGE!SDIA.:-

hl:Cendo Ulll doe oô'c'ioll, ou ee tol'M.D!o elo .f.a 
t.rlito, a SoeiedM:e Dio ali diaso~nrl," cabendo aoe IJilCII&!II;)l"eo, ' 

hl:rd.eiroa 'ou representantes l-ceais do •De ·cujus• cu do interd:L to, 
e Ca~~ o o~~~·~w:roa a~dof! :oo Últao Bo.l.~ço Geral alion4ol 

••~oco::rtido o taleetmento ou 11 interdiçio depois d11'06 (Ddll) 11!. 
aeo do Bll.=ço h%ual aprovado, eerl. :!e~ to um novO BaJ.anço Gera.l. 11 

e.;pccialmonte lcvt.D.tado para eate tt.m. Oa havere11 ae!Sbl apurados, 

1110rio ~os oai. oo%1d1çõea 11 sere!U 'uti~ae: pe1111.a partee. O CápJ.. 

tal Social •d reduzido proporciollillll:le%lte, uunc:a itl!erior aoe TB 

lo::rea :m!nimoiÍ :fixado a pe~ llinietlrio da. C~muni~:açõea: Se, · en~ 
tanto, o!loac~a.reJD. ~~ bar<;1e:1roe; ou reprt:s~tantea legaia do !al.eéi

lo ou do 1nterd1to 1 eoD.ti:nual" a Sociedade e com teso, eone~r!o.::r o 

.outro eÓcio deverão .equele• de$:lgner quem oa r11preserrte na ·iõ.uol1-

d&da do ed'cio, 01 1~ do :f'aleei<lc ou do interdito, euJo nomo t~e' 
rll~o.l prd'na MUli:UC:a do ~tl.rio d111..11 C0m1l:lieaçõca e1apó: 

.. obter a :neeeaUriil. aprovação, pcderlintcgrar o quadro IIOCial. 

la empreoa1 evento que detenúnará e. alteração do· !!ontrato Social 

• aeu arQ.u1'\lalDento llll Junta Coae~ial. do Eatado do h...-ant!:. 

. CI..(osuu.· VIGtSDV.-PRll:EliA:-

Cclllpeto ~· S<l'cioa deeidirelll sobr~ o d .. t.ino ,l 
a11r dadc 11011 lucros • pcrda.a apu..."'8.doa ::10 l!.alanço J.nual 1 eetodo que 

n euoa do dio~ibu:iç~ .de lu~::roa ou Hiã:lo- de pre~u!zos aerl 1 

aempre observada a proporeio:nalioUd.e de quo'te.o de' cada \1111 doo ~~~ 
oioa. 

C:r.1Ustll.A. VIGfS:rnA.-SE:õ'OI'IDAI-

Para o u:ere!cio da.a !'u.nçÕee do .t.d!:dniet:rador1 
P::rocunldor, Locutor, .lpreeeota<lor, :re13ponslvel pelu 1nstalaçõea 

técni~u a ,pr1neipal~~~ente para Oll cargos de or:ientl.ção in,telactu:.. 

&11 a :SOcÚdada a e obn:~ a ac!Qi tir IIli! ~ quadro• da :!'luleioplr! 
oa, ao~~~C~nte bra11ile1:roa natoo~ 

CI..tustn.i YIGfSD!A.-ttlle!:IU•-

0 rxere!eio aoe1al ence:rra.-..ao...l o:a )l. dlll Pen,! 

'bro do ot.da ano. diiVOndo oea'ta data 11er procedid.o ou.. Jalanço Go-

ral d.,. a'ttTidlll.dae da e::!P%'1111&. O ~o Geral laV&râ' a a:s8in&~ 

n do todo• o• aócioa • aeú ac.o~o do Demonat"-thu 4& c-
1::e.. 'de t.ucroa • Perda11 • 

c'i.!ustrLA. TIGiSJW.-Q'OJ.RrAa..: 

Pica elo:l."to, ~h·Dd• 3l, o l'oro da eede da Soc1o-

4a4e1 pqa. 4irimir qU11111Q.ucr dÚVi4aa ou diaa{dioa que nen~!!: 
'to nah&JII à IIUl"Bir entra as partea eontratantt:ts1 rullllllciando-oe 1 

4t:llde ~á a q,ualquer um outrot?por IM1a pr1'1'ilo&;l.ado que a.ja. 

C:r.ltlS1lU~ VIGt'Sn:A.-QUll'll!.l:-

011 c111.aoa om::laeoa neote Contr&'to Social., ae~ • 

:ra.P,doa.poloa dia~IJ1ttwa do Decreto nl .3.~ da 10 da Janeiro_ • 

le J..919 1 a eu;!& i"1e1 obacrdneia, aaa;ls como - dema:l.11 o~áuiiUl.u 
l11ate co:m~miaao. •• obri&am di~'toraa e aÓcioll. 

1>1 por •e~ 1.11111ia juetoe o oootratsd.o.o 1 ao~ 

= o p::roaonte. Contrato Soetal, em 03 (t=e) "rlaa da iCUAJ. -teor e 

1'o:r:ma1 :aa piJ.nça d.ae tteti!IIIWihaa de Lai. 
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A!:EXOlY 

1 - !'Rél'iSXlSSOR !'lfiMClfJL . 

1.1 - lllbric:O'ID.te- 5NE-SOIUND.E lfACIOIU.L :I:LE'mOfi'ICJ. L'l'DJ. 
1.2 - '%1po e/ou l!o:le1o - liTA-1000A 

2 - ntli'SXISSOR .iOXII.IAR 

2,1 - lebriCO'Inte - :lltE-~OCUD,r.DE !I'ACIOIUI. ~OifiCA L'rDJ. 

2.2 - tipo e/ou Xo:lelo - l!T.t.-100~ 

3 - SIS!ft.& Dll:.lbUftn 

l.l _ leb.riO<OIIote • CJilS'l'UL~IlQIJnlAt:r:A":I OOI:I"mtmlt& 

),2 - 'tipo e/o"J Woc!o1e -

llor1'n1\ ,,.oton1o 

Illm'oml.. IEGIO!W. ~ DEnn::L n:: cmtiTilll.-l'2 

»r.. ~enu. :r'ial.lr:ollci Dequeell.e - ltiNrto~ ...,.,.._ .. 
llet: Proc. 29105.00l0J6/88 

XPIVlo - 258/SS 

~ltl m: ru.zlC' SO::I.lL 

IM'o~• que por exig2ncia 4a Jtm.t.a Comere1a.l c~;o' E.tado 

&F :Para.mt, lll"'CedellX)a a alteraç!o abaixo, no Co:a:tl';_'to Social 

cuja ldml.t:e. enoontra-iut arquivadt. %10 Proce••o aup:ra-eitw!o1 

lE; D»z:o l'll:mA.n:Rl IOTill 

l'.d.l.: Wro l'RDU.vmtl-stJio mll.l. 

J.nim oehdo, .-olici"tulo• de V.S&.o. a aapec1al tineza 4e 

áeata.rem o Contrato Soci&l ei:tado0 • procedera:, .coa decai• 

~~nto11 elo ;proeea.:tO,.a dnida altoraçio. 

. .. 

,C(.J.~ando-nos BO llelõ i.nÚ.~- 41-..Por,--:fir=i=o-no11 COlll ep.ti-. 

e COI!lli~eraçâo. 

r-1-:-:: ~ l (l"a, ~ 
bô:Pim:.;.VEJU-SUI. LTDA 

'ifori-nsl. Antonio Vidot'ti ,, ... _ 
JÚDIO l'illl'~AVEAA-SU!. L'l'PA 

COr:;:"P.J,'!O SQÇIAL. 

OORIV.U. AmOlTIO VIDOT1'I! l:a'a:oileiro, &~ol"teil'<J, 

edbnolld.sta, :rc=idente • do~c1liado r.a. cidndo de Lond.ri.nai :E:a"tJ:_ 

do do :rnran&:, A Ru3. Cõllr4b3rÁ0 610 - Allto 62, portador da Cédulc. 

de IdCJJ.tidado Cinl. ào. nl:.. 81!9.573, expodidn e:t'Cw-i.tib:l-l'R., 

.innerito l10 Cl'FftlF, DOb o n~- !8t1,20<., 779-20, e t:A!IIO LIW. DA 

:IILVA, · br=ileil"o, aol toil'O, ad,.Q;iniatrador 4o · UJ;;:.rtsa1 res14en

W • doldotlia4o n. cidade do I.ondriM 1 );ota4o 4o P.Bn.nã, 1 nu. 
SilTio dit J!a:lo,:-oa, rí•- ::93, portllll:Gr d& Cldul& de IdenU4ade Ci

'r.il m. n•- 6,.QJ • .C42', ~idll - SS:o Paulo-sr., inceri~o :oo • 
CJ>l'ftlP, lfO'b o DI- 51lt,eJJ,!S6-GS, rooobca IIOI'IIItit'uir ellt:'O 'a!-. 
• m .-J.bc:lr"!'onllll. 41 dir.ito, w;n IIOCioda.4o por quotaa 4• r.-• 
.,ÕIIDQb,tli4:lde lillita4a.o CV.;jOa nD.,""ÓCiOD 8 C~t~~tõcu .ocrio X'lllJ:ido• 

,pd.o.a cl.áuauliUI • c:r:u:111içÕoo que •• sepe~m, • na- ._, ollld.o•Õ•.a' 

pela l.ot;ialaçao qu• lhe- r;eja aj1ie6vel. 

CI.laSULA Y.WU>Ir.At-

.l Soeie4a4o dl!nomill.U'-se-l WIO l'RI_taVER.\~llL 

I.TDA.., • ter:ô: Co:DO finalidad• a =d1.odii"uoã.o aGl!Or& em oma IDÓ-

4ia .~:ta.nU a compotcnt• auto:ri.te.çio do 1:1i:l-iotÓrio doD Cc=ni

'Coçõoa1 m. :Ccru:~. da loai e ola Locio:laÇão ViCI'nte. 

cr.lOStlLA 12GtmDA.:-

- Os o'bj•tivoa 4tr. aoc.iodac!e •• CoD.Btitu.uo, :t~ 

.a.ntaliM!ntB1 !W:I in'di!!ÇÕu do :WO.,.'"ral:laO de mtw-eza ed~e&tiw. 

:l.n:tor~m:tiVa 1 :recreativa e eul.tural 1 exel"Cenélo t.Gbéto, &11 ntiVi

f.&dt~a do: Jl"'lliitoru 4e publici'l!adc coJ:~e:n::!al 1 pclXll. auporte 4oo ' 

encareci • .u:t nccoaGÚ:ia lxpam::.io. 

' ClbSULA !'EncEI.'U.t-

J. Socied~o on con=t1 tu.ida tn sua D!ld.tl e :to
h j:\ll:{c!1co ! Avnnidll. l!r:;t~ll, n•- 2::55, .c~~:~. C;Lac:Bvel, ""ot:J.c!o c!o 

:r.u.na(~ podendo, a. ~u!::o ilo:: sócio::, obc-a\"'V'Qllas M nõnm.~J. pcrt1 

acntea, abrir ~ias e.'(t=critório, deno.llilin:ulooc DUC'Ut'tlci• -. 

qu.J.quor p;:t.rt.e do tor:rit.C:l'io IIUCion:ll.. 

C:r..(oSUL.\ QTJAM'.I.r-

J. soeicda.do é con=~ti tu1da ~ tar oua.. vie;in-• 

oia por ,P-"'&::0 indete:r::W'Iado. Sa JIOCe&d:ria a .ua d111~luçlo ••

~ O'beervall.OB Ol;l P"!Cid to,: c!;a Lo:!io 

CL.WSULA .QtJI!rlA:-

- J.s -~Vidad.ea o:!ic!aill dll. s,e1e4ade toré:o in!
CIJ.o a p:lrtir do. c!ata en qu.e tor erquivado o ;preaonte ooi:a.tn;.'to • 

Social D3. Jtmta ~~~~crc:hll do Pan~ná, • d11 aprow.çio, polo Mi~!. 
tkio da:t CollWlicaçõc•• c!o11 •el"Vi~Oc pldteadoa • 

.t SooiodadÕ •• compl"'l:Cte, por 110\111 d:iratores,. 

e Joio c a ll3.o etetuar lll. te:raç'G~a M11to Contrato' Soi:i&l .. m que 

"tenha, para. :l.11::o 1 obt1c!o plena •local mztoJ:"icaçio"do r.I:lD.i•.té-• 
rio das Co!:3Ull1caçõu ou 4o Mloll!l"órciõ• wbordl=doa. 

cuu3UI..t. STmA:-

A Socicdad• ae o'brisa a o'b:lu-var, com o :ri&or• 

que •• impÕ~r, Doc:r.to•, Lei&, Re,::uJ.amentoc 0 l'o:rtC!.l"iac, • quaia

quer outros deopaehoa eman:ulo11 do Uinistêi-ie Do Co=nieo;Õ•• 1 

ou 4o 11ov.a Ór~a COJipctcnte,., "t::.Gantea ou a -rt(:i:r;, • rd"o:rentiiÇ · 

1 Íta:illa;Ko doe •crvi;n d1 radioditll.são ao:noN ea elidi. l!lêdia. 

------~-
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OLÁUSULA.·OI'l'.\VA:-
A Soeiedo.da 11e obrie& a. =ter elõl. !IICU quadro 

de 1'unc1an:ill'ios, Wll m!:U1110 4e c:loia terçoo da brl!.cil.oiroo llll.tollo 

A. f>oeiedo.do não ll01leJ:'6: C'~U1:al' serviÇOS de ~ 

. d:l.odi1'u.t1io e'Onorn er.1 ando. t~éd.i'a., <l.ctenúo um l'IÚme:'o de eonces!lõ

aa ou po:n:tf.oC:Õea QJ..;';~ doo. limi tn Feviotoo lJ3. I.egiDlaçio daa 

!r.J.oconmicaçõeo. 

cL1usu!.A ~~~-
oo DÓcio-,::orantoc norcce.<loB não !'Od~:r1io, em bi

pÓtooo blcumo., p:JXticip~~.r da direçiio, ~;'ç~~-~~Jti.f-ff1!!t da 
oóeio, 6e out.ro. PIH"EEillt:lion<Ú'i& do lDC~ tiJ>o de 1erviçoa, M o,t 

dallo do iru:~t~çi;:o do vo!culo 0 aooi:~. como t~é~:~ nii.o porierlio C.C. 

:r:ar -do 1audt1.co••• JI(Ll'l~ntar .. • ma 4c !oro upe1111J., • utio 
i~:~pe.U!!"•• 1(:\YliHID'hl, de ,iJttoçr&r autra• •~<~llrc•ao execu:tant.:r• 

llo •-=o. UJ>O de acrviço 11:1 ~trua localidllldoa do l'&Ío 0 BJI ex-• 

, ... o aoa 11Jii'ttlll fix:u!t:rt~ 1>011. .LGd,sJ.a;io m Tic:or. 

Oa ao5o:toa quotiatno nÃo poderiio, C:OJIIO D'l.nd& a 

loti 1 :l.nteç.ru o q~o cor. i til da- cmtra. conceo!lioili:l.a ou. Pcnd.11, 

a.tomfria cxeeuta.n:teu. oe!.o lliCIIIIIO ti:pa oe!.G aerv:iço do ''adiodi!tlalo • 

aonor& e;:~ ond.:l. ~14, nu. ciol.ru!.! oM• E<r :l.netoJ.eril': !1. 9ll!:1liCOri'; o 

~ pcu-t.icipal" ~e •lõl1ocor:l& IIXCICU.to.ntca do 1111111:10 tipo de acrv1~ 

ço ca out:'a!l l.Goal.ida4ec dGo ~lÚo, Cllll •xc••co ao:~ lilllitea :t':l.xo.-• 

«o• em 141 vic-nta. 

CLb1stJI.A Dtcn!A-SOOt.JJr.OJ.I-

.1.3 Q.'llD~!J X'llp.HIIIIntativ.r.s dG Co.:p1tal ~4cia.J. d&. 

JocicdaC.o, r.1 Wl:t. to'blla~o, pertenceria iieap:rp a bn.til.cil:'os• 

~~ato11 1 e s!o :l.:m.l:I.Cn!'Mi:o • inec.ueion:i:vcio direta o 1rdi:ret1Ule!! 

t• a cotr~eiros e pe.o11o1U JurÍdieo.th 

o Capital. ;:,ocial é 411 CU- l.J.OO.ooo,oo. (hwil 

~ai, • cU~ Dil a:z:u::adOo), :reprec•nt:t.doe lll):l' 1.100.000 (luml, 

..ubio o cc:Ja tzll) quotaD, -no Vll.lor nomnal do cze- l,OO (h'w:l. 

ontUdo). cada \1:101 o cub,:.crito pelos ~cioa conton~o ao aocuu 

SOHE QUOO'AS Y.A.LOR 

ltOJI!V.AL Ar.tOl!IO VJ:DO'l'fl 550.000 5So.ooo,oo 

JWtlO LIJ14 D.A. SILVA 550.000 550,000,00 

:roor.AIS 1.100.000 1.1oo.ooo,~ 

CUusulJ.. Mcn.JA-'Jl!AM'At-
.1 intecr-J.i:az.o;i.o do Cal!i tal ~ial. 11crá :fc.ita 

pelo a BÕeioa, p. moldA Cori'ente Meio~, t!~~;,.~~ ~ue~c!o.!Ue: 
AU.\IW'.a~ C[JIM ~-

a) 5a;: (einquentc. po~~~~r,z-":_:':';r;:" é'zn-
550.000,00 tquin!untoa a Cin].uento. lllil Cl'U:tadoa), de .1Judi&1:o 

:neate ato. 

"b) ~ (O:iii.Q.Uinta pol' co.Dto), ou aC;:I!t.,- CU- -

5!:i0.000100 (quinhentoa-• c:l.n~uentã lllil e:-u=do.-1, no FUO de • 

l.2 (doze) aoo:ea a coo:.'ttl:r do do.t& elll qu., e ae, o a.to da'outo:E",se. 

da CO.DCea:rão 'l:ol' de:t'erl.do pelo JliniatÚ'io da• Coounicaçõclli 0 tiEI 

DOIM ia ·S~iedade. -

S' tlliiCO - Io.l acordo ao.~:~ o Art:f.cq 2t do Dec:z:ato 

a•- 3.70! da lO do Jane:l.:ro do 1.919, cll.da quotiat& •• :E"Iaponq,

bil.ba pel..a totlll.ido.de do Co:pital Soeia.l. 

CLJ(USULA m!CUIA-QUDITJ.:-

Aa quota, oii.o ind.ividu.:~is cm re~~iio ;;. Soe:.o~ 

.te, que p:u-:1 e.~:~dn wao. <lc::L:~.o a& rc:eonhcce Ol(l>'II,D) pro:pr:l:etârio. 

ÓD cdninis'trndore.!l deve::S.o Dl!ll' llra:oilo:U'Q:~ n:!.

too 11 a 1n\·co'l:idur~~; noo cercoo ooao:nto po~et".Í oer;rn-er dcpoi• do 

'terG ~:~ido a:pro=dos pelo t!iniotério f!~c Cot":".lllicoçÕeB. 

cr...'usln:.A. recr:.t.-st':IW.:-
.A. Soei~:l.do aerã ropreaentad& ~loo aÓa:l.oo r.o

ll:IVAL ..U:"l'C~O VIIX"tl'I e :t:..\!UO Ln::. DA SILVJ.., no e XI' rc!cio ~ 

tuJ\çÕea' llo oêeioo-c:•r•nt~_s, caborA.o-lhca o. ll~.nictrnçio o n. r~ 
;pres,entaç!io l.ecaJ, 4:1. oocicd~o .::~ ju!~ ou :rorc dela, • o::J pod,2_ 

reo eob:i.i:::J P:ll o..: COIJtÕ~o c:or.u:rci.o.:l.c'o c:ociais: da on•t;idade 14:1.,a 

paMW'Ido-oe-lheo a fll"C'D'tl:l.ç!io do Dauçio. 

CLÁUSUI.A. DI:Cn'!.\-OIT.".'IA;-

0 ÚO:o d:l. dcnomtn.o.çê:t 110C:inl. 1 Mlll tanaoa da 

lliwntlo. dÓcian.--c~tia:l. d~Dto inot:ruJ:tOnto, é Teàado •111 fianç~o 1 
&vtli:::J:l, :=bonoa e outro:: ~toa a: :!':t.vor ou ••trzu'Jho• aoe intcrasow 

do..Soci~e, :!'1c::.n:lo oo oÓçioo, = lti:ótooo da :l.n1't'&çiLo, peao~ 
a1mcnto :t'OCJ:lOllC:!veis peloo o.toD pr:=.tienl'loo. 

O oÓcitl que deccj:a- cCilor ou• -:r~:n'crir IIUC:D 

quo:tap,1, dcvcr:Í nÕtifica.r JIOr eoerlto o. ~ocied.D.de, à :t'ia de que 

anta, &t.t".:w&a do ou.t.t"o sÓGoio, exerça ou. ro::ru.nc:ie ao di:E"c1to de 

'pl'dlorinaia, o Q.Ue dovoni. :t'e.cer no pre.~to d• 6G (aeattenta.) dias 

t. c:o11tar da do.t.e. do ~c:ebi1110nto de. :rJOti:t'icaç!o. Se a •ociedado• 

pr•t•nc3cr' exercer ecu. direi ta do pre:rerinc111., ., quotzr.s aerio • 

'b:'allf:t'erida!l ao e.!'eio rczzuuutoccntc, pn,::-ando este, a.o .Ócio "tJ. 
:nuz.t11, o acertado em aondiçõos 11-ltipuJ.ad.:t.s pel.l1.:::J ~tes. A :rc.ti, 

rm1& oe!.o •Ócio n.'ió :i.:lplicllrlÍ ru. redução do Ca:t~i to.l ~cial. 

S 'tlJr:rc:o:- .i II!L[da. do aócio ,m obj•to, zw. ~~ 
ea, do al t~çlio do Cont=to Social, -cuja mi nu. te. aexi au.bl:zetieia 

i prévia autorizaçio do U:inhtkio 4:uz Coz::zunicaçõeD, p:l:r& poot~ 

ri~ uq;uivame.Dto Dll Junta Cotierd&l 44 Eatad.o do Parani. 

CLius\JL.\ VIGti:ntA.:-

.hl.ecanoe!.o um daa oóeioa, ou. •• to:man:do ela i.Zl 

-t"ordito~ a ~ociedade n3o 110 dias~;~lv~, cabeiii!_o aou WllCII.Oo:t"eo, 

.b.or4eiroa ou rcprc:oelltanteo l~s do. •De cujue:•· ou do i.DtiU'di

to, o Cal"it6J. e o:~ lucroa•apur:uioll :rJO'ul.ti~ l3:t.lnnço Am.z1l a~ 

'Ylldo; •e ocorrido o fllloeiJDen'I:O ou a interdição dopoiç de 6 

(.Õd•) .z:zcooa do Dnl.nnço ~ IJlll'Ovado, .a•~ :roi to ua.novo :Ba:a.o:..! 
ço Ger~~ cu.[>Ocialr..cnto lnv.nto.rlo pm-o. este :filll. On ha.-nrc:s -._ 

•J.m á~oo; acrno ~~~ e., condiçÕoa a attem. eotipul.a.du pel.::.o 

p:u"tea. O C::lpit:l.l Soci:l.l uer.:l: reduzido prcporc1onal.mente 1 :nunca 

interior 1:1.0::1 wlorco 'm!ni:'CIII fi):Adoa pelo lliniotério ·du COJIIUZI4:. 

CD.r,Õco. So~ cnkct:lll.to, dcncj=c;tlll o::J bc:rdo:i.roa ou ;-e,Presentan-• 

t.eo 1CVA:f.u do f;2J.cc:ido ou I! o- intc.t"<l:!. to~ continu::tr r.cz. Soeierbdo • 

!30111 ic::o cor.cora:u- o outro .oóeio, l!evct"::io c'l,uclca do::ibnu q_ue:n 

01: rcpre:::e.Dtc n:l q_uel.i~d'o ~c eóeio, o.·1 luc:~r do !o.l.ecido ou do 

intc:rd:f. to0 ct:jo MtiO Der.! loY;'Ido i! prÓV1:J. U...'1Ui5nc:f.e dO f!ini,çt.&.,• 

r.l.o doo Cor1Un.:tcn~Õel:1 e, ·-opQD co obte:o 11 neeo::::!r.ia anuSncio. do 

!!:inisr:t&io das Cl(.fi"IWlicaç(.ioo, po<lc:rá i~te~n,;~~J.~~ç~~e.l da. 

'X'IJ'%'\'::0. 0 cvcW.o ().Uc dcter:-.:l.n.tr5. o. ~~~S.,S_t0,.$?!..,~~~.lj:J:P;;'Mcia.J. 
e 111111, a:rquivamo"ltõ = Junta Comerci.:.J. do Estado do Paraná:_ 

CLÁDSULA VICtSD.L\-Pmt:EntA:-

Co~pete o.oo SÓo:l.oa docid.iroa 11o"b:re o d .. t:l.no a 

80:!' dado noc L\I.C:E"O:!I a l'c:rdas: çurc.doa nc lle.J.anço Arru:!ll, sendo • 

que &z ço:.soa da distri~1.1.ição do lucros ou rate1a de prejU.Í~toa • 

ad lle!:IPN! observndA n propo:roion;;!l.ido.dc de quota.3 de e&lla Ull 

doD ISÓcioa. 
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C'z..!USUL.l. VlG:CSJI.U...SEGlJl:Ila\:-

P=a o I!Xc.refc:io d1111 :f'U...,<:Õ•s "-• Adm:in:io'trn4or, 

PraC'IU".:ldo:r, Locutor, J..procent.o.dor, Rar:por.n~vc:l p~lan inctale.~c:: 
tócmcas c pr:l:ne!pa.l.cc:nte p;:zrc. os eart::oc. do: cri<i~tàçio ir.telce-

tual.. a. 8oeiedll:.dc " obrica a a.d-=1 tir • •ou• 4..Wl4r!Ja 4o 1\IJ:Ioii_ 

.nlrioa. 110111er.rt• brtU:il•:troa mtoa. 

O sxorc!eio soe.i,=.l eneerru-so-1 fllm 3l 4e da-· 
a•ibro de eado. tu10 1 dove~c n~ct.:l. d:l.ta •~oee,Udo Ulll llol.M;o 

~ 4-.n at1V1dacl•a da fi!Ft'tla. O D:IJ.an;o a~ lll"'ari • aa-.1-

a.tura. doa 11Ócio11 • acl"ll: acolllpiUlh!ldo do D~trativo 1!11 Conta 

«• Luero11 • l'c:Mlao. 

l:i.ea ai to, d.a11d11 J*, o l'~ da aed11 da. :Soe1,! 

dade, par~~. diti.lnir quau:q1:1•r dÚVif!tu:l ou di•.:Ídioa ;,ue eventUal

aente v~ a mu-gir 11ntr• ao pnrte11 eontrstóte•1 n=cian4o 

H 1 delildll #, • q\WJ.quer outrn1 po:- JIO.ia prirtJ.da4o quo" 1111~a. 

0:111 eaooo o:dasó.o neoto Contrato S'0e1al, •er"ll:o 

:t'el:idos pelo:~ disl,looitivos do .llecreto l:l~- 3.7qEI de. lO de JanCi
::0 d• 1919, :1 cujo. :t'iel o~erv5nc:in, aeo1111 COIQO ilo det-..1• c~
~ dcot.c co~:~promioco, o• o'br1,c::u::~ 41retons e cÓoio11. 

E1 por e::~tc.re:. &&rin ju:.toc e colil"tr4t:l4os 0 ~ 

niDMI o proocnto Cont..l"ato Soeio.l, eJR 03l;lfifl~dj ~t; 

or • t'onld1 Zl:lo pro11~11 dUI test .. aulluu •• ~. 

::i2 

"• ~· .. 4:-

"" 
"' :: 'c 
~ ~ 
~ ~ o .., 
::-~ 

o ,_. .. 
::-1 

. (JJ 

LY:. lbell-"' c:: 1 ~ 
-:~~~~~~~~~.~~~ 

-~u-J--:.. -· ··-

(A Comissá.o de Educaçllo.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 20, DE 1990 

(N' 158/89, na CAlDara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessio 
à Televisão Capital de Fortaleza Ltda., 
para explorar seniço .de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará. 

O CongresSo Nacional decreta: _ 
Art. 1~ Fica aprovada a outorga de con

cessão à Televisão Capital de Fortaleza Lt
da., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) 
anos, na cidade de Fortaleza, Estado do Cea
rá, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (tel~visão), 
a que se refere o Decreto n~ 98.142, de 14 
de setembro de 1989. 

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

MENSAGEM N• 537, DE 1989 

~,.~,---.:-- 110 ClDIOG1tleHO IW:l""""'• 

--- ... l<'dto U, iM:Ioe> IUI, -w.-. 
- f 11 .. &rtlto 2:3, .._ e.aa~wJ.clo Pedual, uOibo • .,._ 
• .. ,.-...., I qonchi:l<> ,... -~"Me> I'..,.J.W&l, ~OIIIa~ 
.., Co. lqolo1do &I ~- .,. IMhar IIJ.obt.rg ,.. bt&dr. Co.a 
~-~l;ka, o_ue.-.au.o.ce 4c> -t• •• t1,1u, h u ,.. 
--· •• nu, ,.,.u., ... .., Oikl<> ou.,ul c. u..~l<> 4o CJ.o 
1S ... Mte.boto C. Ullo .... •n-.., -aak I }'UZ\'Jdl)' 

OoPnU. Cl J'Qn'ou.zp L'nllo - uplgr...- aanlco .. u~i<>Ci
el. .. "'!"'" • ...._ (celerid<:>), .., 1014e4o .._ rooruhu, ............ ~ .. 
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ut.. :t9 ~ D o:oatr&to ...,~te ••u .....,. • ..;0 ,.,.ri ...,. 
=-~u.:.-~1::' ... ..!:· :..-::-:~,:·;.:..~~.:: = =· ~~ 
10101o, ._ .-1- IIU'elw, e·cto .. oortoc'9•· 

J.>:t. Ct ~ z.~ Dooento ... cn •• n...,. .. c.u ... aa ,...,.1 

-I.Mnta ,. ..,_aua .. ,.. ~ e>~ant<"h a .otl'lau~l• Ca aan<ica da 
rdl .. u ... u h a•n• a , .. ,... U•l..,.,_.,.l, u c\ca•• h , ... talua, 
aa...,_ •• eo•~•. 

C1 IIIIIISTIII> M UTAM DILI -IÇAC~I::, t. ... o N' Yl&to e 
••-•u" ... ~,~ lt tio Doo..-ah oot 70.5<$1, <I~ U •• a.uo <I• 19/Z, • 
.. ac.r4o ,_ aa ..., .... uta!oelaeu .. no ~uuJ~•ut<>,<IG~ 'arvlcu,., 
WIHifyo.lo n Vlt~r,.torna ~blln ""*' tunac ... n<loa U t.,....ranU • 
.,,,...., CL••· canhdoa h <ib' Htlnnt• '"" Ca au~Ucoclo •uh U>tal .,... 

(.EG/.:.~tfUÍP C/f/14/J 
' ' 

••=~~· e:~::!h:• ~~!"• :•!!~~~~c~:""~nd:.:;!:.:~:•o ft •• .:~v1:'"'4! 
l'dlot'lf,.lo h ''"""' a laa..,.. Ctal..,.lalo)_o'- aa cua<;hr(loUCU a -u·-.. •- •• .. _., 

-..;. ,U.1U.- 1C ,.. M~ --·. 

:... .::..s"';"::·;:4~~vex:. ~~ ~ ... ~.;r.!;.s."!!" ~ 
1, h .... l ... 
J. t.ul 

o nu;optUO eç.uaol 
o r ... t.1ho•a · 
O!ll\rllotoo ....... J-GIQ" 
O 160, • .t'1 CllP 

l. Conl>l 

.. •on.h,.., Kou.lo éo COAdo , 
c • .,_J-Cneh 
S. ""tUl •lnt- uldC. ~ nu c ... t. a_~J • -l-tu) --- .,.. .. uu...sç5oo• ,.s/~r.:!.f'.';t .. •,N~~.: r •. 'f::rg.!"l~e~ 

~·.:1: ii::~:02:V ~l~=·=-~ :.-..:~r&o 4j,~.='!":!:;. 
~t!"!"J:1:0::·: ;~.;:!1~.:-.S:: .. ,M:o~:::;m,::. 1~.!1 ~1:i 

•· .. ~4rlo 4o ,....,,_.,t• • lholt&o:to 

.. ,. -~ .... 
• .a.t. lo - rteo _,...,,..s. -h:Co l ~IZVI:do CU1::r.t.L ~ 

~U. CD~~.., JOZO o,.p.l.NUo .. 10 ....... <k 1$ (q\liA-J -, -

~=!:r.. ti ~!"!t;!:~:.;, =:i:z!': ;::k~~·~u.SZ . ..,... 0 ~ 
.m,..t, weo - A --··"' ...,. -tort•4a .... ~-• .. ~. 

C!Mi"' .., .. 11!1- ok Tcl•c;ow.al."~õ., lol.o oul>o•q .. Rtoa, "'"'~"!~ 
- o ..a..:19a~ aooiiOJ.ll•o polo IM>I<...-oU. .. """ ~~~-u. . 
..,s. 4o1U..~~,.!".; :O,~:;~:~!o!.T.":: =--~' .;~;n, ~~ 
..-afo _z.,.tro, .. o.:&UtlliçM. 

CONDIÇÕES DE EDITAL PARA 
EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO 

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO 

1 - Entrega das propostas 
As entidades interessadas na execução e 

exploração do serviço de radiodifusão deve
rão, por seu representante legal, apresentar 
suas propostas durante _o horáriQ_ de expe
diente, na Diretoria Regional do Dentei em 
Fortaleza, à Av. Estados Unidos, 2500 -
Alde_ota. _ 

2- Docurn.entos relativos à entidade 
2.1- Requerimento- dirigido ao Ministro 

das Comunicações: -
2.1.1- No requerimento deverá constar 

o endereço para correspondência; 
2.2-A tos constitutivos e alterações sub

seqüentes, com as respectivas comprovações 
de registro ou arquivamento na repartição 
competente; 

2.2.1- Dos ates constitutivos das socie
dades deverão constar dispositíVos declaran
do expressamente que: 

2.2.1.1-As cotas ou ações representati
vas do capital social são inalienáveis e incau
cionáveis a estrangeiros ou pessoas jurídicas; 

2.2.1.2 -Nenhuma alteração contratual 
ou estatutária poderá ser realizada sem a pré
via autorização do Ministério das Comuni
cações; 

2.2.1.3- Os administradores deverão ser 
brasileiros natos e a investidura nos cargos 
somente poderá ocorrer depois de terem sido 
aprovados pelo Ministério das Comunica
ções; 

2.2.2.-==NO estatuto de Fundação deverá 
constar dispositivos relativos, apenas, aos su
bitens 2.2. 1.2 e 2.2.1.3; 

2.2.3- As sociedades anônímas ainda não 
_executantes de s_erviço de radiodifusão deve
rão apresentar, junto com seu estatuto, o 
quadro societário atualizado constando o nú
mero, o valor e o tipo das ações de cada 
sócio; -

2.3- Ccinlprovante de que obteve assenti
mento prévio do Conselho de Segurança Na
cional, se a sede do município, objeto do 
Edital,_ estiver localizada dentro dos limites 
da F:ai~ª-~--Eronteira; 

2.3.1 -Ficam dispensadas as apresenta
ção. do documento que trata o item anterior 
as entidades já çxecutante de qualquer tip~ 
de serviço de radiodifusão na Faixa de Fron
teira, devendo, entretanto, informar na pro
posta essa situação; 

2.3.2 - As entidades já concessionárias 
permissionárias que, pela primeira vez pre
tenderem executar serviço de radiodifusão na 
Faixa de Fronteira, deverão providenciar a 
adaptação de seus ates constitutivos às dispo
sições do Decreto n~" 85.064, de 26 de agosto 
de 1980, a fim de obterem, através do Dentei, 
o assentimento de que trata o item 2.3; 

2.3.3 -As entidades que, para registrar 
ou arquivar seus ates constitutivos necessitem 
do assentimento do Conselho de Segurança 
Nacional, mencionado no item 2.3, deverão 
pr_ovidenciar este documento, através do 
Dentei, bem como o conseqúente registro ou 
arquivamento dos mesmos, antes da data pre
vista para a entrega da proposta; 

2.4- Relação Anual de Informações So
ciais (RA!S), como prova de cumprimento 
da legislação trabalhista referente à obser
vância da proporcionalidade de brasileiros na 
entidade; 

2.5 - CertidãO de quitação de tributos re~ 
derais, exceto quando se trata de microem
presa; 

2.5 .1 -Os documentos enumerados nos 
itens 2.4 e 2.5 não precisar-ão ser apresen
tados pelas entidades que não tenham ainda 
iniciado suas atividades; 

2.6-Declaração finilada pelos adminis
tradores, confonne Anexo I. 

3 - Documentos relativos a cada cotista ou 
adonfsta 

3.1-Prova da condição de brasileiro, fei
ta mediante apresentação de qualquer um dos 
seguintes documentos: certidão de nascimen
to ou casamento, certificado de reservista, 
título de eleitor, carteira profissional ou de 
identidade ou comprovante de naturalização, 
ou de reconhecUnento de igualdade de direi
tos civis, -para-a·s portugueses; 

3.1.1-Fica dispensado da apresentação 
da prova de que trata o.' item acima, quem 
pertencer ao quadrO sOcibtário de entidade 
executante de serviço de radiodifusão; 

3.2- Ficha Cadastramento- Formulário 
DNT-148 (Anexo II), em 3 (três) vias, para 
os sócios ·que detêm 5% (cinco por cento) 
ou mais, das cotas ou ações representativas 
do capital social. 

4 - Documentos relativos a cada adminis--
lrador 

4.1-Prova da _condição de brasileiro na
to, mediante apresentação de qualquer um 
dos seguintes documentos: certidão de nasci
mento ou casamento, certifiCado de reser
~sta, títUlo de ·eleitor, carteira profissiári:ãT 
ou de identidade; 

4.1.1-Fica dispensado da apresentação 
da prova de que trata o item anterio~, quem 
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pertencer ao quadro diretiVo de entidade já 
executante do serviço de radiodifusão; 

4.2- Certidão dos Cartórios Distribuido
res Cíveis, Criminais e de Protestos de Títu
los, dos locais de residência nos últimos 5 
(cinco) anos, bem assim das localidades onde 

. exerça ou haja exercido, no mesmo período, 
atividades económicas, como administrador; 

4.3-Prova de cumprimento das obriga
, ções eleitorais, mediante certidão fornecida 
, pela JustiÇa Eleitoral; 

4.4- Declaração assinada por todos os_ di
rigentes, conforme Anexo III; 

4.5- Ficha de Cadastramento - Formu
lário DNT-148, em 3 (três) vias; 

4.5.1-0s documentos a que se referem 
'os itens 4.1 e 4.5 não precisarão ser apresetl
, tados pelos dirigentes que integram o quadro 
societário da entidade, uma vez que a apre
sentação dos mesmos será feita atendendo 
os itens 3.1 e 3.2; 

4.6-Todos os documentos, com exceção 
dos que tenham validade predeterminada e 
dos comprovantes de nacionalidade, deverão 
ser firmados, expedidos ou revalídados em 
data não superior a 60 (sessenta) dias da sua 
apresentação; 

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 Radiodi
fusão, com a redação dada pelo Decreto n!' 
91.837/85, deverá ser feito mediante indica
ção das características do transmissor e do 
sistema irradiante (Anexo IV) que a entidade 
pretende utilizar nas suas instalações, com
preendendo: fabricante, tipo e modelo destes 
equipamentos. 
6- Capital mínimo exigido para o em

preendimento _ __ 
6.1- O capital mínimo exigido para o em

preendimento de que trata a alínea c, § 19 

do artigo 11_ do Regul,amento_ ~os __ S~rviços 
de Radiodifusão, com a redação dada pelo 
Decreto n~' 91.837/85, é calcula-do em função 
da potência ou, no castn:le FM, da classe 

'da estação, conforme tabela abaixo, fiXada 
pela Portaria MC n" 316, de 11 de novembro 
de 1985. 

Estações de Radiodifusão Sonora em Onda 
Média, Onda Curta e Onda Tropical 

6.1.1- Estações de potência até 500 W, 
inclusive 100 (cem) vezes o Maior "v_alor de 
Referência; 

6.1.2- Estações de potência compreendi
da entre 500 W, inclusive, e 1 KW, inclusive 
-200 ( duzentas)vezes o Maior Valor d~ Re
ferência; 

6.1.3 -Estações de pOtência compreendi
da entre 1 KW, exclusive, e 5 KW, inclusive 
-SOO (quinhentas) vezes o Maior Valor de 
Referência; 

6.1.4-Estações de potência compreendi
da entre 5 KW, exclusive, 10 KW, inclusive 
- 1.000 (mil) vezes o Maior Valor de Refe-
rência; - - -

6.1.5 -Estaçõés de potência compreendi
da entre 1 O KW, exclusive, e 25 KW inliilusive 
- 2.500 {duas mil e quinhentas) Ve'!!es o 
Maior Valor de Refc;rênci&{ 

6~1.6 -Estações de potência compree;!ndi
da entre 25 J:l:W • ~)l{t:lusive. e SOKW, inclusívc 

· --5.000 (cinco ~ii) vezes o Maior Valor:de 
Referênda; 

6.1. 7- Estações de potência superiOr a 50 
KW -7.000 (sete -mil) vezes o Maior Valor 
de Referência,; 

Estações de Radiodifusão Sonora em Fre
qdência Modulada - FM 

6.1.8 -Estações classe «C" -100 (cem) 
vezes o Maiof Valor de Referência; 

6.1.9- Est3ÇÕes classe "B" -200(duzen
tas) vezes o Ma,ior yaior d~ . 
Referência; 

6.1.10-Estações classe "A" -500 (q~
nhentas) vezes o Maior Valor de lteterência; 

6.1.11-Estã.Çóes ciaSSe "'Especial"-
1.000 (mil) vezes o Maior Valor de Refe
rência. 

Estações de Radiodifusão de Sons e Imagens 
(Televisão) 

6.1.12- Estações de potência até 2 KW, 
exclusive 1.500 (mif e quinhentas) vezes o 
1\ofaior Valor de Referência;- -

6.1.13-Estações de potência compreen
dida entre 2 KW, inclusive e 10 KW, exclusive 
- 2.500 {duas mil e quinhentas) vezes o 
maior Valor de Referência; 

6.1.14-Estações de potência compre.en
dida entre 10 KW, inclusive e 25 KW, exclu
sive -5.000 (cinco mil) vezes o Maior Valor 
de Referência. 

6.1.15 - Estações de potência igual ou 
superior a 25 km 75QO (sete mil e quinhentas) 
vezes cOm o Maior Valor; 

6.2 -Os Viilores estabelecidos na mencio
nada Portaria n~ 85, referem-se a cada nova 
concessão ou pe~issão pretehaida, conside
rada isoladamente, e o valor de referência, 
a ser considerado para o cálculo, é o vigente 
na data da publicação do editaL 

7 - A Demopstração de Disponibilidade 
de Recursos Financeiros poderá ser feita da 
seguinte fonna: 

7.1-No caso de en_tidade ainda não exe
cutante de serviço de radiodifusão: 

7 .1.1-Quando o capital social da entidade 
for Igual ou superior ao valor do capital míni
mo exigido para o empreendimento e estiver 
totalmente integralizado ou prevista. nos a tos 
constitutivos, a integralização até a data d~ 
entrada em funcionamento da estação: 

7.1.1.1 - prova de depósito, em banco 
ou outra iristituição fmanceira, de, no míni
mo, 50% (cinqüenta por cento) do valor cor
respondente ao capital exigido para o em-
preendimento; -

Observação: se a entidade participar de 
mais de um Edital deverá, para cada um de
les, apresentar, além do depósito de 50% 
(cinqüenta por cento) do capital, minuta de 
alten\ção dos atos constitutivos onde conste 
o auffiento do capital social' de mais o valor 
do capital mínimo exigido para cada um dos 
serviçOs pre'tendic:jos; 

7. 1.2-Quando o capital social for inferior 
ao capital mínimo exigido para o empreen
dimento ou for igual ou superior mas não 
estiver totalmente integralizadC?, nem_previS-

ta a sua integralização até a data do início 
de funcionã.iD.eDto da estação: 

7.1.2.1 -prova de depósito, e~ banco 
ou outra institUição financeira, de, no míni· 
mo, 50% (cinqüenta por cento) do valor cor
respondente ao capital exigido para o em
preendimento; 

7.1.2.2-- demonstração de disponibilida
de de crédito bancário ou de garantia de fi
nanciamento, feita através de documentos 

-fornecidOs pelas instituições próprias ou de -
financiamento concedido pelo fabricante dos 
equipamentos, de forma a completar o valor 
do capital mencionado no subitem anterior. 
até atingir, no mínimo, o totàl dO capitai exi
gido para empreendimento. 
_ 7.2- No caso de entidade executante do 
serviço de radiodifusão: 

7 .2.1- Quando o capital social totalmente 
integralizado for igual ou superior à som<t 
dos valores fixados na Portaria MC n9 316/85, 
para cada um de seus serviços, acrescida da 
quantia exigida para o novo emprendimento, 
a entidade fica isenta da demonstração de 
disponibilidade e recursos financeiros; 

7.2.2- Quando o Cá.Pital social_ for inferior 
ao capital mínirrio exigído para o empreen
dimento (escolher, uma das opções abaixo 
indicadas): . 

Primeira: a) prova de depósito, em banco 
ou em outra instituição financeira, de, no mí
niffio 50% ( cinqüenta por cento) do valor 
correspondente do capital exigido para o no~ 
vo empreendimento; 

b) minuta de alteração dos atos constitu~ 
tivos para elevação do capital social, a ser 

- aumentado de mais o valor necessário para 
o novo empreendimento, na qual conste que 
a sua integralização total será efetivada até 
a data prevista para a entrada em funciona~ 
mente da estação; 

Segunda:a) prova de depósito, em banco 
ou outra instituição financeira, de, no míni
mo, 50% (cinqüenta por cento) do valor cor· 
respondente ao capital exigido para o_ novo 
empreendimento; 

b) demonstração de disponibilidade de 
crédito bancário ou-de garantia de financia
mento, feita através de documentos forne
cidos pelas instituições próprias ou de finan
ciamento concedido pelo fabricante dos equi
pamentos, de forma a·completar o valor do 
capital mencionado no subi tem anterior,_ até 
atingir, no mínimo, o total do capital exigido 
para o empreendimento; 

7.3 -Sendo a proponente uma fundação, 
executante do serviço de radiodifusão ou não, 
a comprovação dos recursos poderá ser feita 
de uma das seguintes maneiras: . 

Primeira: a) prova de dep6sito, em banco 
ou outra instituição financeira de, no mfniino 
( cinqüenta por cento) do valor corresponden
te ao capital exigido para o empreendimento; 

b) demonstração de disponibilidade de 
crédito bancário ou de garantia de financia
mento, feit<t através de documentos- fome
ci4os pelas instituições própriaS oU de finan
ciamento concedido pelo fabricante dos equi
pamentos, óu através de outros meios que 
demoJ!S!rem a complementação do valor to-
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tal do capital exigido para o empreendimen-
to. ' 

Segunda: prpva de depósito, em banco ou7 

outra institulção financeira, do total do valor 
correspondente ~o capital exigido para o em
preendimento. 

7.4 - Os financiamentos com os fabrican
tes dos equipamentos ou com estabelecimen
tos de créditos nacionais não poder ao ser con
tratados por prazo superior a 10 (dez) anos. 

8 - Quadro Complementar à proPósta 
8.1 - A entidade deverá apresentar, em 

complementação à sua proposta, o quadro 
(Anexo V), para os fins das alíneas a, b, c, 
d, e e f.do § 1~ do artigó 16, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n~ 91.837, de 
25 de outubro de 1985. 

9 - Programação 
9.1 - Para efeito de preenchimento dos 

itens 7 e 8 do Anexo V, constante do item 
anterior a proponente: '· · 

Considerando o interesse nacional e a fina
lidade educativa e cultural do serviço de ra-
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diodifusão d6verá elaborar seus programas 
informativos, educativos (e ao vivo), bem cO
mo a publicidade comercial e o serviço noti
cioso de forma a contribuir para o desenvol
vimento da Nação, através do aperfeiçoa
mento integral do homem brasileiro, obser
vando, entre outros, os seguintes critérios: 

9.1.1- preferência a temas, autOres e in
__ térpretes nacionais, a fim de incentivar a cria
tividade do homem brasileiro e o desenvol
vimento das empresas produtoras nacionais, 
com a conseqüente ampliação do mercado 
de trabalho ligado a todas as atividades artís
ticas;"" 

9.1.2- respeito às diferenciações regio
nais da cultura brasileira, procurando relacio
ná-las em seu próprio contexto; 

9.1.3 ---:-manutenção de elevado sentido 
é_tico, moral e cívico_; 

10.1 -Os documentos deverão ser aPre
sentados, preferencialmente, em o_riginais le
glveis, facultada a "reprodução fotostática~ 
desde que as cópias sejam_ autenticadas e Iegr-' 
veís; · 

10.2- A aceitação das propostas não im
plicará a obrigatoriedade da outorga, poden
do o Edital ser eancelado por interesse da 
Administração, mediante ato do Ministro das 
Comunicações, nos termos dÕ aitlgo 12 do 
Regulamento dos Serviços de ·Ra"átodifusão, 
sem que as proponentes tenham direito a 
qualquer reclamação ou indeniza_ção; 
· 10.3 -COnstatada falta ou incorreção na 

documentação que acompanha a proposta, 
o Dentei poderá conceder um pfal"O de até 
15 dias à proponente para supri-Ia; 

9.1.4--fidedignidade da informação e ob
servância a publicidade, de princípios éticos 
indispensáveis ã proteção do público e do. 
consumidor. 

10.3.1- Nos Estados do Amazonas, Acre, 
Pará, Rondônia e nos Territórios do Amapá 
e Roraima, à exceçáo das capitais dOS dtaóos 
Estados, o prazo poderá ser de até 30 dias, 
a critério do Dentei. 

10.4- O Miiüstro de Estado das Comuni
cações poderá autorizar a· juntada de dOcu
mentos ao processo das proponentes e deter
minar seu reestudo. 10 - Disposições Finais 
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PROJETO·DE,,l)ECRETO LEGISLATIVO 
N• 21, DE 1990 

(N' 160/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova 'o ato que outorga permissão 
à Rádio FM Itabaiana Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio· 
difusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Jtabaiana, Estado de Ser· 
gipe-

0 Congresso Nacional decreta: 
Art. !? Ficã. aprovado o ato que outorga 

permissão à Rádio FM ltabaiana Ltda., para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Itabaiana, Estado de Sergipe. 

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

MENSAGEM N• 467, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 49, incisos XII, Com
binado com § 1" do artigo 223, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter 
à apreciação do Congresso Nacional, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministi-o de Estado das Comunicações, o ato 
constante da Portaria n"123, de 11 de <~.gosto 
de 1989, publicada no Ditirio Oficial da União 
do dia 14 de agosto de 1989, que "outorga 
permissão à Rádio FM Itabaiana Ltda., para 
explorar, 'pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Itabaiana, Estado de Sergipe". 

Brasilia, 30 de agosto de 1989. -José Sar-
ney. , 
E.M. N• 104/89-GM 

15-8-89 
Excelei::r.tíssimo Senhor Presidente da Re

pública, 
De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministé
rio, determinei a publicação do Edital n" 
266/88, Com vistas à implantação de uma esta
ção de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na cidade de Itabaiana, Estado 
de Sergipe. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorre-
rant as seguinte entidades: 

Rádio Princesa da Serra Ltda., 
Rádio FM ltabaiana Ltda., 
Televisão Atalaia Ltda., e 
Rádio Clube de Itabaiana Ltda. 
3. Submetido o assunto ao eJÇame dos ór

gãos competentes deste Ministério, as conclu
sões foram no sentido de que, sob os aspectos 
técnico e jurídico, as entidades proponentes 
satisfizeram às exigências .do Edital e aos re
quisitos da legislação específica de radiodi
fusão. 

4. Nessas condições, à vista das entidades 
que se habilitaram (quadro anexo) à e:xecu
ção do serviço objeto do edital, tenho a honra 
de encaminhar o assunto à elevada conside
ração de Vossa Excelência, encarecendo se 

digne de envia:r ao Congresso Nacional a ane
xa portaria de permissão. O ato de outorga 
somente virá a prodõzir ·seus efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na 
forma do parágrafo terceiro, do artigo 223, 
da Constituiçáo-:-

Renovo a Vossa ExcelênCia meus protestos 
do mais profundo respeito. Antônio Carlos 
Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

PORTARIA N•!23, DE 11 
DE AGOSTO DE 1989 

O MiniStro de ·Est<Ído- daS COmunicaÇões, 
usando das atribuições que lhe conferem o 
artigo 1~ do Decreto n~ 70.568, de 18 de maio 
de 1972, e o artigo 32 do Regulamento dos 
Serviço de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto nP 88._067, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Pro~ 
cesso MC n• 29000.006307/8S, (Edítal n• 
266/88), resol~e: 

I - outorgar permissão à Rádio FM Ira
baiana Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na cidade de ltabaiana, Estado 
de Sergipe. 
II-A permissão ora outorgada I;Cger-se-á _ 

pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações 
assumidas pela outorgada em sua proposta. 

III - Esta permissão somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma do artigo 223, parágrafo 
terceiro, da ConstituiçãO. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicaç~o. - Antônio Carlos Maga
lh4es. 

EDITAL N• 266/88-GM 

Recebimento de propostas ·para a execução 
e exploração de serviço de radiodifusão sono
ra em freqüéncia modulada, na cidade de I ta
baiana, Estado de Sergipe. 

O Ministro de Estado das Comunicações, 
tendo em vista o disposto no artigo 1 P do 
Decreto n9 70.568, de 18 de maio de 1972, 
e de acordo com as normás estabelecidas no 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão 
em vigor, torna público que, transcorridos 
45- (quarenta e cinco) dias, contados do dia 
seguinte ao da publicação deste Edital no Diá~ 
rio Oficial da União, estará recebendo pelo 
prazo de 15 ( qufuze) dias, propostas para a 
execução e exploração de serviço de radiodi~ 
fusão sonora, com as caracteJ1sticas e condi
ções que se seguem: 

1. Serviço: Freqüência Modulada 
2. Local: Itabaiana-SE 
:). Canal: 242 (96,3 MHz) 
4. Classe: C 
5. Capital mínimo exigido: 100 (cem) 

MVR 
6. Horário de funcionaxnento: Ilimitado 
As demais condições deste Edital' fazem 

parte .do processo que lhe deu origem e en
contram-se_ ã disposição dos interessados na 
Diretoria Re$ional do Dentei, em Aracaju-

-8E, situada na Rua de Propriá -445, onde 
seus representantes legais deverão entregar 
suas propostas. 

Brasília-DF, 26 de agosto de 1988. -Antô
nio Carl~s Maç~lh~s. __ 

CONDIÇÕES DE EDITAL 
PARA EXECUÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE 
RAD!ODIFUSÃO 

1 ....;;._-Entrega das propostas 
As entidades interessadas na execução e 

exploração-do serviço de radiodifusão deve.
rão, por seu representante legal, apresentar 
suas propostas durante o horário de· expe
diente, na Diretoria-Reghnal do nentet em 
Aracaju, à Rua de Propriá, 445- Centro 

2 - Documentos relativos à entidade 
2.1 --ReqUe-rimento dirigido ao Ministro 

das Comunicações: - -
2.1.1 -No' requerimento deverá constar 

o endereço para co_rrespondêf!cia; 
2.2 -Atõs constitutivos e alterações sub

seqüentes, com as respectivas comprovações 
de registro ·OU arquivamento na repartição 
cornpente; 

2.2.1 -Dos atos constitutivos das socie
dades deverão constar dispositivos declaran
do expressamente que: 

7 

2.2:1.1 ~ As cotas ou ações representa
tivas do capital social são inalienáveis e inca!!~ 
cionáveis a e-strãngeiros oii pessoas jurfdícas; 

2.2.1.2 - Nenhuma alteração contratual 
- ou estatutária poderá ser realizada sem a pré
via autorização do Ministério das Comuni
cações; 

2.2.1.3- Os administradoreS deverão Ser 
brasileiros natos e a investidura nos cargos 
somente poderá ocorrer depois de terem sido 
aprovados pelo Ministério das Comunica
ções; 

2.2.2 - No estatuto de Fundação deyerá 
constar dispositivos relativos, ·apenas, àos su
bitens 2.2.1.2 e 2.2.1.3... -· · · 

2.2.3-=-AS sociedades anônimas ainda não 
executantes do serviço-de radiodifusão deve
rão apresentar, junto com Seu estatuto, o 
quadro societário atualizado- constando o nú
mero, o valor e o tipo das açóes de cada 
sócio· 

2.3' --Comprovante de que obteve assenti
mento prévio do Conselho de Segurança Na
cional, se a sede do município, objeto· do 
Edital, estiver localizada dentro dos limites 
da ·Faixa de Fronteira: 

2.3.1 - Ficam dispensadas da apresenta
ção. do documento de que trata o item ante
rior, as eritidades já executante de qualquer 
tipo de Serviço de radiodifusão na Faixa de 
Fronteirã, deveD.dõ- entretanto informar na 
proposta essa situação. 
-- 2.3.2 - As entidades já concessionárias 
permissionárias que; pela primeira vez pre
tendem executar serviço de radiodifusão na 
Faixa de Fronteira, çfeverão_ providenciar a 
adaptação de seus atos constitutivos ãs dispo
sições-de. Decreto n" 85.064, de 26 de agosto 
de 1980, a fim de obterem, através do Dentei, 
o assentimento de que trata o item 2.3. 
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2.3.3 -As entidades que~ para registrar 
éiu arquivar seus a tos constitutivos necessitem 
do assentimento do Conselho de Segurança 
Nacional, mencionado no item 2.3, deverão 
providenciar este documento, através do 
Dentei, bem como o conseqüente registro ou 
arquivamento dos mesmos, antes da data pre
vista para a entrega da proposta. 

2.4- Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), como ·prova de currfprimento 
da legislação trabalhista referente à obser
vância da proporcionalidade de brasileiros na 
entidade; 

2.5 - Certidão de quitação de tributos fe
derais, exceto quando se trata de tnicroem
presa; 

2.5.1 - Os documentos enumerados nos 
itens 2.4 e 2.5 nãó precisarão ser apresen
tados pelas entidades que não tenham ainda 
iniciado suas atividades. 

2.6 - Declaração firmada pelos adminis
tradores, conforme Anexo I. 

3 - Documentos relativos a cada cotista 
ou acionista 

3.1-Prova da condição de brasileiro, feita 
mediante apresentação de qualquer um dos 
seguintes documentos: certidão de nascimen
to ou casamento, certificado de reservista, 
titulo de eleitor, carteira profissional ou de 
identidade ou comprovante de naturalização, 
ou de recolhimento de igualdade de direitos 
civis, para os portugueses; 

3.1.1 -Fica dispensado da apresentação 
da prova de que trata o item acima, quem 
pertencer ao quadro societário de entidade 
executante de serviço de radiodifusão. 

3.2- Ficha de Cadastramento -·FOrmu
lário DNT-148 (Anexo II), em3 (três) vias, 
para os sócios que detêm 5% (cinco por cen· 
to) ou mais, das cotas ou açóes represen· 
tativas_do capital social; 

4- Documentos Relativos a cada Adminis· 
trador 

4.1- Prova da condição de brasileiro na· 
to,· mediante apresentação de qualquer um 
dos seguintes documentos; certidão de nasci
mento ou casamento, certificado de reser
vista, tftu1o de eleitor, carteira profissional 
ou de identidade: 

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 serviç_<? de radiodifusão; 

4.2- Certidão dos Cartórios Distribuído· 
res Cíveis, Crinliriais e de ProtestOs de Títu
los, dos locais de residéncias nos últimos 5 
(cinco) anos, bem assim das localidades onde 
exerça ou haja exercido, no meSJno perfodo, 
atividades económicas, como administradOr; 

4.3- prova de cumprimento das obriga
ções eleitorais, mediante certidão fornecida 
pela Justiça Eleitoral; 

4.4- declaração assinada por todos os di· 
rigentes, conforme AnexO III; 

4.5 -ficha de cadastramento - Formu-
lário DNT~148, em 3 (trêS) vias; -

4.5.1-os documentos a que se referem 
os itens 4.1 e 4. 5 não precisa~o ser apresen-

tados pe!os dirigentes que integram o q~adro 
socie:tário da entidade, uma vez que a apre· 
sentação dos .mesmos será feita atendendo 
os itens 3.1 e 3.2; 

4.6- todos os documentos, com exceção 
dos que tenham validade predeterminada e 
dos comprovantes de nacionalidade, deverão 
ser firmados, expedidos ou revalidados em 
data não superior a 60 (sessenta) dias da sua 
apresentação. 

S- Demonstração de Recursos Técnicos 

A dernpnstração dos recursos técnicos a 
que se refere o n9 5 do item I do artigo 14 
do Regulamento dos Serviços .de Radiodi· 
fusão, com a redaçáo dada pelo Decreto n9 
91.837185, deverá ser feita mediante indica~ 
ção das características do transmissor e do 
sistema ii:radíante (Anexo IV) que a entidade 
pretende utilizar nas suas instalações, com
preendendo; fabricante, tipo e modelo destes 
equipamentos. 

6 - Capital Mínimo Exigido para o Enl
preendimento 

6.1- O capital mínimo exigido para o em
preendimento de que trata a alínea c, § 1~ 
do artigo 11 do Regimento doS Serviços de 
R(Jdiodifusão, com a redação dada pelo De
creto n" 91.837/85, é calculado em função da 
potência ou, no caso de FM, da classe da 
estação, conforme tabela abaixo, fixada pela 
Portaria MC n9 316, de 11 de novembro de 
1985.. 

Estações de Radiodifusão Sonora em Onda 
Média, e onda Tropical: 

6.1.1 - esçações de potência até 500 W, 
exclusive 100 (cem) vezes o Maior Valor de 
Referência; 

6.1.2-estações de potência compreendi· 
da entre 500 W, inclusive, e 1 KW, inclusive 
·- 200 (duzentas) vezes o Maior Valor de 
Referência; 

6.1.3 -estações de potência comp!eendi
da entre 1 KW, exclusive, e 5 KW, inclusive 
-500 (quinhentas) vezes o Maior Valor de 
Referência; 

6.1.4- estações de potência compreendi· 
da entre 5 KW, exclusive, 10 KW, inclusive 
~ 1000 (mil) vezes o Maior Valor de Refe-
rência; -

6.1.5-estaçóes de potência compreendi· 
da entre 10 KW, exclusive, e 25KW, inclusive 
- 2.500 (duas mil e quinhentas) vezes o 
Maior V alo r de Referência; 

6.1.6-estaÇões de potência compreendi· 
da entre 25 KW, exclusive, e 50 KW, inclusive 
-5000-(Cli:i.co mil) ve~es o Maior Valor de 
Referência; 

6.1. 7 - estações de potência superior a 50 
K.W - 7000 (sete mil) vezes o Maior Valor 
de Referência. 

Estações de RadiÓàlfusão Sonora em Fre~ 
qüência Modulada FM: 

6.1.8--::-estaçõeS classe "C" -100 (ce~) 
·vezes O Maior Valor de Referência; 

6~1.9 -estações classe "B" -200 (duzen~ 
tas) vezes o Maior Valor de Referência; 

6.1.10 -Estações classe "A"- 500 (qui~ 
nhentas) vezes o Maior Valor de Refe"rência; 

6.1.11-estações classe "Especial"-
1000 (mil) vezes o Maior Valor de Referên-cia. - ·· - - - · ·- · · 

·Estações di :Radiodifusão-de Sons e Imagens 
(televisão): 

6.1.12-estaçóes de potência até 2 KW, 
exclusive 1.500 (mil e quinhentas) vezes o 
Maior Valor de Referência; 

6.1.13. -estações de potência compreen· 
· didaentre2 KW, inclusive e lOKW,exclusive 
- 2.500 (auas mil e quinhentas) vezes o 
Maior Valor de Referência; 

6.1.14-estações de potência compreen
dida entre 10 KW, inclusive e 25 K.W, exclu
sive- 5000 (cinco mil) vezes o Maior Valor 
de Referência; 

6.1.15 -:-_es~açó~ de potência igual ou su
perior a 25 KW, 7500 (sete mil e quinhentas) 
vezes o maior de Referência. 

6.2- Os valores estabelecidos na mencio
nada Portaria MC 31685, referem-se a cada 
nova concessão ou permissão pretendida, 
considerada isoladamente~ e o valor de refe
rência, a ser considerado para o cálculo. é 
o vigente na data ~ publicação do Edital. 

7- A Demonstração de Disposlbllidade de 
Recursos Financeiros poderá ser feita da se
guinte forma. 

7.1-No caso de entidade ainda não exe· 
cutante do serviço de radiodifusão: 

7.1.1 -quandoocapitalsocial daenti~ade 
for igual ou superior ao valor do capital mírii
mo exigido para o empreendimento e estiver 
totalmente integralizado ou "prevista, nos a tos 
constitutivos, a integralização até a data de 
entrada em funcionamento da estação; 

7.1.1.1- prova de depósito, em ba~co ou 
outra instituição financeira, de, no mínimo, 
50% (cinqüenta por cento} do valor corres
pondente ao capital exigido para o empreen-
dimento; - · 

Observação: Se, a entidade participar de 
mais de um Edital deverá, para cada um de
les, apresentar, além do depósito de 50% 
( cinqüenta por cento) do capital, minuta de 

_ alteração dos atos constitutivos onde conste 
o aumento do capital social de mais o valor 
do.capital mínimo exigido para cada um dos 
serviços pretendidos; . 

7 .1.2- quando o capital social for inferior 
ao capital mínimo exigido para o empreen· 
dimento ou for igual ou superior, mas não 
estiver totalmente jntegralizado, nem previs~ 
ta a sua integralização até a data do inicio 
de funcionamentO da estação: 
. 7.1.2.1-provà de depóSito, em banco ou 
outra instituição ímanceira, de, no mínimo, 
50% ( cinqüenta: por cento) do valor corres· 
pendente ao capitat exigído para o empreen-
dimento; · 

7.1.2.2 :-demonstração de disponibilida· 
de de crédito bancário ou de. garantia de fi
nanciamento, fêita atravês de documentos 
foriiecidos· pelas instituiç6es_próprias ou de 
financiârõ.Cnto cOncedido pelo fabricante dos 
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equipamentos, de forma a completar o valm 
do capital mencionado. r10 subitem anterior .• 
até atingir, no mínimo, o total de capital exi
gido o empreendimento; 

7.2-no caso de entidade executante do 
serviço de radiodifusão: 

7.2. 1 -quando o capital social totalmente 
integralizado for igual ou superior à soma 
dos valores fixados na Portaria MC n9 316/85, 
para cada um de seus serviços, acrescida da 
quantia exigida para o nbv:o empreendimen
to, a entidade fica isenta da demenstração 
de di.?ponibilidade d~ recursos financeiros; 

7.2.2- quando o capital social for inferior 
ao capital mínimo exigido para o empreen
dimento (escolher, uma- das opções abaixo 
indicadas): · 

Primeira: -ã) Prova ae--âeJ)ósito, em bãnco 
ou em outra instituição financeira, de, no mí
nimo 50% (cinqüenta· POr c-ento) do valor 

, correspondente do capital exigido para novo 
empreedimento; 

b) minuta de alteração dos atas constitu
tivos para elevação do capital social, a ser 
aumentado de mais o valor necessário para 
o novo empreedimento, na. qual conste que 
a sua integralização total será efetivada até 
a data prevista para entrada em funciona
mento da estação; 

Segunda: a) prova de depósito, em banco 
ou outra instituição finan~4'a, de, no míni
mo, 50% (cinqUenta por cento) do valor cor
respondente ao capital exigido para o novo 

, empreendimento; 
b) demonstração de disponibilidade de 

crédito bancário ou de garantia de financia
mento, feita através de documentos forne
cidos pelas instituições próprias ou de finan
ciamento concedido pelo fabricante dos equi

; pamentos, de forma a completar o valor do 
. capital mencionado no s-ubi tem anterior, até 
, atingir, no mínimo, o, totafdo capital exigido 
para o empreendimento; 

7.3- sendo a proponente uma fundação, 
executante do serviço de radiodifusão ou nã9 
.a comprovação dos recursos poderá ser feita 
de uma das seguintes maneiras; 

Primeira: ar prova de depósitq, em banco 
ou outra instituição financeir~d_e, no mínimo 

·50% ( cincjüeriúi por cento) do valor corres
pondente ao capital exigido para o empreen
dimento e; 

b) demonstração de disponibilidade de 
crédito bancário ou de garantia de financia
mento, feita através de- doC~mentos- f~me
cidos pelas instituições próprias ou de finan
ciamento concedido pelo fabricante dos equi
pamentos, ou através de outros meios que 
demonstrem a complementação de valor total 
de ~pital exigido para o empreençlim~J.1!9~ 

Segunda: prova de depósito, em baneç> ou 
outra-instituição financeira, do total do valor 
correspondente ao capital exigido para o em
preendimento; 

7.4-os financiamentos com os fabrican-' 
tes dos equipamentos ou com estabeleciflen~ 
tos de crédito nacionais não poderão sef con~ 

. tratados por prazo sup~ri~r -~ 10 (dez) anos. 

8- Qua~Coruplementar à PrópOsta 

8.1- A entidade deVerá apresentar, em 
complerrientaÇão à 'sua: proposta, o quadro 
(Anexo V), para os fins das alíneas a, b, c, 
d, e e r do § 1"_ do artigo 16, do Regulamento 

--dos Serviços de Radiodifusão, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n9' 91.837, de 
25 de outubro de 1985. 

9- Programação 

9.1- Para efeito de pre_endimento dos 
itens 7 e _8 do Anexo V. constante do item 
anterior, _a P~C!PO~e~~e: c~t_;J.S~d~ran_do o inte
resse nacional e a finalidade educativa e cul-

. tura do serviço de radiodifusão deverá elabo
rar seus prOgramas informativos, -educativos 

· (e ao vivo), bem como a publicidade comer
---Cial e o serviço noticioso, de forma a contri
bUir" páia o desenvolvimento da Nação, atra~ 

~Vés- âci- ãperfeiçoamento integral do homem 
brasileiro, observando, entre outros, 'os se-
guintes critériOs·:- - · · · 

9.1.1- preferência a temas; autores e in
térpretes nacionas, a fim de incentivar a cria
tividade do homem brasileiro e o desenvol
vimento das empresas produtoras nacionais, 
com a conseqüente ampliação do mercado 

. de trabalhQ ligado a todas as atividades artís-
ticas; 

9.1.2-~respeito às diferenciações regio
nais d_a cultura_brasileira, procurando relacio
ná-las em seu _próJirio -contexto; 

9.1.3 -manutenção de ele_vado sentido 
ético, moral e serviço; 

9.L4- fidedignidade da infoi?IIação e ob
servância, publicidade, de princípiOS éticos 

_indispensáveis. à proteção do público e do 
consumidor. 

lO- Disposições Finais 

10.1 :-os documentos d~verão ser apre
sentados, preferencialmente, em originais le
gíveis facultada a reprodução fotostática des
de que as cópias sejam autenticadas e legí
veis; 

10.2- a aceitação das propostas não irn~ 
plicará na obrigatoriedade da outorga, po~ 
dendo o Edital ser COQcelado por interesse 
,da Admiriistração, mediante ato do Ministro 
das Comunicações nos termos do artigo 12 
de Regimento dos ~erviços de Radiodifusão, 
sem que as proponentes tenham direito a 
qualquer reclamação ou indenização; 

10.3 -constatada falta ou incorreção na 
_d_Qcu_meJ1tação que acompanha a proposta, 
o Dentei poderá conceder um prazo _de até 
15 dias à proponente para supri-Ia; 

10.3.1- nos Estados do Amazonas. Acre, 
Pará, Rondónia e nos Territórios do Amapá 
'e Roraima, à exceção das capitais dos citados 
EstadOS, o prazo poderá ser de até 30 dias,, 
a critério do DenteJ; 

10.3.2--" quando o Edital se referir a uma 
; localidade situada 'ha Faixa de Fronteira, e, 
para o cumprimento da exigência for neces
Sário o assentimento prévjo do Conselho de 
Segurança Nacional, o prazo poderá ser de 
a~é 30 dias, a ~Ij.~ério do Dentei; 

10.4- o Ministro de Estado das Comuni
cações poderá autorizar a juntada de docu
mentos ao processo das proponentes e deter
minar seu reestudo; 

10.5- o Ministro de Estado das Comuni
cações reserva-se a faculdade de, verificada 
a conveniência e, havendo possibilidade t6c~ 
nica, outOrgar permissãO a mais de uma pro
ponente dentre as que atenderem às presen
tes condições. 

(À Comissão de Educação..) 

PROJETO DE DECRETO LEGISL}.TIVO 
N~ 22, DE 1990. 

(N' 165/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a COncessão 
outorgada à Televisão Uruguaians Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (te1evisão) na cidade de 
Uruguaiana, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

O Congresso Nacional deCreta: 
Art. 1° Fi~a aprovado o ato q·ue renova 

a concessão outorgada à Televisão Uruguaia
na Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens 

, (televisão), a que se refere o Decreto 1_1~ 
98.030,_de 8 de __ agQsto de 1989. 

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

MENSAGEM N• 460, DE 1989 

Excelentíssimo:;_ SenhOres Membros do Con
iresso Nacional: 

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combi
nado com o§ 19 do art. 223, da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à apre
ciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante 
do Pecreto _n9 98.030, de 8 de agosto de 1989, 
publicado no Diário Olicfal da União dÕ dia 
9 de agosto_de 1989, que "renova a concessão 
outorgada~ Televisão Uruguaiana Ltda., pa
ra eXplorar serviço de radiodifu~ão de sons 
e imagens (televisão), na cidade de Uruguaia •. 
na, Estado do Rio Grande do Sul". 

Brasília, 3_0 agosto de 1989. -JoséSarney. 

EM N' 95 /89-GM J•/8/_Sf/ 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, 

Tenho a honra de submeter à elevada con
sideração de Vossa Exceléncia o ·processo de 
renovação de outorga requerida pela Tel!=
visão Uruguaiana Ltda., executante do servi
.ço de radiofusãode sons e imagens (televi
são), na cidade de Uruguaiana, Estado do 
Rio Grande do Sul. _ _ 

2. Os órgãos ciimpétentes deste Miilistério 
manifestaram-se sobre o pedido, achand
rregularmente instruído, obedecidos os reqõi· 
ISitos legais e técnicos atinentes ao procedi-
mento renovatório. > 

3. Diante do exposto,· tenho a honra de 
,submeter a Vossa Excelência o anexo prç.jeto 
,de decreto ~nsubstanciando a medida . 
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4. Esclareço que o ato de renovação so
mente virá a pr-oduzir seus efeitos legais após 
deliberação do Çongresso Nacional, na forma 
do§ 3", do artigo 223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos 
do mais profundo respeito. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N" 98.030. 

limo. Sr. Diretor-Geral do Departamentq 
Nacional Telecomunicações. 
- Telvisão Uruguaiana Ltda., inscrita no 
cac~ob n• 87.519.237/0001-61, tendo em 
vista· o ·disposto no art. 3~ do Decreto n' 
88.066, de 26 de janeiro de 1983, requer a 
V. S' se digne apreciar e submeter à decisãO 
da autoridade competente o presente pedido 
de- renovação da concessão que lhe foi outor-

DE 8 DE AGOSTO DE 1989 ~-gada para explorar o serviço de radiodifusão 
de s_ons e imagens, na cidade de Uruguai na, 
Estado do Rio Grande dO Sul. -
~---~ara-tanto, anexa os documentos a que 
se refere o mencionado decreto. 

Renova a concessão outorgada à Televisão 
Uruguaiana Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão), 
na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Presidente da República, usando das 
atribuições que lhe confere o ãrl. g~. -item 
IV, da Constituiçáo, e nos termos do art. 
6", item I, do Decteto n" 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta 
do Processo_ Me n"_29_1Q2.000992!88, decreta: 

Art. 1" Fica, de acordo com o art. 33, 
§ 3", da Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 
1962, renovada por 15 (quinze) anos, a partir 
de 4 de fevereiro de 1989. a concessão da 
Televisão Uruguaiana LTDA., outorgada 
através do DecretQ n~73.126, de 8 de novem
bro de 1973. para explorar, na cidade de Uru· 
guaiana, Estado do Rio Grande do Sul, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imangens (televisão). 

Parágrafo único. A execução do serviço 
de radiodifusão, cuja outorga é renovada por 
este decreto, reger-se-á pelo Código Biasi
leiro de Telecomunicações,Ieis subseqüentes 
e seus regulamentos e, cumulativamente, pe· 
las cláusulas aprovadas através do Decreto 
n<> 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às quais 
a entidade aderiu previamente. 

Art. 2~ A concessão ora reíivóada so
mente produzirá ei~ItOs _ I§iaiS-a}:>6S -delibe
ração- do Congresso Nacional na forma do 
§ 3", do artigo 223, da ConstituiçãO. 

Art. 3" Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. -

Brasília-DF, 8 de agosto de 1989; 168~ da 
Independência e 101~ da República. JOSÉ 
SARNEY- Antônio CarlOs Màgalhães. 

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 
PARLAMENTARES- SAP - " 

Outrossim, declara conhecer as claúsulas 
que passai'ao a regular suas relações com o 

-Poder Concedente no novo perfodo de explo
ração do serviço, caso o pedido de renovação 
seja atendido; e declara, por este instrumen
to, aderir às referidas cláusulas, achando-as 
conforme seus interesses. 

Uruguaiana, 16 de agosto de 1988.-Tele· 
visão Uruguaiana Ltda. - Isac Newton Cas
tiel Menda, Procurador. 

ATESTADO 
Atestamos, a pedido da parte interessada 

e para os devidos fins, que Televisão Uru· 
guaiana Ltda .• com sede na cidade de Uru· 
guaina, RS, estabelecida na Rua Domingos 
de Almeida, 1722, é filiada a este Sindicato 
das Empresas de Radiodifusão no.Estado do 
Rio Grande do Sul e es_tá rigorosamente ern 
dia com suas contribuições sindicais, tendo 
recolhido este tributo na rede bancária, con· 
forme guias quitadas e aquivadas na secre~ 
taria da entidade. 

Porto Alegre, 3 de agosto de 1988. 

Declaramos para Os defidos fins que a Tele
__ visão Uruguaiana Ltda., efetuou 'o· desconto 

do imposto sindical nos últimos 5 (cinco) 
imos. 
-- Portó Alegre, 9 de agosto de 1988. -Car. 
men Helena Crochemore,Presidenta. 

Ilm9 Sr. 
Diretor Regional do Dentei 
Porto Alegre/RS. 
Televisão Uruguaiana Ltda., concessiOná-

ria do serviço de Radiodifusão de Sons e !ma-
Referência: gens- na cidade de Uruguaiana, Est,ado do 
EM nn 95, de 1989 Rj_o-Qrªnde do Sul, vem a presença de V. 
Origem: Ex• apresentar, em anexo, Laudo de Ensaio 
Ministério das Comunícaç6es do Transmissor principal desta·emissora, em 
Assunto: _ _ _ _ _ _ ---~~-complemento ao processo da renovação de 
Decreto n~> 98.03(), de 8 de agosto de 1989, outorga desta entidade. _ 

que "renova a concessão outorgada à Tele· N. Termos P. Deferimento 
visão Uruguaiana Ltda., para explorar servi- Uruguaiana, 8 de junho de 1988, Televisão 
ço de radiofusão de sons e imagens (tele'Vi- Uruguaiana Ltda. 
sã?), na cidade de Uruguaiana, Estado do 'LAUDO'PE ENSAIO 
Rio Grande do Sul". 

DOU do dia 9 de agosto de 1989. 
Documentos: 
1-Mensagem; 
2-EM supra; 
3-Texto do decreto; 
4-Pro_cesso; e 
5-AvisO. 

1. Interessado: 
-Entidade: Televisãp Uruguaiana Ltda. 
Serviço:· Radiodifusão de Sons e Imagens 
Localid3de: Uruguaiana!RS 
Canal: 13 
2. l>qulpameuto Ensaiado: 
Tipo: Tiansmissor de Televisão 

Função:- Principal _ 
Fabricante: TelavQ- Ind. e Com. de Equi" 

tpamentos para Telecomun_i_caçóes Ltda. 
Modelo: RTV -1000A 
N• de Série: 048 
3. Medições: 
As medições foram realizadas no dia 28 

de abril de 1988, ·no locaf de instalação da 
emissora. 

3.1 Estabilidade de freqüências 
+ 250 Hz no mês 

3.2 AteD.uação mínima de harmdnicos e 
espúrios 70 dB abaixo 

3.3 Potência de saída 
-Vídeo: 1,0 kW 
~Áudio: 0,1 kW 
-Relação Vídeo/Áudio: 1011 
3.4 Atenuação mínima da faixa lateral re· 

si dual 
-FC -1,25 MHz ~- 21 dB 
-FC- 3,58 MBz ~- 45 dB 
3.5 Canal de áõtfiO-
- Capacidade de modulação FM = desvio 

de + - 25 KHz; desvio a' + 4 dB produz 
25 K.Hz de desvio 
'---Pré-ênfase = 75 us + - 7,5 us 

3.6 Vídeo 
-Nível de ruídos AM = s/ condições de 

,instruniental 
- Disto~çáo linear (amplitude - freqüên-

cia): 
FC-125MHz~"-21dB 
FC-0,75MHz;, "-3dB" 
FC~ OdB 
FC+ o;7MHz ~ -0,1 dB 
FC + 1,25 MHz ~- 0,4 dB 
FC + 3,58 MHz ~ - 0,1 dB 
FC + 4,18 MHz ~ + 0,5 dB 
FC +4,5MHz ~OdB 
-RetardO de grupo = slcondições de ins~ 

triJ.ine:ãtal 
-Resposta a transiente (pulso 2T): Over· 

shoot = + - 5% com modulação entre 50 
a 70% - - -

-Respo_sta de barra (onda quadrada): en· 
tre 50 Hz- e 15 KHz menor do que 2% da 
máxima amplitude 

-Distorção não linear (ganho e fase defe-
rencial): 

Ganho diferencial = 7% 
Fase diferencial = + - 29 
-Variação de potência de saída (transição 

do branco ao preto): melhor do que 0,5 dB 
-Estabilidade de nível .de apagamento 

(transição do branco ao preto): não consta· 
tada alteração no nível de apagamento entre 
as transições do branco ao preto 

3.7 Áudio 
-Níveis de ruídos AM e FM 
ruído AM ~ - 60 dB 
ruído FM ~ - 55 dB 
-:-R~9sta amplitude x freqüência 

f(Hz)dB 
100-0,8 
400- 0,8 
1 K- O 
l,SK+ 0,8 
3 K+ 3,8 
6K+ 8,5 
!O K+ 12,6 
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12K+ 14,0 
15 K+ 16,0 

- 'DiStorç!o hannônica 
Entre 30 e 15 KHz menor que 0,8% a 25 

KHz de desvio menor que 1,2% com desvio 
de 40KHz. 

3.8 Outros parâmetros: 
-Máxima potência de saída de vídeo 

1,1 kW 
- Freqüência vídeo atual = 21 1,23904 

MHz = (canal 13-) 
- Freqüência áudio atual = 215,73904 

MHz 
-Tempo de aquecimento menor que 4 

min 
-Nível de entrada = 1 ,O V pico a pico 
- Freqüência da subportadora de cor 

3,575.618 MHz 
-Modulador de áudio e vídeo t'em FI 
-Nível de entrada de áudio == + 4 dBm 

a 600 OHMS balanceado 
3.9 Instrumentos Utilizados 
-Mala Tektronix TM 515 
-Analisador de espestro Sony- Tektro-

nix 1401A 
- Insertion Test Signal Generator -

148M -PAL Tektronix 
-Sideband adaptar 1405- Tektronix 
-Medidor de ruído e distorção - Amber 

modelo 3501 
- Vectorscope- PAL..:.... 522 A- Tek

tronix 
-Monitor de forma de onda - 1482R 

-Tektronix 
-Demodulador de TV -14501 - Tek-

tronix 

10. Declaraç§.o do Profissional 

Declaro serem verdadeiras todas as infor
mações constantes deste laudo, obtidas me
diante ensaio por mim rea_liz~da pessoalmen
te, no transmissor a que se refere. O presente 
Laudo consta de 5 folhas numeradas e rubri
cadas ·com a rubrica de que faço uso. 

Porto Alegre, 9-6-88. -Celso Fllippfni
CREA N•: 35.489 

11. Parecer Conclusivo 

Certifico que o trarisiniSsor de TcileviSão, 
a que se refere este laudo de ensaio na data 
que foi realizado, atendia às Normas Técnicas 
vigentes. -

Porto Alegre, 18-7-88-Fernando Antonio 
Fernandes Ferreira- CPF: 199.867.180-15 
- CREA N': 25.404/8'. 

(À Comissão de Edacação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N9 23,· DE 1990 

(N• 145/89, na CW:napa dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Melodia-Sistema CapeUnhense de Ra· 
diodlfusão Ltda., para ·explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Ca
peUnba, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica aptovada a outorga ~e per

missão à Melodia-Sistema Capelinhense de 

Radiodifusa:o Ltda., para explorar,'pelo pra
~o de 10 {dez) anos, na cidade de Capelinha, 
Estado de Minas Gerais, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifUsão sonora em 

freqüência modulada, constante de Portaria 
n" 095, de 19 de julho de 1989. 

Art. 29 Este decr~to legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

:. I 

MENSAGEM ri' 369, DE 
1989 

Ro• t:.r.o• 4o artigo 4~1 ,inc:L•~ x:n:, ~1na4o 
- S lQ 4o art:J.go '2231' 4a conati~u:Lcio :r.c!a,ral, Unho • 
bQDra 4a ,.ut..t..r. i apnacia.,;:io 4o .eongree.o Jlac1ona,J., 

aCOIJpanhadÕ:I da_ txpodçio o!lle !lotivo~ 4o Se~:~hor a:Lnbtro 4• 
Zat..4o 4&• CO.W:..icacã:aa, o ato eor:.atante ola Port..ria nQ 0!15, 

.S. U .S. 'Julho cte US', publicado no Diirio Oficial ola trl!i.iio 
do .Sia 21 4il julho 4e Ulf1 • que •Óv.~a poJnobalo i 
JmLOilÍA•S:IS~ _ CAl'KI.DtBEN~ DE IWliOJ)l:I'USXO LtDJI.• _- para 
.uplorar, pelo F•zo 4a 10 (daJI} UIO&, - ltiJ:aito ,.da 
exc1qiVio!llade, earviço de ra4iocUfu•lo· aMJOJ:a B C"aqtl.iincia 
.oclulad·~). na cÍ4ade da capelinha, Eata4o o!lla Mina• Gera'la•. 

Jl:rl'oSiçlo D! ll:lfiTOS 11'1 085/89-'CII, IIZ 21 11:1 JULIJ) III: 1989, 
-110 Dlf11:lJI IIII'Ift~ ·DZ I!Wm:l ll.&a: COJIJIIOAO'D 

Da eonfo~dllde co. •• at.x"ibuiça;.a l•g•h • n1 

~-:ni~rit:!1 ~;-'~ig':a~ =-v~~:1rf~l==~n~ :.:-llb!!~ 
X:o ea~U:::;~~ii:S~o ·~o~ ·á:.~~cio. .,4ulaob., na c14&di 

2. •o PJ;azo eat:&J:>.lecido pela lei, aoorl)lu apen .. 
a ICLODU • IIIIS'SMA CAPELINID!US!: CE ltAMOMP'USJ.O L!'DI.. 

J, ~tido o ... ~mto ., .-..- doa &vio'• OOlilll'!!: 
t.nt .. ""'te M1n1atido, .. oanolu.;;iu lor- no aMdl5o * ,P,"';, 
aab o. upecto. tlcn:Loo • jar.tcUoo, a -t14a.S. propo~~~ente •• 
·tida• b exi.g'lnc1•• do ll:cUUl a - r.quia:Ltoa ta la91•laçiõ 
•IIP'CS:t.iea da -".&o41flllllío. 

4. 111••••• opn&çâ.a, I. Yiâta 4a ..ntJ.d.adto qua " 
bdi:Llltov. (quadrO anexo) I. •••cuç;o do aaJ:Ylço objetQ ~ adi 
tal., teMo >11. tionra de e.ncaat.nhar o •••unto I ela.,a4a cxmaillaa 
9io 4llr Vo•aa kcellnoi&, en~cencSo •• 4i.<Jr!• 4• evJ.ar ., eaã fn•.-o Nacional a anexa portaria de, p.and.aaao. o ato .S. Olltol!' 

~·=-=g~~o·,&=~~ :!~o=1=• ~~~!r~teroe~~ã· 
'aruvo 2.2J~ 4a con•Utu1çio. · 

........ ~ .. :.-.. 7..~ 7C~ p~ .. 
/ f a) AMO.IIO C.dlOS •.w.IUJiJI 

- ..... 095 ,el9 •. .ro:r.no 
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:I - OUtorwar pond .. io.à JoELOoil.- Sl:STEKA 'Ol>Et.INHENSE DI!: 

::~~~~:1~1~:i! r •::~~~ 'a:-~~.J~~~L, 1~oi:::} .:n~ Í,req~ 
ciã IIOdulada, na. e:l.clade de C.polinha,· .Z.taclo de Minas C.:roJ.a. -

. XX -·A pend .. io -ora out.ors•d• ro!l'llr-.. -1. pelo eõdigo llr .. .t. 
~1ro .S. or.leco-.UZ:J:!,c:a,.,õ.a, 'leh aubaeqtwntaa, ~quJ..aentoll e ClbJ;".tv! 
çoes -•uaid.aa pela out:or'IJ&d.a - aua p~poata. 

ENTIWlEIIiDMNSTRADOAEI-sdclos MAJOAFr.iRIOS 

l'tá:'?A-!~ C!Pp.IIIHEUBZ DE JtADIODl:PC@ 

lflo:o4- zYarilto co:r4.tro. IA) 

:::~~~l::nJ::!n!!• .s~;I;:airedo 

l. hrvlo;o 
2. Lo"C&f 
3. c.aal 
"· Clua• :: ;:~~;:! :!n}:!~~=!to 

o. •e<~rdo. Cl•bor•-h o l!dl1tal HIIHCttvo, ·nu 
I:VQI!tcO•• ac:1aa pri)I)O.eta. 

Ia.d•flro. Aouard•-•• IIOVa oPGrtwrtdad•. III •Sil d.v•rã 
•c:-untc:.r ao 1at•r•-•do, -do houv.r. 

kaa!lla-Dr, 

I!I - ~ata penoiaaão aOliiOIItnU p:<'odu:d.ri. at'o:l.t:oa lega:!.& ap6. 

:;!:;.~!i~& ~c:-Ji:~ão~aciona.l, na fo~ do art::l.'iQ 223, par.&.<;trafo 

:Z:V- l!:at.a Portaria entra •• ov:l.vor .na data de aa.a publicllÇio • 

....... ....... ~:::: J•· : ;! ii ~rllf IE ... ,. ...... , ·-- rlaa .... w .... 

~~~ •• .... 

X 
X 
X 

:. ;; ->a -...... Naela~~oala ; t~ 1- .. " " • ·~ 
.... ... L 

X ·x • - - - 100 100 'I " .. ~ ... "" X - - - - -x. - - - - -

rbiTAL N2 · 311) /8I·CH 

I'ÚaucADO NO 0.0. oE.DJ?i~, . 

~ 
lhtcabt .. nto de propg11t'_,111 pua a ueciut;ao • eXPloraçao d• ••rvlo;o ã 
n.dlod1tual.o ao11ora •• fr•ql.ilncla IIOdulada. 1M ctdade, de Ca"Unba, 
Eatado de Mlnea C.f&la. 

O KINISTIO l)l: E.rlll:IO DAI COMIIflCAÇGU, tendo ea vt•t• O 
d1apaato no art1oo 12 do Decr•to n2 10.S61, d• &,de .. to de 1972, • 
de ..:ardo coa ae nora•• ••t•~1•c1du no ll•qu1aaento doa IJ•rovicoa d• 

11.d10dlfua•a .ca VIQor, torJM Pllbhco <1\1•• tran8corndoa 4.5 (qtu1r•11t• 
e •anc:o) dha, eõntadoa do ~na ••oulat• fiO da pubUc•clo dff&le 
tdi.tal no DlólrlO Ot'1c1al da Un.tl.o, ea_t•r_a r,ec:ebendo pelo llr&to d• 15 
(qulnzel da11.· J>rOl'Oataa para .a u•cuclo e •~~:ploracl.o d• .aerv1ço de 
radl.o.c!Hualo 11011ora, .c011· •• c•r•c:t•r:Catlc•• • condtcG•• cru• •• 
••ou••= 

1. s•rv1co 
z. Loc•l 
3. a-nal 
4. Ct.a .. 
S. -C.Ip!.tal )idnt.o •n<c~ido 
6; lloro&ri~ d• fuac:l.o~nto 

J'llEQUlNCIA KOOOLJt.DA 
Cap•l I. Ilha-tiO 
ZS7 uos.l Mt) 
c 
100 (dua•ntalll ttVa 
Iha'U•do 

A& d .. u. condl.çll•• a •• t. ldltal l:aa•• part• do proc:e•eo 
'lU• lhe d•11 or10•• e encontru-•• a d1SP011\çlo doa tn.ter• .. adoa ·IM 
otr•tor1• R•o1onal do DEX'I'EL, •• lelo Rorhont•-ttG, al.tuada na aua 
'ti.Qiraa, 17711, ondo' ae11a r~t~~re .. nt.antea l•<raia deverl.o •ntr•Mr 
auaa propoat••· 

lr••Uh-DF, 03 d• outUbro de 191111. 

CONDIÇÕES DE EDITAL PARA 
EXECUÇÃ_OE 

EXPLORAÇÃO DO SERVIÇo
·DE RADIODIFUSÃO 

rão, por seu representante legal, apresentar 
ruas ·propostas durante o horário de expe

---Eiiente, ria Diretoria Regional do Deni:el em 
Belo Horizonte, situada n~ Rua Timbiras, 
1778. 

2.1.1 - no requerimento deverá constar o 
endet:eço para correspondência. 

2.2-Atos constitutivos e ãlterações sub· 
seqüentes, com as respectivas comprovações 
de registro ou arquivamento na repartição 
competente: 

1 - Entrega das Propostas 
As entidades interessadas na execução e 

. exploração do serviço de radiodifusão deve-

2 - Documentos Relativos à Entidade: 
2.1 cc-Requerimento dirigido ao Ministro 

das Comunicações: 
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2.2.1 -dos atas constitutivos das socieda
des deverão cOnstar disposftivos declarand_o 
expressamente que: 

2.2.1.1 -as cotas ou açóesrepresentarivas 
do capital social são inalienáveis e inc:J.ucio· 
náveis a estrangeiros ou pf:Ssoas jurídicas; 

2.2.1.2- nenhuma alteração contratual 
ou estatutária-poderá ser realizada sem a pré
via autorização do Ministério das Comuni· 
.cações; 

2.2.1.3- os administradores deverão ser 
brasileiros natos e a investidura nos cargos 
somente poderá ocorrer depois de terem sido 
aprovados pelo Ministério das Comonica
ções; 

2.2.2- No estatuto de Fundação deverá 
constar dispositivos relativos~ apenas, aos su· 
bitens 22.1.2 e 2.2.L3 ... ; -

2.2.3 -As sociedades anónimas ainda não 
executantes do serviço de radiodifusão deve
rão apresentar, juntO Cóm- seu -estatuto, o, 
quadro,societário atualizado constando o m1· 
mero, o valor e o tipo das ações de cada 
sócio. 

2.3- Comprovame-de que obteve assenti
mento prévio do Conselho de segurança Na-. 
cional, se a sede do município, objeto do 
Edital, estiver localizada dentro dos limites 
da faixa da Fronteíra: -

2.3 .1 - ficam dispensadas da apresentação 
do documento de que trata o item anterior, 
as entidades já executantes de qualquer tipo 
de serviço de radiodifusão na Faixa de Fron
teira, devendo, entretanto, informar na pro-
posta essa situação; 

2.3.2....:.... as entidades já concessioná
rias/permissionárias que, pela primeira vez 
pretenderem executar serviço de radiodifu· 
são na faixa de Fronteira, deverão providen
ciar a adaptação de seus atas constitutivos 
às disposições do.Decreto n" 85.064, de 26 
de agosto de 1980, a fim de_obeterem, através 
do Dentei, o assentimento de que trata o 
item 2.3.; 

2.3.3- as entidades que, para registrar ou 
arquivar- seus a tos constitutivos necessitem 
do assentimento do Conselho de Segurança 
Nacional, mencionado no item 2.3, deverão 
providenciar este documento, através _do 
Dentei, bem como o conseqüente registro ou 
arquivamento dos mesmos, antes da data preM 
vista para a entrega da proposta. 

2.4- Relação Anual de Informações So
ciais (RAIS), como prova de cumprimento 
da legislação trabalhista referente â obser
vância da porporcionalidade de brasileiros na 
entidade. 

2.5 - Certidão de quitação de tributos fe
derais, exceto quando se trata de microem
prf'$a: 

2.5.1- os documentos enumerados nos 
itens 2.4 e 2.5 não precisarão ser apres-en
tados pelas entidades que não tenham ainda 
iniciado suas atividades. 

2.6 -Declaração firmada pelos a-dminis
tradores. conforme Anexo L 

3 -Documentos Relativos a Cada ·Cotista 
OJ! Adc:mJsta: 

3.1 - Prova da condição de brasileiro, fei· 
~a. mediante apresentação de qualquer um dos 

seguintes documentos; certidão de nascimcn· 
to ou casamento, certificado de reservista. 
titulo de eleitor. carteir"a profissional ou de 
identidade ou comprovante _de naturalização, 
ou de reconhecimento de igualdade de direi
tos civis. para os portugueses: 

3.1.1- fica dispensadO da apresentação 
da prova de que trata o item acima. quem 
pertencer ao quadro societário da entidade 
excutante de serviço de radiodifusão . 

3.2- Ficha de Cadasúanlento - Fonnu· 
Iário DNT-14& (Anexo II). em 3 (três) vias, 
para os sócios que detem 5% (cinco por ceR
to) ou mais. das cotas ou ações represen
tativas do capital social: 

4-Documentos Relativos a Cad" ~dmi· 
nistrador: -
~ 4.1- Prova da condição de brasileiro naM 
to, mediante apresentação de qualquer um 
dos seguintes documentos: certidão de nasci
mento ou (;:-asamento, certificado de reser
vista, título de eleitoi'. carteira profissional 
ou de identidade: 

4.1.I _:__ ffCa dispensado da apresentação 
da prova de que trata o item anterior, quem 
pertencer ao quadro diretivo da entidade já 
executante do serviço de radiodifusão. 
4.2_~ Certidão dos Cartórios Distribuido

res Cíveis, Criminais e PrOtestos de. Títulos, 
dos locai!'_ de residência rios últimos 5 (cinco) 
anos, bem assim das localidades onde exerça 
ou haja exercido, no mesmo período, ativi
dades econômicas, como administrador. 

4.3- Prova de cumprimento das obriga
ções eleitorais, mediante cei-tidão fornecida 
pela Justiça Eleitoral. _ 

4.4 -Declaração assinada por todos os di
rigentes, conforme Anexo III. 

4.5- Ficha de Cadastramento ..:.___Formo· 
lário DNT-148. em 3 (três) vias: 

4.5.1-os documentos a que se referem 
os itens 4. I e 4.5 não precisarão ser apresen~ 
tados pelos dirigentes que integrarri o quadro 
societário da entidade, uma vez que a apre
&entação dos mesmos será feita atendendo 
os itens 3.1 e 3.2. 

4.6-Todos documentos, com exceção 
dos que tenham validade predeterminada e 
dos comprovantes de nacionalidade, deverão 
ser firmados. expedidos ou revalidados em 
data não superior a 60 (sessenta) dias de sua 
apresentação. 

5 -Demonstração de recUrsos Técnicos. 
A demonstração dos recursos técnicos a 

que se refere o n" 5 do item I do art. 14 
do Regulamento dos _Serviços de Radiodi
fusão, com a redação dada pelo Decreto n\' 
91.837/85, deverá ser feita mediante indica
ção das características do transmissor e do 
sistema iiradiante- (anexo IV) que a entidade 
pretende utilizar nas suas instalações, com· 
preeridendo: fabricante, tipo e modelo destes 
equipamentos: 
6- Capital mínimo exigido para o em• 

preendimento: 
6.1- O capital mínimo exigido para. O em

preendimento de que trata a alínea c, § 1• 
do art. 11 do Regulamento dos serviços de 
RadiodifU-SãO, com a redação dada pelo De
creto 09 91.837/85, é calculado em função da 

poténcia ou, no caso de FM. da classe 'da 
estação, conforme tabelã- abaixo, fixada pela 
~ortaria MC n~ 316, de 11 de novembro de 
19R5. 

Estações de radiodifusão sonora em onda 
média, onda curta e onda tropical 

6.1.1-estações de potência até 500 W. 
exclusivo 100 (cem) vezes o maior Valor de 
Referência; 

6.1.2- stações de potência compreendi
da entre 500 W. inclusive, e lKW, inclusive 
- 200 (duzentas) vezes o maior Valor de 
Referência;- · - - - -

6. 1.3-"estações de potência compreendi~ 
da entre lKW, exclusive, e 5KW, inclusive 
-500 (qUinhentas) vezes· o maior Valor de 
Referência; 

6.4.4-estações de poténcia compreendi
da entre 5 KW. exclusive, 10KW, inclusive 
- IO (mil) v~zes o maior Valor de Refe· 
rência; 

6.1.5- estações de potência compreendi
da entre lOkW, exclusive, e 25KW inclusiVe 
-2500.(duas mil-e" quinhentas) vezes o maior 
Valor ReferênCia; 

6.(6- estações de potência compreéndi- -
da entre 25KW. exclusive, e 50 KW, inclusive 

. -5000 (cinco nlil) vezes maior o Valor Refe· 
rénc~a; -

6.1.7 _-Estações de potência superiOr a 50 
KW - -7000 (sete mil) vezes maior o Valor 
Referência; 

Estações de radiodifusão sonora em fre
quência modulada FM 

6.1.8-estações_ç:Jasse_"C::'' ...--100 _(c~rt:~) 
vezes o maior Val\)r de Referência; 

6.1.9 ....... estações classe .. B" -200 (duzen
tas) cvezes o:maior Valor de Referência; 

6.1.10-estações classe "A" -500 (qui
nhentas) vezes o maior Valor de Referência; 

6.1.11- estações classe "Especial" -
lOOO(mil) vezes o maiorValorde Referêndã; 

Esta_ções de radiOdifusão de _sons e iiltagens 
(televiSão) -

6.1.I2-estações de potênCia <ité 2 KW, 
exclusi_ve 1500 (mil e quinhentas) vezes o 
maior Valor de Referência; 

6.1.13- estações de potência compreen~ 
dida entre 2KW, inclusive e 10-KW, exclusive 
-2500 (duas mil e quinhentas) vezes o maior 
Valor deReferência; 

6.1.14-Estações de potência compreen· 
dida entre 10 KW, inclusive e 25 KW, exclu
sive- 5000 (cinco mil) veZes o maior Valor 
de· Referência. 

6.1.15 -Estações de potência igual ou su· 
perior a 2S kW -7.500 (sete mil e quinhen
tas) vezes o Maior Valor de Referêncía. 

6.2 -Os valores estabelecidos na mencio
nada Portaria MC fi9 316/85, referem-se a ca
da nova concessão ou permissão pretendida, 
~nsiderada is_oladamente, e o valo:r de refe
rência, a ser co-nsiderãdo para o cálculo, é 
o vigente na data da publicação do Edital. 

7 - A demonstração de disponibilidade de 
recursos f'manceiros poderá ser feita da se~ 
guinte ·forma: 

7.1 -No caso de entidade ainda não exe
cutante do serviço Qe radiodifusão; 
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7.1.1-,-QliaridO O capital social da-enti
dade for igual ou superio~ ao valor do capital 
mínimo exigido para o empreendimento e es
tiver totalmente integralizado ou prevista, 
nos atas constitutivos,~ a integraliz:açãÕ até 
a data de entrada em funcionamento da esta
ção: 

7.1.1.1- prova de depósito, em banco ou 
outra instituição financeira, de, no mínimo, -
50% (cinqüenta por Cento) do_ vàlor corres~ 
pendente ao capital exigido para o empreen-
dimento; __ . --

Observação: se a entidade participar de 
mais de um Edital deverá, para cada um de
les, apresentar, além dq depósito de 50% 
( cinqüenta por cento) do capital, minuta de 
alteração dos atas constitutivos onde conste 
o aumento do capital social de mais o valor 
do capital mínimo exigido para cada um dos 
serviços pretendidos; _ 

7 .1.2- Quando o capital social for inferior 
ao capital mínimo exigido para o empreen
dimento ou for igual ou superior, m~s não 
estiver totalmente integralizado, nem previs
ta a sua integralização até a data do início 
de funcionamento da ~stação: 

7.1.2.1- prova de depósito, em banco ou 
outra instituição financeira, de, no mínimo, 
50% ( cinqüenta por cento) do valor corres
pondente ao capital exigido para o empreen
dimento; 

7.1.2.2-demonstraçáo de disponibilida
de de crédito bancário ou de garantia de fi
nanciamento, feita através de documentos 
fornecidos pelas instituições próprias oU de 
fina_nciament~ concedido pelo fabricante dos 
equipamentos, de forma a completar o valor 
do capital mencionado no subitem anterior, 
até atingir, no mínimo, o total do capital exi
gido para o empreendimento. 

7.2- No caso de entidade executante do 
serviço-de radiodifuSãO: 

7 .2.1-Quando o capital social totalmente 
integralizado for iguar ou superiOr à s-oinã 
dos valores fiXados na Portaria MC n9 316/85, 
para cada um de seus serviços, acrescida da 
quantia exigida para o n_~~~m~ndiriten· 
to, a entidade fica isenta da demonstração 
de disponibilidade de recursos financeiros; 

7 .2.2 - Quãndo o capitaf social for inferior 
ao capital mínimo exigido para o empreen
dimento (escolher, uma das opções abaixo 
indicadas): 

Primeira: a) prova de depósito, em b3.n~ 
ou em outra instituição financeira, de, no mí
nimo 50% (cinqüenta por cêntci) dO vàlor 
correspondente do capital exigido para novo 
empreendimento; 

b) minuta de alteração dos atos constitu· 
tivos para elevação do_ capital social, a ser 
aumentado de mais o valor necessário para 
o novo empreendimento, na qual conste que 
a sua integralização total será efetivada até 
a data prevista Para a entrada em funciona-
mento da estação; - -

Segunda: a) prova de'dep6sitri, em bailco 
ou outra instituição finaiiceira, de, rio míni
mo, 50% (cinqüenta porâflto) do valor cor
respondente ao capital exigido para o novo 
empreendimento; 

bf demonstração de disponibilidade de 
crédito bancário ou de garantia de financia
mento, feita através de documentos forne
cidos pelas instituições próprias ou de finan
ciamento concedido pelo fabricante dos equi· 
pamentos, de forma a completar o valor do 
capital mencionado no subitem anterior, até 
atingir, no mínimo, o total do capital eXigidO 
para:-o empreendimento. 

7.3- Sendo a proponente uma fundação, 
executante do serviço de radiodifusão ou não, 
a comprovação dos recursos poderá ser feita 
de uma das seguintes maneiras: 

Primeira: a) prova de depósito, em banco 
ou outra iri.stituição finailceiia de, no mínimo, 
50% (cinqUenta por cento) do valor corres
pondente ao capital exigido para o empreen-
dimento e, _ _ 

b) demonstração de disponibilidade de 
créditõ -bancário ou de garantia de financia
menta, fdta através de documentos forne· 
cidos pelas institUiÇõeS próprias ou de finan· · 
ciamento concedido pelo fabriCante dos equi
pamentos, ou através de outros meios que 
demonstrem a complementação do valor to· 
tal- do capital exigido para o empreendimen
to. 

--Segunda: _prova de depósito, em banco ou 
outra institUição financeira, do total do valor 
corres-pondente ao capital exigido para o em· 
preendimento, 

7.4-0s-financiamentos com os fabrican
tes dos equipamentos ou com estabelecimen
tos de crédito nacionais não poderão ser con
tratados por praZo superior a-IO (dez) anos. 

8 - Quadro complementar à proposta 
8.1 -A entidade deverá _apresentar, em 

comPlementação à sua proposta, o quadro 
(Anexo V), para os fins das alíneas a, b, c,. 
d, e e fdo § 19 do artigo 16, do Regulamento 
dos_Serviços de Radiodifusão, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n~ 91.837, de· 
25 de outubro de 1985, 

9 - Programação 
9.1- Para efeito de preenchimento dos 

itens 7 e 8 do Anexo V, constante do item 
anterior, a proponente: considerando o inte
resse nacional e a finalidade educativa e culw 
tural dQ. serviço de radiodifusão de_verá elabo
rar seus programas informativos, educativos 
(e ao vivo), bem como a-publicidade comer_
cial e o servíço noticíoso, de formà.· a contri
buir para o desenvolvimento da Nação, atra
vés do aPerfeiçoamento integral do homem 
brasileiro, observando, entre outros, os se
guintes critérios: 

9.1.1-preferência a temas, autores e in
térpretes nacionais, a fim de incentivar a cria· 
tividade do homem brasileiro e o desenvol
vimento das empresas produtoras nacionais, 
com a conseqüente àmpliação do mercado 
de trabalho ligado a todas as atividades artís
ticas; 

9.1.2- respeito 'às diferenciações regio
nais da c'ultura brasileira, procurando relacio
ná-las em seu próprio contexto; 

9.1.3-manutenção de elevado sentido 
ético, morai e Cívico; 

9.1.4 -fidedignidade da informação e ob
servância, na publicidade, de princfpios éti· 

cos indispensáVeis à proteção do púbHco e 
do consumidor. 

10 - Disposições finais 
10.1- Os documentos deverão ser apre

sentados, preferencíalmente, em originais le
gíveis facultada: a reprodução fotostática des
de que as cópias sejam autenticadas e legí
veis; 

10.2 - A aceitação das propostas não im
plicará a obrigatoriedade da outorga, poden
do o Edital ser cancelacJo por interesse da 
Administração-, mediante ato do Ministro das 
Comuriicações Dos termos do artigo 12 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
sem que as proponentes tenham direito a 
qualquer reclamação ou indenização; 

10.3 - Constatada falta ou incorreção na 
documentação que acompanha a proposta, 
o Dentei poderá conceder um prazo de até 
15 dias à proponente para supri-la; 
_ 10.3.1-Nos Estados do Amazonas, 
Acre, Pará, Rondônia-e nos Territórios do 
Amapá e Roraima, à exceção das capitais 
dos citados Estados, o prazo poderá ser de 
até 30 dias, a critério do Dentei; 

10.3.2- Quando o Edital se referir a uma 
localidade situada na Faixa de Fronteira, e, 
para o cumprimento da exigência for neces
sário o assentimento prévio do Conselho de 
Segurança Nacioilal, o prazô poderá ser de 
ªté 30_dias, a critério do Dentei. 

10.4- O Ministro de Estado das Com uni· 
caçóes poderá autorizar a jüntada de docu
mentos ao processo das proponentes e deter
minar seu reestudo. 

10.5- O Miriistio de ÉstadO das Com uni· 
caçóes reserva-se a faculdade de, verificada 
a conveniência e, havendo possibilidade téc
nica, outorgar permissão a mais de uma pro
ponente dentre as que atenderem ãs presen
tes condições. 

ANEXO! 
Declaração 

O(s) abaixo assinado(s), representante(s) 
legal (is) 
da--------------------------
declara(m) que: 

a) não possui a entidade autorização para 
explorar o mesmo tipo de serviço no muni
cfpio ou de 

e que não excederá os limites fixados no arti
go 12 do Decreto-Lei n9 236, de 28 de feve· 
reiro de 1967. caso venha a ser contemplada 
com a outorga; 

b) nenhum sócio integra o quadro socie
tário de outra executante do mesmo tipo de 
serviço de radiodifusão, no município de 

nem de outras empresas de radiodifusão, em 
municípios diversos, em excesso aos lín:útes 
fixados no artigo 12 do Decreto~Lei n9 236, 
de 28 de fevereiro de 1967. mesmo que a 
pretendente venh:ct. a ser contemplada com 

..a_ outorga. 

(local) (data) 
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ANEXO IV ANEXO III 
Declaração 

O(s) abaixo assínado(s), dirigente(s) 

de 1967, mesmo que a proponente venha·a 
ser contemplada com a outorga; 

b) não está(ão) no exercfcio do mandato 
eletivo que lhe(s) assegure imunidade parla
mentar, nem exerce (m) cargo de supervisão 
ou assessoramento :na Administração Públi
ca, do qual decorra foro especiaL 

Demonstração de Recursos Técnicos 

1 -Transmissor principal 
da _ , declara(m) que: 

a) não participa(m) da direção de outra 
entidade executante do mesmo tipo de servi
ço de radiodifusão no municfpio de (muni
cípio a que refere o Edital), nem de outras 
empresas de radiodifusão, em municípios di
versos, em excesso aos limites fixados no art. 
12 do Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro 

(local) 

(data) 
(assinatura de todos os dirigentes) 

ANE~O V 

tt?,ADMINISTRAOORES (NATURAIS ou DOMICILIADOS) 
(PRECNCHEA I OU2 COHf'ORI.lE O CASO- t:UNCA ANBOS F'ARA A 

UA PESSOA ) 

:lâ) SÓCIOS COIJ MAIS DE 5% DO CAPITAL (NATURAIS OU 
DOMICILIADOS l SE NECESSÁRIO USAR O VERSO . 

-. 
Nt:S~ 

. 
~ 

g~ 
( PRE~ttCHEA I OU 2 CONFOftME O CASO- tiUMCA AMOOS PARA A UES ... A ~o 

PEsSoA . • :•a 

1.1 -fabricante: 
1.2- tipo e/ou modelo: 
2 - Transmi~or ·auxíliar 
2.1 -fabricante: 
2.2- tipo e/ou modelo: 
3.- Sistemà irràdiante 
3.1-fabricante: 
3.2- tipo e/ou modelo: 

. 

~~- REGIÃ~~q% 
-

~t:t{PIO DO 
EDITAL EDITA ' ---· -

NAT. DOM. NAT. DOM, 

21 REGrÃd~oo í~UNICIPIO DO 
EDITAL EDITAL 

NAT. DOM. NAT. DOM. 

I 
' 
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-
,~A ENTIDADE POSSUI OUT ljA OUTORGA NA MESMA LOCA LIDA- SIM 

~ 

TIFO DE SERVIÇO . tl AO 
OE ? 

;t»tiOMES OOS SÓCIO$ INTEG[lANTES DO QUADRO SOCIETÁRIO DA PROPOtlÍÜl-
TE E PERTENCEilTES A OUTRA COtlCESSIONÁRIA ou PERMISSIONARIA, r• A TIPO OE S~RVIÇO 
MESMA LOCALIDADE . ' 

SEUA!JO FEf.r1:RAL 
p ' ' I ". '_jz, l.,:i111•111t, o 
r.o.:;. •.•. ;i---'-? 

~~ n'. J.rr .. 
(1"" 7 

. - - J_. -- - -·'':.,'dJ:•r-
{))r:ot.tES DOS DIRETORES .INTEGRANTES DO QUADF<O DE OIRIGENl'ES DA PRO s~· ' TIPO OE ~ . PONEIITE E PERTENCEUTES AOS DE OUTRAS CONCeSSIONARIAS PERMISSIO-

NÁRIAS NA MESMA LOCALIDADE. . .. 

~EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: TRAilSMISSOR PRINCIPAL I~AClONAL ESTRANGEIRO 

TRANSMISSOR AUXILIAR NACIONAL ESTRANGEIRO 

SISTEMA IRRADIANTE NACIONAL ESTRANGJ!IBO 

®PERCENTUAL pE TEMPO DE PROGRAMAÇÃO DIÁRíA"'IiJlE FERENTE A TEf.tAS, 
AUTORES E INTERPRETES NACIONAIS. % 

(El:U;Ê"CIA LEGAL NOS PROGR~UA$ 01!! UÚSIC4 POPUlAR : .. dh!L!O O! 50o/., O! MÚSICA 
POr'L.ILAR tHUS1LEIRA.) 

~~TEMPO DESTINADO AO SE~VIÇO NOTICIOSO, DIARIAMENTE, E tA RELAÇÃO 
AO TOTAL DA PROGRAMAÇAO. % 

(EXIGÊNCIA LEGAL: l.t{ti!UO & 0!.:.) ·-· 

:~PRAZO DE APRESENTAÇÃO PROJETO OE 
IJ E SES 

APROVAÇAO DE LOCAIS. 
( llÁXIMO : G MESES l 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL \Seção II) Quinta-feira 3L 2663 

~----------------------------------------~-~~~-.' '{'1;} MESES 

I~PR/17.0 PAR/I ENTBADA EM FUNCIONAMENTO EM DEfllliTIVO DA ESTAÇÃO 
C UÂX:I!dO: 24 MESES I 

* r n J•dcro 

**rara os fins do disposto nestas condições, entende-se como Tempo 
de Programação Di:Íri~ de cndssora de naUoclifusíio o pcrjodo clc 
tempo de tr<J.nsnd5$'5o illintcJ~r.upto, c.o.mnrC'cndjdo.pntrc a. e.ntrnda 

110 ar da c::;taç::io~ coincj(.!cntc com o ir)!c.io de s:ua progrmnaçií6-.h.!,! 

bitunl c o término <.las trallsmissõc.s no pc-1·íodo:. coinci_<~c.r~~:. com 

o cncc rramcn to r..lQss a mcsnw p rog 1·:unação~ 

MC-Dentel 
RAD-SEAJ 
Processo n' 29000.007469/88-67 
Tendo em vista o disposto no Capítulo III 

do ManUal de Orientação Jurídica; aprovado 
pela Instrução- Interna n~ 4.981, de 2 de outu
bro de 1981, encaminhe~se o presente pro
cesso â Diretór1a Regíonal do Dentei em Belo 
Horizonte - MG, que, lhe fará apensação 
das propostas pertinentes e efetuará estudos. 

Brasíliá., 14 de outubro de 1988. ---:- Domigo 
Poty Gbabalgoity, Diretor da DivisãO. de Ra
diodifusão. 

MC-Dentel 
N• 2.106/Bf!E-5RAD 

23_de novembro de 1988 
Diretor da Diretoria Regional do Dentei 

em Belo Horizonte - Rua Timbiras, 1778 
Exm~' Sr. Prefeito, Municipal de Capelinha 
SOlicitação (faz) 

, Pelo presente, informamos _a V. Ex• que 
foi publicado no Diário Oficial da União de 
4- P,e outubro de 1988~ o Edital n~ 310/88, 
r~ferente à exploração do serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada nessa 
localidade. 

Outrossim, comunicamos que _o praz,o para 
entrega das propo-stas, nesta Diretoria, íns
truídas com a documentação exigida pelo 
Edital, terá início- nó dia .21 de __ novembro 
de 1988 e término a 5 ao "dezembro de 1988. 

Desta forma, solicitamOs a V. Ex', a genti· 
Ieza de divulgar o Edital n9 310/88 entre os 
órgãos da imprensa local e outros meios de 
comunicação. -

Cordialmente. - Adm.. Alberto Pinto Coe· 
Ibo Jlinior, Diretor Regional. 

------~~~~----~-, 
(lOCAL} 

Me-Dentei 

TERMO DE APENSAÇÃO 

Processo n~ 29000.007469/88 
A proposta entregue nesta Diretoria Re~ 

gional foi numerada da seguinte maneira: 
Proposta n~ 1 - Melodié!-Sistema Cape

linha de Radiodifusão Ltda._, apresentada em 
28 de nove_mbro/88, proto"colizada sob o n~ 
291()4:000711188. 

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 1988. 
Zilda Beatriz Silva ·de Campos Abreu, Chefe 
da Seção de Radiodifusão - DenteUBH. 

MC-Dentel 
Diretoria Regional de Belo Horizonte/MG 
Seção de Radiodifusão 
Setor Jurídico 
Processo n• 29000.007469/88 
Junto: 29104.000711188 
Assunto: Edital n~ 310188-FM em Capelí· 

nha!MG 

PARECER SRAD N• 162188 

Ementa: 

Convocação de interes_sados na execu
ção e exploração- do serviço de radiodi
fusão sonora em freqüéncia modulada 
na cidade de Capelinha- MG. 

Acorreu ·ao chamamento do Edital acima 
indicado: Melodia~Sistema Capelinha deRa~ 
diodifusão Ltda. 

A proponente Melodia~Sistema Capelinha 
de Radiodifusão Ltda. instruiu sua proposta 
com os seguintes documentos: 

FI. 1- requerimento dirigido ao Ministro 
das Comunicações; 

----'/ / __ 
(DA~A) 

Fls. 2 a 8 - atos constitutivos e eventuais 
alteraçóes com as respectivas comprovações 
de arquivamento ou registro na repartição 
competente; 

Fls. 5 e 7 -cláusulas exigidas pelas al{neas 
a, b e c do § !? do art. 14 do RSR; 

' ' FI. - certidão -d~ Quitação de "J:ributos 
Federais, quando for o caso; 

FL - relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS)_, _q!-'~~d.o for o caso;_ 

FI. 10-declafação firmada pelos adminis
tradores de que: a) não possui a entidade 
autorização para explorar o mesmo tipo de 

~.serviço, no munidpio onde se pretende insta~ 
lar a estação e qUe, não excederá. os _limites 

·fixados no art. 12 do Decreto-Lein~ 236,.de 
_4$ de fevereiro .d~ 1967, caso venha a ser 

__ cç>ntemplada com ~outorga; b) nenhum só-
-cio integra o quadro- societário de outra exe~ 
cutante do mesmo tipo de serviço de radiodi
fusão, no município onde se· pretende instaJar 

·a estação, nem de outras empresas de radiodi
fusão, em municípios diversos, em excesso 
aos limites fixados no art. 12 do Decreto-Lei 
n~ 236, de 28 de fevereiro de 1967, caso a 
pretendente venha a ser contemplada com 
a outorga; . . 

Fls. 27 e 28 - cComprovantes de que a 
entidade possui os recurSos financeiros exigi
dos para o empreendimento; 

Fl. -minuta de alteração contratual 
ou estatutária para a elevação do capital so
cial, a ser aumentado de mais o valor previsto 
para o novo serviço, quando for o caso; 

Fls. 24 a 26 - reciirSos técnicos: indicação 
dos equipamentos; 
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Fls. 34 a 35 - quadro complementar â 
proposta, conforme item 8 das Condições do 
Edital; 

FI. 20-prova de cumprimento das obriga
ções eleitorais dos diretorest 

de outras empresas de radiodifusão, em mu
nicípios diversos, em excesso aos limites fixa
dos no art. 12 do Decreto-Lei n~ 236/67, caso 
a proponente venha a ser c_ontemplada com 
a outorga e que não estão no exercício de 
mandato eletivo que_ lhes assegurem imuni
dade parlamentar, nem exercem cargo de su
pervisão ou assessoi'amento na Administra
ção Pública, do qual decorra foro especial. 

FI. -assentimento préviO do Conselho 
de Segurança Nacional, quando for o caso;. 

Fls. 14 e 17-certidão dos Cartórios Distri
buidores Cíveis~ Criminais e do de Protestos 
de Títulos dos diretores; 

Fls. 11 a 13 - prova de que os cotistas 
ou acionistas são brasileiros; 

FI. 11 -prova de que os diretores ou só
cios-gerentes são brasileiros natos; 

FI. 29 - declaração do~ diretores1 de que 
não partiCipam di-cfíreção âe outra entidade 
execUtante do mesmo tipo de- serviço de ra

- diodifusão a que se refere o edital, no muni
cípio onde se pretende instalar a estação, nem Quadro comparativo das proponentes 

Ql.loloORO CONPI'fto\Tl\10 Dolo$ PROPONENTU 

"""' KKUIOia. • IIS'fii:IQ. ~ J:l.tJIIIIL .. UDYODII"'Ua1() :t.'f!)A, 

1' -···--·-·-c__. •!• . . , 

~ Z'i'Ul:ITO CXIIID:HJIO ' ' ' ' • ,MMIIIJO DI: JQOI 011.1 ~ ' ' • 
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flt(IDinrsXo L'Z'D.\,, _1111. ql.l&t uaario 'todoa oa aóo~oa. n.. coM! 

qõ .. ••tt.pulad.u na cl-iu~a 12, t tio aoaento no a na;:Õel-,:< 

da aooiodnda, aando • lht8 axproll'ar.~~~anta vedado uoá-la oa 112, 

aóoloa ••trllnh91 à ..... , boll oo•O. *'" ava111, tlançaa, ~~~ 
noa a endoaaoa. suba1at1riÍ. a~o a r.aponaobil.Ldcda poaao~ 
do qua houvar indevi~nta eapr.a&do. .. _ 

A Sooladado terá ao.o obJtttvo prinolp-.1 

a pre,.tac:;,o de Sll!'Y:!.toa raJ,attvo ,;. ln•t.! 

laç.iio e exaouçio do r&d1od1tuaão ~onora ou 4• a KW a h·qtll , 

"ua a•rviçoa oorr.latoa a a1'1na, tata e~o ••r;otoo t:••c~·~ 

da r.údoa furlo1onal, ~·pattção ou :ratran .. •1aaio da 101111, ou· 

da .tnah da 1maa'"l a ao• da rad1od1tuaio, IIIIIPrl o<* tif,'\,l! 

dadn educativq, eulturah a 1ntomattva~, oiv1'U 1 pat:Li 

Ucas, b1111 eonio a 'lxplonoio do tmpr"ndl!llanto lll"d:tante a o.! 
tençio do Governo Feder:-a1 da concealllio ou pet'lllla:riic> naata ou 

ca outr:-aa 1ocaUd~u, tudo de aoor:'d~ 00111 a lelir laQio •.lP! 
dne .. xoeauladora tjla mat.rta. 

Par.crato pr:-1rn9f.r_or Oa ••rotlçoa dll rad1! 

dU'u11io tÔ• rtnlo.Ud•d• •ducat1Va a cultura~, .. ,~•o ,,,. uU. -!. 
P•otoa lntorsnattvoa • a •xploraQão co.•F-eial doe ae111a0a 11::!_ 

-nt• ••r:-• Pllt'llli.Udo na llllldlda 11111 que não lntertlll"il" no obj!, 

tlvo tlmdutontal da aooled&de. 

b) l'll'l!aito U 41t•l'tlnQaa,raatonaiaJ 

', c') Pl'Oaruu <III• contrlbuu poeltiv-nta 

para a tonu.cio ;ttoa', aór&l a ó!vf.ola dÔ pÚb11o'o' ouvintar 

d) proaruu qu1 via .. aapaoilllll•nta 

pr .. taQio d• .. rottQa• ao pÚbltoo"looaJ. 1 nalonal t 
a) proarMaa qua diVUlfUalll aoontao1Mntoa 

atna, aaportaa • aduoqio n,_ oontaxto raa1onal1 

t') proar'•u qua pr.tareno.S:U.ant• int!. 

a) ot~ .. rvlnota na pr<llt'MII'1iiio publ1ott! 1 

ria da lnt'oraqõu qu~ não tt.f..:i. ·o· a~ne~ ~Uao 'a aora.l, at"!! 

ta~ oontMI. u m.tol'idadea ocnatituldaa, ra111&Õea a O.l'lldoar 

h) aalar para q,ua eaJ ... praa•rot•doa oa 

prlnobioa da v•rdada a Ublrdad• da tntorciiiLQio ao pÚb1loci1 

1) lprat1rino1e pala pJ'Õ1~ ... 11io oid110ai! 

.,. vtaando o daaanvolviunto aootal de povo da re1iio 00111 

;nraa• na a&Úda• b1&1ana, qrioultura, artaa • trad1çêi•ir P!, 

pulara• I 
J) a eoo.ladada aantará a11. •uu trane,.l!. 

aÕ••· d1a:r1 ... anta, uaa "~ol•• da Emproaaoa", oo.o aarvtço 

da utllldada pÚbliO&f 

h) t1oa « dlapoatçiio cioa Ntnlat.rlca da 

!laÚbllea o horâroto nao•~a•rio pa~ a dltll•ii:o doa tt~au dt I_!! 

terna• aooial, 11duoat1vo a pÚbUooa. 

o:~-- na S4!1la Sooo:L&11 

A aoolodade telll 11ua aede provtaõrta n.ra 

Alto 'Rio B.r~U~eo, 78~. noata etdacl• do C! 

peltnl\&(MQ), podendo, todavia, abrir ou taahar nUala, aai!! 

e1u, auour11a1a a eaar1tÕ.rto• ea qualqullr parte do torrttÓ.rlo 

nacional. 

A Sooledade • .oon•U tulct. pol'· pruo lnd!. 

terwtn~do,- co. ln.lot_o ·.,..- at1v1dad.. no 

rUa do raalatrG d••t• no CartÓrio do ll:ll&ietro de 'l'huloe o 11.!!. 

cu.•nto• da Coaaroa d• CÇIIUnh.t.(Mrl), 

os. De Cw.\tal Soat.al 

o oap1tal aooial • da o .. i.ooo.ooo,oo 
,Hu. llltlhio dll on.raa.dc•), dtv1d1do •• lO{ 

du) qu!)t.a, no valol' unltÁJ:"lo da ozt 100,000,00 (oe•.•tl Or:!_ 

zado•), aaa:ta dl•tl'lbuld&a!' 

· H~o?d111o'a· Ev'!r:-!ato Col'dllli'O 04 quotu 

Antônio de J•w• du Ort.Qu 01 quota 

·Ivan otlaon f'. T.l&ualr•do 01 quota 

cd aoo.ooo,oo 
Cll 100,000,00 

o•S 100.000,00 

Par9raro prt .. tro· ~,a r.•pon•ab111clad• • 

doa aÔoio.a • Ullitada ao val.OE" do oap:ttai aoclal 

.- 'i>a~r9r:-ato "fUI\dO ~ 'rollo o oap1tal aochff 

.. ~. 1nt~tl'•,U .. do no ai:o da uatn.tu.r. dllat• 11 dapo•ttado n~ 

hnco _ d~ BruU: 8 ,.\, ·, ~in:t'• da Capal!~a(Ma), ~Õa o real!, 

tro doate no CartÔ:rio do R•at•ti"' da Tlt).l1oa a Doou• .. ntoll da!. 
tac~a. 

Pa:rÚ;l'ato t•ra•t~_~.&a nenhuaa hl~ta•• 

u quotaa aoolaia poderio a•l' &lian&du ou o.Uoionadaa dl.l'llta 

ou lndlrtt•ante a ••trencatro• ou P••- Jurl4tou. 

O capital •oola1 lntolal pod•l'oÍ ••r ·~~ 
· hdo 0011 reouraoa prÕprtoa doa oóo1o'a, ·~IIJ)ra qua nooaaa,ílrto, 

ree•alvando - a• &o• dlaaordan.tee o dtralto da r•tlrar•u• - •• 

da eoc1edade, e, r:-eaabara• auea partlotpaçÕe• noa tanr10a aat.! 

belacldoa na cliuaula <XI. 

w. oa e •• .,;, da 9uot.at 

Aa r:tUotu da llootadada.não podllr;:o aor C! 

dldú n•• tranatartdu a t11rcdroa ••• o 

p~vio ~a .. ntt•ento dC!.a d••&l• quot1atu, 01 quala t;• dl:re! 

to da pr.t•r;nota, A aonaoMinota doa aóotaa r••a.: "'a•ntea •!' 
r• J!_t1d11, obrtcatr:~ort._nta, no pl'Órp1o inatn•lllnto da altarqio 

oontratu•l. 

Pal'rílt!;t'G-prlll'lll~l'O - Aa quotu do abôio • 

r•tl ran.ta, •• tntar"a~a!l a ••1• da, ua aÓaio re•en .. o•nto, •!. 
r;o por •h• •dqulr1daa ~aa ,PN~PCJI'OÕ.a d• •uaa partloip&Qêiaa• 

na to~•Udacla do oapttal ooolal, 

PariÍ1ra!o ••;undo - oa aÓt~loa u pl'!M! 

ro lu1.ar, 11 •• aataa niio •• tntar-.••ara• pela~ tran~~ii:o, torá 

pr.terâno1a a •ot~i.•dada daeda que ••ta o :L"&Qa oo. fundoa dl~ 

po~!~1a a ... .:1tn~ii:o do capital .ootal. 

PaMÍBl'a.to taroatt'd - :Sa .n~nh~-- doa 1ÔOioa 

n .. • prÓprta aool•dada uure111 do d1r.ho d• pretorênola qua 

lh .. aii:o, ua•auradoa, d•oorrldoa 30(1:J'lnta) dt .... t!ca livre 

~Ódo r•tlranta para tl'anararl.r auu quotu a teroalroa, "'! 
lendo o 1natn~~~~anto da o•aalo da quotai davld_UI.-~ta arquivado 

a ~rbado no óraio e;q.apatanta ca.o prova pla~ da alter&Qio0 

do Contrato Soot&l. 

01. Da I!D!!i~GHbU1~ ~ Q!otaat 

Arl quotu aoolal.a oiio 110;ponhor.vo1a pa,.. 

p._. .. anto da diÍiblto partlou1ar doa aócfoa 

ou aau• hal'dalroa/euoaaaor.a. 
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01, Drt l'al.ea~ta. l"al.!mala Ga. ln~l'll!IF;D Cc'e 8Õàl.o: 

O :ralecilllflto, t:alênoia ou intar41çio de 

qualquer doa quotiataa não diaaolvari 

aocicldade, que cont1nuuá aoa oa d.e11a1a aóoioa, pa;.ndo - aa 

ao aÓc:io qua 11111 ret1ru ou ao1 hardllil'OU do uÓGlo pré-111o:rto ' 

11111 l2{doJ:e) preat~aQÕea manal.i& t au.:ea•1vu do taual valor, ! 
c~actdaa dt juro• a oorreção fiiOnetárte. lftataa condtçõ.. •• 

quotas do aóoio r.t1nnh GU prê-t•u>rto eerãG adqulridat,obea! 

vando • •• a t:~r.terênota, proporc1ona11dada e condiçÕea ••t! 
bdecid ... na oláuaula 07 dtata oontr .. to aoc1al. 

Parágraf'o Único - Oa haver.a do eÓolo r:!. 
tirante ou p~·IIIOI:"to, aerão.çur&doa .. balanço a ~Ir liY-:! 

tado por ooutão do ..,.nto. 

o aóoto c•r-nt. tari direito • uu. r:-t!. 
rad.- -naal a t:ltulo da proo-laboH, qua 

••r• :rixada ••-•trat..nta palo oonaan.o aaral. 

o nat'Dlóto aoo1al' colnoidtrá oali o ano 
o1v,U, findando ~ •a p&H tanto,a:'3Utri!! 

ta a um) da daaaabro da oat!a anb, quando •• prooadará a ~ b!' 

lMQD da Atlvo a r .. atwq a, ... ·poa1t1vo o H-ul'tado' '1' sará 

d1atr1buldo ontro a. aóotoa atá o U .. ita da 2~ (vinta por 

canto) • n .. proporo;Õa11 da au .. quotaa, decidindo ~ •• n-. ,!! 
portuntdada, a daat1nao;io a aar dada ao Haiantt do r .. lll Údo 

do a:~~:arêi!oto rindo, No cUo da ruultado na;at1vo aata aará. 

lavado à deb1 to da Conta Raaul tadoa a Aaortizu-. 

tz~ Da ~t:rw;ia da Soct..t.:~e: 

A adlllntatrao;ão doa naaóoioa aooiala, ~ 
G~..,. r.pra .. nt.oão da aootad&da ,Goi&pat! 

rá aaapra ,a naoaaaart .. anta, ao aóoio Hlooda•o• XvP'tato CO!.. 

dait"O, qua .podará C«tVVD~'outroa"aÓo1oa a/ou oonattt.tuir pr:g, 

cur&dorea, não pNvalaoando para a aooiedacla oa atoa pratic! 

doa que à auu rtnal1dad .. ••Jaa aatranhoa. O aóoio 1nol*b1do 

da adlltnlatraoii.o doa naaõotoa aoota:l.a tará a tunoão; da PH!! 

ta, dtapan.ado da oauçii.o. 

131. Da In\Oiaatt~ - Carp~t: !' 

A Adllin:l.atraçiio da aooiedada é oonatl tu! 
da axoluatvpanta de brta:l.ldro• natoa e 

e.\1.;.:) 1nveat1duraa noa oaf'lo• ae dario apÕa a aooiedada haver 

recebido eonl!oaaão. ou pat'laiaai.o pará axaoutar o aarvtço da 

raotodituaio e 10111ante Qcorrorá apÓa tero111 os aaua nOIHa •PI'!!. 

vadoa palo K1n:tatárto du Coaun.1caoõaa. 

14. no. E!!!roeedo! ok SGaln.&l: ___ _ 

O quadr"O da lllrapreaadoa da eooiad&da será• 

t'or~~~ado dt b:ru1la1l'Oa' nato• a natural! 

&ado•• aando qUt o• ,oarao• dt looutorea, redato:r•• • anaarr;!,' 

aadoa de 1n.atalaoõ .. e1át'r1qaa, •oaant• poderio ••r pnanob! 

lloa por bruiltir'DI 'nato•• 

15. Daa .Ut!!:!pÕ!! do C...tra.t:o SOOllll.t 

'!Ma•• qualqu•r alt.i-açii.o contratual, por 

.. no~ <,~.u& ••.'la,d.v.ri. raotbu• o pmto 

oon.&~nttatnto do Podtr J'Úblloo Conotdtntt '· a'ob ptna dt nul! 

dadt M•oluta. 

F1oa tll1 'tO o :tOl'O da c~ dot ~ 

Unha, E1tado dt ktnks OtriU.Do ~ 11111'1 
Jllr •• dÚV1d .. or11Nd.aa 11o preaantt 1natn.anto. 

Aoa ouoa o-ta•o• çl1oar-.. -á o d1~ 
to no Dtcrato n• s,;oa d• l,DlD '• no que ror apUcáv•l •·

not'laa• da Lt1 Cl,o40o1/70. 
ll&ra oa t!t1tot da diaJJo•to no lnatao til 

do art. 38 da Lt1 •:na/e& a do :l.noiao IU, cSo artt;o 71 do 

Dtoreto..&7',65l/6& a na confonUd&da do Ii~crtto 6&.10~/7P, o• 

~:Õo1oa d•l!lar.,. aob u pan,:.. da ltl, dta1çad14o•, pu-a Con;!, 

titulraa • inttg:raraa a pHaantt aoo1•d~. 

Daalt.rllll ainda oa aóoio• qu• a antldadt, 

além da 1e;1alaçija •up:ra indicada, •• reatrá pela llllitb.çio 

~u• dho1pl.1na a exacucão do ••rv1QO d' rãdioditu•ão· 

Atai•, por tata:rt• Juatoa e oontratadoa , 

aaain .. o prt•antfl •• O.ol{quatro) viu ·~ 

i;uo.l taor, • :to:r~~~a p&ra u.."aÕ a:ta1to, na'pre••nç• •daa t.&t! 

IIIUflhUI abatltOo 

.. lodla - Sl~ C!p!l~ de aá 
d1odf.:ru.;a, Ltda., ca. aa'da provlaÓr1a 

na rua Alto Rio Branco. 785, ea Capelinha, latada da IUnu 

Ge:rala, e11111prindo o (lu~ ao r.:tara a letra "b", do artiao 

34 do CÓdiiO Bra•Utlro da 'feleoOIIUnioacõaa, pretend• uaar 

oa ae~~tu1ntea ~tqu1p-nto•t 

'· 
1.1. 

1.2. 

.. 
1.1. 

--· 
:tabr1canta ' :Sociedade H&lllonal d• 1!!1!. 

trõnica ~ IIN!: -

tipo • aodelo: BTF 1,000 ( holloloa<aÇão 

DtNTIEL 0381/86) 

eapee1t1caciio técnica: xerox dt aodalo 

ta anexo. 

f:!brto&flh 1 ICAPRA ~' rnd, COM. d• _ Ant!. 

nu Ltda. 
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,_, tipo e modelo: n4: M~-~~ 

2.3. 

Capelinha, 18 do nove01bro de l. 9!16 

1 
Jfelod1& • S~ Capel1nh<:!IUI" 

-Raaprooont..,>t~ logd-

r:ap•ltnhii(M<l~, lO do novolnbJ'O do 1,9011 

<o 
Mlnutór1o doa Comunl<':açÕf!lll 

sr ..... lua - nF 

hlodJ& - St.t- Caopollnh!'n_aa ~- Rá 

dlodlt\laÃo L~, u~ab_!loeidÃ provlll~ -

rla~nente na rua Alto Rio Brlll'leo, 785, neeta cidade, por 

neu repn~•ent'ante laial e co111 t1nal1dade de atender i• eiC.!, 

aênc:laa da lei, apronnta wna •inteeo da proar11111açio "~ 

~", que pretende levar ao "ARM, eaao ••J• vanc:edg 

ra <lute tdl tal: 

01. ce aoull proa:ruu1.a lnt'of'!llatJ.voll, C!'dllC.! 

tlVOISo c:ulturala, be111 CollO a publtc:! 

dade eOJIIorelal e o lltlrv1ço not1cloao,aompro que poorslvol, 

ao vivo, do !'ot'ma a contribuir p•ra o dfl&flnvo1V1010nto da 

Nação atraviÔa do •l'•lõ'fel~o""'ento 1nte;lõ'al do hooae• br••! 

lelro. 

o•- Oará pntertinc1a a te111aa, auto:rea e 1!! 

nala, !m:entlvando a criat1v1dado d11 e.uto.-.a e tntÔrplõ'lltOD 

1~11.1& e re;1on&1e, ampliando o I'IOr'C&do do trabalho oll t2, 

da a l;'e;iio. 

03. 

bre.a11e11õ' .. , deate.cando 1ntormatlvoa !. 
duce.ttvoa v1aando o_ deaonvolvlmento aoeial <'lo povo de. "!,' 

alio com ó;n:ruo na a.Wdo, htalene, qr1cultura, artoo 

tr&d1çôca locda o popularoa, .. _ 

dedlllnldado! da lnformoçio, ee"'pro cora 

r.!!'patto ao• prindploa oittcoa, mot"a1a o dvteoa 'à prot!. 

ção do pÚ.bl1co ouvinte o conawn1dor. 

O>- Serão lovlldoG ao ar plõ'ot:r.,...o com n.!l 

:tica çliÕ.11111caa, erod1tall e f'olclÓt"le._, 

a 1'1111 de elevar' o nivol cultural o oduca,t1Yo d!l popuh,çio 

em tol!a a rea:tio. 

00- Sl'lrÕ:o leYII.dO& ao ar pro(!ralll&lll COIII mM_ 

aieaa aertan .. J•• 1oca1111, r<:'aionata 

nacionalll dout1nadaa 110 h011.1'111 do <:'Uipo, com in!'orma~Õea a 

01. s.,r.i. mllJlt!do, em car.i.tor de utilidade 

pÚ.bUea', Ulll.eO!;"V!ço de Bollia oe Em_pr!. 

;oa o Marc:adot"laa, d&doa oconÔm1eoa d1.i.r1o• aobr" oa pt"'d!J_ 

toa 111ala co111una da ra;!io, a !1111 de contribuir com a PCJP!:! 

laçio quo de1u aa aot"Vf!m. 

0.13~ A Pt"'SUJ•açia di.i.r!a lnlchr.i. .ia 05J00 

(cinco) hor .. da 111anhi com 111Ú.111caa ••! 
tan~jaa e lntormatlYOII exclualvoa para o homem do campo 

até àa OG:OÓ {oito) horaa .da manhã. 

o,. Daa 08:00 {oito) horu atÔ •• 12:00 

dou) l'lor•• n ....... pro.rama.;.o oo•l'>! 

~la! I'"''" •a 'lf>n•a'd• "••• eo01 lnf'orn.açõ .. a ll(lbre prLm~lrOI 

IIIOOrroa(aaÚdll), hiltilnl, llrt~lll do .. iiatlCall, aõnet"'II de pr! 

moira ne.ceaaldade, .,jalca• de caracterlatic&ll d11 ontNtter! 

monto. ate. , .. Daa U·OO(dou) hor1111 até .ia 18•00 

deiotto) l'lor..11 pro1r .... a~iio ... pe~lal P! 

Jl'V<:"nt.ud~. eoon dadoo l'lllltÔrlcoll. gooat".i.tlcoa. ~onhe<:! 

n~entoa aerai11 e el!ucat1Yoil pat"a aWI:iliar 'os """''o11 na tar! 

ta eatudantil do dla a dia. nmpre con 01Úaicu para eaaa 

f'alxa et.i.rta, 1nclu.Sv. cem pi"OII.t"lllllaçio ao Ylvo. 

"· Dao 18!00 (de:oo1to) horao até .ia 22,00 

(Yinte e dulla) hora•, 'pro.;rama.;iio de! 

t1nada 11011 adultos que r.rabalham rara durante todo o <11'!· 

com mU.sicaa de caractO!rb:t!c.u. lentaa e rolaxltnte" parA '? 

"-
t.ÍrLo d'lll Ct><ltunlça~Õ>JII. P""""'"e""" ~o., 

11 ~mt.•aorl\ no AR até OO;OO(zaro) hr:lra. naa noites de aexta 

f'<~ira e a.i.bado, dla11 e .. que a partir du 21,30 (vlntf! ..,.,.. 

e .trlnta}horao rotomarta a Pt"Oitrama~io espacial daatin_! 

da ao11 c•aa;111 do jOVOna o aquolea outroa eua111 adulto111 

quo, &oralmente, por~~~anaccm !'ora de caaa, 01111 paaaeloa, ne! 

111ea dJ.aa, rato baatanta comum na11ta rezião. 

13. Nu l'lanhi.s d~ ~01!!~1180, dando - aO t"el_! 

yÜ!cla ao alavlldo grau de rel!~~;1on1dade 

do PoYo moto rural, ao• 1do•o• e ao• quó ae encoot<:"arem d.!!_ 

entae, '"' hor.i.t"to • aer combln11do cor~~ o via.Írlo. protande

•• tran,.lll1t1t" uma. mia11a do1111n1~ii, en~_ car~ter da u~Uidado 
pÚ.bUca. 

:Sor.Í •anUdo ..-, aarvtço not1c1oao de 

03(tr911) mtnutoN 1t cadll hora de proa:r! 

11açio co111 notlclaU lnterrlactonala, nae1ooata, dando - ee 

pr<!-t'erência otntt"etlll'lto para. e~ nodctas. da t"C&1io e UP! 

ctalmenta à'a localn, e01no tUibé!l um arando IIO!rv1~o not1c12, 

ao coa duração do 30{tr1nte) m1nutoll, no hor.i.rto do l2l30 

(dor.o e trlnte) horao atoÍ àa 13100 (tror.cr) horaa. 
1
15. Ficará à d1spoiJ1çio 4o Podar PÚ.bUco, 

sra.tuitar~~ente, o perÍodo de tempo "! 

cO!aaÁrio pa .. a aa irrad:LaçÕoo de int'ormat:I.YOO o:t!ctaio o !!, 

br1gatÓriaa, a aquelea horiÍ.rioA u.tra• flearia à carao da 

Rede ~ac1onal que aer.i. convocada. 

~a axpoetaUva de que llll'f'(t!QOa o• velle!, 

doroa deata coneorrincta pÚ.bl1ca,deade 

logo, agradecemo:~ ~~~pec1al atonçi.o a nÓ11 dedicada, 

Cor<IJ•Imente, 

- MELODIA -
~ 

Slste!ll& Capeltnhehae de [lad1od1t'uaão t.tda --

tUcodCIIO.I Evaristo Cordeiro 

sÓ-cio ae~nte 

(À Comissão de Educação.) 
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I'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 24, DE 1990 

sem dii'eito de eXclusividade, serviço de da., para explora~ y.~•· 10 (dez) anos, sem 
'direito de exclusi't'idade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de 
Jeremoábo, Estado da Bahia. 

(N• 153189, na Câmara dos Deputado~ 
· radiodifusão sonora em onde média. na 

ddade de Jeremoabo, Estado da B~hia. 

Aprova o ato que autorga concessão 
à Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda., para 
explorar, pelo prazn de 10 .(dez) anos, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 2:1 Este decreto legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
Art. 19 Fica aprovado o ato que outorga 

concessão à Rádio Vale do Vasa~Barris Lt-

MENSAGEM N~ 471, DE 1989 
Da:LEXT%1UiiitaS SENHOJU:S MamJlO:il 00 COliiGJU:SSO MACIOHALI 

•o• t•r.o• do Ut19o 49 • ine:l.ao XXI, oc-b:l.n•o!o 
ll:l'c. s 10 do arti.vo 223,' da Conatituiçio Pat~laral, taMo a 
banra de allt.et.er lo ap~aeiaeio do Congreaao 'fl'acional, 

aco-p•u•hado 4• Expol!.çio 4a Motivo• do &anhor llinbtro 4a 
aatado daa_ caaunicaçõea, .O ato conatan_ta 4o O.crat.o no 
ti.OU, .S. 1t 4• aqoato d• 1919, publicado no,Diirio Oficial 
4a Ur>:Uio do.dia :n 4• av<>at.o d• 1919 0 qu• •outorva C'OI1C'aaalo 
l dolO VAL!: DO VASJ\-I!IAAII.lS LTDA para •xplora~, pelo praao de 
1(1 (dez! anoa, aotrl direito 4e excluaividade, aervico de 

z:a<Uodif•não aonora .. onda •idia, fi& cidade de .JaZ'..oabo, 

Sata4o da aahia •. 

- 30 da 

h,M"'"" ,~, ·v.~· ... · llt,/.tt- ",<(, ""

b& ·~ af /p~ do .k-M> h~-4" 
ai · ~,..,0 A. a.,......_,_,,;;. 

~:xeclent.bal.o Çenhor Pz:ea.ida:nte 4a ltepGbl1c:a,' 

de uu. 

De confor-.ldada oeoa •• ab:ibuiç~• 1•9•i• a r_!; 
~l&~~~ent..llrea co.et1daa a aate Miniat.ir:lo, da:terlllinei a publica 
ç!o do &4it.al "'"' 273/&&, CORo ..,iataa i i~~~plantaçio de uaa eat~ f: ~:t!.:~i~'!;'i~~~- aonr>ra •• ond• Mdia, na dclalle da .Jara~ 

2~ NO prazo aat&Qelecldo pela lei,_ acorreu apomaa 
a ~lO w.L& DO VASA-llAAAIS 'LIHI'l'Anl\. 
3. o. õr9ioa eal!lponenhll &t.te Miniatério conclu,! 
r•., no aenti4o 4e que-, sob o~~o aapact~• t.icnieo • ji.U'ldioo, a 
entidade proponente aat1ate~: •• ax19ene1aa 4o t:dit.al e aoa zoa 
qu1a1toa da la.,.talaçio aapooclfica de .radlodlf\l•io. -

:~iUtou 1 •~ .. ~~i~' d~::!~~~· o~j:~~d!.s!~idê:~.~~ .!:! 
xo), tenho a honra d• aub-t•r o aaaunto a voaaa E:ceelAnc1a, 
pa:.:a fina: de 4eeillio, noa teraoa do artigo 16 e ••u• pari9ra 
toa do Ngula~~~ent.o doa Serviço• de Jta4i04ifuaio, =• a redaçiô 
dada pa-lo o..c::ret.o M' ll.8J7, & 25 doi outubro de uas. o •to 

~ 1rb!~!~io ·~~!:..,:!!!o a "~~~!i: ·::u;.,~!: 1 ~·~~'!;~!to ·~; 
~ire, 4o ut1go 223, da conaUtuJ.çio. 

~novo a Voaaa l:xoe1Cne1a -u prot.eatoa 4o 
-1• prorun4o .respeito. 

k?.!fh/4! 
/ "'"'"'"';0 ~"'7 """'""7"'_;" 

PJI: .. DI'IISAO D! coet.I'Eini.Cb 
~u~l '! =::::a 1 t .\54 at_, 

'"' 'lEõiS trlfAV clt'>'W-9 
~"' 11.0" ·• ,, • agolito ,.. ... , 

Oilltor9a coneeaaio· a Jl!DIO Y<UZ 00 VlUlA•aAJI:Jtii LIMI'!'AJ:A, parlli•a:arploru 
"l'V1Ç'O d• ra41od1fuaao &onCKa •• cxwta -'dia, na o1dada ii• J--.oabo, 
aatado da 8ah.1a. 

O Prealdente da RepObllca, 
... an.ao daa atdbuiçÕoaa qu• lhe coafe:.:•• o art.i90 Sé, 1t.e• IV, 4a C!?ft• 
t.ttlliçio, e o art.190 21 4o h'lUl,...nto d011 Sen'içoa da Jta41o41f111i•o'; 
•ovado pelo Dac:reto n9 5:1:.?15 0 4a ll 4e outubro da 1163, COII a :.:ada 
çao dada pelo Decreto n9 88.061 0 de 26 de j•ne1:ro 4e 1113. a ~ndo Ui 

~Piat.a o que con.ata do Proeeaao MC n9 2tOCICI.OD,S29/IS, (E41tal n9 l7l/ 

I 
III • deCT•t&l 

A:rt. lo - r1ca out.m'vada conc:a•aão i doto VALE Do VASA~I!IAA 
t" -~~u!~~d.~::· .::e i~~-~ ~àr.J~;:~-~-.!::o: :O!! = . .:~~-~1~!1~~ 
d-.de de .7er...,abo, Eatal3o da aahia. -

Parlgrafo .m1eo - A conc:aa•io ora outor.,a.sa :.:•'l'l:r-.. -1 ~lo 
CISdi'JO araa1lairo do 'h:leooaunieo~çõe•, leia aubaaqOent••• r&'lfUl-n 
toa • obri'J&ÇÕ.a uauaidaa pela outwt..Sa e• au.~~ propo11ta. -

art. 20 - ht.a CQtlcaaaio ao-nt.a produz1.r1 •ta1toa t.ga1• 

=0de~~~I~~~o11~oc~:n~::~a:~c1onal, ~~.a fora. do art.t90 2':!3, P.•! 
.\rt. l9 - o «mtr•t.o dacor~:enta ot.ata eonc:aaaio dava~rl ••r 

•••1nado 4•nt.r"O d• 'o (•••••nt.al 41a•, • contar 4a 4at.a da publicaçio 
4a delibaz'<açio da IJII• tzata o a:.:tigo anterior, aob pena de •• toraa:r 
•lllo, de pleno 4J.r•1to, o ato .,.. outo11:9a. 

.. ~DITAL N2 27J /68••C11 

Recebuoc-nto df' propo11t.t.11 p~r• " t.l!f'C"UÇ.lt> e t~.I!Plor.:u;.~ ... doe Df'fVJÇO de 
radJodlofu:l.lo aonor• 11r111 ond• .. ~di&, n• cidoJde de Jert•<>ollbu, tut;:.do d .. 
aahi•. . - . , . • ....... . 

. 0 MUUS1'110 DE [STIIDO DAS COHUNIC'AÇ'OES, • tendo • fn Y11lt4 ., o. 
di&l>Oodo no •rt1ao l.Q do D"cr11rto n!i! 10.566, de 18 d<1 Muo d..- 1972, ., 
de .t.C"ordo eo10 .011 nor01~11 ~lltoJbt•leCid.t.ll nu ll~QU).t.,.ento do 10 servJ~Ó:.< de 
ltad•Odlf~,tiiJIO ea viQor. torna pUbli<:O que, tran!lcorrldo:o <1!> (qu&tent.o e 
c:1no;oJ d~;:.~. cont.odo:o do dl.o •eliuznte .oo de pulll•c;;~clo de 11 1• [dHal no 
tholrlo O(l_cul d.o Undio, e:~~l.t.r<ll racebowdo Palo Pr.t.zD ele IS {QUinzod 
di.t.a. propoatall P.t.ra a a"eo;uçllo e ""'Plor;~~ç,,o de 11erVIÇO de 
re41Ddilu•lo aonor.a, co• •• c.t.rec;ter1atlc.oa"' GondJçllltD qu11r 1111r ••o\lell: 

1. J:arviço ' 
2. Loo::•l 
3, FreqUSn<::lll 
4. Pottncia t1>1urt~a 

NOtW:II ... 

5. líataa'• n~· .. dlant~ 
5~1 alt\lra d.a Torre 

6. Capital •tniMO eaiqldo 
1. llorlllrla dt! fvnc1on.aooenta 

: o~OA HiDlA 
: JereaooJbn-BA 
t 1.(00 kHz 
•.. 1.~ 
: 0,2!'> kV 

: Onl:!:~eC'IOnal 
: 056 •• . • 
: 200 Cdu~cntaa) MUA 
: -%lilllt&do 

. Aa dea.al• cond1çll~• d~•t• EdH.al hi:~• p.artC do proc:u•e. qu.
lM··deu ~;rriv•• 1 encont~raa·~~;e .11 diapo••o;lo do• lnt~re~a.olloa n.:a 
O~r.tar1a Revional do tlEN'rt.L, •• SaiY.ador·8A, utuad• no Centro 
[&fll~l ... rl.al 11.-tropnllt•no. QV11dr• Ç' Lot .. 7 • Av tf.av;~llllf'll Nrto • 
llalrl<• r•tul••• oooda "!'"!I" rf'Pr~"~"'"nr .. ,. lao,.la d"v•rlu •nt1~·1,1~r '"""" 
pro~·n•f•a. 

MC ~ IIJ:Nl"l:L 

Plllt'l'OnlA nt.:t.J Cli:,\J, DU .UJ:t.ll'l'L ,EH S.CLVAOOR 

l'UOCI;~r.O 119 lPflOIJ.OUt:.t.:'P/M 

, "U111·cc: r ~~lM. i'IJI, on:;su 

ASSOJl'l'OI ~jtl!.l n9 _E!_/.,!!!_ 
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Convoc.1~·iio dC .lnt.<·r<·~.:&<~do:& n.1 CJo:cc-u.-::<J 

«t:plor.J.~-;;" d.; ~~r~.:J.ço ~"' ro.<!1céi!u:;:; ~ 
>'<2 '"' 001da "'~dia 

1r.) /fJ.t40 V.(U' DO YX:A-Billlli!S l:DA. 

" CI 

··-...... -_ ~--.. ~-

~-17-i 
... ... .. ... # -~ 

_,,~.,..,.,,,,.. u pr·•~'""l''l'"'""~•o IL<Iô1<1f .,(' t7:SI~~~ • ... ., ~~''.;o;,,; 

11Wü• J,- H.J,(,../if~~·•·, p•rr" l'"'"M .. "'"''"'"'r<>. -
c ... Pl d .. d~•"""'"'' d .. Z!l/l/1, 

WT7. 1«~!"1 4 M?: L~~ ,..,~,,.,._..~& 
DiNtor /? ;,...,.,I i• N'IIITF/. 

.., Sah><L/<•7' 

HC • [ENTEL 

PftOC&SSO N? 29,007~001072'/88 

ASSUN'TO: 

Gent)or Seeretli.r!o-GI!ral, 

'l':r•t• o pre1ento pr_oc:..,sao do Ed1t~l n9 .:n:vea, 
paur outor!J" do aerviço 4CI rAdiodifu•io aonora 11111 onda 

..&dia, na C'.ldadct ~ .:rar.111011bo, l:lilt'!'l!o da B.al'l-!.•· 

Mo 'pra~o e•t1pulado, aeorreu ·ao chamado 

nas • entidade R.iidio v.da do V•h•-BarrJa Ltd.,, 

O proeesao foi aJCam.inado pela D1r.:tor1.a ~<)io 
n.al do DENT&L em S.alvador (dcllp.acho ,_ • .uã. 22 c 113/BÕJ ' 

e pel'• DiVlllio "- ft,culioditusio clttste Depart.~~mrnt.o Inro,i 

••çio RAO n9 11/19), o;on•t.atu:u!lo-•e q\IC a •ntid;sde •u

pru.omcJ.onajla •t•ndeu 11011 pre••upo•to• do Edital. 

CUICL~• Ante o expo•t<l, e•ti .o procttno ea. coniUçõ.es 

"" ••~ •pr'Cdado pelo Ex~ Senhor Pre•1dc!ntco da lll!p\i
bUc•. 

':5rEM'O DLOIS MOitTES DE SOUZA lf/ Diretor-Co:ral do D!NTEL 

:ft
,:_t~,__,_ 

-- m.,. .• .......... • 
.,..., .. IOUI. --

CONTRI!TO soCIAL 

HELOISA,MAIUA DE: OLIVA•DA~Tli.S, brasileira, e•••aa, 

profe&sOJ::a, residento:t e clOII\iC'il!ad.., i Rua Ac:rhio 

c:ruz n9 08, Bairro S•lgado Filho, n• C'(ellld~ d.,. f..r!!: 

caju. no EJI:l.Bd<> <I<> Sergl~•·· p<>~t"d_,~.., d" ~dulo> d<· 
id<'l!lid,.dr_ n9 l91~3J/!lE, <'XI'<'•lldo> p<•ln Mf<="rctnno~< 

de Suqu~oli'IÇ"' Nihlir.l/SE, lnSC'rit" no C><l .. ~t.,;o dL• 

Pe~::soas Flsic:a.t~ do -Mi-nistério da F&fcnda so!:> n9 

0S~Sl91,65/20, .JoSE:: OE CARV'U.IIO DANTAS, bfasilcii:O, 
casado, co,...rei•nte, rosldcn~e c domi<;:J.l1ado Ã flu"' 

Dr. J-é Gonçoalv!l!':s d~. Si n9 ,5, na <adade de J'el"!:; 
a<».bo, no Es~•do da Bahla, pcrtadot 4a cédula de 

identidade n9 26SC5/E'E, eMpcdt.:a pelo~~. Scço~et.aJCi& 

de Segurança I'.:Wlie,, "' Instituto di! Idl!ntif!.caçiC'

PE, !ns:er!t.o no Cadas:t>:o de' Po;olósoos FIIIiea• do Mi 

ninériO el"'- Fa:~:e_nda .o:pb' n9 OU)tõ878S/(,8; ~ '~.•JU; 
Loéu, "c!: CÁRVAU!Cl ÕAN'liAS,' bus'l..,ira, sollcdra, Tn 
t..ü'i.; r'"'-''l<ll!!;.te • do;.idliada l Jtua rw..1 .. ., ""r""";; 

--n~·n~ rui etdoldr d<" J~r .. mn:.bo, "o &st.ul<' d., 111lhJn, 

pQI:Ui!Ql'<l da cidu!a de_ idcntldDde n_9 79tó211: t"lo<'"' 

dida-·pe-10 Instituto doe Idomi.Hic-açio P..dr<"' !W)e>: 

BA:· i~l:zitll- Jl<l-·CidA~t~O:, d~ P.,~olluas FI~i.e.,s d•· M!_ 

nhdrio da !'AZ-t"ndo 1nb n·~ o(?H~~OS/10, i.:;rn; rn 

t.rt!' •i', j.u:sto !I!' cuntt••t..,,l., ""'" r;<>cl<"tlll<l•· l"-" o:-ot,..,, 
de rh"pOnãabil!d,,-!,• u1',ú .• ,d ... que- ,.., r.,. 9 .. r.;. P"i•" 
Cliu.sul"s c condlçC,C,,. t:e<Ju1ntcs• 

~~"1.-'..l • 1\ Se>cied.:.d_., glr,.ri "ob a r .. _%ão s<>el:.l "kl!.ºIO VAU: oo 
Vl\f.A•l'o\RRlt• LHOTo\1•1\", '"m !<C<'k lt:O chlll\!,• do: JFtHtlu 1 

bo, no E:~lerl(.o da D.1hla, -~ Ru" ALdon J\f<JII"" n\" 23, li<•;:--

çhll.ust>~ ti 

• CoHa<::tcd!<tiC•> d< :&o~·Lo•o-lad .. por ""'t~•·; d~ h'h!'"lt~~

biUdadc li.,itadn, eonatttufdn do· nf'(>Td<• c<.o••" tJ<·~·•:;, 

to nÇ,J.708, d(' lO dt' janl!'.iro d<' 11119, c df' co11 ft>! 

1111dll<le- CORI a l•IJi•l•çio qu<• "<'9'' oo, lit•rvl~o:·. d• 1~ 

dlodlhta:io, 
A S<>Cll'd,,d,• ti!'"' J"<'l" Objf'tO ,-f'lft•t'\IÇ:iC> <I< &t'IVIÇ">· i!<, 

l&dir:>dlíu~<io de qu;>isqUf!'l:" modalldadc·r., ""' <JUilii'<I\Jt r 

localldai!cs dL• P.ds desde CjUI' p;~ora t;:~nto o C:Ov<""rll{> 

Fcdtor4l lh\' outurquc- eoncroa.Õ<•a; ou ptonnl.,t:ÕC.•J<, podr!! 

4<:>, pal".al<!lAmt'flh't C'Xf'lOrar 11 ]•r<'I'D<'I .. n<'J.< Cl•ITI<J"t"l•<\, 

PARJ.GRIIFO 1 ~ A execução 4o.o: ac~:viçoa, • qur '"' retere e:&tll Cliiu&,!! 

la, obl'dccl!ri, u•mprc, • leqlalaçio eapeci!J.ca 

Z:e<JCI"" • radiodifusÃo, v.tso~~.ndo a !1nt: civlcos~ edr.IC.!!, 

1!10na1.s, p .. tri6t.IC'o~ e r:ecraativos. 

PAIIAC~TQ _2 ~ .r.. r :o,_&· fD!'•ecuçio -ae i<eus; i:ilijeOvos ,-.a Soei._Cdadc:- pc:u!!::.

:ri 1rutal•r estaçÕes radiod:lfu .. or"'•• abrir e tceh11 r 

aucuraal•. filial• • eaer.ltórioa, ""' quaisquer local! 
dad•s do Pai •. -

çiJiusuu III - o cllpit_•l •ocbl ê aR c~J ·1.5-oo .• oo~.oo :rttun~ •1lhii.c e 
qu1n_!le!\ot'or~ 11!1 cnt~adoa), 'r!I!'J)rt!'aentll,do por lS.OOO 

(QU1n;r:e 11111) cotas, n~ valor r!le c~s 100,00 (cell cr.!:!, 

zado11) cada urDa, e e.al., aubacr.lta.o: pelo.s 11Óeio:s: 

- O &ócio HELOISA MARIA DE Ol..lVA DAN':'AS 1 com U .400 

(qu.it.on.a ail • quatrõoen:tas) cota•, no v11lor t2. 
tal de t:~J l.4CO.OOO,OO .[hum -.U-hio, quatrocentos 

e quarent• .. u crr.~udoa) 1 . 
- O al'ie1o .:IOSt Ot CAP:VALHO DMTAS, co11 300 (tre~e_.!! 

tasl cota•, no valor total de Cz$ 30.000,00 (tri!!. 

- o sócio HAIIIII. LOCJA OP. C.II.RVMJIO DNITJ.~Y. e~>m )00, 
[tu•H·ntul cc:>tas, no v.alor total de C~$ 30,000,00 

(tr_1nt• .a~ll ·ct'U)adOII). 

PARAcRAFO 1 --cada .-.ócio intc<Jraliza SOl (cinquenta por c~ntol do C!!, 

tal de ai!U capital •ocial, neste ato, em 1110eda corre!! 

tf' na<"i<>n .. J, fi on :restantes !".0\ {<'i"'l"<"•t• por .,,.,.t<.J 

~tm 6 (Beil) prel>taç<X-i<, venecndo-le • pr11111t1U JO {t.r1!! 

tal dia~ a contar da data em que o COvarno outoz-9ar i 

sociedade, concessão ou permhaão para a ex.,euç3.o õc-

qualquor l!lOdaUdade Cle •erv1ço ela radiod1Cusi.o, e as 

demeis, _no mesmo d.ia dos meae• aubsequen.t_e•. 

PAR.J.GRM'O 2 - A rer;pon&llbilidadc ele Cllda. sócio é limitada at.~ o "~ 

PAR.I.GRh;D J - ,.. c:otaa repz-c~<cntativa:s do capital soeild são 1n~.l..,!. 
•lv~h c. ~o:tra e..,d., uzno:t <l:clo~~.s, a soeiedad'!" rreonllcet!' 

zpc-nu """ Gnico propri.,tir1o. 
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CI.fiUSU!'.I> tv - ~---"'t>d~do o ln9~rs•o nn. S<:.ocJcd.1d•, .;~ p('r.r.c;,•: juri'd!. 

CUIISULI\ V 

c.:ot: c cl't~llnq<'itu,.,, t><-la J;O<knclo t.~)' ,;ul1,1Licl,<! t.F. 

peasoas br.aail .. lr.as. 

- 1\:; c:ouos repre~cnt.,.t~v•s dO•Cdp1tõlll são lntzar.sf<~rl 

veis, 1nalicn.iv<>is <:1 !nç.au_çJ.on.ã,·eis a .,.,;~r<lno;!<.•iros ou 

a pessoas j•u!dicas~ de~ndcnd<J qu~>lqul!'r :J.ltcração 1 

cont.r.atual de prévl• •nuincia do ói-<jio t..;~r.:;octentc d</ 
GOverno Fcder.al. I 

cLli.USULJ\ VI - A dura_çio da Soc;:ieda~ fi po:r pruc;> 
observ.ando-sc, qu11ndo dC" suil dislloluçio, os 

t.o:s dn loei e~:~pedflca. 

~-!'.;!U - Oc;:<>rt"ndo . .i!' hilrÓtt•Se dc qu1lh•ucr s~clo dest'j;u· tum! 

h•rtr • tot•l1di.L<l<' ou p11rtt' dt' su"s ''"lna, tf'riío 1''!:: 
tcr.::ncin •b•oluta, pua su11 aquisJç:O•,,' 01.. d•:rMlfl sf! 

elos, aos quais o s6c1o intcrc~Ssad.o dC!vc:r.& et~rnl.lnicar, 

por c:oscrito, a sua tntc:onçio. 

~c:!'.$.!:2-1 O cõclo lntcrt•SSIIId<• <'m trAnr:!r:rlr f.U,>!', e.:.t;or. 

eon•·rd,·r 10<.>11 d~l'oall'o uno I•!AZO nunr,. Jnl• ti•·• .t Ml 1~<',!: 

•ent.11J .U•s P•"" •d•JUI<f·l•"· 

PAR1,CRlo!'O 2 - C11t:O ma i r. dt: um sóc:J o dlcr.t•_Jolr ;:~dcou l r l r cot .. r. • • a:;"! 

lll'i"Ç;;" r.Nli hHa FC:I f'l('r, "" prc . .,nr,::r <lintn i!lilJ; <:!, 
tar: q1w jli pnr--,ul ,.,,.,, 

C~t>~:·:1. '!III- Cl<:<nrunU'-'_0 f,oltclrr<htt d• c;unl•i>:,r ,<;,,.,,,,'"' f,,,!. 
da<'<• nii~· 1;1<' dJst:..olvcrú, f roecdcr.d·o-r.e, cnt.iio • .a 

b•l•gço 'ier•l • paq.alld<•-sll" ao• twr.klr<•n <' auc..·r.~!: 

tt•>;-110 s;)eJo f.ah•cl!l<>, o v.alor cll? ll<'U C'i>J•It.ol "~ 

cllll, cOnGldt·rand•>•f'( '-'" i!l.0:1.;1tun C' e•i'-dtUor: qut• l'!.J!:, 

""''' nn St>cJrd.ot'lc·, b<'"' N>mo, o luc-r•• ou J•rc·ju(rn ftJ~ 
rntl•• tolO:: <.o ÚltJm<> dlll du ,.,-.,. qur< tlw• OC'<>rtld<> 

l•h•cJm>.:ntc.>. 

~!....!!!:!.!.!: - tJn Cet\O i!l(' fll>prdl,...ntt1 lf g;,J d< <JII.:OJ<]U<'I ll'•r-J.-, 

apl!enr·~;t'·l o d!"~~nto lo('t.t.:. cl.'ior•.ul~t. 

CIJiUStiL/1. 1:0. -A Soc:iad.3dc G.\<di ad.:!lhllG.tr~ .. 1''-'' un liÓelo- gcr"nt!..-, 

ao.quai •.io conrerid(J:r; amvlos: podc:r<"a p.ar;:~ pratJear 

todo:; os a~z. normÜle ·"""' srcr,;nc13 e •dmJnilf.tr';~çio, 
na da(lll'l:" dos lnterealadOI< d11 SoCJJ:'dadt•, fi"' juJzo l' 

!ou dele, •cndo vrdao.lo o uao d3 razão a(..claJ lll'rt ne 
gõcios estranhar; i StJc1edada, b(!m'cOitiO c .avo~~), f111~ 
.ya OU o;r.ar•nti.a ali! favor de t<>rc('l~oa:;. -

l'ARf>C:RJoFO I - A ,Soc:Jec1•4<> SÕ ae Obtl>;ra COIR .a iiSII~.nAt\lr• i!lo IÓClO- 9!: 
rente. 

P)>JtllicAAro 2 - o s6c1o-qcrente seti se~~~p:re b~:a~:11e1ro n•to, • a ••u• 

inv~ct.idura no cargO, somentlll', pÓ.cÍt>:ri oeorrar apõe -'h_! 
ver sli!lo •p-rovada pelo 6rgão cOlllp<"tt'ntc do cov•rr>o '"!. 
dt'rill: 

PARl!.GRM'O 3 - A r..-spcn11abilidade • a orh·nt.aç:Oo Jnt('h·c1.uol • •dm.!. 
nistrativa. da socied.a.i!lc eilberl, s~nte, • br•aileiros 

natoa:. 

I'AR7>c;AAro 4 - ll :s~ei~d·'~" f'9~t'r;i_f~rcr-!Jc tt't•_r('sl('nt~_r, talllbé., 
juittç t' [era dei..-, por prcocu~·aóol" Q\1 rl'ncur.ador<>fl C>>< 

quais 'ter<i<.> o&~ pcdC'I~II fixados nOG 1\•o:pe~tlvort instr2 

••mtos do noandat.OJ semp~:e qu~ a le' o cxi<;Jit, confo!_ 
11\t' sc:o,arn 011 poderes outorgados, o proc:urador, cu pr2 
curadorer<, d~;vcrli.o ter scu11 nome~ previa.mc:nt.,. aprov!. 
dos pelo órçri\o C'OII'Ip<>tent., do c:ovcrr>n Fcdctlll. 

PAJIJiGR:'\FO s - o qundro do pc!ssonl sar_.'i eonltil;ulo:lo, no ltlln~~~~a, d<' 

ÇI.l!.USU~ X 

CLli.USULA Xl 

doic tiÉ>:rços de tr•b.alhadorcs b:rasil~iroc. 

rJcA inve5tido no cargo _de .sõcio-9crçmt..c1 o •ócio 

.::rosE or: C:i\RVM.'fio DANTJ\S," <Jillpens;odo d•• C.auç:ii.o. 

A tit\IIO de Mpro-laborc", o llo5eio~'i('t('n"t.c pode' di 1"!:: 
tirar, ~ncns•lii\C'ntc, uroa 1mport~neia .a cer f~:oc&da d(' 

cOIIIulO aeordo entre os o:óciol', " qu;ol acr& lCPva.llo 

débito i!l• c_ant• de- DcuJ):IeJas Ot'z•.t•·· 

~~.L· (lar.~ rc·~·llll_ .l:!l_i_ncldc o;om o."J'Q <:"lvi_l. _ /I:>I,!.Jl.<n<_·ntl', 

no cl\.l 31 <lt• tl<•tt•<rJ,~·,,~(I:i l,<'V•"''·•·l" 11' IJ,>!IUI~" <;1!:, 

1nl I'"'""' III'U'•";:'i<• il<'·· rr~<~lt ... l"' ''' •'":·••·T··•··; e,.,. 
l"<''<'f ~·o.:o Jl(julro~ !'cz:.o dn·id;<h•;, <'u çur•·•ta<l•·~, 

r<'l"~ r.:";-o••r., ""' rr<-t••'•'ç;;~. di1ct~ ,!,~- C'c-t.-.~ q"e> r··~ 
sui.r<"'"'• o:-o.:: fle.1r.ip orr.crituz.,d,\~ o:<r.o titult· o•r~;·rl<• d.1 

S~c-ll'd.>d..:, ev11!0!-111<' [!<: .. r ri·!'.t•lvld" "'' <.>p::>ttUnidMk, 
dr cl>mo:•> nc<.">rih;> cnU<" n.: !léi.ci~>r,. 

PARACMFO ON~co - PodcrZ.o ser levant114os babn~os intercali.Lrt'~ dor:. 

nt'qó.=J<•t sociais, em qualquc,r époc• <lo ilrrO, pcrm! 

tirrdo •1·uraçõ<>s de lucr011 p~ra fins de eapital!. 
:uçlio, ou dr dJ•tribuiçio antreJpnd<~. d<' l<'I<Ull! 

'•· 
CL1i.t'SULA XUI - l'icll clelt_o o toro d;o Comarç..~~ de- JCU'!I>Ooll>O~ E,! 

tado dol Bolh1•, parti a ~oluçii<? .:!(' qu.~)>JUCr p<'nd<'·neill 

t'ltlumlol du l"l<'t.cnt~· <'<>ntr:~to, ,;"om <'IIJ'I•·r:r .. o 11·nÜn• 1,, 

d,• qualqu< r t'l\ltro. 

E, pOr f.stolt<•m Cll' t~d~ ju:::,tc;>&_~ c:•.•r.tzpt. ~.-:>_;, ,todos 

-o,; ~ó:i;-Hi"l' d, C.lolr,,-, 'l'"''' n.~<> estZ..:> Jr>C1.11!~·: (r ncnhu•' 

dm. cll""'''' pt(·\tl'>l'-''' ''" 1<~. 'J"'" lh~~ tMr···~·~·' d•• 
<>>:Cf("l'l" .a~ I VI <I,> ti< r; f ',J C'oll.tJ l, < li>''• i to'"'' <• f•l•·• ''"'-' 
lf.,,tru~>':nt•~r, 4 (<JU·•I•vl Vloi:.,J><It<l t~'" <h•Jt», 

illntaoorntt ,., .. "' d•;:" t<"t<l',oul.o!, O:.!.oo>);'• :ttotl"olld.t•· 

• •••1o.a.s ... C.4a via te111 04 (qu•trol folh"~ d.at1l!! 

trah.dll• de Wl> aõ lado. 

•Jezerooabo, 6 de outubro i!le 19811, 

dolO VAZ-E· DO VASA-BARJtiS L'l'DA. 

,!!:DlTA!,. N9 27l/Sft 

Df'.MOWSTR:'\CAO nr. IU':çUJI!;QS Tt.cwrcos 
l ~ TRAN~MIS~ 

1.1 H P'abricsnt.e• "'ELVlTEC'- l:ndúltri• t1etzõntea Ltda~ 

1.2 - ''l'ipo ot/Ot:l IIIOdelo' lll CltOIIIOlO'JIIÇ.iiO 02)9/87) 

2 - SIS'l'EHA IRRADIANTE 

:1'.2 - TipO •/OIJ JIICd<!lOI 3S-1 

.:JentiiO•bO;- OS dt! oul:ubro de Ull8. 

p.~IO VALE t,o VIISi\-!IARR!S LTDA 

)P•/<ff!'f%..~ 
JOSt DE CIUNALI'IO DANTAS 

(.1 Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO.U:GISLATIVO 
,, N• 25, DE 1990 

(N' 152189, na Câmara dos Deputados) 

sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Pirai, Estado do 
Rio de Janeiro. 

da., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, na cidade de Piraí, Estado do Rio de 
Janeiro, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüêncía modu
ladil:. Aprova o ato que outol'ga permissão

à FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., pa
ra explorar, pelo prazo de 10 O:fez) anos, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 29 Este decreto legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
Art. 19 Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à FM Sudoeste Radiodifusora Lt-

MENSAGEM l'lf9'469, DE 1989 

•o• terMÕa do art.iqo 49 ~ incho XII! eoatbinado 
00!'1 S 11t do art.i90 223 0 <h CCinatituiç.;o Federal• Unho a 
baiU:'& da .ubo&tar I apr.ciaçia da Can9raaaa lllacianal, 
aeo.pa.aha4a da kpoaiç~o da Mativaa 4a Senhor Miniatro da 

htado daa ec..unicacõea, a ato conatanta d.a Fortaria nll 12~. 

de U de agoato da un; publicado na Dilt'io Ot'icial da Uniii.o 
..to 4.1.& U da &<Jaato .S. 19J9, que •aut.arva pen~iaaia i FM 

atmOIU1'1'1 JtADIOliiFUSOIUo Ln)A para axplorar, polo pr••o da 1(1 

lolea) anoa; •- direito .S. axcl~ahidada, aarvico ,s., 
:no!iodit:uallo aono:l'& - t:raqllincia -.lulad.a, na cldada d<1 

Pkal, Kat.&do do tio 4• Jan.iro• .. 

agoato da 1119, 

</.tr ~-G .. ~ ~-€-~~/ 
/~ L· 
-- '7' 

~,;;.r d Â71- , •1&$/ff'-t::.•,>aL 

l's .6 ~ ~ /?.ef. ~ ~ .?/v.w<-41 
llt ~ 4 4i>.-...-,.,,:;;.. . . 
.... •9lo; /19-aM 

Da eonfcn.ida.S. co• •• atc-J.Dulçõaa l•gaia • r!, 

~r.:n~i~!l_e:;-!~'}tt • ~~t~~!•i'i~~:~i:'~1 U:.Pub!!~~ 
r.t.I~~~~= ~~~ ~!r~~De1& .o)dulada, na eida4ã' 

~t.aa GDt14ad::
1
praao aat:&Mlec:L~ paJ.., 'la!, &e'Orrar- aa •!. 

nl SUDCESfe Utll:OOirt:ISOl'tA L'fOA. • 
dolO' IW:liCAL nt S'l'tREO L'l'DA, 

:...t .. d••t.ll Kl:~;t:~ :. -=~r~.ã:. a~~-d~: =~~~ .:~ 
::"ti~;.t::r-.:ti: :!t~1!aj~r~cow-: :nO:f.~"':t.u:g;or.nt:;!: 
l&çio aapac:Ulea d• radio41'fuaão. -

'· •••••• çcmdilõaa, I. v:iat& du ant;J.Udaa .q\M •"' 

~;~~~ • cg::;o .s.an::~~,:~c~=~~::e:•r!i~obJ•:n~.s.a.:~ 
t;lo da' VOa& a Kxc:elincia, •ncaraeand.o a& digna da ~Vi&!:' ao Coft 
~·., Mae,t.oa.al a ana:u portai ia da partli&aio, O llto· da outo:f 
9& ao.ant.ll ,.iel a l!l'ociWI!.t' "WI afaitoa laqa1a &S!§• dal!._bar• 
çio do Conop:".a~o Naelon•l• na for- do par.ligratQ. t.arc.11:0, do 
artl<JO 2Zl, da ConatJ.tulçio. 

hnovo a voaaa. !!xeal.incia -~ .· do 
0&1• P<Of~'" uopo1w.~ . ~ 

4:,~,~. ::z N~CA<~~ 
~GG,•<;I.Af.t~ i1(14~ sj 

~LICAOO NO 0.0. O~~Ji 

~ ,... 125 , ,... 14 de &g"Cet.o --· 

38,067, da 26 de janeiro de usl, e tendo ei vhta o que consta do 
Proce .. o IC n9 29000.000387/Si, (f!dital n~ 10/89), resolve; 

' I ~ outotg!ll' pen1i1n.iia à fM SliDOE:ST!: RADIODU'USOPA LTDA,, 

~=~=.·~~~r;;• d~!~df~f~u:io 1~~~~!1 e!n~;~q~!~cf!r:!~~l~~.a~i 1 ~t4i 
.,. da Fira!, Estada do Rio do Ju.eiro. -

II - A perllis!!ia ora outorgado~~ reiJOr-se-i p<~lo CMigo Dr .. !. 
lain~ do '1'elaco11un!.caçoes, laia a!.lbseqOentes, requl.&raentas e obriqã 
çõoa aaawn.l.daa pelo~~ outorqada •• au. propOato~~. -

UI - T.at& parai .. ão ao-nta produ:t1ri atei toa ~qa1a ap6s 
t;~~!~;·~adt0~~1~~~~0~•ci.on-.l! na (oraa do art.i9a 22j, padquro 

·---~-~~-~-

PUBLICADO NO 0.0. O'=.jjJ!UJfl.l!l. 

i:DI't,\L No. 010 /89-mt 

Aocebl•ento do 11ropo"t11.1 P•r.a • o~:ocYcolo e otli.PIOrll.c.lo do aorvl.eo 4•
radllldlfuslo aonorill •• ~r<!qO.~nca.a •adulo~~•· n.a Cl<bde do Plrd, l:at.cJO 
do R1o do J11.nuro. 

O Ml!USTRO OE ESTADO OA.!l COMtJNICACOES, tendo e• vl._.tll. oÓ 
d~•poato no utHIO lo. do C..:r .. to no. 70.~68, de l& dlt o•lo do 1972, a 
<de .o..:oad., C<'-' •• nur••• ~•r•b•l•• ado~~• no n•<Jul•••nl<> do• l>arvlçoa de 
Modl<><llfU•l<> •• "'"'"''• t"rno vUbiL<'O •au•. tronacorr1o.lu11 "' (O\IOiel'lto,. 
.;:anc"l o,h.&l, <ontlldo• do <110 ''"ouante •u <l• publacll.c.lo do•t• ll:dltll.l no 
Dl.rlo dtiCiill d• Un1.\o, eO"t&rll raceb•ndo polo pruo do ~~- (4\llMO). 
(h.••· propoat•• p11.r11. 11. execuç,lo • ""Plor~u;:lo de :urrYlCO do r.adl.Odlfudo 

<::o• .11• c.arll.ctorllltu:•• e <::ondlclle• 01.10 •• •eouo•: 

1. Sorvaco 
2. Lo•:.! 
J. O:...nat 
-'l. Cl.aeae 
S. Cap1tal alnl..., ~:lll'illdo 

6. llorilrlo de runcLona•ento 

FREQIJ.ENCIA troDULADA 

~~~~~~-~~;~~ Hn:zl 
' . J.oo (c.:., twa ::::. 1 · 
llUIIltacto 

Áa d~aaL& condlcl!i~e de~tte Edltlll !o:~u• parte do proceaao que 
lhe deu oraQea • encontr•a·ao .to dlapoaac.lo do" lntereeeadoa na 
DlrlltOOII Rlt910nlll do DENTI:L no Aio de .J•natroMRJ .. utuada na AUII 
l'tiOdilll Couto, lOS. ond• ae1.1:1 r~:praaentllntea leQ&I:I d11v•r.lo antrotQar 
auaa prÕPO•t••· 

ON>rçOEs OE mnAL PARA DE.O..J;)fo E 

EXJ>I..CrurÇ1o 00 SERVIQJ DE RJI01CD1Fl..IS10 

1 M ENml:CA 01'.5 PR:POSTAS 

At antldeliet ltllera"nedel n1 lltec-uç-lo a ewplaraçlo 
do tervlço de r•dlodlf!jiiO lllvlrlo, por .. u repr•unl,nte I•Q•I, 
11neuntar iYII propott•a dYtantR o hor.rlo de eKpedlente, ne O! 

~~~:fTi Ã•QIOnll do OEMCl ..., IUO tlt JMII'!IM, I RIUI HJ.<n.~el Cout.n • 

.z M co::J..MENTOS REJ..ATI\"05 " Oolt'IQIIOE 

.Z.I • JhqYUimlonto dlriljlldo eo Mlnletro det Conunle•çlle•l 

2.1.1 ·No requerhrwntO dev•r• conJht e, endareço pare 
eorreopondlne la, 

2.2.- Ato eonltltYtlvo • llhtlçllllt eubnqii11nte1, com, &I 

rup•ctlvat C""1'T0vlçllet de nqlttro ou arqulv.,..nto ru 
repertlçlo e~tante. 
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2.2.1 ·C~:~ •to cont~ltutlYo ou de tuu •lteuçllq d•~,! 

ri" ~<>n•l•~ dl•poaltJ..-go decln•mlo evpretllmiJ!! 

ta quet 

2.%.1-1 • A entidade t~ <::Ctn<l objetlvo a elltc!~ 

çlo dd nr'":lço de udiodltr.uao. 

2.2.1.2 !t•tendo-111 d• uelededea ~ntlnlm.a, 

""'"' 
2.2.1.Z.,t • u eçllel npr~nntlt ~~~~ 

do c,.epltll .IDel•l llo ,I!!._ 

, e eu~ 1 ~nhe I 1 a ••.t feniJ•.l 
rot ou P•.•.•o•• Jllrldlcu 
'• lnei1e~4-~•L• e e~tr,•!! 
9•lro"' ,''· · ... ~·; ~ 

2~~.1.2.1, .neniJ~.•!t."t•~lo ~·~ 
Urlo podorfo tor ruf-a!. 

• .;! .. ~~ ~ ,·,.._ ~-.,. ,;t~.fç.t/r! 
çla do Minl•t•rlo d!',' ,fe 
,.,..,hlo;olçlll-.:: 

1,11 I • J - Trolllndllo."u d• tado~d•d•• po~f. t:ótn 

Z.Z.1.L1 • 11 votst nprotontulvu 

do o;oopl to I nclol •lo 

~~·!.l,llf ... te: .,t! .h>U)It;l,! 

n-v•l• 1 ootr.oon9uroo ou 

I p111101l )llf [<:11~101 

2.2.1.}.1- """h~ 1lto:t1çBa ~onCr!, 

ltJII po]tl<!r' •er t<tRIIrodl 

$offi'lll pr~Y .. atJIOti~t<;IO 

de Minl't~rto du t;'{JO'r<tnl 

'~-,ll~• t 

7.7.1.4 r~"'""" •••" ''" "" •~·! .. ·!~ ~"r'''"""• '? 
""' "" ,j~ pttr t'>IIU •Ir '"'I"""H~>Ili<latl• 

llmlcado, q,_,~: 

2.2.1.4,1 • H :rónin.,tr:Jdonn drv!. 
rllo orr t)rorilftlti>S n~IOI 

ov nttlJrllludoJ h• ,_,., 

dft 10 ft<lll8 ~ • '"~ '"~ftl 

tldur• nn~ ~-~~<lo """""t' 
pad .... ocortrr jjrrol• ~. 

t~rem 11<10 ftprn>nd~• ptlo 

MinlsUrrO d11 Co.-"<J"'i~!, 

o; !:IIII. 

z.z.:r • No tot•tuto do F.,ndlçlo dovor6 conotu dlopc•l 
tho• r~lotívoo, apcn11, ~o• otJbll1n1 2.2,LI, 
2.2.1.2,2 • 2.2.1.1o.1. 

:Z,2,, • AI •ocled3dU ononl..,., ,Indo. n:io ••~.cutant•• do 

ter>'lç" de ndlodllutlo dcverlo."Prn.,.nt•r, l~,!!_ 

to com seu est,.utto, o QU1dro 'oclccirlo atv~

ll~ado c:onst•ndo o nUnorto, o ~•lor to tipo 0::11 

•c~u de ~ad;ao •Ódn. 

2.3- Rela<;lo A<;~~• I de rnrorn..,ç<5u :s~~l.ait (11/11:5), catro prova 

de ~oovrimtnto da lcsis!açlo trab•lltila rclu.,rou~ i 
obtUY1ncl• d• pro~oro;oion•IJ([.ade de bt&SIIei'ros na cn· 

dtJ 1e rr•ur d,.. rnJcroo:mpi.,u. 

2.1~1 - Os docurcntol cn.....,radol nos U..,nl 2.) o J.l 

rolo prcclurlo ser apru~tnudol Pf!I.IIS cntid•41• 
que nlo 1~nham .ainda inichdo 111a1 atlvldadcl •• 

2.1 • O.clartçl,o flr .... da P•lot •~lniltr.llollor••• Clt"f••- ~· 
~o J, 

' • t:JXU,EHTOS IUU.ATIVO'S f\ 0'0'1 (DTI:STA oJ ICICHJ5TA 

J.l- Pro>'l d. condlçlo dr bruilciro, t<'ila rrordianu• •p••· 

trntaçlo de quolquer ...., doo "''"''"", dt)<::.....-.entot: c••· 
fldlo de nasclrrornlo ou C&t"f"'nta, c:..-.dti<:ado d,. •~•••

viu•, dtulo de el•ltor, carl~ltl proliJJ-ipntl ov de 
jd.,ntid&do, cutlf.icado d.,. nllurtllzaçl~ e~,:. .. dido há 

..;.;, de 10 anos.,., para 01 porU.I'U"''"''' <<!~::onh~eirrornto 
de icualdade de direitos clvfs ou pro~• de telldlncia., 

per~lientc- nr> Pofs. 

).!,[ • fi~• dltptnudo da apr,.. .. •nt.açlo d~ provi de quO' 

uau 0 lt<!m aclrNI~ quo:m pC!'t10!11Cer ao quadro. 
•udct.ir lo de entl<!ad,.. u;ecutant.., d~ urvlço d• 

.,,,. lo di tu,lo. 

-~-1 • ProY•_ d& condiçl'? de braailriro, mrdian!,.. ~pruenuçle 

de qualquu wn dos do<:UIT>o!'n"t<n lndl('ldot no 1/ffn '·'· 

__ .,1.1 • Ffce dilptn .. do de epret•nuçlo de prove d• q~~ 
tnte., lt.., '"tiltlot, qv..,. poi,rt~neer ea qucd ~ 
di rUivo de entldede jl •~ecuurne do t.J:vl 

. de .. r•d,lodl fUdo. 

. . . 

4.1 - eilrtld•" do• c.,t4rlo• dlotrEbuldGro• Ch•'•~ Crlmt:lJoh 
• dO·d'~ Pr·.t .. ,~~~ d11 :rrt~a.,, ·do• i".:~Í;'.to 'r••td~..:vt• 
"~·- Oltlfi"!I_,S (V~JIOO)· 01'10:•• ~~~ a~.o.[~ d11 ~~O~III<!~doo 
0°U~I OXIfÇI_ OU hlfl U:oro;-1_,:10, no ......... plrlllf•ô Ol'h! 

d•d .. lllléOn4lmt~!h. • _t-O'f'l!t irttnl" 1 h ,.a.;: 

•A,)'- Provo do e~.~qtr.M.nto IIII•• obrigo~{! .. ;IJIII,Unh;' ....,;,;,"!. 
:;!~• "~'~.(if'l'it: . .,~rh~l'dJ: ~~1-• ... ~v,.\.t;Ç•, ~~·~ fo,r•' ~ 

·•·• .: ~~-~!',•9~~ •>!•lhtldà ptl1" !Mn ••' •!fl'lg•nt••• 17:ortt•,_ 

-~~~"-'~·· -

'·' • Todn u docU"Nntoo, e.n •xo•ç•• ••• que tonhom valida 

d• pr'd"t"l"mln•d• • d111 corrt~rovafftol dli naclonolldade~ 
deYeriQ ur rlrm~dor, npldldoo ou rovalldodo• om dato 

, nlo oup:•rl~>r • 'o (11n1nt-.) dl01 di aua oprnontaçio. 

,; ~ ~Tivç.lb OE' f8UtSOS Ttl:NI<XB 

A--t!Mt..,l•l.ttoçlo doi tOCl.lflot t•cfllo·- o qlf~ .~ ro 

f•n·o n 1 ' do ltll'l• I do arllto 1• do R•tut...,.nto doi Sor ... lço• d: 
'1odlodl frnlo, com • ndoçlo dodl lU• lo O.~uto nq 91 ,ll7/U, da~ 

U ur folt• mediante lndleaçlo du e•r•eterhti~OI do tr•nlrlt!' 

minor • do olrt- lrr.dlonte (Anuo III) que • ontldodo prato2 
de utllllar nu IUII lnouloçDifo eompreendondot flbrleante, tipo 
• ..... dolo d11t•• aqulp.,....!ltoo., 

6.1 ·O copltal mtnlrm exigido pau o .-Jlii'IOIIdlm~nto d• ._

tuto • ollnll "c", I 1V do •rt.I'Qo 1t do R•gul..,.nto 

do• Soryiçu de Rodlodlfu.lo, com •.redoçlo dodo pilo 

Ol!creto nll 91,U7fl5, f o;o•iculolfo 1m funçlo do p~rtlnol• 
o..,, t.o c••o d• f'M, do c:-l•n• do ••taçlo, c.,nro..._ t•b.! 
11 1b1l100, filiado polo Pontorl• t.C nl ,,, d• 11 de ".!. 
......uro d• 19115, 

E.'>T~5 OE fVIOICDIRJS10 ~ EM ~ t.EbiA, ~ 
oJf.JA F. ('N\01, JA'l'ICAL 

' • E:•t•çO•• do patinei• otf SOO W, uelu•h•o 100 
(C:oiin) yÕ·i-ioo---o rnolef V•l~;~r d• R•fe-rincl•t 

• Eat~Ça •• do potlneio compnondido ontro SOO W, 
o~o;olu•l~•, a 1 kW, Incluo Ivo- ZOO (dvrentoo) 

~·u• o ... tar V•lor do R•forlnel•l 

,,1.) - E:uoço .. do p:oUnclo CCII11troandlda antro 1 kW, 

iXC:l<>•h•, • "kW, lneluolv1 - SOO (qulnhentll) 

>'0111 o motor V_l'_l_~r. di Rlhr~_nci•J 

,,T.4 - Ett•ç1111 de poUno;olo e0fl'13toondlda entro ~ kW, 
•~clut[>'l, 10 kW, lneluolvo - 1000 (mil) vo:tu 

_ ct n.lor Volor d• Rohrlncl•r 

'·T~S • Eotaçtlu do p~;~tlnclo e~ro•ndldo 1<1tro 10 kW, 

•xclu•h•, • U kW lncluolva - 2500 '(dUOI mil o 
oulnhontul veuo b .... aor V•lor de Roforlncto 1 

,,1.6 - E•t•çOU do potfno;ola curcu•ondldo ,antro 25 kW, 
•~_o;olulvo, 1 50 kW, Incluo! ... _. 5000 (o;olnco 

-..,J() vei .. o ,...lor Valor de Rltorl~ci·•J 

6.1.7 • t:ltlçllu d• potlnclo •uoorlor • 50 kW • 7o:(Ç' 
(IIII mil) YO:tOI O mo lo .. VIIGr do Ratorlnelo ; 

. ~ .. 
ESTN:CE'S CE fUOICDIFU510 SCN:RA De ~lA ~ 

·"" 6,1.8 • E:1toçaoo clo.nl "C" - 100 (eom) vouo a -lor 
V•lor da Rof•r•ncl•J 

6,1.9 - Eltoçaot 'cl•••• "8" .-ZOO (du~:•ntaa) vo,;ol 

molur V•lor do R•l•nnc:l•l 

,.1,10- E•toçOoo clnu "A.". '00 iqulnhont") v•••• ct 

tnl.lor \!olor d• RolorlnclaJ 
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6.\.U • €1t1çt1u eiUII ~f.:lplellt• • 1000 {mJi) VI!UI 11 
...... tor V1Jor <I• Ref1rlnd•1 

I!:ST~S bF; IVOI<Difl..IS-'0 tX SCNS ) tM1aN!õ ('Kl.EVIsloO) 

6.1,12 • (lleo;llu de poUncla aU 21 kW, ·~clullv. 1'00 

(mil 1 qulnhente•} ~uu a n.tor Valor da R•f,! 

6.1,U • Eata~Ou da pott-nch c~nandlda antra 2 k\IJ, 
lnetu•h•a a 10 kW, net•.uln. UOO (duu'mll a 

qulnhauteo) ve:rat o ,..lor Valor da RafarlnclaJ 

6,1,U • Ethçlln da pattonela I:CI'Ollf•~ndlda antn 10 Wl, 

'tncluat ... a n kW, ll«:h.1alva. SÓOO (cinco mil) 

vnu ;, ,...lor Valor da R•f•rlnci•J 

,,t.111 ~ Elteçlln de potlnell lguel au IUPirlor ~:Z5 Wl 

~ 7.'00 c .. u mil • qulnh1ntn) Vl<lll o melar 
V1lor dé R1fer1Ãal1. 

'ol,t ~ 01 .... tore• 11t1behel••• na -nelen111' Plrt.orfe W: 
"6/IS, nhr.-n•ll e Cldl fiOYI CORCIIIIO OU P,lfftllll .. 
pr•tlndldt, contld1r1d1 ltolld ... nte, 1"d ,.1I1F'-tr...:~ 

hrtncl•, 1 ur eon•ldor•do peu o e.Ueulo, f • vigente 

ne d1t1 d1 pub,llceçlo do Edlt11. 

1 ~ A ~TRAÇ1o IX OISPDUDILIMX DE REI1RSDS Fl........a;l~ POo 

OU\4 50\ FEl fA ~ SEXJJINIE fU""'• 
7.1 -No cuo di entldlde tlndl 1>lo e11teut1nt1 do nnlco !! 

rldlo.;LI fo,o~l~! 

7.1<1 • qu1ndo a caplt•l IDeia! de entldede for .!i.!!!! 
ou tuperlor 10 nla~ do cepltel mlnlmQI ui<Jido 

p1r1 a ~nlndll'nlnto 1 11tlv1r tottrn.ntt 1,!!_ 

tegrellztdo ou pl!~lltl, no1 1101 con1tLtut! 

vo•, 1 lnttljlrllluçlo 1tf 1 diU de entud1 -

funclon ... nta d1 11t1çlor 

7.1,1,1 • Pravt de dtpdllto, ..,.. •-• •u outrl 

ln1tltulçlo fln•ne•lr•, de, no mh•! 
mo, 50% (cinqi.itntl por etnto) do VJ. 

lo~ corrup'ondtnt~ 111 c1plttl nlt;~l .. 
ptr• o ~ftlndl-nto, 

oosm.v,IÇ)for 51 1 1nt Ld•d• ptrt lclptr de nw11 dlli 

1ft! [di t•l deverA, pu1 c1d1 ll'n d1i11 0 1pr111!! 

tu, 1l*'l do· dopótito d1 Stl'llo (elnqu1nt1 por 

conto) da o•plttl 1 dlcllrtçla di c.,.,,.,oml110 de 

re•Llalçlo di IUII"nto do clplt•l 1ocl11 de m1l1 

o Yllor do c1pltll mfnime o~!gldo ptre c1d1 wn 

du urvlçoÚ pret•11dldo• (modolo IV)! 

7,1.2. ~Guindo o etp!tll .achl ror~ 111 c1plt•l 

mlnimo ••IIQIIOo p1~e o ~u•ndlrn~nto ou tor 

~ ou tuoerlar!_ mu ni!_U~I~~_r tot~l~nte 

lntog~liludo, """ pre~lttl • 1uo lntlgreiiZ! 
çlo 1U 1 d1t1 do lnlelo di runclon ... nto O 

7.1.2.1 ~Provi dt dtpdllto,.., b1nco~ro 
in•tltulçlo flntncllr•, dt, no mln! 

mo, 5D'!Io (eino;li•nte por cento) do "'.!. 
lar corrnpand1nte 10, cepl til e11JgiM, 

7.T.Z.% ~ O....anltreçlo d1 di1ponlbllld'!'de ~e 
crfdlto btnc~rlo ou d1 g•nnth de 

rlntnei ... nto, h i t1 ·lttlvfl d1 doeu 
nwnto1 fornectdol p1li1 •, lnttitulçOI; 

prdprlu ou de 'tln•nci ... ntÓ conctd! 

do pelo febrietntl du equlp.,..nto•, 

dl-htn. I Ct.rTliiO_tlf o v•tor do CIP! 
t•l """nclontdo no 1ublt.m •nt1rlar, 

•U 1tlnotr, no ~lnlmo, G totll de 
e•pl t1l u:lgldo peu o ll'l'flrllndlmt.!J. ... 

1.% ~ No .::um de enUd1de IXICI!~~f!tl do "rviFo d1 nd!qdl ru. 

~ 
7,2.1 ~ Quendo o e1plt11 1ael1t tattlnwntl lntltnllzJ 

do for !i.!!!! au •uperlin • ~· 'aâ~ v1lar~1 f! 
kldOI n1 Porterle loC nl '16/115, p1n c1d1 tm M 

1eu1 ••rvlço, •cr11cidt d1 qu1nt11 IMiglde poro 

navo ~r••ndl""'!'nlo, a antldada fica !tanta 
da dllrnl:lnat~IÇ"I'-' da dloponlbllldada da raeur111 

I I naneal rot, 

7.2.2 ·Quando a capital tacla,l for lnfnl11r ao capitel 

mlnlrno 11119!do pua I! "'1!r .. ndi.,.nto (ncolher, 

ln-. du opçOaa abaho lndlcadutr 

PRlM::IRAI 1) prov. de dlpohlto, .,., b1nco ou -

outr1 lnltltulçlo fln1nc•lr1, d1, 
no mlnln-p 5!N. (clnqiilntl por c•n 

to) do ~•lor corr11pondent1 'do e: 
pitei ulgl_do pua IICII..,I .,.reend! 
llllfllll 

b) minute di lltençlo doa 11101~ 
tltutiYOI p1r. eleveçlo do cepltel 

aacl11, • ur •~ntada da m.l1 o 

v• lar n1eeu•rlo p1n o novo -:!! 
pro•ndlmtnto, n• qull eonttl qut 1 

1u1 Jrlllllfr•lluçlo tot1l "'' lf! 
t!v1d1 etf ~ date prevllte p1n 1 

•ntr1d1 ""runelon ... nto de 11t! 

çiOJ 

~~ 1) pra,., d• d•pdtlto, .,., b1nco ou O,!! 

tu lnttltulçlo tln•neelrl, dt, no 

mlnlmo, 511% (einqÜintl por e1ntol 

do ~•lo_r CDI'ot11pondont1 '" c•pitll 
•~lgldo p1r1 a no~o ""1'flendllTIII,!!. 

'" b) d1mo:m1 t nçlo de d ltponl b llld•dl d• 

crofdlto blne•rto ou d1 91t1nti1 d 

flnlnci.,..nto, ftlte etnvll d• 

docUI'fllntu forn1eldo1 p1l11 lnlt! 

tulçllu próprtu ou d1 fln1ncl! 

<Tt~nto concedido ·p1la hbrletnt•. 

do• oqulpm.ntot, d1 forme 1 Clll!l 
pletlr o v•lor do Clplttl ""nclon1 

do no 1Ublt1m tnterior, 1U ,ti,!!. 

9lr, no mfnlmo, o toU~ do c1pttll 

•~lgldr~ pltl r1 '""'"ndi!Nntol 

7,, ~ Sendo 1 propontnt'll Ulfll fundtçlo, e11tcut1nte do terviço 

de r•dlodlfullo ou nlo, 1 eCIIJ1)tOVIÇIO dot recur101 P,! 

dtr4 11r fllt• d1 1n11 d11 IIÇ!ulntel ,..n•lr••• 

Pfta.EIRAt tl provi do dtpótito, 1m btneo ou outrt ·ln! 

tltulçlo tlntnc•ln dt, no mfnlmo 5(1111, 

(clnqütnt• por cento) do v1lor ·corrorpo.!!. 

dtnto 10 cepltll exloido poro o '""ro1nd! 
,..nto, 1, 

b) "d.:nonttflçlo de dllpanlbllld•d• di cr•~~ 
brncfrlo ou di g1rtnl11 di f!n1nclm.nto 1 

flltt ·,trov•• de doc~n~~ntol fornecido• P! 

lu lnttltulçllu próprlu ou d• flnlnel! 

minto coric1dldo p1lo l1brlcentt do• oqu! 

p ... nto1, ou etrlv4• di outt"' m~lo1 qu1 

dtmQnttnm 1 e0fl1ll.,..ntlçlo do VIlar totli 

do ceplt1i nltldo p1r1 o ll'l'fltoendlrn~nto. 

sm...J'oOII.r prove do d1pó11to, .,., b1nco ou outro t'n! 

lltulçlo rin-;.nctlrl, do tot•l do ~eior 
corrupondtnte 10 ctpltel exigido p1r1 o 

7:•· ~ 01 flnlneL.;.ntol cgm 01 hbrlc1~t11 doi equlp.,..ntol 

ou corn lltlbo:iilel,..nto• d1 cr.dlto n•elonell nlo pode 

rio ~er- contrtladoo por pnzo •uP•rlor- 1 TO (diZ) 1no1-;' 

1.1 ~A 1ntid1d1 dtvlrf apn .. nttr 1 em c~hrr.ntaçlo • IUI 

prop01t1, o qu1dro (Aneu V), p•n o• rrn• du lllnut 

!• .!!.o ~· !o !• e!. do J 111 do ertlgo f&, do f?gut ... nto 
do• S1rvlço1 d• Radlodlfullo 0 eem 1 nd~lo qu1 lht foi 
d•d• pelo Oletltci ne .,t,n7, dt :U de· outubro dt nu. 
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'·~ ;:1: P8ra efeltD de~pi-e,Jnc:t.l..,.n~o do• lcen• 71 I do Ane><o 
v, i:onetent•. do lt.n enurlor, 1 proponente deverA 11,! 
borer ••u• tpiD'ifrlfT\111 edueetl~oe,-ertlltlcoa, culturall 

1 lnformatl...;a, çam ob .. r .. lnl:la U•l prlncfplot anuncl! 

doe ng artigo 2:21 da Conttltulçlo. 

1• • DISPOSIQ:It:S F'I~IS 

10.1 • Ot docanwntot daYerlo ,., apretanteQ'oe, prar .. rencle! 

rrwnle, MI erltlnala II'OII••l•.t.ac:úJ~.•. tlproduçlo 
fDtoetUica detde que •• ctlplea ••J.., autantlcade.- a 
ll'ifiUIIJ 

10.2 ·A acoltaçlo du propolla' nlo llfllllcar• ne obrlgato 

ri~Jdade da outoroe, 'podando o Edital ur cancaledo 

pDr lnteune da A<h>lnl•tn;lo, m.dlanta ato do Mini• 

tro du CcmunlcaçGu no• t•rmo• do utlgo U do Rag~ 
,.ul..,.nto do• 5u~lço• d1 ftadlodltuelo, ,.,. qua ,; 

propL>nanta• tanh.-n di r ai ta I qualq.,ar ncl ... çlo '" 
lndanl~açlo, 

10,): - Con1tatada ,.-lt, ou lncorraçla na docwr.ntaçlo Cfll' 

ac'"l)anha a propona, 1f00'>11'n podar• concadar ..., P'! 
~o da at• 15 dlu l propgflanta para luprl~ll. 

tO.,. I "Neli E•t•d~l do Jlmazann, Acta, Par,, Rond,! 
dilo .otn.p' I ftataJm., l IXCaÇIQ da IUII C! 

pi tala, a pr•~a pgdar• ''' da at• 'o dlaa, a 
crltfrlo do OOI!Ta. 

10,4 • O Mlnl•tro d• E1tado dai Cl;ln'Unlcaçllu podar• autOi-! 
~•r 1 juntada da doc~,m~ntoa ao pro~:aa1o d•• propon•!! 

ta' a datarrnlnar 11\1 raaatudo, 

10.5 -O Mlnl1tra da Eatado daa Ccrnlnlçaçllaa rallfVI•Ia I t.! 
çuldada da, varlflçada 1 conYanlfnçla a, havando PO!, 

albllldada t•cnlca, outorgar plttnlulo a mala da 11'111 

ptoponanta dantra ai qua atandar.m •• prallllta• eondl 

çan. 

MC-OEN'l'EL 

DIRCTORL\ REGIONAL DO bENtt:t. HO JÚ:O E& J'AK!!II'O 

SEÇAO DI!: tiADIODlltlsXo 

SZTOR JURlDICO 
PROC. 29000000387/19 
JUNT0$1 lil01000234/19 • ltl0l000235/ll 

ASSUNTOt l!dit•l n9 10/89 

~AI!ECER SRAD 11V 30 /81 

"""''" Convoeaçio da 1ntara .. adoa na ax•c:uçio a •xploa:aç;o 
do aaa:viço d• rld..LodU:uaio aonora - t'rll<{Gineta MO

dulada, na c1da4a de PU:at, Ele.~ do IU.o IIII J-.J.-

··-Aoor:r.az: .. ao ch.....,nto do Edital agt.l. 1Jid1eado u 
aaqu:Lnta• ant14ad•a• 

'lo) nt 8llDOI!:S1'l: RAD.IOOirllSOAA LTDA, 

8) ilXDIO AAD.ICAL nc S'I'lCREO LTDA•KI: 

o•tiii.o apta• 1 outorq• ob,•to 40 M1tal n9 10/lt. 
a) FH SUDO~TE RADIODIFUSORA .t.'l'DA. 
b) I«DIO JIADICAL fM $'%!:1U!:O .t.TIJII.. 

!!lel•cece~~ao• qua •• dua• prOpOn•nt•• fo:r.a aot1fJ.Qidul 
paaa sup1:'1:r t'alt . .as d11. doCUK~entaçilo. 

Rio dtl Jan•iro, ?-Ci d• ~ da 191~ 

H~ Ht.ti~ ~o ~~t;f;;;~~ 

Eneaa~inllo -o proaentc p.t:•cu;:aaea f~1t.d n9 10/lltl e 
IIUI aponeol 1 DiVilio .S. Udioditud:o, PIZ:I Pl'OIIICJU~to. 

Me - DJ:NTJ:L 
PROCII:8SO MI 20,000-0003151/U-27 

ASSUNTO: 

t:nuoo 
SINTfTICO: 

Senhor SecretÁrio-Geral, 

Trata o preocnti! proceno do Edital n• l0/89
1 

Para autora• do fiOrvlço de rndJ.cdit'U11io i!CilOJ:'I en 
(reqUf;ncla mO~tllada, na cidade dl!l Pira{, !:Uado do 
lU o <1• ..r.,-,dro, 

lfo pra~o oetipulado, acorroram'aa chamado 
•• 11asu1nte11 entidada.s: 

- RÁDIO, RADICA_L FM STÉREO Ll'DA - ME 

- Fll SUDOESTE: RADIODIFUSORA LTDA: 

o procl'ono rol txlllllin .. do pela D1retor1a Re 
r:f.onal do D!:NTEL no Ri-o de Janl!ltro, dl!lepOlehO.do ri;, 
25 e Pa:recor nt 30/89 - ns. 26 a 32 pela 01vilio 

<le llacl1od1tuaio Claete Departamento Inforntaçio RAD 

n• 198/89, ecn11tatiuJdo-sa qu" 011 entide.daa 1Íupr1111111n 
l::ionada11 atender .. ao~ pra11supoetc• do Edital. -

CONCLUSÃO: Ante c expoato, está o procos11o em cand1çÕea 
de. ser apraclaclo pelo Exml Senhor Ministro de r:11 tido 
daa Comun1~:açÕee. 

:~::-.:silc:.iro, ::ol~r.il:'~, COI::Cl."C~ :~ tte 1 ::l.:l.ior !lOr eiDM.cipQÇi!q 

r.=t:.:.:--l do 'Jic Jr. o7:~:ci~"O.- ;.o~ndo) ,iJ .:io !Ir JuriOi:ro, t'eddent• 

• ~od.c!li:lll.o ~ • .v • .:CM::-.:.~t.c:tib:::;, ~.;co r:loev ~1~ :::pt~ 2ÚJ2 , 

~r:s :!c. ~i,:íuen·,. :!o do Jr.neir-o; ;::;~~ndo do) .ao do Jano1ro- Ç!I> 

:!:!.G.!<.\ - C~li--::l"h'.l. <lo Illo1:~i~-e o":o r.:·.:>;:~ nt 05299506-S o:r::po 

il!dn o.M o.:.c.~.;:;- :::.:-.:-. n~ .:;go.Ol:IJ.-1337-?Z; · -
:..:>.!:.!,!:-~·· :;o~y.t..;;, r~t'~.:.-:o VI!::I.!A ;.~.:t.J..rc 

:!.L·:l::lilC'il'[',, c:.otlr!n, COJWt'cl:'!!tc, l:~.tu:rtU- Cio ::io de JMe! 

:-o,· tc.to.do <lo :ao de J:utolro, r-eo1dc.lto'o ll.olllic1lio.do à Av. 

Cem=be-:::lbc., ~.300 ~OC!) ':'1" ttptt 2102, ~da Ti;luca, :lieo 

de V::.nei:o, ::.::t~·do ~tio do .."c.nairo -C:::!' :22.-GJO - CtlrteÚ'tl. 

de :i:dc,t~idadc do I.:<',!>/!:.r n.' 2.of47.l77- OX.J;Iedida em 18.03,70 

.c.':'.:' .. nt 2.35.~4!3. 777-00; 

.::::a'.';.::; :0.10: cote iltlltru:lento !l~rlicul~ do contr&to eo~ti

t-Jir Ul:l:l. I!IOOiedlld.G" r..erc~ti.l !!O!' eot!le clÔ l"C3POtiOObilidtldo l4. 
Di~~~.. qu• o e ra,?J:rá :t~elt:.o deC!lio .::lspo:~:i~Oon loctLil!l • toÍc:n1-
cca ['.Pli.c~Vflis e caplici11 e pclt.u ci.:l.usule.s scGU!ntosJ 

:>:::JtEin.~: ;, ::loele~c ;..'i=:i eob u <l<!l:ot:in:l.o;:iio oo~iaJ. do "1tl 

: .. ~-::;:~::. ..;.:.!IIOJO ':t::~, !,:.o;.~, cor.:. acde ~ :lua. Cll:ldi

i!.o :"c:;Cio, TH - J~err-,.-:.11., :-.o !:unie'!I'iO d? E11tlldo 

do :;:., .o!o ..".:r.ci.ro, ::e~o e.o ~o dO' Jlllleiro. 

§ lttJiC01 hrc.tlno: d. 6h•u1~ <~• ~·.u.e 
.e0t:o 1 1 t:oc::.edndo IJ:J:::k o no~:~t 

oU "?.'-I:"A:J':J/,!". ·' 
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~ IT.t~O; r. SocieMde, udiante autorJ.zeçiio oçe&!; 

:nct~., pode:ra abrtr r1l.1.aia ne•ta ou. ou

t:rru. 1ocoli~4,u do terrítório llACional. 

~'l:::I:IJ.I O p~o de dl.u'aço.o d&-Sooiedade ~ 1Jid•te:m;1nado, -

tendo o •.u início na. d&ta de nlõi•trf> d .. t. Con

trato toai~ na Junta eo..roi~ 4o hU4o · 4o ao 
de Jandro, 

QYJ.lrl'A: o Çlo.pibl 6-oci.r..l. é de cz: :lOO.ooo,oo (:lU.untoe J:lil 

cr.~.~:adoa) d!Tidido 0!11. 200 (duzentas) cot11.11 de va

lor ::~o:;dna.l, d• C'z~ 1.000,00 (hu:. n1l cruzad'?•lo o! 

do. = tote.lmcn~• II'Abllorl. to e in":.lll)rllliz&do n .. t, 

nlo e·: 1:10111111. oorr11nt1 ilo rn.h, d1atr1bu1do •ntre 

011 SÓOi.OII d& IIOit.dRtt =rlllil"''ll 

~=. 

F.n3IAA,o IO:O'J:'..AO VI1lnA ~..{l.'LIC ..: 1~0 cotu :nc 

valo:r de C::l 100.000,00 (cor. mil ~nu:! 

doa). 

J.m:Litfl, WLir.A t400dl0 VI~;v. B~üLIO - 100 C!, 

ta.e no valor de cz.t lOO.ooo,o: ( • (or.:. 

~l Cr".J.:I:I!.doll}o 

':'otal 200 (duzontllll) cotu no valor de c.z:, 

280.000,00 (dw:e::toe mil cruzlld.oa). 

J. :-u;:.occt.b111da.de doe IIÓcioe I lici ta4e ;!a imp~r -

taneb totcJ. do Capit.c.l ::;odal, noa te~e do llrtJ. 
GQ 2 1 d&,Lei ni: ,3.708 de 10 .de j~eixo de l.919. 

AI. á4l.iktt&y6f" ~CUU!J, lltJtdt. '!JlC- 1:..;>111<' • Cl /'_ 

tc~"ll.;:.o e~n~trt.t.J:..l, po<lc.riio oe;· to~t.:: 1 "t§{~;,• 
q""' "''=--:conte.:. eo. C:.iorta "-b::o:.lu~u. ~-:o ~ p/~~~
eir.J., eo::t:oaQ'!.Il k :f4eu.l.•.lad.e de:ferida pe~ ~/ 

r.2, par4ça.!o 21 do IMcreto nt 57.65l. de l9Tr~~ 
neiro de 196~. \l. o4 • 

Ál!l eotae reprnentu.tivo.t~ do C"-Pi tlll Social •io i1,; 
llari.l!.veia e ineaueioiW.Teie o. eatranseirOe ou :õ'U

eoq ;luridieaa. 

::.nr,\UIII. o.lterar,oão contro.tulll. podud. ~:~er rttw.liznda 

.. r.:. ·~nuencio. do !.:iniat,riO da;. Col:W1.1ca.çõee, 

~: .oe ll.dl::l1ni.e:triO.dorea da,:.ociede.de eerão bnailei.ro• 

nato,ç • • 15U& illvtustidunL no careo aome':lte :;oôd 

ocorrer lli)ÓII haverem 111do aproTII.dllotl pelo :.:irJ.at' 
' -rio daa Cocwücaçõu. 

D!C::.:t.l .:..soc:Lede.de 'he co::~:pro~~:ete "11. llll.Iltor e I!IIIU• q_uadro 

de fuz:lcio::~tri.oc, uu nlbero dni= de doia ter;os 

(2/3) d' e::J.Iõ::-ecadoe bru.ileiroll. 

lmC::t:..:.. 

?:gr..q: ~= .:. Sociedade aera ~atrada pelo aócio cotiatc. 

~ 

FJ.3I/...."l'O ~ "l:n:nJ. ro.\.."""..O, no an:n::íeio 4&11 

:Cu:nçÕ11 de Dt::z::TO!! CE...~, caboendo-llle C.ll &~~•

tõea d,~ todoa. 01 negóc1o11 aocie.ia, e eemereilli:g , 

baa cQb:) a rspnoentação de. ~ociedade e=. Juízo ou 

fora dele, •endo-ll•e di•Ptilll""-- a prutll.iio de 

C"'-lÇio. 

StGONDJ.: J. titulo de no.-u.:ao:J:E o 'm!l!:TCZl a:m:::n: teri cõ

r~o r•=•ra.,ãõ, quari:da rixada 1111 eollllllli, ãt.4i oe -

litl1 tea dh d.eduçõe.e !'i.ecaia prev:i•t•• na h~al_!: 

ção do !mpooto· de :\enda, • qu.e ••rt levada A. Cotl.-

ta de !loapelt.U Gerllie. 

~ 

~ 
O IÔ_eio que deeejar tranefer:l.r parte ou a tot.U.da~ 

de de t~WU~ eot9 ~.Wci':á noti:fiear, por ezu:rt to i. S!?., 

eiedàde, dieeritd.nando~Íhe o :t~reço, :t'or;J:a e ;Jl'LZO ~ 

de p~e~~to, pt:ra que, r.~rnvée de aeue demais oõ

oio•, exel"'ÇQ. ou renu.r~ete ao direlto de pJ;"eferimc111. 1 
o que d.-ver• :razii-lo dentro de pJ:"azc de liO (ceoBen

ta) di ... a conta:r da data do ;:-flcebimento d.&. noti:t'1-

caçiio .. Deeorr:l.d.o o pra:;o de 60 ~aeal!enta) diu aell 

que ~:; :oe1edade e:terça o direi to de pntfflrõr..ci'e., 8.11 

cot .. poderio eer trane:feri.da.ll a tei"Ceiroe, obeor -

vando-ae previa:uomte a llJlU.beia n:preaaa do !'odor 

Conced11nte, ilc..r&que o 11to de tramst"e=-:~cia poaaa ter 

011 d'aitoa leD'l-1•· 

mmz o _:falecimento ou • interdiçEo de quii.J.quer doe eó

oioi.' :Uio dion1olv~rd., neoelfB~iament•, 11. ::;oc.iedade , 

fieu.:c.do 011 h1trdlfiro11 eucee.eorea ou repreafln.tantee -

le&*:. neQea.dO çub-ro,pdoa noe direi toa e obrige.çôea 

4.o "D5: CUJtft" ou ill.terui,o, Podendo nela :tazerem-ae 

npreamte.r !l'!lQ.uanto ino:livioo o Q.ui2ilo reepect1vo, 

por Wll dentre _ele.i devidll.l.lllnte oredenci&d~ p•lo• 

dhlt:,l,a, 

§ ~a - jledia.nte conJJeneo unil.ni.me entre oe aóc1o11 ~~'.!! 

perati tea o a bu•deiroe ou euceeocrflo :t'O<!e

rliô illl;reaae.r na :.ocio:~dade, ca~~:o não haja iE 
pedi ti To leaal. quanto l oua ce.paeidpde jur!

~:~t. c :a. o!uu • .:ve o. 1-:'.·~r:~i::. ;.rc..·;ii.. d~· 
te:rio dua CO!:IImieco;Oo::, !l'..%"(1. q·;.e ·~ 
o !:.o zejio. 'rnc•tida do todoç or 'lfei to. . 

) 2a - Se herdtiro~~: ou IJUCe!'aorea nio de .. ~IU't!:IL .. _ 

tinuar na :;looiedllde, eeua ht!.vena ~terão • -1 

radoa em. ~an9o levantado eapflcial~~~ent• -:-. 

· ra eee• fim1 e oeriio PllGOI 0111. 2( ("rtnte e 

quatrQ) J'l'tiiJtaçÕIII ~~:ensaie, icUaie e .uceae.l 

Yae, eem ~Uroa a que111 lltiTer ju.dici&l.mente/ 

autorizado, 

i.. 31 de deze:::.bro de cada _a.co, lOVUltl!r-~e-i. o llal.ll!l. 

ço Cilral dae atividad.es da %Qpreea., C llulen.ço leva

ri a e.adnature. de todo, oo l!ócioe e Sflrá aco~ 

do do Er.tn;to d~ Conta de Lucros e Perdu. 
§. li ·- 011 lÜ.croo Uq~idoa apuradoa e~: ~<;o pode

~ aer diatribuidoa, pt-opoi-d.~t., c&

bendo a c~a aóeio 8.8 parte• correa!'ondentee 

la oot111 que f!Oeeu1~:a atenden&o, entrettniq 

preferencialmente &OI!I 1nterlti!IOI!III d& Socieda

de que por decisãO l!lll.jortttf.ria do capital P.2 

der&. decidir a ill.oorporaçâo doe lWlro& .ao C.! 

--pi tal ~oial, c&b~tndo neaae &Ulll.~tnto • oe.da 

aóâ.io .- "pp.r!;ea prol)ÇJ;"01onáu 'la oõtQ: que 

po~t.IJU1rem:· 
1 2t - 011 pre;ll.l1zoa,. eTentu.e.J..Qa~te! l,ino~entel!l ee

rio· .. .t,PoTt&oioS :;~_eloe aóeioa~ te.cb,~, propor

eio~l.rum.te às eotu .Q.Ut pol!lauire:.:., em um 

prazo de 90 (noventa) diq apó:~~~ o enc•~.!! 

~ do ~anço que &pi.U"CJU 'o pre~u!zo. · 
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~: :a c~u:- Ol"".iC.:~O::~ n~l!ltc~-C'õr\:t.ritu- :~oei.C.l a:criio reo_do_s -

:""<:!?:; '-ttl•:Jili ti.,.IJa 'lc T.ei ll~ J. 7'Jd dc 10 de Jllneiro 4i 
1~11, r. "'tjn :"l<:i oh:wowt:lloCif', ht'r.~ onr.lO dna >1ei!Ulia 

-; l:'it.:J~;l,..::s df'etc cunr:u'Qr;i:::nfJ, :JC obri~a-, o :liretor 

!:;~cio~. 

J 1~ - Co 3.:5ci.J:J dcclnrc... r.uo nr.-o e:Jtbo incur.~os 

r,.uc.J.::uer· peno.l.id::ule :lc lt-1 '!'.1.0 oa 1:::tpaç,_ 

•u::c:·cHu· ·e ati vid:W.o ru~rea.r.til. 

H, :-::;: :.::T, •.• ~: .:U::7.:0::: .::: _Ct'liZ:U..tAJ:lOO 

~:;:r:L<:.: c :2 ..!;.:i;:.~ cci~::!A~O !:CCIAL1 

Xeotet.ll.IJ1ho.&lz 

SEGtmDA ALTER,AUO cmRATtJAL ]]!. PI.! 

stfuwn: a.w:oniu;om :r.m. 

lAlJIA!TO g~nun+ WYLio, bru1-

l;1ro, oããi.&Q , eou*iante; naiural 

do Rio de Janeiro, rellidenh e d:~lli1o! 

lledo à AT. Sern~~mb~, 3.300 m.o

oo "~" 'ap'f;t 2~02, ~ !!a H~lialllfRiO 
do Janeiro, Eatt.do do R1Ô ·de 'Janein

Cartdra ao Il!ontidede dQ I.P.l'./ ?JJ 
nD 0~299506-5 u:padid& Olll 04oQio79 li 

c,P.l'. nt é90,o8J,8J7-7:!'1 @tr.:na · W. 

LrnA ::ou3Xo YIEIBA :aa.ruLio,_ brall1l~1-
ra, cao&4a1 oomerotanta1 natl•'l"&l lo 

Ria ,di JanoirC:, ·~:a~ado do Rio do Jant; 

ro, :t"eJ'1aanto e daaie1UII.da 1 Av.:Ser

l:!lllnbetiba1 J,JOO haao ~l" aptt ~02 1 
l!a.rra ao. T1,1uoa, Rio ao Janei,ra. Eet,! 

de ·do Rio da Janeiro - Carteira de I

dantidlt.de da !.7.P./nJ nt 1.44.7.177 

exp.ldida em l.B.OJ.70 • O.P.l"', n• ., 
23S·9!f6, 777-do, rooalTUI. ·al~~ .. u. 

Contrato :Soa1al 1 z:-t;!.atlrado aab o nt 

20;1714~0, por ct~ialo da 2B.og.ST 
naa oondigÕe;. &a&Uintoar 

•• 

a) IS~ G , tllttOO, ola ol&.uc.u.liJI. '!Ut'!tii!A \lo Cont:zwl!lli 

Sooial1 

'b) l'icam mantidas e rati!icada. a. demah elãusulao nio 
&l.ten.d .. pala presente. 

z:, por eatar1n1 . .1tat&e • e.eertadao :!'iX'lllllm o preoente in! 

tnlllalto, •• trio via• de 1&\lal teor e :ronua, para wr 

a6 efeito, na pn~enç_a de du_•• t_eate~·- __ o_ 

Rio do Janeiro, 10 de Abril de 1989. 

=..:..-:-;:::;:;,.. ;.t.:::=.::..Gc :;:'O:,'":':;!;.'t'J.L ~ :':! . 

~;pg;s~~ F.éDIQDI?"u"!:~ r&A, 

lh3IA."l'O r~omo r..zzu ;a;u.ugO, t~raene! 
ro, oB.G!Wo, eb:!lel"Ciente, ne.~ do Ri.o 

de Jft::ldro, :N,sidente e dODteiliedo l 

J..T. Sen:~e.::;ba-:;ib~, 3,300 El.cco "~"' llptr 

2!02-~ :3e.rrt. da ~ij"Uea., :U.o dl .ie.mt1ro , 

ZIStedo do ~o de ,jl!.ndro - Certeira di 

Identidade do !...""2/M ne os::,S9506-5 fiX.P.! 

di~ ez o.c..04.79 e. cr.;o-Sgo.oaJ,837-72 , 

~J. Etl!.!!U. :.:~o y:u:r..T!! Wgi.Io , 
bruUeira1 Cae!l4&1 eome~iante, natu-

1"&J. do R:.o d• Je.n;il'Or Zetado do '!tio' di 

Jll'!eiro, .~·utdfin-:;e • ~eiliado l Av. 

Strnlll:!betiba1 ),JOC :!n.ooo ~~" e.pt~ 2~02, 

31.l.-ra. Õ.l. ~~j~~E.: ~º d!! J!.nd:!'O; _:::=te.i!d 

!o ::Uo de ~-c..'l.ei!'O, Certeira ~~ Idont1d~ 

de do :?7-/=J :.;,a l.447.l7i expad.id., o!:. 

ta.OJ,70 -~~ C~-l;:")~.9S6.777-00, rli:11olvec 

&J.~e~ 'l:lll".: ::on!:ra!:o Soete.J., ro-!;iet;!'ado 

ttcb o na 20Ú::.4520 1 :;lOr d.ecis~.o de 25. 

.:.;;,87, o 11. ll.~(;::..:.e. rl~e!:'tl.çi':o ::-e,:is-:::re.!!.a 

c:~b o ::-.' _U,C77C; c;:. :<;;.~4.l!S, ::.e.= coru!i 

~> ;;~~~~ ~t :~~i~-~~;~~·,~;~~:~~~~~:~~~;;;·~~).~~ 
:::z~2,C:J0 1 CO ·(~o:!.s til e:r-•~~ct.o:: ::ovca)l 

b) l'ioe. dne.r. '!cr-...e., al-::~~a e. elll.ur.~ c."JJ..:.:>.: • .' do Oont:ra
~to SoCial; ll~~ando .~ Vie;or.U. OOlll a seo5111nte redr.Çiol 

•Q:::t.3:rJ.- t' Qa31ite.l eooilll. é de if.:zC2,000,00 (doia mU -
0%'1U!&doa nO?es), d1V141oW e::o 2,0Q:) (duae 11:1.1 ) 
ootas de V&lor l1QC1:::.al de tm~::Sl,OO (bm Ol'lllllll• 
do nov-o-) cada ~. totalmente aubsorito e in•h 
,;ralial!do nl&tt ato n. liiOoda oornzr.ta do ::>aí.-, 
tittri'buido· entra oa sóoioa da aeguj.ntt lliazr.t:l• 

.nu · 
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J'.llltU'O I:otliiXC VIII:iU ~tiLIO - 1.000 (.tl) oo 
t ... no nlor d• !:::&Sl.OOO,OO (bue !1111 ~a4oi 
nOToa)r 
;....,~:-.;. ~J. r.:o:r:u-o vurru. ~o - 1 .. 000 -
(ld.l) cota=~ no valor de :ro::Cl.OOO,OO (hw:l. aU. 
C:MUadOII :!lQYoiS), 

~otal: 2.000 (duct c.il) co"!:1111 no valor de ~at:. 
2.000,00 (<ioi" dl eri.UlRO::oo noYot:~). 

o) Ficam 111~t1dn11 • ratitiot.dt.~ ~ dotu.il oU.~toul~ll ni.o ~ 
tore.du pala pretunte. 

:t, por lllt'lorlllll juatq e o.corta.e.aa ::"!=c o preunte ina~ 
~::.ento, ec tr&. vias ~~ ii'..tal. te~ o ;ro=a, :iJ&r& l.U:. 11Ó .:!-.!, 
to, n& px"e11ença ~o ~ teetemunhee. · 

l".io d1 Jr-.>teiro, .1 '1 /o:t/&.9 

flCMO!-IS1RAÇi\O [lf IUH:IJHI~II; II:C.'Hr'(l~; 

1 ~ TJV.NS~IISSOIL l'niNClPIII: 

1.1 - fobdt.::llltt"": LYS l::Ln'ROII'IO I.'l'D.\
0 

t.l ~ IIJIO C'/t!U IOUollln: 250 ?rattll- :nl-250 ~ 

Z ~ ,tR,\.'I!S)USSOfl, ,\Ul>J LI o\ R. __ ~ 

'i!'". I - l':lbrtf':llllc: Lr.l ~~ROJiiO L:ml. 

2.2 • tijlo ('/ou IIO.J~Jle~: 250 n.tte- J'.l!-250 W'Ê 

J • $tSTfMA 1_ RitA DI IINTB •, 

l.l ·hbrl~õ!HTI': UÚ.B.A .An'l'tl'l'.AS Ll'D.l• 

tipo e/ou r.~od"lu: CiliC!lLI.R _ ~-2 

-~-~":~a1:r.q,' . .2$ .~. abri~. «•· '1.989 , 

·il•·,:!l ·' lolur,,;, 

Os 1baixo-us:bulo!os, PIJJLO DE TA'RSO DC SOIJZA S:U,... ·. 

Vloo bru:l.lti:lro0 •olH:lro, llanclrio, .MIIio!'"nta l Rua C.no:Uda. do rr.s. .. 
·tu autos u• 201 Bdrro sio F'r.nc:isc:o - tt pa'W'Ia l' .. ,:;!, portador lll. 

Cartdra 4e Idutidr.dl'l nJ 05626073-D expedi_. p~lo IFP. RJ •• CP?. :i~ 

67!1.147.467/53 0 DAJILO TERRA FEJUI:f:IRA. bru ldro, casado. <J.blid:::1 
rio1 :ru:I.Gente l Jtu.a DiJipina Pu.:lra swU.t n• 17 D .. !.rro ~ 
:õ:obc'to snwt-""1'1. - ":taperana ~·., Port~or da cai---:~:1:.·.:. .:e Iã:enti~ 
a• 1062723 Up.did& pelo lPF, P.Joo CPP. nl 302.187.057/000 LUXZ C."'"'

LOa nu:IDA, braai~Óiro,_ sol.t•iro, _'l'_k~~- ~~~õllit:~~· :rew::t-
4.:ate 1 a&r:a lr.o Bobuti3o 1"1 17 EngenheirO Pedn!:lra Í 1"-ova IQ'V.~ :lJ 

~ tla.C..rto:lra de Idoatidade :r:al 46 .. 7~ ·~ida ~lo,....,;:, ~ 

07'ro ... :Slto4311:o<J~/S7oN)~~,.~·.JIOEI·IQDS, bzoooo:1.~.U.Oo CU>:I<!o 

·,..,..;,i .. ,.-.:~-~---~- --c;;;...~. G•- .. ,a ~ .... ~l. .~~ .... 
t..:'t • ~~"'~"• JtJ •• port:IICSm- d& Carteira' &t Identidade nl 0562<i955-

S mq-""':f.T" r•lo U"P, JtJ,, crr. nlt 6!1!1.642.947/34, por este Wtru.<:~_e,;::, 

_ta f:'ltt"t:kull!lr e .. aa •lhor foi... de. d:trai;o, c:cnat1tuc:~~ entro: si· 'L"l::a 

'I'"CH"~'"" 1""1'1 ~.,>OO'rU l:'C RESJ'OTtflADXI,IDADF; L!tllTADt •• qUe ~~~ MC~r! FQ-

1:oo• .,. .. 11 ' ''t"• ulluaul••• 

!Zbdl"l 

A lU... G'VIIl"á sob a df!oontil\aÇSo !lct !'.,.\oro R.'IDIC/ L 

flt IIH'~ t.TrJA. s, e teri ae.S. oesta localio!lade à Rua Cil!: lluncs Fi

fl"'ll"" n• ofl IJf.tttanlo•h -l'ir~tt R,J., tieando olc! ... , o Fôro deJ.h Co

..-r',., r~"rll <IU-.lqucr açio limd&da no presente CO!l'l'RATO. 

~ 

o objeto a:. SOCicd.a.de 11e1'& .. oxc,:uç&l &J SC!!::"Jiça 

C' C•pital aoeial nrá o!e l/Cz~ a • .:..:o.co (4cis cd.::. 
ert\u.áo11 nQVod, dividi&:la e..l 2.000 (&las Mil) otUOtas ~ l:C·d lo~ 

(Jn'-"1 <1n~..,.'lo J)(l'fO) Cõllda uaa Dlate •to realizõlldo ca dir.lle:lro, z:.tàfl

a"ff'r~"'1() t:"ii.6& a&ciô ;oo- ~inMntu) quotu 
CM;,rta 

" Capital ~ integralizado em. l:l!lcda corre::~tot r~ 

Á• o:;,uotu da Soeie~ade são indivis:i.vois <1 :l!o ··2. 
<l•rS. ""~ ce<lidas ou _%rans!oéi-idõJ.!I .S:e!ll o Ç!XprelliiO conse~tir.lcr.to ~~ 

a.!-e~oa, e;aben4o • 1\ltUlo!lllde 4e eond:i.çeu,· o d:lreito ~ nnt!~"=:f.:. 
.,. akh• qt:-3 o queira adqui::d.-lu. 

~ 
A :re•polUiabilid.ade (I.Qa .5,6d.oa ,I lil:l:!:t:o.d.a a :1.'1:?ei: 

tloeh t('Jttll. 4o capital social. 

!!!!a 
Os nc~g6cioa aocWs svão gcridoa :;::~~los: ~ 

.l'l6c-tx'!'• indif'erenteaento e. conjunto ou cada ~., pu-, dtgo • de pito 

d .• s11ndo-lh1UI entretanto. \'Cdt~do o ~:so ~· -::";!.::..!:. .:.::: ::.Jé.:=:.:.~ 

os , .. t:lns soeWs. 

~ 
o J:JÓoio :Z::.ulo ~o ~::t.."".;o co ::ou::~ ~!.:!.~·-~, -:..::~~ ~--;·:---::~~l. 

-eo.,o .rop::ooontD.D.te ~al. d.:1. .í:i•.ii" :.::..:~c:-~1·;;7 S~o.•:,o :.t:1::. -~· 

Ati cot::oo !::O:>J.':l!:O!lt::t~ivnõ co·e=~vjt~!. co·.::.! _:!,. -:::=:~ !.:~ 

Uon:ll"o1., • 1:1D"IlOJ,ton:J.voJi:J n oa";.o.•::..:;~~i::oo·u. c!lt.·-:-~oi:o::: ~~~~ ·. 

pooo•"-"' l"::-ÚUo •o;'' MJ$l.nll nl"';:s~~:Í> C':1t..t~,.~~l. :.e.:Co:1 ,;-r:: :::<L:~f: 
,_;., !:'< -rr-Ôvi:J. u.~.;{;~,J.::.'l'<rio <lo 1'1niotÓ..:iO <l::oo C::r.:~.wi:.o:--:>;-:!!1, • 

Dó'c_i'"l.:l. • 

(o ad,J.,~ot...,ndo:•oo Dio ú.·rto1loJ1_•o::: -;~-~~o.J • .:. .:~~· !..:.- ·" 
t!•I•II'O '""' '"u·.:on on-.lo,!o ncoc·:o.·:t r.pJo tll.'1"1 r:irl·• :•;.'n" ,:·,,0 ":'.~ ... 

t'WotoS'rJQ dnn CoJ7..Ulio:;<;Õ.JUo 

-;&c:-1...:1 ::'.•i-oi,•.:J. 

O in!oio dm:r o;101't';:-.Jo t.:l::l ll'-G""-' tl" ,·::~~ <!'l. .::1.!::.:~.:1:: 

tu..,•;, u;jt~to Cont...,::r.to, o o p,•o::r.o ü.<J olt\.:.'."'-?:.io l!.~ ::;o,.~:::,~Cil. ~.';!.,·;{ :.-: 
:ro'l"l!)n iJI"otec·rti:J~do. 

!IÔci•·t:,~ 

Oa Oóeioo to.,•~o ~J . .:.•i!ito .:J. 1:...,::r. -"'l'i.:o:-.d;;:,. -m.e-:1. e 
título 411 "!'J:"O L:lbo_:-o", a. oor f'ix::uln CI.IU!.ll.,ou~o ~•o:i.o c:?~.=.;tu~n ::-.a::~~" 
dcoo oc:h!vn, llol'!t .. •o O.oo lWt•o ootlo'bolooiclOD ~olo Lu . .;1ol..~·}.::lo .\o. 

Irrp- o to 4• ~ODI!IIo 

D&cri'"'e '1'~--oo:!,;,·• 

.Lmlal.!"''Uto DJJ.":S loYr~Ut::rdo uf:l b.:l."z.O"• O::o ,l.•:~::"o~·5UQ:!.:l 

p Jl o!o o!Õ•enbro,.c:~obo;lllo O'"' n?c.io!l ;p.'ll.·to-O !:;u.:1!3 :1•> ··.'>0::-" Ol.! ~:.r::; 

Preju.i!JODo 

nSoin:t CJUnrt9 

A uooia•Lo.do a.:jo o_o <lioool'to.•á c o~ n \~locJ.,..,JJ,t " 
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qWllquol." doo oócioa, n-:a !J.t'Q!l'!UI.cuil'Ó. c:ol'l oo .·or::l:.!.1Bc::n::~::D, ~~':;'..!o 

a ooeiodnclo 011 o:o u&'oioo ro!'lr:ma•oonto"• ooo 11c.l"<lof...:'"6 tl:• ;f.::l...l,.:!.<lo 
40 .fl.l.K:i4ot fila quota da ·c-pi.tal 111 .wa parte nÔ• 1uc:ros U.ç:·~~,. t:.P3, 
:rados ai6 a <lb.ta do tal.ciablzlto ;pela saqui!!.te !~•1 2~ (•rinte ~ 
cetÔ) no prazo da tr!s aus, 3~ (trinta por ccmio) no prazo ·''l !!11-\• 
..... a !10% (a:lnquenta peno cO'ZI.tO) no praso da- <lo:e ~~;esc:•, tul!o a .... ;..

t".z. da. d'at~ do laleciiMnto. 

I po:r ecítarc~~ a.a.:S.. justo:J a cont:l:'at:..dos, lavt'~'"ll I 
ti.ta 11tl'b'ululnto1 11111. qu.atro v111.5 :.: igual. teor, que ser!o n..=:t.: . .aclos J. 
por todOs os a6c:los, c:O!tJwsttll1::mto c:o. c2Uu test~, ~enao a pri

.. ira yia erquiv~~oã na ~"!'' ~lWRCZAL DO ts:.">DQ 00 RIO ~ J-V~E!20 ( 

.,~'UCSRJA), e a!' ou.tru vi.s 4r10lvidas aos ContrataJttes, clepois ::!'l. 

a:a.otadd. 

Uso da F1nU. por qu- da d.i.reito,l 

.llB!?Jm;moto DE fg;ÇtntJtr.'l .'1"'?."!:;-t".C~ 

~ - ZW!S!fl:5SOJI l'lUitC!JPG 

• 2 - S!S~ IRR•m•m 

2.2- tipo •/ou •D4tlos l. A- 1 

( ;;z·; ,~ // 
~~~-

(A Comissão de .Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGlSLAtlVó 
N• 26, DE 1990 

O Congresso Naciõnal decreta: são sonora, em ónda média, a que se refere 
_o Decreto n9 98.141, de 14 de setembro de 

(N~ 159/89, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o ato que outorga concessão 

à Rádio Vitória de Batalha Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na cidade de Batalha, Estado do Piauí. 

Art. lo- Fica aprovada a outorga de con
cessão à Rádio Vitória de Batalha Ltda., para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, na 
cidade de Batalha, Estado do Piauí, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-

1989. . 

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

MBUIAGEM l'l' 544, DI! 1989 U d8 Mte~ d8 ltlfo que •outorv• cone. .. io 1 RIDIO VI'fO.. 
ttlA Jn: MrAUIA LTDA p.u-a êxplour ••rvico d• ;-~iodUut,;o •o
IIOta - OQib ..;,ua, -. c i dada .S. &at.albl., Eetado do Pi.ul•. 

,Mo. t.•n.o• do •z:U9o 4t, J.ncbo xn, co.bi~4o 
- I 1• do a.ni~o 223, da emo•Ut.uiçlo te4•ral, tanho a honw 
ra de aut...tar & apc•ciaçlo do'Conti', .. O lfacional, ac:Otlp.tnh•• 
dD de b.peaido de Motivoa do sanhoi' Ni.rd'-tro da l•t&do "'-• 

C.O.W.i~C:Õ.•o o ato conu . ..ate do Dtrcxeto no ''•lU, de U de 

-~ de ltU, publicado no Diirio Olicid da UnJ.io do dia 
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.a-t-t.I .. t..o s..bor Pr-14Mte da .. p\ibl.t.ca, 

De eonforaU•CI• co. u •tribu.1ÇÕ.a legeh • nl 
pl~t.ar.• eo.tida• • eate H1n1atir1o, dtlte:rainei • pi.K>Uc:'i ~ 
ção o.to Cdlt-.1 n9 l0/1!1, o:. viah• I bplant~ão .te -.a ••ti 
ç;.o a. lll'&d..foodlf-âo •oncn:a .. anela llllidJ.a, aa oid«dol de .. t.lhlo; 
••&cado t1ao PJ.•ul'. 

· 2.. Ko PJ'&Zo Nt-.beleeido peola lei, ~r- - •!. 
plaeea -u.sa&.ea 

alolO \01 DA f'OJICJtCCA L'I'DA, e 
dDIO VITCIIUA llE aATALHA LTDA. 

)., 011 kvio• oo.P,.tente• dea~ Mln:htlrio conol111' 

!.-:s.:&!:r~!:o=n1::·.:tt.trz::=c~• .!f;".!~.: tr~:i~ -! 
--. reql,daU~ 4a lcghlaçio ••pecifica &I ra41o4ifuaio.; 
4.. ..•••• ~ul1çM•, l v1at..a dila antid•a.a que •• 
lwlbilltar .. I execução do -rviço objeto dD edital Cqu..l!io an• 
»J , t.enbo a bocu:a de .~ur o u•unto a VO.ea ZM:elincia'; 

c· tt!1:,:r.:~~~. ~:r:::·~ -=~~f~.:. ·= . ~~l!6 
.... pdo o.cnto n9 tl. 137, • :U. 4e outubro de lfiS. O . ato 
.. outor'lla •-nu. vir i a pro4\lt:LI: aeu. e&! to• 1e1.;.a1a .,.S. 
~~:r~i!rtt~n~•g =:i:!r~ .. to~ dD pu nlo U,t Jluov. ~a bcellac-1• -• protea~ • ............. "" ...... ~-::::;c71íf./< 

•, .(!/;" ... NKIO CWD& UOALIIla 1 

o.c.-r~~ tl.141 .... 14.,.. aeullbro __ , 

outorg:a c-..)aceaaio I JtlDIO vnOIUA DI! llo':tAUtA L'Z'M., pala a:.:plorar aa~: 
l!ç~ o:;

1
!:1!o4Uuaio aonora a• ot~da Mdia, na cida.S. .S. latalha, ltat!' 

O Pre•ldento da RopObllca, 
U&lldo daa &tt'1buiçõea QIMI lha eonfar- o artigo 14, ita• IV, da C5!na 
Utuiçio, a o artigo 2' do Jleguluanto doa Sarviçoa de JtadiodJfu.-o; 
et!J:ovado pelo O.eJ:ato n9 52.715, tt. ll da outubto da un, eo• • rada 
çao dada pelo :O.erato n9 II.U7, de 25 de ~aneiro da 1913, e tendo ali 
'il'iata o qua conata do P.rOC.IIO NC bQ 2IOOO.(I026U/"• IEdit.al h9 30/ 
lt1, lkcrata1 

Art. 19 - :rica outoJ:gada conc:a .. i.o I ~DlO vl:TO•tA 01' IA.'t!_ 
UfA LTM,, para a:çolorar, .. palo pra111 da lO (.Z.aJ Moa, ••• •11ralto " 
e:Kolualv1dada, aarvlço da radlodlfuaio .anora - onda Mdta, na c:ldl 
.. de ••talha, J:aC.4õ 4o Plau!. -

Parl~afo &nico - A coocaaaio ora Outorgada rewe-i~aa~l PJ1o 
c6dl90 lraailalro da Ywolac:o..un1eaçõaa, laia auba•qCantea, ragul.-n 
1:011 a obrigaçõaa uaua14u pela outorgada •• aua propoa~. -

Art. 29 - ht.a eoneaaaio ao.anU: pro4uair1 aíaUoa l•9ala 
ap6. daliba:ração do COilgreaao Mac:iorual, •• fon.a do artigo 223, par! 
vrafo c.~;eairo, da coaat.l tu1çio. 

uainado .:~ ':.-cg '1:!~:!~1o~;!~n!o C:::!: ~~:::i~ ":::rtca;J! 
da dolibtraçio di! q!MI· trata o utigo anterior, •Cib pena de aa tOC"IIU' 
aula, da plano direito, o ato da outorg ... 

Az't. .. 49 - J:at.a Dec:.toto -u• •• v11or A& d.at.a da aua publ! 

\ 

UI TAL 1ft 030 /.,__ 

••nttiMJtla •• .... ,..taa .,.,.. • •••""'~•• • aa101oraç1e •• earvlcr• 41 
u41•••••h•ltt anwu •• en41• Nfle, "' •"•'• "'" ••'•lha, lahda da .... ,, 

. O Klllln'IIO O&' &'.ITADO Mal t:otftJMI~I, talldo •• vlata o 
dta.oo&•• no artl90 li do .o.croto n1 la.s6a. d• 11 da .. io d• l9ll, a 
•• acordo coa •• nor .. a oat.-belae1daa no •••uhaanto doa •orvlçoo do 
a.dut•h(u-.lo- v&eor, torna PllbUeo qua, t...-..:orr1d0a U ''*"'•r•nta 0 
e11coJ III••· contado• do d1• aeu..,l.t~t• ao da Plolbl1cai:"IO lfaate &'dUal no 
DUn• Of1c1al d& UnUo. •atar• racabendo palo p~:aao da lS (qadnsoJ 
•aaa. III'OPOotaa Nra a aaac:uçlo a aaplor•çlo, 4• aarvtço do 
r .. aadaludo aanoll'•, c:- ao c:oractartatle•• a c:INUI).çlaa que .... ..._., 

1 ....... lçao 
2. Local 
3. rroqUtnc:ta 

I ' OIIOA K.DI.\ 
1 ••talb.o~llt 
I 14.0 kSIJ: 

4. Pot•nc:la :Diurna I l kU 
1 o.n kV lfotur-

5. ltato- lrr,..I&Zlta 
5.1 altura da rorr• 

1 Oni41r"lonal 
I 07) a 

'· C&pUaJ •!•1- a:d9ldo 1 201 (duaaat.u) 
1 Ui•lt.a4o 

.... 
1 • .,.rUio do fucl~ato 

CDOIQ:ks CE miTAL PMA E1e:J..ÇJ0 Ç' 

Dl'l.aW;1Q Dl SOWIQJ OE IVOJCDIFUSJiío 

AI •nt ldada1 lnt•r•11ada1 n1 ,,..c:uçlo fi ••ptera;lo 
•• 1•rvJ;• 11111 tallll1odl hlflo d.w•rlao P1111' ••'4 raprn•nt1nta Lltal, 
.,,.,.RIIf IUII IIII'OP';>Itaa <lliUrlllta ~ hor,rlo IIII• a•p~dlanto, ~· D,!. 
utarl• ftati..,ll <lllo OENJll. - 'ft:IESDIA, I 11ua Pal.aã-du, U4t, 

1.1.1 ··No r•qu•rlrNnho <lll•v•t• ~tonatar 1 andara~•. ••r• 
carr-•~pon<llllncla. 

1.1 • Ato c:onnltloltha • altara;G•• . 1"'11qÜOant'a1, c- •• 
ro1p•c:tlv1a e...,r-onçlal' ••. ra,lnre au ar,.uh-n&a n. ... , ... ,,ç: .. r:: ... t •• ,.. . 

1 .. 1.1 • O. ata canltltutha' 111 <III• '"n aH•raçlla~ .,."' 
ria oan'uat <lllltpaalthto• <lllac:liunde .-apr•u~m~~ 
la .... , -

1.1.1.1.- A anLI<IIIada t- c,... ob)atiYa • •••cu 
;la <III• ••rwiça d• n~lodl fullo. -

LI .1.1 .• . Jrlt.IIQ•Ie <1111 IOC l•dadal. lnOnl!Nt 
0 .. ..... 

1.1.1.2.1 • a1 a;Ga1 r•pnllntatl~al 

<III• Clpltal ·laclal •••' I_!! 

••uohnl•ll t 1 Otlr1n1•! 
••• •11 •••nu Jurllllllfoll 
11 Hollla(thiiPJ~ a lfltl" .. , .... , 

1.1.1.1.1 • n•nh~~n~ •Uora;íla utat.!). 

Urlo p1d1rl 1•f f'••ll~.! 
<lia 11m 1 prl•l• autor h,! 
çl1 da Mlnhtlrlo du C'!. 
llallliCIOGIIIo 
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l.l.t,J • tuuntii•U "' IMI'ttlltlltt ""' ll'"lu 
11111 fGiptiiii•JJIIIIIt .. l Jimllto:llo "'IUII 

:l.:l.t,J,t. -., aet•• upnunUII~ttl 
lf• cepltel eecl•l elo 
lntlhnhell 1 lnceucl!. 
M111l1 a etuenuel ret ow 
1 pntou Jurfdlcur 

1.1.1.J.2 • "''!t.un. tlr.M'e~lo eontt,! 
hei põolerl ••r uelluda 
,.,.. t t~rlvle euterltaçlo 

de~ MlnhUi-lo det Comun,!. 

ee;U••• 

lolo1o4 • Tinta n1 Clll dt IOCildldl 1n0nlnw. 0 C!, 

- no !11 por Citai da tltpantabllldadl 

JlmUada, qu11 

:r.:r.\.4.1 - •• lctTJinlttndont da".! 
ria tar ltratUalrlt natal 

111 n1Luralludo1 h• nw.h 
lia ,10 anil I I IUI ln,8!, 

tlduu nof cargo1 1-nta 

IIOdu• IIC;rnr dtpoll di 

ter.,. tido •pn;.dll p1l1 

MlniUihl• 111111 c:..n,nle!. ..... 
I,J,:r .. ,.. ••tatut1 lia rundaçiD tln•r• conttar 11111111! 

u,: .. ··,. •• u .... 111oa•~· , .. auttlt1n1 '·'·'·'• 
J,J,t,l.l 1,I.J.-.t,4 •. t,., 

1.2,J • A• taolallla••• en4nlmu linda n11 a .. cuUI'Itll dl 

"tlrYJça t11 ratlladl fvell dayarlo ,1pra11ntar, fu!l 

11 c~ 111.1 auatu1o, o qutdro '•oc:le1'rla acuaM 

11.1:\do CIU'IItlndo o n~ro, e Yllf:" 41 1 11po dat 
Gçhl III ·Cit41t tÓCJa, 

:r.J •ltl-l1çl• An111l de lftlurra~ln Soei III (RAIS}, camo prova 

da c.,..riiiWRtlt "' l•llllaçlo lr .. lttlhiiU rduenn à 
••••~•bela 11!.• l'~l#lrcl~lldtde de llr.,llelrol aa an• 
tiMifo.· 

2,1 • C.rUdl• de •ult1çl1 oda trlltu1•1 llde1a11, IICICI •uat~• 

• •• tr11•r ,. '!'lcr•1ft11'•••· 

· 2,4.1 ,;. 0$ IIII.C._nlltl en-rallllot nu ltent 2.J· I 2 ... 

nl1 pncharl• ••r a,rennltda• P•ln entldtda• 
.UI ftlo tlllll- 1iada lftiCI&Co IUal GllvJdlde&. 

. J,J • Oacl~r~ÇIIt t.lr'"!'-1111 ,.,,. ldM~Rittn4orea, cenram. ~·· 

·~ r. 
3 • DXl&EH'IQl RBATIVO$ A CAM WTIS's:A QJ ACICWISTA 

),J • ,..ova 4a cendlçlo de btallll'iro, ll'itl lft!'dltntc- apre

acançlo de- .qu1lqun um 4a• ••&uinll'l doc.mtntou Ct't

tldlo di' nttcl .. nto au caunwnto, cartlflcado da rl'lltt· 

,Jua, thulo de •l•'ltot, cartt:if& •rollulonll oU d~ 
idcntid&de, ccnlllcado de aatuullzaçlo c•pedldo h• 
tnt.l1 dc 10 1110& c, P•·• 01 potlu&ue,es, 'rcconheo:i-nto 

'1111 llu•ldi.de de dlu•IUI chh 1u ,,o,., de fllldfno:la 
,.,,..,..,.,. ne PaC1. 

}.1.1. Fie• dhpen11do da .1prcunuç.l1> da pron.dc ':'UI' 

trata e lt"" aei~, quem prrlcneer ao quadro 

•ocletlÍrio lllc enuoade ••ccuantc dc ••r, IÇo de 

ra41e~dl Cu•~· 

•·• • Prov.a d• condlç.lo de brullelro, rnC!dl.:.ntc aprcscnt1ç.lo 

"·'·' • f'lca dl1p1nuoto d1 tpuunteçao de pro101 d•· qlll( 

trota e ltll'n enlarlor, qu- pertltftCIJf 1G qU~dto 
dlfttha da entldtde fi uu·ut•nta d~ 11rvlçÕ 

da radlacllfu•la. 

oii.Z • c>rtldlo doa C.rt6rlu dhtrlbuldoru Clv.h, Crllftlntlt 
e do 4e ProltU<>• de Tftuloe, don IGetll di reeldl-nçle 

,.o, 61tlmot S (cinco) enot, b.,.. •••1m du lo~:tlldtdee 

or.de enrçe ou htjl ••t<'C"Ido, no..,....., per lodo, UI".!. 
dtdea tcenCimlcae, . .,_ t.tnlnlttrader. 

oii,J- Pre .. do c""'rhntnlt dea obrlge;tln eleltoralt 0 n.dh!!, 

lt unlllllllo fernteldt pele,Juetlçe Elettuel. 

"·' • Ooelere;le •••lneda por todo1 01 'llllrlgant11, conh.,.. 
Anaioo IJ. ' 

.-.i • Todoc: •• do~ .... ntal, ~o;wn ••caç,•a det qui tlnh..,. VIl ld1 

III pr•d•l,•""lf'!adl a d11 CGmprDYarUa~ da naelonalldada: 
llavarlao 11r fl,.,._dot 0 u:padldaot ou-. ra~ralldtdou .., data 

ftla tuparlar • •o (llatanta) dl11 da ~u• epruant1ç1G, 

, o\_d~n.•traçlo do• racuno• tfcnlcoi 1 <11:11 ta r!. 
tara I ai S da it.., I do artigo U dG Regul-.nta dGI SUiriÇGI de 
lta,tll!fdlfutl•, c~;m' 1. redaçlo _d1d1 peiG O.cnto nl ,.,1)7/IS, da,. 

'' .••• hJta ..,.dhnta_ lndleaçlo dai caractarlltlc-n do L~1n...,l; 
--1-lur a lia 1111- lrncllante (Àn·•)•O III) qu1 1 ~ft~ldtdt prete; 

N utilizar"'' 11.111 lnatth;.D .. , CGJqJraendandol febrlctnta, tipo 
I -1111111 .. , .. , aqulp~m~nlat." 

' M C'Nol tAL NINu.o EXICJQ) PMA o ~lfoOQO 

c.t , O CltpiUI mtnh,... aaJgldo p1ra a ~~••ndl,..nto da '"UI 
trUI • ellnu •c•, I 11 d1 artlto 11 do Aegul.,..nta 

doi S.rvl;11 ~ Aedladl futla, c- e rad1;•o tlede '"h 
O.crltla ai ti.IJ1,11), • calculedo- fuoo;•a da po"ncll 
...,, ne c .. a d1 f'M, ode crl1tn da aah5"le, confoJma tab• 

ia 11111,._, tl.l!'lde pala Plrhrla toe aa l"o da 11 da ".!. 
.... ,. ii.- UIS. 

ESJ-"';Q::S llE IW>!tDIFU&1o ~ 01 OC.. N!DIA, oc:», 
CUUA E ~ mcPIQIIL 

C.1., • fttoçte1 da potfnela aU 'DO W, aactuehe 100 
(e..) ••r1·, e -1oi- vaier • Rlf•tl""l•J 

6,1,Z • Eateçllt ele poUnela COftl>llandldl entu soo w, 
llchttl••• e 1 kW, lnclutlvl - 200 (durantal) 

..-41111 lt nlllor Valor d• Rof~rlnclll 

6,1.3 • Ellaçflal da poUno:l• CCO'f1ln•ndld• enlrG kW, 

ll!:o;clutl"'• 1 5 kW, lncluln • SOO (qulnhtntu) 

veza1 a nw.lor Valar da tt.flrancl•r 

,.1.4 • Etleçllll de p~;~tlncl• c:-.ra 1ndi~• tnltl S kW, 

••o;~luiiY1 0 10 lcW, lnclu•h• • 1(.1110 (mil I Y•.te• 
• ,..ler Velor da Ref•r•nel11 

6,1,5 • E~;taç1111 de poUnela COftl>fllndide entu 10 ..w, 
••c-lulha, ~ 2S kW lne~Uihl • ,UOO (due~ mil 0 
4Uinhentae),,ll•• am.;lor Vai'er de-Referancl•l 

11,1,11 • Ell,IÇIIII dt poUnele c-~nendlde entre U 5tN, 

••i:l.utha, 1 ··so· kW,· lneluel~a • SOOO {cinco 

•·~nll) vezn e maior Valor da Refltrtncla1 

6.1.7 • Eataçou d1 poUncl! tuperlor 1 50 Wl,- ,._ 

(lete miO wnn o ""lar Velar dt ReltrlnciiJ 

fSTI(;CE$ di: IW>UDIF\.ISJID SCI'0\4 DI mt:Q.OcfA ~ 
-FM 

,,,.;·. E1tii;à,-, cl•••~ "C• • 100 (eMn) \IIZII o n.Jor 

Valor de R•'.Wncltl 
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~·'·' ~ E.taç••• alun Ms•. 2tl0 (duzentu) .w•n• • 
rr.l~tr, Valor de Ralereno:la; 

6,1.10 ~ EtUçlln clu .. •A" • )00 (qu!nh.ntu) 

... ler V. ter da ReterGnclll 

,,1.11 • Eahçllu claua •topechi• • 1000 (mil) vn•• e 

m.lor Velar de Rehranci•J 

,,t,U • Ceuçllu de poUnc:le ••• Zl I<W, ••chul .. a, UOO 
(mil • qulnhentu) VU.II d nw.lor Velet de Rei.!, 

ttl,nehl 

,,t'.n • [ateçDu dt peUnela a~r•andlda antre 2 IIW, 
Inclua h·• 1 10 kW1 aacluaha' • :noo (duu ntll 1 

llllltlhtntlf)~ vena o m.ler Valor d• Rlhrlncl•l 

,,1,14 • Elleçbl'l 41 poUnch cg;ropr .. ndi'd• antn 10 kW, 

incluah·e. 2S ·kW, IKCIUd'l'•'- 5000 ('cln~:o mil) 

VIII:" • m.ler VIlar de "Rifetlncl~l 

.:.:r .. P• VIIOrll eattbllleldOI ...... ne!Oritdl Por"tttll foC 

)1,/15 1 tlflt.;.._ll, ,,, Cldl 1\0111 COACIUID OU PlfiJijtiiO 

priLtl\dlde, centhlt.rada holadlmllnh, a o valor~ 
f.,lncla, • llt c~Jidaudo p.ua 1 dlcula, I o vl9~:;te 
,.. d1t1 da publlo1çle do tdlttl. 

~A DEMl'G"IJUç1c llE OISPCNIItJLICWX CE flfXl..RSOS FINI'H:I:IRD:I PO-
CfRA 10\ f"EIT<\ CM lttlJIHI'E F"tfMI.r • 

7.J • No clla do •ntldad• linda nlla llfiC:ulanta do atrvlco da 
radlodl fu•h! 

7,1,1 - quand,. o capital tatial da antldtdt tor !i.!!..!! 
au tup•rlor ao valar III• CI,Pihl mfnlmo'a•loldo 

pare • .,...,londlmomtG e IUhar te~~*•lrr.rue ln 
&~1!taU.~tdo ou pravllla, nu 1101 tGniLitutl 

waa, ·I, lntaor•ll~açlo '"' 1 date d1 1ntrtd1 -
tu..alon ... nti. de •'ataçlo! 

1.1.1.1 -Prova N dtJ'•Ho, .,.lltnco ou outra 

ln•tltulçlo flntncllrlo 4a, no mln! 
rm, 5Dio (clnqiil'nla ,., canto) do ".! 
1Vr e•rreopondent• ao capital exltlda 
para a '"'l'fllndlrno~nto. 

asstRVIIÇAOt Sa a entldtdl plrtlclpst da mal• 'oa 

1m Edlttl dnar,, ptr't tldl 1m dtln, 1prau!! 

'"'• •I- ~~ dlpdlita de )O'JI, (clnqulilll por 
canto) do C:lpltel, du·laraçlo di C""1Jromlt•o di 
rallltaçlo di a,...nlo do caplltl ucltl da mail 
!III valor da cepli.at .. mrnlmo tiCig.ldo pa~a c:tda .... 
dOI llrVIÇOI pteUndldOI (<rGdtlo IV)J 

J.t,Jo • Quand~ 1 n_pltal •9clal _ta~ lnftrlor_ao_ ttP_It_ll 

·mlnlmo nloQido pera o .~ntndl,.,..nto'· lU for 

19utl Ou lup•rl.:.r: ""' nlo eutv~r tot~l,.,..nta 
lntegrall~ado, n.-n p~t .. llll 1 tuia lntaOJralh.! 
çle at4 • ~ata' da lnlcla de funclofl.,..nto di 
eataçltt 

7.1.:t,1 -PrOve da d:p61l~o, ""bancD 1u oi4J,n 
ln•tltulç•• flnanclln, o,, na mln! 
n., SOlo (clnqi:ienta par ctnto) do "! 
1., CDII'IIpondenta lO Capllll 11i9,ld1 
••r• • ,...,,andl,..nte' 

l',I.Z.l • DlmontUiçDI da llltp•nlbllldada da 

cr•lllto btncirlo ou "' lllflntlt d1 
flnancl ... nto, falta tlrtVIIil d• doc.!!_ 

-•tn larnacldlll ptlu lnttllulçC11 
prdprln ou di llnancl ... nta concadl, 

d~t paio hhrlc.ante du ~>qu\p.,.ntot, 
de Iom. 1 c:crrpiUar o velor do ~:ap! 

hl ll'llnelanadg no aublt.., anterior, 

eU. etlniJir, no mlnlnm, o total do 
c:epHel exigido p.re 1 .ropuendln.!! ... 

7.1 • Na. !:"IJO de entl<lecte •--•~ul.,.ta do aenleo ~· r•dlt~dlfu-

.1..!!.:. 

'J,Z.t • Quando o capital IDC:ill tohlmante lnteg'rallu 

do_ for !i!:!.!! OU 1\lpUior • IOIN° doa veJoru fi 
111doa na Port .. h t.C nl H6/a), P.•r• o:eda ...., d; 
IIUI aervlço, •••••clde di quantia a•lglde par• 
O novo ....,nendlnvnto, 1 antldeda li ta h•nte 
de dlm)ntLnçlo da dhponibllldade de ncuuo• 
fln.ancelroa. 

J,.l,J•• Qulnllo O Clp(tei IOCIII ror~· 10 Cl{llitll 

ml,nl~ I"KI9Ido p1r1 o .....,r .. ndlmotnto (••colher, 
...,.. d1a opçiSet tlllthl l"dlctdalh ' 

FftUoEIRAt o) ~rov1 da d1póa1to, 1111 btnca ou 

outr~ lnttltulçlo rintnc1ln, ~·• 

nO mlnhm S"" (clnqÜanit por Cl,!! 

la) do vtlor corretpol\danu do e• 
pitei IKI<gldo ptn 'tlow"• ....,tlltldl 
,..,H11 

11) mii'IUtl di li tltiÇIO dot 1101 COA! 
tltutlwoa pua l(l.,tçlo do ctpllll 

tocltt, • ••• ,,...nttdo da mo~ h o 
Vllor .... cau,rlo p1r1 o novo ":!! 
pr1anditno1nto 0 nt qual COI\tLa que 1 
oiua lnt19tall~açla lotei aar6 af!. 
tl,w•d• •t• 1 data pravilll p1r1 a 
antr1d1 .,...funclan~m~~nLo da atl.!, 

çlll 

~~ •> prova d1 dap6tl to, am. banca ou O,!! 
*ta lntlll<llçDo flntncalra, da, no' 
mfnlrm 1 5~ (C>inqUIII'Ita P~l' ClnU) 
da valor coruopondtr\t• 10 Clpôlll 

exigido pert o novo ~uandlm.!! .. , 
11) d...,nttraçlo da dltponlbllld1d1 da 

c:r,.dlte bancllrlo ou da <garantia d1 
fln•n.,J...,.nto, hdt• atr•~•• d• 
dac .... nro• fornocldot p1l11 ln•t! 
tulçDII prdpr-iu ou de flnii'ICI!, 
monto conc1dldo paio hbrlcenll 
do• 'lqulp.,.nlol, d1 forfftl 1 com 
pltler o valor do c:aPital ro:.,clon!. 
do no aubltlm antarlor, aU III!! 
glr, no mlnlrm, o tottl do c:tplttl 

•xlgldo para o ~n1ndl.,.nto1 

1,) - sanda 1 proponan&l une,_~~~ci'~Ç~CIO..!. .. ~!':~c .. ~~"~~ d~--~~~!IÇ~_ 
~. Udlodlfullo ou nao, I C:l;lrf1!tO•Içllo dOI recurtOI P.2, 

darl 11r faU• da !lN du 1191111ntn n.n1lrna 

fR»C:IRA• a) prowa 'da d•oéalto, .,. btnco.ou ., ,outra .ln ,e. 
UtulçDo fln1nn1r• da, no m~ni~N 50!11o 
(aln111u1nt• por cante) da v111r aorrupo!'. 
Hnll ae capital ••lgldo para o ..-pr1andl, 

-nL10 lo 

III) d~n•tr•ç•o de llltponlblll~ada d1 er,dlto 
:ttano"l• 11.1 de t•••l\tle da fln•ncl~o, 
fe.ltt ~trevh III doc .... nt"' fornt~ldo•' -;!. 
111 lnllltulc;Oat prdprl•• GU 41 flnancll! 
,..nto cancldl4o pelo fabrIcante doa tqu! 
.. .,..nto•, 011 ltrtwlt d1 outro• ,..101 que 
dMrDnttr"" • c~hrNntlçle do va"lar total • 
H eaplttl ••llldo para o ~~•1ndl,..,nto. 
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IEJl..t.D\1 provi do d•p•hlto, - b•nco ou outr• ln,! 
tltulçlo linoneolro, do totol do volor 

·corrnllondoqt<l! 10 clplt•l ootlgldo piro o 

-.r••ndlm.nto. 

1.• • Oo flnlnchrNntoo cem 01 'hbrlelnUo doo oqulp-ntoo 

c.., oot•b•l•c:l,..ntoo do croldlto n•clonol• nlo podo 
riD oor controtodot Por ptolo ouporl~n .. 10 (doz) •RG•; 

1.1 - A.ontldldo do11uol opnoontor, wn eocrpl..-.nto~lo .~ ou1 

pupoot1 0 o quadra (Anexo V), p-r1 oo fl•u du li ln••• 

!; ~. E.• ,!!o .!.• 1! da l 11 do •rclgg U,"do Rogul-oHo 
du SuYiso• d• Radhdlfuplo, com 1 UchçiG quo lhl foi 
d•,d• pola O.eroto nl fl,l)i, d1 2S d1 outubra do.15ll!io. 

·-~ 
t,1 • Pari dllto do pnlnchlm~nto dn I Uni 7 o I do An1xa 

v,· con1t1nto do lt.-n 1nt1~lor; a''propon•ntl donr6 11!, 

baru 11111 ,,agr ... , •duc-tt lveo, ·~'tu te••• cu I t~rat 1 
• tnfo~tlwol 1 c~ ablotdo;'lc,la 001 principio• •nuncl! 

llllo• III!' orUto 'zz~ da Co~ttltulçlo, 

ta.t • 01 doc~nt111 dovorlo ur apn1ont1dai., protoronc:t1l 

. ~nt'l!o •. arltlnol• h11lnl• hcuitado 1 r•produçi;• 

fotoaUtlca Cudo qua •• t6pln nJo autontlcadaa a 

llthlhl 

10.:l • A ao;:olta;lo .tu pr1lpouu nlo l""'ilc-rll na obrtvu.2. 
r Jallllado d1 o~o~,orto, ,.od1n.to ·o 1:.41 t•l ••r e•tJcalodo 
por lntoraul da a<i'nlnlllnçl'!:o m.dhnto UG do Mlof'i.! 

tr• doa ~Jcaçtlu, no• Ul'nllll do uttvo 11 do RI~. 

1-nto llloa Sarvlçoa llla Rl~llo<llllhiJIO, a- 4i!U1I oll pro 

JHIRa,ntoa tonhm:JIIIIrolto 1 quolquar tiCI-çlo ou lnd!. 
nl:r:a;lo. 

10.3 • c.nuotada tal&a ou lncorra;la na doc..,.ntaçlo qua 

a.:tarpanha a prapo1ta, a DENTEL pudarll cancador llll P'.! 
-praza da •tO 15 <llllaa l propononto par:• auprl-la, 

1G:).t • Ne1 E1tadot do A'nlronu, ~ro, Parll, Rond! 

nla, hnllpll o 1\orolmo, l oucoç&o do 1ua capJ. 
Lollo o prazo pod•rll aar da oU )0 dla1, 
crUIItJo do Cl)IITEI.., 

10.4 • o Nlnhtro dJ EttJdD da a CarunlcaçDu podarit. • autor! 
zar a Juntada do doc..,.nto• ao procuuo du propan•!!. 
to• o clatormln&r 11u roa•tudo, 

.C • DE!tti:L 

PaQCESSO Nl 2t000,00261111/8!t 

...., .. 
antrtr:u:o: 

Trato o proeaanto procoaoo do Ed! 

tal n' 30/8!1, paroa 01.1toroa;a do oorvlço do raoUod1• 

ru.aão. aonor• •• onda•Nid1a, na oidade d• ••talh&, 
a:at..,._ do P1au.l, 

No p-r-azo oottpul&do, ac:croror
ao chaaado .. et.autnteá ont1d..Soa: 
a} ftiÍ.dlo YOK da Porooroca Ltda: • 
b) ftiÍ..dlo Vltórta do Batalh~ Ltda. 

O procoaao toi. ••-1n&do pela 

Dlroetorota ••a1onal 4o DENTI:L •• 'l'or-.atn• Un:roro-

aaçãodo tla. 2.7 • Par.cer 21/8(1}, • pela Dlvtaio 
de Jt&dlodU'Iaai.o dlo•to Deport-anto ( In:ror'lll«<:i• . 
ltAD n• 14~&!1 ), oonotatando-•• qua .. ontida 
dolo aupro-nclonadaa otot,daro .. ao proeolupaotoo d; 
Ultal, 

.Ante o oxpooto, ••t•· o pn~cooao 
.. oondtoõoo d• ••r- ·u~Ucla à oonaidoração do 
ba1 Ir. Pr .. 1dento da llapÚbl1oa. 

~ 

irUh.la, '3o d~ h.~\.., do ltP 

~10 voz D1 l'OlWaoc:.L ~ 
Clcm:RUO S!X:IUo 

8 DE SOUZA 
DDftEL 

f!L:':i13.!.Q2.W~!I.o,.m -~ 
br<t.:.1lo:l.n1 caando, advOGr..l.c 1 neiüen·r.e o do:icil::.o.:lc r.& ciililda do :r. 
:nc!a&, J:::rt:u1o do 1"1au1, a.~ CoctA Andrade, nl 47G, l,lo:'to:roler do. oi 
du,l:r. do DaatJ,Ik..lo ~~ ai :1.49.~ .. SS~I • do 01'11 nl 09D.SI!i7.19J-• 

""• 
Ç':'9I.O, ,;·~. !.:J.'J0':ji _ 

.õ!r-t.~~.::.;·:~, c.~.é.:.:..:., ~l!!c.-, ~:.:1.·1;:-; ... ;;~ e 4~~ll·.Ju 11.:.. c:õ.a;...'l..:~~ de :!l~t:~ 
li:.:;., 3ct.a.lo é.o .I!!t.:.:J., a Pl'QÇ2. 411. l:atril:1 ~nt 1 port.">dor dlo. CL!ul.n di 
"t4taati4~ :ii!i'a nl 58.102 - -:~m ê do ena nl! 030~204.2&3..001 

,w I'IJ..I,t:O l'llAl:,c:A 
~iro, o.a.udo, ~triu.J..l ntciC.cn1:a • 4c.:.sic111.P4o, na c.idada da' 
:C•.PU"~tinl., Btltado do l'i&W., ~· da 2k:~Ni& do Vonto :.03ta, 1 
11/"nl, JIOftador 4& c~. a. I4aatic!.a4e liGa at 372.$97 ~ UP/n •. do 
cn, 059.72J .. 29J-871 

~':.'W .. OOJ!CU:VES :o:r SUIR\1,0, ~-. 
'br:wlliii:-.., c....dc., tuelii p!kllca., rea14onta • 4o.c.ic11in4a D& o:S.dB' 
lo ao foru.iJ:ul., :awo 4o PiaW.1 l INa Barroso, nt 9SISJ-1f1 portado.l!a-• 
4~ CÓI].uk 4• l4ant14a4& a::U a.l 55.885 - s:;P/l'I o 4o CPlt nl 0Slfi.G2l.• 
G2J-721 

,;o.;r;:rs-:ocw •. !!.~.JS!~.I9.. ~...;:;~. 
l:=::U.oiro1 c:::. .. .:u4o 1 d~o, nd.!a,a.te • do.-úolliQJ.a na. ciJlS4a do :a· 
roei:u, :::atado do Piau1 1 llltta :aa.rz.o•o1 nt SJ99·•:, p.:~r~c.r f!a cldul&"i' 
lo .td•oti~ 2ll ol 5,.923 - SSP/PI o J.o ::ll'l't nll 001.478.G9J-l5. 

cL('ostn:.t_~..J':! 

0CilB't'UV.C:l1 

aatre 1111 • n& Utlbo:r tor:~ .. 4o 41:ro.tto co 
cicd.ada cG:J"J::Oi'll. por co~ 110 nugoue~U~TJ.i 
lllade ~ -:::..4ol, eu.;~ ou no.::4cioo .oori.o ro.(ôillQ~ 
polu :::tlac.JJAa • o:l:"'~çQou1 a =.bar1 

.A Sociadda l ooaotitu.1d& pr.r& Hr vi&anoia po:t prazo. ~ta.mino4o .. 
G'.te.a aUv.ld.Q4aa tario inicio a partb" da lO 411 .-.io 41 1,.9691 •• M 
o·coOÚio. for a 1111& 4.iaaolu.gio aeriq cb•orw.!o• oa diopod.tivo. 4& ;i" ..... 
Ot4;JSJ~If!-\ 
r. Soc1o4&4a ea D~OIN-H, ;por Mil Dirlttor • Joio• a alo atotu.u • 
qWllqucr aJ.t11~o aaaw OOAtrato Do.:;~ial.1 ••a IJUG tw:l111 par&j.eao llj, 
do ):12aaL • lo~t• -tcrtL~" lJnriAMnk-1 pal.oo ordio• do Uf.DJ.ril_ 
rio 4llG Ctlau."'liu.çZ'ua. 
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l!./J.'!'!l ..... '!!m • 
,i. 'llp$GD r.,pnunut1,-u, o.o Oap:Ltd :::oo1&11 •• e.w. tat1Ll.i4:1411 »-~'hll' 
oorio o.:.pq a 1Jru11droa • aiD ina]jaclvcl• • WIIUDioJ.,.t. Unia 
OU WU.t&un,t. a aa~lliroa a ,. .. ou Jurt4:1.C-4 

cúu.sou_s#n!~ 
.A. SoataWa oe o'brit:• A obee:nnr, 0031 o ri$or Q.ue u i.llll\Õe Leia, D.,! 
oroto., C6d1(J011, .a.~tooo l'orta.r~ • c_tWli114.UOZ 1Sa~111Õ .. ou 441a• 
p:.oli"IJ a~oa 4o Xiniatlrici a.. Col:u:lio.a.;oilll oa 4CI aau.. da~• 04. -, 
GÃot: aubord1.U.:l.ioa, r.lc:•At.a ou. • Tie1r a :r.:t:•.t"eD.to• l JAai•l.I19Ü 4il I 
ll&Uoditu!IÃo bon. .. Ou.J,~ 

cr.('usq_;l~ !'J:..~t!J... 
J. Si>ciab~~ o• co2Pl'O:tater a D:lfltOl' l'..a u.U Q.~ do :u:loiu..lÚioa ua ! 
~ J:tiu:ir.o .;la 4oJ.• ~Qa da eD;p:E'ap.iU br.tld..ll!li.X'o~ utoa .. 

qr.!i:r;;:l!.f:L_r~ 
J. :So!:_:l.ad.a.da Ato po4aft a:uoou.tta:r ••1"'11~oa1 nou deter- O.)HOa.;~~Õaa OU 18E 
lliauooo da a.4io~ I!OAOri> no l'31o1 àllm 4oa l.i:p.1ua !i:s:lo. a .• 
praviatoa jlelD- A.rU.Jo 12, do :Dec:o-tti-!.:11 1 nl 2JG da 28 4• tavu-:riro 1 
•• :Z...967. 

~'i' -I#..!;;', 
O Cal':t~ S~!Ell I 441 I:C.t: !hOO~,oo (o1noo :::il. or.l~o~~ zwvoof) 1 r•~ 
,oa:r.u.oc »>r !!i.OOO (oinao Jlil} o:~t:r.a, no v.:llor o:..WI. w:.. a. i;::z::S ~.oo• 
( .i21u. or.&::dao AQ'(O ), Gllbacrit.• ;poli':. o&c::io•·4o. tor.:., que co atia•• 
:'!:t:.:l~:.:..:J: :.1~ ~i.IO Y.::t::I.lio 11:.·~;~ 1.000 co-:.eo ucz:: 1.000,00 
;.:::c;:Iu :.:.~ :.:.:r.;:; loCY.:O cot.o ::Czt l.OOO,O:) 

~cj I1A!:JO ?Jl.'.w:o 1~000 oo~ :iCZ3 J...OOO,oo 

J.:.~V.Í.tl. c<t::~r..v.z:s UI. SAJ.ü>UO r~ ... ~-· J;.OOO cota. NOZ!:: 1.000.00 

"z;:..::t..:~v;~ 1r.: ~J.J.O .~~ (f' ~-, · .. -.::~·-"·;.·:_":'":::,:: .... ~:;.o_,;;.:,:, 
'::.~.000 c::~?t:..to IICE:t S.OOO,OO 

r ... -:.~;,;>RO l;f;:JI::Oa ])e uol\1o eoa o ~~2• elo :O.en1.o nl J.,7o8 • lO 

- - ·-·-·-~-~ t l..t.m.1~11114a ao 'hlDr tut&l do Ca~:Ltal. "~. 

:;:!:...':;;?Lx.:.~·,_.·~~,~·~~:..~·~m""·;;~~ - -- .. ~ 
.&.. ~tccr.r.ll:u.o;Zo ·do Ca>~.U·o.l· Social ••rl •. f'et1v.&4. a e,q JIOiuJa · 
~l poPlos oC:c:ioc, a IA~rf ~ • 

.&.. - 5~ (i::::.r..q~o~f-nta po~ cen.tV), PU t.e,'jill:i J:ci3 :Z .. so:>,oo (clc:.i:' .. ,,. 
1J.u.1nhoollt-c-• c:ru~o• n<ovo•)• n••te &to~ • _ 

:t.- 50;:_ (cit)q\l,ellt-& ~l",CONlt(')l OU DOjlllll .HCZ!i 2.,500,00 (Qob ~l. e ·• 

11;\U.nkMOll er.J.züoo. novc•) 1 co~ 1ntUQ~~liJ~AJ;iW t~tal. 4o CllpH&l 
soc::i$ol, na da~ c:. q;a o ~JJ,i8t.ório da.a C~co.çooe, pll~aJ:" • 
.a ~iÚ'!o C!ici&l da Dni6o o a-:;o 4o oc.tPr.;:a- se eato tor o.o. I1CUM • 
4A Soc::ie~ .. 

et.j;;w!..~ Di;:L.;;.. s;:!l\T.~ 
.,:.: ~-=:s C ilctivid';lll.1.o l SociAIW• qu•, pu'& coda u-. 4-tllaa ,.; 2'2 
cCW&..:• 'Ll F"~a~i!.."'i<J,. 

~iMI.I:L~~.:~;~.~z.2~'2:.:. . 
f. Soei~ ;uu:-l .r.kiJ:J.ict.o.•<\U p.~~lo-11- ekio.ci-.J~ It,i._~ .f$A.:.;o • 2~' 
:...::31'0C'i.!::i Dl ~:tO P~·'ti-1: 1 ;,~o f'u!l;Õ1:18 d• D!i.:l'O::L:S a::r.;::;z>:, o:t 1 
bc:õl4~3 t~.!IC':: 0:.1 J.l.l!io.r .. da ~o~U•~~-g.iio le,;~:o.l do. &l:l.-;id.:..io • 'iu.a 
n~u.~ ·= Ju!.:Q ou. :rora aolAt co~tiJli!o-lho .. ainda a uec1n•"t:l:!. 
n elo todoa oa po.p&.1o, tJ,;tul-'1• • 4ocucon.to• :Nol,JI.ti..-oo .. &o•tGt:l 11,2 
oiai-a 1 c:~rc:Wa 4a Cl~pT'Iaa1 1.11. CQiiJU"•I!.L'O o\1: ISO~ polo Q.I.W 

lMa • ~•.&Uwn44 a ~·~ü 4• owç-ão. 

O!los•:......,.>;~. !lf.o/Y-. 
oa all:dn1Jitrtad~a d•nricr M.t' bra...s.J..iro• l1Atoa ou ~~Ucloa • 
a:~oto ~ l.O .ao. • a w.a iAn•~ DO oa.rao1 do~~po,i.a IJUO a &Q~.' 
N ~ ooooacai~.ie. OQ J:l'rwi•aio.nku. 4' :!l•rviç.co 4• llAcliodi::!a 1 

:: ~~:t:~orrar •J!Õ• b&v-r.a. •i4o ·~ovado• pl1o 1!1.Ed•ti• 

c;.,~. *..>;<._'<")'17~ 
0!. Difd.oo. tario cOQO r•;..;.uanv;ão qu.:urU• :t'1uda oa em:ua aoorclo at~i 
h J..i=it.a clu dlü.u.çõ.• pnviat.u aa li.Iid••ção 4o ::tço•to ~ Z.Ma.' 
4.~ aerio l.oY..'ld.oc 1 cCIS1'b. 4a du.-au ~·· 

n!!!."J!l\4. #..lii'.~ 
o 1UIG 4& ~i~ cc.iLlo noa 't~tr..oa. 4a ClÁQaula .nlcU... faro•~' 
.. o"t:o 1.:utr"cl;:tto, I v•.t~ 1:.J 1'111.111faa, ·aval • ou troa ato• ~ :ta v~• 
•~c 1:0& int.onoau ola aocil!l.!.:l.:k, !ic:l!l"Ao o• Dird~a, D& ht.P.:!!: 
.. ;c e: 1.ntraçio 4utoa C:láu.cul& ;po:saoa.lJaate ruc_pc.:1a.wLa polOc atai 
P"''tict40u. 

~~.~;;;,.~~~ 
.&.c eot:-11 •u~C"~a :::..Io ;o4ariio oor O.Jlioi=3 a 'tlre•iro• •ot,-:..:tllq:. l s.e. 
e141oll:dto ::u o c~.l,õtoll~:~ &:l:"l"'''·":loO iUu: d.c:l:Ua dc:Lo~· • 4& .a'.l'tot'.:I,.U. 
DUtor1~ .. ;~ ~y",a. 4o l.ün:iatlrio 411.# Co-.uúco.çQ&a,noa 'knloa da C~ 
~. Quint. _, lE'CD•Jl'l:c t'ont.rf•to Saeial, c PQn. ,...,. !t.. o ~o r! 

Zt~:.~~.P.,t,:;,l]~ .. Qt~ 
p,_l·.ceJJ<lo ut1 eloS a&'c:ioa 011 .. ·t~o i.lltentit0 0 -~~jÇC 
cU.cuolJtol.t'IÍ ~~roo;.oo~o cor~, o~ ~aacent3• c~o. oh lutn!e~ 
oa .n.·prw~'t&.lltea l..o&Ua 4o .ceio :falecido o~ iuterfllto0 o Cap:itlll. • 
o::. l·..:.t'O~ ·~· no lllti:ao lla.lAD.ço Garl:o1 .4DU&J., 011 - AOYD ~o 
l.::pJiall:W::::&"to J..n.nta4o1 .. ooQt'Z'14o o :talloilanto ou intar.Uçio ele' 
J-.;1!.:: .14 alia co:;oa 41 IO,õlt'O~io 4o lll.tillo bala.n9o ~orul a:aunl. oa '"':.• 
)a.-;-.:r.l• a::au ap.l.rC.4oe IKI;'Il{) ~o• .ta 20 (Y.inte), pO.l':calu 18u&is • 
~oaoi-... dav04Clo a l!rilõiiU. .. r ,Ptltl:& •oia ..... Õ,pÓa a &.PI'C'va.çii:o .' 
4b aitd~ .bava.raa, O Capi.ta SGI:::W Gtlri l'ldu.z.ido proporc1011&lJuoDte 
JlW1().:l. ~G l.b:.it.e• ~~ ptl& ~ia DI 50!io1 do JI:111io:t.Çrto 4u OQ 
~ca.çÕ.a1 oa u.tntuto d.eu3aro~;~. 041 ll4rd.oi.r0• cu. 1'ti:Fe•a.1i~t.la 7 
,..,c:IJ.a d4 aócio f~o:Uo ou :LD.krdi to OOli.Uu\lar M .aoi14!14a,. a ooa• 
i.::ao ooaoO;rG.ana to.1oe oa dea&ia .Õoioa 1 41Ta:ri4 ~llll,l,a 4e~ ,• 
/UM;d OG npr.~~~;~k 1.10 J.u&ar ~~g, &Ócio nlcoo14o 01.1 1nt~to auJo n.cuo 
un! b·;~o •- apncU9ão pl'ÓvJ.a \lo t.a:aiatl-l'io daa Oomurt1ClllgÕ .. 0 a d,t 
lo Wndo a wa &FOV&Çã.o poad 1nt.O'&r&r o qu:14ro aooUJ, 4o q_ua a4Yj:, 
nf Jl.:I.Uiae.:t.tar.:oato a .Uteraç.iio dO preDonte Co11trato Social • o uu. ' 
o:!~otu.eD.UI .uqlU.va.::aAtO nA J!Ul"ta CCIIIIIOrOUl. 4D ~tal).o do l'i..lwie 

êi...".!:>L"Y<:. *..;::.~ !:p;:j>.. . - . • 
C:: l.W:ro• p;p.U'.240A .. ~ço GeroU~., .. ~ d:[atribuidoa IXt"'poE, 
c::ionall:.a4ta •n-tt. oc •ÓCio• ele- acordo o~ o mu<:o~.t'O 4• oota.a 41 que .• 
.Z.O dlt.<IACOn&lo dopoia 41 4od\l.Z.J.4 .. pra~t., a i.llll'Drt.âu.uia .• 
*9,aivaJ.Im.ta a 5(. Oc:i.:lco por cuto) doo lucros llq;W.doe a ~tu.loe ct
c~1tu:i~ 4& u. f'w:ld.o 411 NAn& l.e&*lo a~ ;11• .. ati.Q;II:l a ~.E 
tâDc.ia ~q\d.Ynlant. ti• 20/.- ('l'izlto por oallto) 4o O..pitiU. Bqci&l. 

ç:tl~~.l:~~~ 
b.3 O •.x..reia:iO ... %UGq~ .. ~atre4oz' .. ~. loR.tor I 

l:'_l!'fl_p,lll~~l p,:.o~_in•'t4lagôea ticn1o•• a ,Prt.noipy.laente, _pa.ra o "i ' 
Ol'.l"C" oa ortuutll.ç100 ll• pa"tlU'c:~ i,n.bbc'l;u.o.l, 4:Lnta o~ Lw.U.n~t. 
& 4i!OC:Õ.udado a• Obr~• d .. 4e ,tl & a41Diti.t' ao~nto 'br-UlliU'O&., 

~J.tt~'':. .Y-l.tJ,~~I?.-. }').'IJ';..J#.. 
4 Jl de b.am:r.bl"o de ce4e &DOo levaata..-GG..ct u. Bal.D.D;o Gtlr.Ll, Jnu.al 1 
dl;u: a:Uvidt:loo elo. emproa:a, o .Dela.aoo Geral. .lnu&l lev-.d a uaiJ1atu.ra 
dAI tol!oa oa aócio• a -rl. u~o ~ •~trato do C:onta • lucroc. · 

f;.'!!,[cw_o. ~;_zr:p - 5• aou~o• !onm .pNJUi.u>G0 oa a.~o• uri:G oobo4 
o~ .Qo""' :últo.o:raliltUQIIO do CapJ.t.al .Soo~ul, propo:.rct~nte ao 

Gu.aoro de co~ 11(1 cl>od ... aÓo.lo ~O::Jlr• e!Q ::101111la eor.ront.. D~Le1om.o.l 1 IJI,Oa 
'1:0XUG& cLII. CJl~ Dlfo.w& ~i:N. 4o pn_ç~Ut.41 C'OJI'b:'~to Sooial. 

er.tu:o:.~ ..!:t:õ~.I;~\ ~.!FJI;"<QA 
P1u aleito decil! j&: 0 co~:. ~ur.da a ').>L1l'tucr outro por nah ptl.\file 
c;iado 'l.UI fl~tjt. o .toro lia c:idad• de D<:._t:slha., !:.::t~o ~o ?i31:.11 pa.ra •7 
çc.lu~;ão dct qWI.i~l\lllr d.illllidJ.o q,~ en.:.ô:~;:-:;• Vfl.l~ a a:u.ral.r ~:~.ire 
4>.3 ,FZ'to& eontrutan~o. 

~sJ~I:'. xi.::~a ~E!A.~t-~ 
oo c:o.coll cJd.Cllpl:: ::J•..:t.• Omtra"to Soc:.1ul, corão rec!J.>o. peloo d:iepoci' 
uvo11 do Jl~:c"'to ai 3 .. 700, d• lG dCJ Jtl:lct:U'o 4e 1.91~, a cuja Uol oh 
:.;.·~:::.~.a... o. ••• ., __ .::.-:,~;: ~~.1!!:::- ·k-:-t,.. Coo:ttrr:t-:::. Soe-1::11 1 &o 7 
oilriL:= !liJ:'utor~ ~ :iGcioc. 

!:o pol" 1111t.r"•u Juatoa • contrata:1oc C.Oz::l. • ' 
11&11 o prUODtl i."'.a~nwa::l'to O;;J 04 (Q.w.t:t'Õ) 
Yiu de icu:ll teor e to.i'.>õ~~., ~ preaonç& ! 
4u ·tntGill.D.bas 4a Lei. 
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•• .- ftJoo • Ko!tilo 

•• ... hJ:ui.ola.te 

l.t.J'. - '"~ ~doa l'lal:l8ta ...... 

- .. - tipo 

•• 
•• 

~ ..... nJ.U].1 eataia~Sa, 4e HovJo ~ .. oa& 
plano ... 'Ul:"3•Ciu;pGd:a 48 U0 a41W. ... _ 
73 . •t:ro• .... ,. 
.1!1/2 

""l!Dc!PJ.!t 

l20 ~ .. ._ t1o 4e oobnl ld:tola 10 ,urg. 0011 o ~ 

41aPGatoa i. 3 .. 3. szwu a mkna4u aproxi~t. a 20 
oa4e~. 

120 ftdi&ia 1 a. fio a.. oobn bitola J.D'G1 coll 10 • cada di!, i 

po.toa antr. u twl1&1& l'J"in01paia1 ant.rrad.U •.Pro:.d.u.:&.ta:.,ni 
M & !i oa 4e JI"'t'lmd.i4ad•.• 

I!ÍDIO YOZ DA !Ol!OROC. I/rDI..,, anUUdti COII.IItitu! 

4a aa ;Cor.. 4& JA1, na qual.J.4..d.a tla o.uu.:ta 1a0 Soniwo 4a B..S1o41; 

ÜO SCIDOI'& - CQfDl KfDu-::-, propor-to Jlal'fo. & o14114a 4& Batalha, E&tad; 

Co PiauÍ, aoa 'kn10a do UiW n• 0)0/69 1 4o J".in1atér1o 4u co-f.ca 

~Õaa paltUoado 110 DJÁrio Oficial 4a UIIJ.io de 24 U Abril 4a Í.91!19
1 

,,;;. 

por aoaa1Z!Jlar a loo\u:p~&o "uiaid&, que trata 4&: 

* l'ROUiWWI ZOOC.WIOlU.IS 

a lil:oaa.&IUS IJOUCIOUIS S ·IJf1ciDuny03 

·~~IlJ. 

• J!ROGilWçio El!l~ 

·~AO'nVO 

~..lo 4e ,.a.u, palAI&tru; ooa.t:ni.ac1 .. e !n"trniataa 1At.1~.B 
W p-atui.tu a ü eJ.n'a4o &ea.t,ido ll0nl.1 e!vioo a e4uouc11m&l., .S.otizl:! 

4oa a at:ill,p.r o pÚlt.Uoo OUTiat. .. aa.w 't'ário. era- 4• a4Íwaf&o a 1D!. .-... 
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J. -t14a4· p:'Ollh- .. l.nu' fiO iiZ :r.:tlfri4& pro~ãG, dti .. ,pDda .. 

·~:rab., DW1 'total 411 ~WO :tiora. • Uia w:~& boroa no• fill.a 4eo •!. 
,_.(~a do~W~p) 1 a Ql:lerl 

;•.t•t.t• 
. :a. 10,00 le 10,15 Mr J)l.lr&ç'Ü 1!5 ainu.toa 

Dw 13,00 le 13,15 hat :curaçi.o lS .UW.toa 

:DM JS,OO la :14111 Mr ~ 18 IWMl'toa 

~!.!'!~ 
Du 10,90 A. lO,l.S lw1 'buração 15 ainu.toa 

Duo ll 100 h ll1 15 hsz DUraÇão 1'- ainu:toa 
»-p :u;,oo 1. 16,18 hsr Duração 18 ainutoa 

+~.tç:&-n 
:DM 10,00 l.. 10,15 hst I~Un.çlc;. U .UW.toa 

Duo 131 00 la 13,15 .bat DuraçÃo 15 Qi.nu.toa 
])u 16,00 U 1.6,1.8 ba: ~io lS ainutoa 

~~.!!H'~ 
llU 101 00 A. l.O,l5 hsr :ouração 15 ld.nu.toa 

Du 1)000 l... 1)0 15 hll1 J)uraçio 1.' !Unutoa 

õ)lla u;:,oo la 16118 ba1 :ouraçao lO m:inutoa, 

~!.!!!~ 
DQ 10,00 U. 10,15 hat I:w"açio l' mlnu.toa 

Du. lJ 100 la 1),15 bar ~açio 15 llinutoa 

Du 16100 !. 16,18 hllr :ouraçio 1.6 cinu.tca 

~'*· 
Dq 1.2,00 1. 12 1 )0 b8t ll'la'&;Ão. )O ai.llutoa 

_.,., 
IlU 12,00 b 12130 u, J;W"&Çi.e JO •u.toa 

1:1 Complll:DCa't&ç!áo l proç--.çio ao1UCIL01cm.al 1 11 eztti4a4.- f'ã,rl po:r; 
~i1r oa ~ 4t que tra~ o art:~.«o Ui, j,wrãgra.to 11 

a 21 4g :O.a:reto-Ld ai 2)6 1 4e :P-.r.in 4e 1.9671 a aaber 

.IIWUi' 

O ~tal b;1Xd 110m:111 4etum.n::!Jl4o a obrisatori.da4e de. traaea1e11L 

.. JIE'OP'- 1141lcJe.ciooll.ia1 U..:. Painoru cOlHroie.iil ~· ad.ic4.1ti&Po •.! 
~ laor'kie, 41U:'8ÇÜ e qU'!l.ib4e 4••••• ~. 

.A ~ .&i-. obriptôri• doa ~ e41l.caa:t.ona.:l.a ..zd de 5 (o~ 

oe) bara- ~.ua. 

.&ll• denoa pro~, a eo:tid!lllo poatul..ente AiD,i.e. " propÔ• • oed.•r 

~~te, DO a!.n:t.ao 2 (duas) -.o"-, pUa a t:ra..t..i:o do P'~ 
ekoU!io:w.ia ·~ :tatMo cto :r:t.au!, ~ iAte% ..... ~ ~IR"· 

~"~ 411 110Uo1U, ~omai• t~o•, toopcirt.uc.• utãnu.. b o-v,! 
t.r.iA!'om.o.uw tl.:~ q~u...r aatunu., 4ut1.aA4o .... ata 'up.1cte 4, .1'1".2 

~ie JS l:Dr~ ... ~oUJ.., -....1.D ~•tribu.i&naz 

»- 2l. :tetre. 1 ::>olli=J.Jo 
.2ot.U.i JOO ai.•u'l;cui 

::Nr....,.m, 
·IM 12 • SO Jld.Diz.tc• JW»" 11oru 4A' .pro~io • 

Aua pro~io nottCiõaa-:lnton:JQ.tiv:lo •• en.,tu.a:lra ao ~u• preceitua o 

art14>o )8, letra •11• 4a Lei n• 4ll71 b 21 llo ti,&Oa'$0 d~ l..962 ( C~o 
Dra"11oiro doJ !eleoca.t::Licc.ç"l;e• ) 1 a 14b~trs 

lfQ.a O')ltoaeeõ,, • u.u.tori~Õeo para - u.ocu;'5'oe de 'aorv1ço" ·l• ro-lolio.]! 

t'Ll11lo, •el"io o'l••rndo• -.leQ ole ou.troe rti..J.ui.1t'oa 1 oa ee':U.lll;t•s ~aoti 
too • Dl&ÚJ.IIU..l_, .. -

.U •111•oo="-• de :radiod1!~, incluain telii'Yiaio, deverio CIU:Iprir _.. 

:t1no.U&a4e ill.r~t.iva, ~.,.tinapdo t1111. a!ni.ao de ~ (cit!.ç,o por cento)ct. 

nu tCIIlpg po,:m. A t:t'Cl~~Mi..ZO 441 t.erviço ~:~otioioiiO. 

J:, con-oborando o•ea l.t",P.alaç~, Oita-M ogtrooaim,' o utia;o G1, nl J, 

do D41erc1:~: .nt 52.795, 4• )l. d• Cutubro 4• 1.963 ( Rc~n'o do S.ni 
ço 4a lladiodifw!;io), Q.Uo ruaz -

A.• eo.Dcooaionár:La.. • pend•aionkiu de .. mçoa do nt41o4i!u.aão, o}. 

.. rv.IUUS!' o C~õráMr •ducao1onal a ... , •eni.;o, a•vorão na o.:o.:oniZCÇiio 
4• oeu. pro.:;ra::w.•, attQ.der 1112tr• outraa •x1ciJnci ... : 

D .. tinar UD míD.iDO 411 ~ (CiiDOO poZ' CGD'to) dO hozoiÍrlO ,4• .U.. p:'~ 
çio diúia ~a tr.DIIIai.uiie 4Q .. roço not:LoS.e•"· 

!rond.O 11.11. riata • Dpor'l;ânai& do• Mniçoa 1ll:tonu1:.1v"•• a eDt1411dQ Mj 

tard: o~ or1 'té;rio 4a ••ol.b& .411-• no1:1a:t.o•oa, a elaboraçio pal" el!. 
-to• llllJUlU•"• 4e al'ta oa'tq:orta, at'ia dll obter úa pol1ot ... IIDto .. 

11..a&wlc•• 41-.l.a:u4o fatq• 1 1D:tor.e•, nottoi .. 'iU. recidrea •••Wq• 
• iJqlortbia, aio .& .ao , .. po int;enaa.oional., aao1c:ona1, ••dual, 0..:., 

• IIOb.re'~o, enTOlYQI oo bteno ... o-.m:t.tkio• da pnte de lla"t&llla.i . 

Coa Ti 11u a Fo.aoftZ' • el.evar nio •& o ••porte proti .. ional ooao 0 a 

-.dor d gnal., a en1:1d&d• llodica,zoá 1 (uaa) hora d• ~u:cçio 41~ 
&o• ~ 4e ou.c.bli ••~11'0 • 

a- c 1n~ -:o 4• ·x~ar <La IIÚ.oiea popu.J.ar breai loira oqaal.o.• quo rs 

fletoa o BllU. cedo • f~trd 11 Al:laibiUdad• 4e no81Ja ,&at•, obe•rv~ á. 
entH114e, \III r1coroso o.1Ur1o • .-J..eç&.o 1:1a 4J.~açio 4a ..lnc~ .. 
pra.l.. 

f:!O<I!Wt:.S .\O VIVO 

Elltrniatu oo~ &Utoridada• públlo&• 1 4•od• que oa 1:eJ~~~.• a dna di_! 

, oõrrido•• nproaont.a para o pi.bl.ioo .. ~enl., o r .. l porta TOs 6:t ~ 

naento i:oTe:rn.M~~D1:&1., ou. a ~amia.ão 4•o.o• pr~, t;:n..&.' ~ 
qualquer p:rooeoaQ u MI& pn...;..1ra &pnMD~io na ui••~· 
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.1. ae•• FO$Z'L.:.lr<ç1o, 4Prlnar-tJo -u OJ Ctr .. ) bl)l'U 4iktM, :pt~rlaM.'\Clo, 

QA 'tot!!3. .S. :n. (•.illt:e a ~) hor- .. =ulia, oo;a. :Jrot;:ra. .. · 4,• Au,:r:a~ilo 
~ 4:~ JS :.d.,.~;oa, .00!11 ~r!.:.;i.:.a dat a.oo, u~oa~ 1.4.00 • 12.00 h!. -· 
:DGI'-ca-.á. p:re:f'ari:r:~ci& 11& •F"•.ntaçL 4a adllCIIidoraa1 ~ona.aliat .. , utia 

'ia8, 'tul.to :!lO pl&.~~oo popul&r ooao ao cl.Úaioo 1 p~~~t11:14o o o:rar~u:~~; 
W b ~.:.a.- 4& aa1.• alta qu.ali::.~ cW.tl.u'al. a ~atioa. 

.A .maso:r:-e. ata114ará tadle~:~ 1 1 ro&Ulameot:J.çio 4a prqr~ .o vivo, ~ _ 

riatô Do art1..,:o ll 4o Dt'onto-Ltli nt 2361 4e 28 ~· ~aVardro 4a l.~n. 
~nla.Dil 

.a.rti&o ll 

O :D&nte:l ~& oo~ aobra a obri4;atoriadah da tnn..ta.ão 411 F:!!. 
Ç&a,~;W ao Tivo, 't0l1do -conta, at~.U. 011troa :ratona, . a' looali:açio, 

a poUn.cia 4aa allliuon.a • - oon.!içõaa· .Õcio ... oonõ.cd.o.. dU radÕaa 

- flllll U D'!~ .. ClOODU.. :lnabt.l.r.4o.., 

l'OD!JCIP.il!lE COT':!I:Cl.".L 

c.o.Uri:. c1:1 ~,.u.e a enti'Ldo proponente •• c::o~:~vro~to a oo.m.prir • •• coa 
por~ 1\:1. utrite. l1t.raJJ.4Ma da ~o;ial.ação rtaiUlta a .. bar• 

:O.c:r:-.to :12.1 52.795, da ll de Outu.bro a. 1.963 (!t-coJ,ac.nto 4ol :;erv::Lçoa 

4• aadiOilltU..io), Cap!t~W:~ 111 arti&o 67, ui 21 

~-

~ conc:oc.nOAán- a pamiall.10Aáriaa 41 ••rviçoa da :aa41od1tua5o 0 o~· 

..n-.do o ct.rÃter it&ucaci(li:)A]. d11 .. -rr1ço, dw'YU'io -~uçio doa 

~ ~. &'t~ entn outnla U M~te• azicíinciUI 

u.m.~ a ua .UU.0 a. 2~ (YiDtl 1 eizwo por o~to) pelo 'borlrio 41 

- ~io. d:l.f.rla1 O kapo d11t1Jlado & pu.'blio14Kti OOIIIrchJ., 

l'ort.Gria n• )12, 4c lG de J4:nto da 1.965 0 OçÍtu,l.o ll1 &rti&o ll, l;t 
ua •c•. 

O• Mnao do 25~ (vinte • oUoo por cento) da proçu.açio 41Ár~a por& 

a p&blicidada cCWU:rc:i&l. 

Port:ari& ut S5 !!ia 25 !Se JQ!airo «• 1.974. 

:1 •vid11>.tco ._uo aa atnbu.iç:Õ•• OIIC:II~c.4u ao ye{o\llo - 11tnrilo c:Õil4io1~ 

suada. à l!,jjt1.14u• 1 l oapcc~i:J..4• OOil qu. sablret~Cta trato.r aa' iaplic&;ÕI; 

4• ceda cotidiano, WU..t01'111aDdo-;ca .. Mtarial. 1111 ':tntenaae • Ít.perÍ'a! 
~o.aen.to do ouvi.Dte. 

IttT..oilo:l.ro, cr.!!:'.o!o, :l.l::!ue-:n~,._k.Uóo~~c e dO!:Iioi -

U;::.da. nn c:tlbdti do ~::t.lie, zc;:W.Õ do l'icu!, '& r.uA Co.pi -

ti:o A..~~ t.:nc;'Uldo~ o/D~ - Con:ro, portcuior da tl•dulo. 4o, 

ic!on~i~da !tO ::• lC7 .591 - ::.rzr/1'1 o 4o CI'1 ao nt 

w.'l!l2.455 - 34; 

!:r'neiloiro, c~c!U!o, nct'OIKICIWU'io:a., :rcsiünt• li! do -

Dicili!U\o na cid~ 411 Ila.tDl."1a0 Er.cnao elo :r:tau!, aa Prnça 

4a t:.atri~ nt 64. - cantro, pcrtcdor da. CÓdula 41 14cnt14&

do 1lG Ht ),966- .SJSP/PI 1 do r;:r, d. n* 01.4 • .)6) .. 1'13 - 04,i 

JoiO !l:SSI.\S ng:ry.a _1.~ 

l!rUiloiro1 &olt•iro, .:ior•. l'llno'icaár.io Pllbuéô, r!, 
a:l.dont• • 4CD:I.o:l.ll:l.do na. o:l.4n41: da 'l'•rooino., D:Jta4o 4o 

P:1.a11Í 1 l nua. Orquidoa nt 50) .. .JQOka:r, port~ar do. ciiÍ41al& 

b idonti~ na llt 4-17.816 .. !IJ&:O/n • do cn la nt 

~3.287.25) -.D,fJ 

JCIS$.IVAI.1X) â!U.J:'CO 

~U..:I.ro, oruja4o1 :l.nduatriol, ra•iden~ a dca1a:l -

liado ~ ~idr:.dll de Z.poro.ll't1M1 :E:Atcd.i 4o Pilu!Í1 à Rua 

cd.:-OMl·Joe~~é rort.s, .;Dt - Cc:lntro~ parta.dor'U cÍ!Nla. 411 

14ant14tl4e M n• 312~597 .. Sl'3l>/C& • 4o C&P da nt:, ••••••'• 
059.72).293 - 111 

.A • ."~<r.TIO ~~ !l.\fi~À 

Br::w:lll:h-o, Goltil1ro~ ll:11or1 ~~iro, r88i~Utl e 
do:l:ici~o rut ·~i~ 110 'l'e-~~:lr..c., ~tndo do l'i&u!~ Da 

.&.wn:l.&!. J~:.;r Clube nt 2 .6J..G - Jocl:IIY, · ~a.dO:: da. d«u--

4 ~ :l.&r.t:ld:llla ::te n• m .5~3 :- ;sPS:.>ft.lJ • do ~ ... 
156.46.}~4515 - 20. 

c;r..Wm;::-.:. 1'::1:-:::n.\ 

cclit:.'l~~u:::::, 

O.'l;tl'C IJÍ.1 ~ nclhÕr ~Ql.'tl .. " i!_, li! 
~1to1 SGOiÔ~ 0~:'0~ pw" 

cotnD de l'CD;.')Illllcllillili!.lk llm

t:ulc., eu;loâ ~~cQc:l.o= llCrEo roQ. 

doo J,JOltlD cl.cÚun:.!:!D o coc1.d:lçÕOa 

a. ccbor1 

·A n~il!d:klo ,:ir."~ co\J ~ dón~o :Joo:i::!l. 4a n.<
nc \"!~Ó!"L'. D:: !I.~.U.:-~ r.:x.:., coe. codc nr. c:õ.d::à de :Jntll 

ll~, ::St::Go do 2'1.".U.Í, ! ::a.-.. Ct.;itÍl.O .t.::w.·~ :~l::!.o!o 1 a/n; 

Cont:ro, 111 f'oro 1:oa~ ::eCJ:.a cid::.llo áa ::C.tolhc., ,Jiocl!Jn<!o 

c!n·ir o :ec!u:;- cc6r.ci::.e 1 tuc'.:.1"Dl'.iD o acc~"i~Õ'..-1~~ a.c. 

'l.~;.:.::~:or ~o:t~o <'--. :01"1"it~ric :n::-O:iOJWJ. 1 CC:~IU"' que c.oai:t. 

con\·io:·, ~ taJ~4o :tiliCU: ;roocmtcr:~~:nta. 

ÇL.(1131'B F.l)tt,t~ 

·O. o':t~~Uvoo UI~OGOO 4n 3ociod:id. é lk: coorio 

oca o,quD dispõi o artiGo )I 4o Dttcrotõ ~~~ 52.795, - ~ 
ll de Outubro de 1.96)1 " q\111 1notitU1u o B~to doa 

8Cirv.l.ç03 ~ Rn41o4S.fulli», -~ a l!i.Vl.llDlç~ 411 FOc:r&

lõi3.IJ do ecr&t:or •duoa't1Yo, caltur&l., :ln:t'oniativo • ra -
cn.a.U.Yo, prOIIIOVOn4o a.o •amo t•IIIPO & public:ldada o~ 

ctal. pCa ã llçorl~ 4oii fl!Ga.:'IIGII • au& •oe...;: 
~io;. 
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e.l:o.eD"U nagpu. 
• .a. DeoUa..s. é caEUJt.ituída para "'" ~~a 11cr 
~ ~t.~o. o.IIIJ,all ati'ri.~"-~ :LD:lCJ.o -.. 
)'C"t:lr .. 17 .. Jla'wp .• l..986. S. PICO.u.ário :fOlE' A .. 

4S..ooluÇ':o, .-orio obu:r-vedo:t,c- clUll(ld.tiYoa 4a X..i. 

S!!.l!l'I(J" ..... ~ !lU~.R'rJ. -

.&.a cotu npnn.ntoii'VlllJ do Ctt~tc.l Soc11tl. .a.õ in!; 

~a • -~~~ao:ivoa,_ ~t~ ~~ ~-tGDnte, a 
e~:Lro. ""' pc•o::.o Jur!.Uc:~~~, dcpondpnt.o q~r 

;:l.t~r:;p;?'.o ÕCJ:~trnt1ud; ~c~ ~OL"o tr&.'1.!11::orü:-.c:l# 4D cotAC; 

~ }lr'ÓYia rwtodsaçâo 4o ~~l.r1o ~ êCum.i.o~õoe. 

c:t,:!rou:-~t ;yn!T.A 

A. SOCio~Wle oe obri.:;~ob=o~co:: ~ :r~ q..,. 

!r;;::ÕO c. !.a:S.o. Dllcn::tÕo, !lo.:;ul=ntoa, cóai.:;oa; l'orto. .. 

r1:lD o qllAiaqu.r dooli(1C!boe ou dcciaÕOP o=:il&A: do ,1:1 -

ni:":.él-..10 •d:l..c Coa.UU~:~ÕCG o cl.a OOt:.t:. iklt:n.ic ór~ GU -

'bartin.~ea, vb:;tca 01.: c v:l.,:;.r, o n~rc1~to c lc::UJ.D

çiio ~ n:.CJ.~. 

c:_{:r.:'\ :'-\ s=TJ. 

.L 3ocio~ a. eo:r,.'Ta:x.to c. uc.r.t.r ~· qtW r:uooro 
.r. :WlC!cmóriOIS w:s ~ 4lt C.~iD terçoo 1b Iz~loirCIII 
t:a.toa. 

cr..t~r& s::hlr:.t 

.A Soab~ nio poderá. 0$1Jcu-::c.:r ocn'içoc 1 nea· lk -

tar CIIIICIIOO!i.!i -OU porci.0111iÕ &I nu.ll.oei!\uiÜO IIOSIOIE'. •• 

,cord. ng. l':de1 • ~ dC'O l.Ía.ibo .t:l.xrutoc ~-ln hr.:L.ol~ -
gEo ~rt~r.ti. 

CT .. (i7':tJ"'J. C!;"·WJ.. 

O Oçitnl. !oeic.l é ~ c:: 60.000,00 (Zc~:~ecn!"n ;u 
~), :r.pt'lllccni:lldo ilo:- 6.~ (So1D f::l.i} cotltl:l ao 

nl.or ~ ~ 10,00 (Dto= ~=:a;oa); • oullccrlt~ pato. ~ 
IIÓeiou 4::-.:tan.dl. quo _,·1:0Qie1 

J;:utc Jcs:1 IC rn::u.r.:: 12;LO l.Eoo .co:r.a - cs~ lti.OOO,Ç)O 

.llftc::lC t::..cn.u:o r.::LO ••••• 1.500 ootUII - C::3 15.000100 

~alo't'!:SSUS !"!!O%J.S !2LO. 900· cota.a - ~~ 9.000,00 

Jtd !l"..r.::.:o ·n:.-;co ........ ~ ~t.JJ - cs:e g.ooo,oo 
..1.~IC 72ft...&.;: ::><.:Ore:';. •••• 900 c«:t::.o. - e:::· !3oCCO,OO 

.. :..~-.;.~:·~· ... ------~-----
'!'c 1'.:..:: ····u~""'·~·' ~t:.ooo cÕk.t::- !:::! &o~coc,oo. 

~ !!.I.C:C - :. ~orio cor.~ o r:rt:ii:o 2t •:!n n:o• do !ltC'!"e

to el 3 •. 7"(' 1 • Ll-.1-') &it JaM.1~ ~ J..in~~ C:lc!o." 

oot1Dto .:MI 1-.~(lll.C~l:~ ~].r. ~o;c.:,s{!:!b a. 
Otlpi~~ Doe!!.! ... 

.... intc-.-:r~lir.:!-i~o~\. •. 1 ~oor~ efCI~o 

~J.o= t-Óeio:3 e~ t'oad.:. .ec;;:A1tc l~i.Olu::l 1 e e!lber1 

.l) 50:: (Cint;,ucnio. por ct:!nto), ou Oo.1~1 __ C=~ jo.ooo,oo •• 

(rrlnta 1!\1 ~) 1 ncll't• atoJ 

3) ~ (~ueut:::~. l'o:' conto), oU ooJ::-.1 Cm-:) 30~,~ .. 
• ('frlnt,a ci1 ~oc), COQO :LotcGro.l1ZQ,qEio totnl. 4o 

cçd.taJ. 11oc!:ll.1 D::L 4-=ta o• q~ o l::l.niGtério dU Co ::. 

-..nj~aç;."• pu.blicN:" o :..to 4o outori!Pl l1a conc .. eão ou. 

~~o u Dl.ário OfidaJ. da ~· M pte, . t~ 
.. ~4o •• ~ 411. •oc:le~. 

CÚtl!ltf"...A. W?: 

A :111aporw~bil1ctaa. dM CÓCiotõ é limi'kda a ~ -

i:êncill. do o~it:lf. •ooUl.l, ccnaoazrto o quo 4otor.lldna a .. .. 
CÚJ:StÇ.A II!!CIJ":~ - l!!ll~I!'.:\ 

J. Soc:i•dru!o .. rn t:thinio'tr~ pelo •Ócio A!:ARO JO

p I:i: ~I':" AS ;':!:I.Q, T.ll f'un?r:.o do »J:::I ·:;zaz "" A!t~:IOT.:A -

!fiYO'!. o ç:ual. t'er:1 uoo cb ::l..-a:-1 Jud!ciól. w o~ - ju -
dicinl:.:oi'J"" ... !IG4ondo do!e,..-:u- !>Odo:t'CD ocpeci:11a ou tota.

:L• o. -;~:~:rooiroo. o.trcvó: a. pr(IC"ÜrQÇii•lli e lõ:Ocl1c:lte au.tc

riza;üo 4o I:tniat$rio duo Cl:!l!k1nie(&çõ.o:. 

CL.'JISt'lJ. mcr:::.\ - s::.'ll!T.::a 

011 l&ioo: to:io.ocuo nlit.marllçao tl1.1C.""t1a f1.-.&14n •a 

c0r:L';1 ~• li::zit•• tlt'.=: ~4uGÕO• :N~d~~~ proViotWl r.a 111 
c1•io.çao do. k.Po:~tci a. ~~ •. qw~ .. rao ~ • c CU: 
'tn 4D «.•,-ou O'W•• 

~:.~..~. ~.t:.:A.·--~~-·-
. O uo ~ do:Haâ.t.q:"'b oocit:J.1 nc• tor-..10:. 4a c-....(t~tf- -

:;. ~IJ:::':A. - ~:::::r:-.:.~ 4'11';o 1:Ul~'t-e1 ~ v.~ e11 

:rlor.Ç"~\0 1 Ani o out:-o:: :.tCIIl ~ t(l.Yor •a~ r.oe 

~ntc::-oooe• 4=. uocioll.-.:11! 1 !ic::."U!o O Í:1rotor na bii)Ót•mo 

4o ~r.o i!cl:::!a ci.~.~.·p,n•cr...l::lo~to:roap~Yol r:! 
~ etCD )l:'r.tic~. 

Cf..(L'S'E.J, 

J.o ootr..ll ::~oc:i.1:Lo - ·.:io ~UlL'-D c. Wr.co,!. 
rOO O:J~Uili'OO à. DOC1D4&clo DOõ'l COllDO.tia;mtCI do:. ~!.1:4.10 

oóoi~ • ea. .rwtoril:..~io rri'II'1A ~ i!1n1otár1v d.'l.ll cOõõaJtii 

cr.çiH;Ia .:!CCI te~n:loo ~ CL.(t.":tr."..r;. Citlri.:'CA· ao proo~~o con'tr; 

to, • pÔ.ro. 1Ko o oÓC1o ro-=ir:ato 4owni c~cc a 

DJ.'.n :rvuol1"'Eo ! c~t:l4rb. 

C:.!I:Sif,A ;;rlçy::;,r, - C'm:'1'A 
~oonclo uc elo. c&1oc oa t.:o 'to::".l:ln4o 1:-:tord1to1 a 

oooi•cl.a&, nüo cUDDolvorú, prOJJ"'C.1indo cou os ro1'10.rioD -

co.nt•,o,. c:o.bondo r.ou hordD1..""03 do c~1o ~al.Dcido 1 o ca~!_ 
tttJ. O ~ !UOTOQ to t\lt!:'!O b:".lcD<;o (;ar:ll. f'r.uaJ.. 01.\ Oa 

l:lOVO 'lxllt:n.o;o •oflOdlllnm!o levw.ttad.o, uo ooor:'ido o :to,. 

loei:1ento ou c.'illtordiçÕo• depoi.a d:J 06 (oo,u:) mcoa 4a 

411-tc da. n;p:rov:!ÇÍÍO do. bel.un•JO CCz-t:1. anWll.. Oo bnvcru 

eoc~ cpur..cloa 001-ão ~ •:a 20 (vinte) ~ctaçõo~ .i.."'Ll;: 
ilf • D'.teo::o1v.-.., -clev.lld.o a priodre; Rz:' l!Co'>O OG (•cia ) 

DO ... · cpÓG a c.prOW".ç~ do:.~ cit,ado::a :J:::v.;irco~ O ccpita..l • 

aoo1al ao~ làed~do Íro;r.ont1~nt• 1 UUPCC. intori~ 
~ ~ I*lo. lcct-:taçCo Jlllrtillonti. S. o~tt111to , 
~a.:;tu.a oe :t.r~irM elo QÓOio :tcleo11!o cor..t~ • li& 

•ooiecbu • con :Looo ~oncot'lbroa o• da-.!1:1 'aócioc, c• -
tea no=.ll tiO....:O ~oc a ~-.rociJlçZto clÓ !:ir.ictórJ.o oba 

QGeu11oAçÕ0~ 1 e ade tom:~ .:.. au.:. ~VJ.u &;.I:"C"n:.çEo, ~ 
:rão ~00'== Ó li.t:r'.W'o nocit:! do otwt t:d7iz1t :-.coo:::o~tldn-o 
nr.:.-!õ ~ aJ.'t11J'C5ão ~c ~:lQ~tc con't1"t1tp e o •cm conoe -
1!\.UIItO:: .. crquivw..nto :ln ;u::'l:a. oo:•n~iaJ.•c!o ~tu!l:o 4o 

!'inu! • 

c!,(;~!. @:.\ - ~·, . 
.00 lwl~ c~""t.dôr~ Ou bc:l.nnqo GOrril 'Gt.IUB1 cor='...o d1.• 

'tri'õluidoa •ntn- oà •Ó01«J ra'i)::o:-ei~to QO DJ.Ú:»ro 

~ cotca 4. q,uo cão 111etontctru, dopo!.o 4o Godwâdc PtV

~a.~o .c ~"'\\U!. oqUi~J?-~ c. ~~ (c:L.~o llOI" 

c.nto) coe kc:'O!I'l1q.&ido:~ i'Ç'J".:. c. ocr.6'1:1tui;-5o 4o \Q 

:"w~o C. rcCI:l:"D ~c:Í ;.-:& ~uo ::tirlj:: a. it:p.:.rl&lci~ 
iqi.d:n:.lfr...l'U a :!O(.(v"-.,Ío :r:~ ccn-=ol ~ ~cpit.r.l t:oe~ 
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="'-'.ret-=.o,. +q::r. .. ~I!~ 

== ':unç~o c~J. oc!1'!!:l:·:.: do ~~tr~or, proc:t!:."!: 

.!o:-1 locutor, roo,~:~'I"CC:1..o r.ol."":.C i.r~-::~i:aa qc!:U.c!DB 

o :rrt."lll'~n!.o p."'.Z'; o c:rc;o ot:. crtc:lta.çao'W) ru:.~ 
:tt. 1-~:.Cl.ootu.-.J., .:.ir.lt:. o~ :1.:~-nta:.r:nto, a. z::ocicll::.do · 

ce obr.f.~ rk!~ ;1:! n ci:r!1::1=' cooento I:n:.r~~or:~ 
:oa. 

CJ.!U::tr...:. z=cr.:A. - Otroi.'IA 

011!' adlainiDtnul.or lb eD.ti~ oerão~~ 
toa • 1111.1a ~v .. tidura 110 corco uoa.Dto ~ oec;i:r;nr 

apÓ8 banza. nido :Pr.m.01:11nto o.pr~.;. ·pelo ~té .. 
~o ._.. Cacu.nic~;õ.~, do-,!)01• qUO" a. ~ti~. .. t~Dr 
cc=.coo.aiDIÚrla ou por:aioo1cnária 4o ServiQo 41) !tcd.io .. 

4!-'"Uaão. 

rr.Jtrm.~·. DtCI!:r. - 1!0:!1 • 

.i. .)1 dtt Ilozenbro do o:::.® ~~no, :.0Tn:rt~-.:i ~· ~ 
lz.llçO cor'-l. ~ d:UI :.tiVic:.t•O ..li!. O:':!FOOt\o 0 'ba!a.'\ÇO 

,7:r"...! hv-...ré. :1. =1..-~~ !lo tod"!o oo aócioo o GOrá 
acq::.~o :!:o c:==:r.:to ú11 co.::ta. 4o l'L~C!"o:: c :ll01"clc3. 

' lt:IOO -.. ~ ~u=cioc ~oro:.:. .l'.r:'9Jd::oo, oe.' ~c::IOCI ~:o 
oobor:"oo oJX: r.ov.":. in<:~:"'.O ~O C~tõi

•PCJ.:JJ. 11!.1 ~o l''OIX!I"'C1GI.:t:1 .:'.o :!Ú."XXro t!o 0,2: 

't~ 4: co.:..--.. ll6c~o, llOl..:pnt 0:1 tlOOc!l::. oorronto 

JWJia?l1 noc. to:-....oe 4..· ~ oitc.w d;a-:--
to 1!~r.:::o~ 

-- tAprp ynGtiA pLfAIALHA LUA., 

p;q::~..-. !IJW:.1. 
:!tc:i. dd.to 4co.la ;1:!, ~Q:I :nmúnd:-: :.. lõ,u:.lq.\.IOJ' cn.

'tro ~ caio ;:-...Vi't.o~ 1~ IJ0,1tl.1 o :o:o Ca. -~ de. • ·-···'t:'' .. 
•ociol!:".cle :r.r::. ~~~·.lV~ ele qucl.q;IMir ~c!c:.io QU1I e~ 
t-=b::-.to Y:l:t:"u. T -arcu- antro· etC ~...ec cto:"ltnlt!'..~.toa. 

~À v:rGt:::r::·.- Er:::I:".A - -

O. aaoOG cnl.Dtlo. JJOoto eor.tn::~o coc:1ttl. <Ml'&. hct 
4oo 31el00 U.poc:::l.t"!-vc:MJ ~ DI unto ne 3. 7061 Q .1• ;; 
J:zoo1ro 4a 1.9191 a. cu.1:~. OÕII:lorvêne:L~. c13e10 r.a da::c:la 

o~~ a.O""" .... ao:rtratB .a:o ~brii:= ~tot' • SÓO:I.o. ... 

Cfotiat'"D• 

JWol. o pi."'Cct~U1:0 CCZI."tr~to ooc:l.a1 ltl 

(fria) Tit:a 4o ~ toor a !'~1 
lE'OIIDnÇlt ~ tor.bauit-...= llc·:.e:L. 

MUDAMC& DA MOto" Y.\WU1 

nuquÇ& pp quapsg SQCJf!b!Q 

&unt:inp pp hPIJAL SJ2llAL 

MU~AXCA PP II!IÇJO QU.AJ!Y'~ 

&Ln:taçlp •E GtAu;utA çUII.-Wli.L 

Po•. utt lns~rut .. tt p.rtlculu 

AMAIO i:IIO;St tE FIEITAS MELO, lr~sl,tlro, ruafa, 1•· 

4u~rhl, ruifanta • ·aoi.tc:jlj.,a ... eifade 11 ln.a. 
11111. Estado do.Pl111t, • laa Ciipltio AMro, s/at 

· hntra, pqrtaclor ela c .• tlula •• tdllllthlacla lCI •• ... ••. 

10~.111 - S3SP/PI 1 lle CPf lia ai tlt.Uf.411 • :14 l 

AITOIIO IIACNADI MELtO lruilalr•• ciSai•, AlnPICua-
: - - - . . . 
rhu, resldalitt t do•iciHaclo na clllafa 11 lati IIII,, 

bt.I~O tiO PJaa{, IIII Praça 41 llati-lz III 64 • Ctatr~ , 

•ertafor lia ciclvh 41 lftat.l,.af;.· 11 11 J,l'f - USP/ 

PI 1 'o CPf 1e •' Ot4.JIJ,I7J • D41 ~Dlt IIISSIAI 

-- fiEJTAS KELD,'I.-~tlltlr•, s,Jt.alro, f:aJor, (~ht! 
· · · ro, rtsicltAlt • cfg•{cilbdo na cld•d• da hrtlinl · , 

Esttdo dt Pint." • tva "Gr•vidta ••~SOl - :J..:.kt,, 'o.t 
-i~f~r 411 df•la"ile ldt•tidaf-. IQ lf .411.1tl- ~SP I 

PI 1 di CPF til et 11l.Z:17.15l • 04; liOSt IVALDO FUJ. 

~·· lruildn. ·casado, Industrial, resldent• 1 lo· 

•lcllhdo •• dd1d1 d• hper .. t.J••• htdt det Pltut, 

i lu• Coro•tl :Jad: ;·erttl, 1/•• • C:tntre, porta4ar 

Maio de 1990 
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llla cé~Uf• de idtntid•de !<li N•- .J72.$t7 - SSP/t[ e do 

Cf'f d• tlt ÓSII.7lJ.2U • 11 e Al.:lONIO rEii:IAl lUIS 

U,, lr1si _I I' iro', Solt"tiro, lhior, ElliJII'Iheiro, rtos.J 

ll'~tnte e doaicilitdo til ddldt dlt hresln•, · hUdo 

llo thui, na' Annidl ::lothf Clube nt z.6H:i • Jotkey, 

P:flrUdor di! cédula dt ld•ntldtde Rfil H• SZ?,SSl 

USP/1'1 • do trl de nt 1Só.4Bl.466 - zo, súGiru co•· 

P:lneRtes dt 14010 Vll~IA. DE IAJAlliA LTOII., .JOCitdlde 

ltOr COI.I~ dlt.f'IUPORSibiÚdtdlt liaitldlo tol. ledl RI 

cidade d1 lttlltll, ~·t•do do P'l.u.d, li Ru .ttPitiio 

--.ro J11clltdo, 1/n• - Ctntro, coa ln5truaento de . . 
CoRtra&o sochl lrquiudo nl HH. Junt.. Cuercial do 

Eata~o do Pi•ul, sob o nt 2220006917 - 7, •• seuio 

llla Ô4'de ,flllrll dlt 1.11"• usolrt• de ctlaua e phcno 

acordo alterlr .P•h priaairl v•z o cont.nto sad•J 

lllle constltulçiô, del.i!le.,.nd .. • can~~ando o se .j 
llllilttl! 

11.1• .. 

Jl.l.a •.. 

11.1. 

ll.t.a. 

n.r.&t. 

IJ .J. 

U.J.t. 

"VPMCA pA f!OEDA YI~[IIJ[ 

E• llllecorrinch do nunte Phno EC.!l 

no•ica li.pl•ni•do pelo goverpo, dl

no•ln•dÕ •PI.•n~ Verio•, ocor~esJ, 
t.1 oportualdtde I •udlllÇI di e~otilt 

Yigtn_!•· 

11UOA!fU PQ O!fADQP sttlLI!R.JJt 

htlri•U di IOcildldlo Pllfo' I 11• 

threito de todos os uus hneres1 

1 lntereuu, o seguinte sócio: 

.lOS( JVALOO I'IIANCO, qui pouul nl 

•ocledtde JOO cotu., no wtlor d• 

Htl.f. 'f,OO (JI'ou• Cruzados Howos) 

~tdt ,. tranJhre tot•l••nte ; J(ISÉ 

II:ODRJtUU .:no, aruil'*lro, cu• -
do, 'to•l;clo~nte, nsldent~ e do•i'·' 

cllhdo n.t ddadt de Terulnt, Es

hdo do Pi~uí, '11 •U• Jtr•• Sllui-. 

r• •• :us - Sio trlnovio, porh -

dor di tÍdull dt Jdantídade J!lõ 1ft 

U.D46 • S;JSP/PJ a do Ç"f da nt .... 

03i.227.J13 - 04. 

4UI!t1J9 DO çA!IJIA! $PC I Al 

Por consenso dOI sóclós, o c•Ph•l 

sochl que i de NCZ$ iO,OO IS~tnen~' 

tl Cru;udos Jloros), rica n .. tcj 
oportunidade •u•entado para HCZ$., • 1 
s.ooo,oo (C:inco IIJl C:ruud;s ·Ma ~ 

'od. sendo o •u•,nto sutsc:rlto 

p•Jol sêiçios proporcion•J•eAto 

~V .. rp d• cotu 4U~ c: ada uo' .. 

•••••I, 1111 'tocfldld:•· 

•• 1 ,.: 
Ji •. 

JI.l.à. E• do~corrinch de pteu~tt •u•ini.Oc' 

do c~p1UI sociaJ o da,oud~nço dt 

qu1dro t.Õciet:rio, fiu• altertdu 

U CtliUSIILAS OJlAV4 t NONA do con

tr.to socl1l, que puurio 1 ~~ 

cer Ji ... oulnt• radF 

(!.(USYI,\ oruytt 

o capit11 Soei'• I é d~ ..•. ~ 

S.OC"O,OO ltlnco Mil Crundos Noras), repr.untadc. por 

s.ooo {Cinco Míl) cotu, no nlor de ~CU 1,00 { tlu• 

cr"u:udo llowal,, e subscdtu pelo• t.óclot. .d• ror•• 

que 11 Je11uo: 

--------------. ---·---
sOc:Jo - constA ·COTAS NCZ$ 

Altl.•o ;>ost: OE runu llfl~ •• ·t.soo .J.IiOO,OO 

AlfTOIUO ftA.CtfADO MELO. • •••• " 1.no ·t.zso,oo 
aoAO MESSIAS. fiEITA$ IIEt.o', " ... 750,00 

;>ost ltODIICU,ES lfETO •••••• : .. ,. . 750,00 

AIJTOIIJO FfliAZ IAli.SfA ... , 15 750 750,00 

T8TAL ........... 100 5.000. S.ooo,oõ 

CUjljSUU MQIA 

A loteJ~rUiuçio do c:apit•l ud•l 

seri t•fethodo ~olot. a:óc:ioa •• oo1cl1 ·~orrllllt,• naclo

•!11, I Ubtr: 

AJ 10~ (C.:inquanu por tento). ou ~.l 

Ja, lfCZ~ z.soo,oo (Doh Mil • Qubb••u• Cr-uudos NJl 

••• ,, RUte UOô 

I) 5(!1 (C:InquenU por tanto)," nu •~:. 

j1, NCZ$ 2,500,00 .(Õoll IIII •. Qulnh•ntos Cr.uudol ,~· 
ros), c.oiÍio lntegr"aU.ue-io do ClpiUl ncill, 111 d•h 

•• que o lllnhdt'lo diS to~aunic•çÕel publicor o •ln 

da oot.orge da conconio 011 pei-•luio •• Dl.irio Ofl 

Chi d1 Uniio, Jlf este for- cle'Jarldo •• no•• d• so 

c:iad1d1. 

11.4. 

11.4 ••• 

11.5. 

u.s .•. 

~9 !lf[ÇJO p.u AIIYIQAW 

,ar •othot. libelos 1 'ocledtdt

n 1thiduu co••r~ilis d1· antl 

IIII.•"• qut -~t..,;a ·previsto P•r• 
di1 17 de Mlrço cll •• ,.,, IOOIQ• 

to Jnlc:lua• uu athidoiQe~ no 

dh U de J.lnelro de 1.11~. 

AI uuclo or cLAvsm" CONTRAtl!AL 

POdlr 

toncedaa'u, ~ica nesta oportunidl· 

de alUrldl •. ti,AÚ~UU DtCUIA • lU~ 
fAVA, que p~uariie obad•c:er i se.._ 

••lát.it r•tt•çiin 
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tQCAIIQAQf 

os tdain,ht~lclores di elltldtde sa

rio lrulldros Natos ou n•turtllatdos hÍ ••h til 

10 tD•z) amn 1 1 llll ln•estldurl no ctrto IOIIIft• 

u. poder' or.crrer d~poh de c•~•• sldc;t aproYido P.r. 

lof Kilthlério du Co•unlct;õt:i. 

rer•an•u• •• vigor u dt•th cliu· 

auln do contrtto soc:.hl di consll· 

tui~iio, que nio tenhn i"ido iiltlrt· 

.dU upruu ou i•plícihftlliU'/por
1 

este. lnnru•tnto. 

[ 1 por ti tarU fie pleno I~Ordo COII 

u cl4iusuhs oro~ tlttr"lh, rirrn•"o prutnte instrJL 

lltnto de alter~o;:io t.ontrttutJ·e• o:> (rr~sl l'i&S dt 

lgutl teor 1t for11.a, AI prcunçl dtt. ltste.-:unhts di 

JU!fii!!MHA$.; ,// • 

1. LUIS ~r.~ r~ 

" .... 'L.\'· """ 
2, JOSt TI~~ LI""· MUifZES 

,CI ·Ul~IU • SSP/CE 

s IÚID YIT~IIA DE IATALNA LTU 

__j l IATALHA 

I,PIAUI 

.. •• IQ0/&!,1 • CJt, p.J.Il~ad• AO biirio Oflehl 

•• uaiio, elllfiiie •e 14 de Allrit d:t t.tn. 

1 l .. lo~urusio Sonon ea on.ta llléCh 

Edltll 1 fll Ol0/81 - liK 

o.o.u. I 24.04.11 

P.otinch : (1/0,ZS) r.w 

AI tun •• torr• 17:1• 

! ••• 

ÇAIAÇTfiRISTICAS DO TBAHSKIS$!)1 

hrt ·ngl•e diurno· 1 not.urno c;:o• l.oilOO 1t 

250 Y, rupectha•ente. 

a.• fAIAICANTE t IAifDtUAMTES EUTIIINICA lTOA 

b·· TIPO 1 TRANSIUSSOI Df. ONDA KtOJA 

c;:.• MODlLO 1 AM - TIO - iODO A' 

4o• G!UÇJUISJ(ÇAS J(Çf!U$ OQ TM!tiMlS!j.QI, 

bpaciticações T'c•ius : StrYiço Coaercht cont!nut 

tle lllfioditusii? ta O.M. 

Potiínch de s.Cda 

fltlbllidtdt de frtquinch 

l•pedinch dt ent.rtdt dt 

Áudio 

l11po1ta •• frequiach ,41 

1 1.000 11, c011 reduçio 

liDO ou Z$0 V 

1 540 I 1.100 lHt 

(ao cu o 170 lltz l 

t 5 IIZ 

1 600 Ghrls btUDCIIdO 

Álldil 1 * t di fi 30 lb: I 12 lU: 

Ohtorfiiil Har•&nlca aalhor que l·,Ol dt 50 H~ 

a I Hi: 

pua 
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C.l,.c141H --.i.li .. lfe uCtia 

...... , .. 
u,. 11• .. l.ui• 

l ... tllad• ,.,. •altle 

V~thde III flrt .. trl 

S.ftla ,.,. MAiht fi lf 

s.rc. •er• H•lter •• 
fr .. •,acll 

I • ii 41. ('&tiO H;r • ,001 .. ~~ ... , .. , 
: lei DO lt.ttts 

I h•wh;io e• llhCI ai 

.r. •• 

••• 
I 11 .... 

I ltlllll: 'III U 

t :10 v •'*'•• 
: zao rrUislc• c/we•t..,. 

10 III 

I t Vr•1 

•• 

alt:e 

01 .olllu1•1fot 1.400 V1tt.1 

:1101 •oduhlllol z.too Vatt1 

1001 ••d•hllot :l.,oo lletts 

I 101 

t r• hii'Ünlc• ··•-•r 411• 11 

411 ONtrau Aio .. nauríweh. 

J.• CIIAUliiJT(en pp UUEM IIIApUIU 

t. • fAIIICAafl I CJRTTEl • Colo llldÚUrh 1 

No"t•t•• de Torres clt TitJe 

COIII•ict;ÔU Ltt11 

.... n,.. IIHiJt : Torre, E\t•hdl, Sttlldtrt, 

TtlliUf• IIGdilt: TU O'OO • 

~ I I I I A I A k 1 i 

) rrotr .. ac:io di I.(DtO YITtii(A 

I( IÁTALKA LTDA, serÍ bUIIdl fundl•.n·UIItnte nt 

lll,llllio 1 ioxpl'"luio 1!1 lliÍIItl popular lrull~i~ 

ra, 1101 t•••• culturlla, educetlYos • de hur. 

HfJClDSO 

IÍiica 1 principalantl, 1 pro~ 

r r.a,o Total d• ugu11do1 i do • 

•l,.ro: 17 horas ou t.o.zo• 
ual• tlht.rlll~o~fdor 

1 u• aah I' aos IÍbidoa 1 do~ 

••••••• 
IIUlliS to TIIIIO J 24' aeh t' 101 dttailloa 1 do· ....... 
CIWlAUs I PIE -

FlUI 

"hL TUIAL/ItUSJCAL 

SIUCATIWA 

~liCJAJS 

VOZ 10 IUUL 

fOTAl 

I 11' • "' • 12' 11111 2' 101 
sbllfos é doahgoa, 

I ~~~· 1111& 35 1 ... SÍbados o dJI. ....... 
I tOi 111fl 20' lOS IÍbldol, fi d,2 

•llltOI• 

I 170 1 

J , •• 

z t.on• 

Co" UIAÇJU1$!(t4S t(CJ[ÇU 101JÇJ9$A E llfQiftATIVA 

AJtar1~ J 73 11 III 0,204 ). ou 74 11é 

t;rlcoa Upl'o•'••daaute. 

I 'UO radilllh di O,l5 _A 011 

H,ZI • e&plç!lldos di :1 •• :1 

ttiUI 

C•lll Casalai 

~· ...... ··~·,_.,toesi1JI.,.·CU6Q41it • ..........C..•CCC 11741-..a»f·ll 

Supenndo o JIÍnlao obrlti•tór.o, 

Urr•••nt•• 11 noticlu e reportltens ul'iCJ tra11sa1 • 

tldu •• t~orírlot 01 ••h wuJadoa poulvah, dandÓ 

relewo 101 conh•cl•elltOI Jouh, ngloull, urn,.ía ' 

di not!clis! reportau•n~ 1 outnl.~ aatiriu d•- uPaú~ 
lftforaatho dl·•llalqulr lllatureu, coao por euaplo • 

~rnhio dO tlapo, saúdt, agropecuírla, npor~es, aio 

deaprualldO o Rotlcl,rll l~~oterlll,!ljo1111, prillcipll••n· 

U ••u•l• •"• aal·a l•teruai an IIOSSo ht•. nrit1 • 

u,tto ... ,,. a tldedignldad• d• ron• lntonatlu • 

ltrb 1rradl~doi •• ;ragnaas dlt lntltn,.ue da aover • 
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110, •• cadtlt t9 1 Agê11tt1 ••clo•aJ, co•o ta•báa se,t 

dço 41 1ottllidad1 ,ú.,llc• t c .. p1nhn tduuclonalt. 

" 11otldosos cp.rtos " • • • ... 
t iJornal hhdo ••tina I 1. 10 • 1 • ... 

:Jornal filado u. lll'ió· ... ' 10 • ... 
iJornll ... . .. •• • .. . 
I I 1' A L " 

1 1 ll ' A I ~ ~ A 

Ea oburvincl• • tst• Ct••· u

rio lrradi.tdos. 1udiçõu dldtlus - 1duutlvu pari 

trt~sportu· 1101 seus OIIYlntU- u plrsptctl\1'11 do 

•ouo Pt(s, seus wultos históricos, sau~ fitos, deus 

cívicas • tftiiÍrldu reltcionadu- co• a "~glio, o IE$

t.ado • o1 llo~cio, toUitundo dhrha•nt• Ua1 ICot'a 

Trinta "lllut.ol,pltlo aenoJ. 

' .11. 1.. 1 ll 1 J. 1 

sa1u II'O,fro$, d&$f.aqua l$p•ehl n.ri d&do ao c.ndo • 

neJro fo1clódcn n;ional, qu• tu n1 vloh 1 u 

pnS:sio YIVI da sua eultura • tndlçio. Esta progra 

••çio ob1d1uri cdtérlos di ultçio, Yhando cons 

t1ntu IPtrhlçD .. Into, • 'ainda 11trio utlauhdDI tiJ:. 

tla•s ptrÍitdlcos lO YIYD. 

DIUI .... forat, c.aso Yllll'll 1 ••r•

c•r I lleiçio de Von• h:celincl• p1r1 aucuttr IUit 

sarv1ço cr. udlodirusio, dudobrtu•os • pnsal'ltl pr;a. 

11r.••çio, no santldD de 11•pr1 ••lll.ortr o seu conttú

do culturil, infor••tlwo 1 reerauiwo, psr1 di for•• 

aficu 1t ad$ I•Ph, cn)1bortr coa o asforço dn 111 ~ 

torld1d11 pelo bta di I'ÍI.rh 1 'lia faailil lrulldra, 

111.11111 (1'1), OSI d• :Junho dt !.SIIIt" 

IMIID VlT611A DE IATALIIA LfOA 

~ .~. 
-7AIIAI\~IE fliEITAS HELQ 

llntor - Aclllh,lst;rat;ho 

(À ComisSão áe Ed!,Kação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 27, DE 1990 

na cidade de Porangatum, Estado -d~ 
Goiás. 

diodifus4o de_ s_ons e imagens (televisão), na 
cidade de Porangatu, Estado de GOiás, a que 
se refere o Decreto n~ 98.035, de 9 de agosto 
de 1989. 

· (N' 151/89, na Câmara dos Deputados) O Congresso Nacional decreta: 

Aprova o ato que outorga concessão 
à Televisão Planalto Central Ltda., para 
exploração de sons e imagens (televisão), 

Art. !9 Fica aprovadã a outorga de con· 
cessão à Televisão Planalto Central Ltda, pa
ra explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de r a-

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

MENSAGEM N~ 465, DE 1989 

ao. ~· 4o ''u:tlgo Ct, t.ciao :UI., cc.b!JI&do 
oc- I l~ 4o .uti9o 223, C.. Óoaet.i'taiçlo F..S.zod, 'teMo a 

llo!an. «- aui-.wr 1 apnc:laçio do ~·••c:o: ••eiOc.a:J.., 
~o!o &. bpoe;lçlo o!e NoU..-oa 4o 1-.h.oZ' Mini•t.ro · d• 

bt&do daa c-aaic:J!!ÇÕa•, o ato -!Jt.an'te o!o bec:r.to ao 
tl.tJS, 4a OJ 4e SVOI'I:O.o!• ltlt, publicado 110 tliirio Oficial· 
.. lh11ão do 41& 10 .. &'!fOI'I:O 4a ltlt, opt~ •ea.t.oo:v• eonc:.a*'io 
I ~sJID PLJ.JU.L'l'O CZIIn.AL. LmA., PI'!'• azpl.ozou: serviço do 

&'adiod.U~Jaio o!• aona • ~r:la (t:ela•ialo), - ciola.S• 4o 
wo:~at.11, J:su.do de ~u:a• .... 4a Ult. 

~4'-~4~2 
7 

~~ ,:6 I'Mr/i~ #>-"/o/,/?1--P! 
A!< .f_o t6 ~ ,r,. /.?.f~ do~_. _ 
;:;,...;.,_.M .ú ~ ltM c,_,..;~ 

De conf'ondll.a.S. CQIII •• at:l:t'bai.çéle• leqai• e 1'& 
~~~~ co.atJ..das • .,.t. IUn:latirio, .S.tertinci e puhlic'i 
v;ct do Z41t.el 119 ~Sl/ISIS~ coe Y1•tas i :1.-.plant.&!(i.O da wu. es~ 
r..:.:;!!.~i:::o~·=i:.aa~a Ct.elavia~), aa çi.da 

2. '•o pz-•~ ••t.abalec::ic!o pel& ia:l,- acol'roer .. aa •!. 
p:I.At.a ~Udadat~ . 

'!!tLitVlSXO LUI!:RAL um.. • . 
~ ~U.:='-L=. ;• DWõDI DA COHI.N:ICAÇlO Ltt!P.., 
a>.DlODU'us.lO E Cai.QUCAÇAO ATlANTA LTDAo ~ 
'lm.I:VICJ.o PW:u.~ CEN'l'AAL L'nlA •• 
bDIODIFUSJ;O COYANA LTSlA., 
ftU>VI15lo AHGA'fU L'l'tlll,. e 
dolO E 'n:U:VISXO nrtli'ICAL L'fDA.. 

J. O. 6r'lio• ~t•nt.cur. .Sttatl: Min1•t.'1'10 conclu! 

~-u~::n:;~~~~~=·.:tt.~iz!;~ci~•.!t~~~'l.: l~ri~~i~l -: 
- l'aq\l.:la1tos 4a legialaçio ••P•e!Uc:a &t rad1od1tuaio. 
4.. ...•••• c:oruSiçO.•• I 'Yi•t• da• antldad~<a q- •• 

:=!l~~:•alb~::u~.:.!~i~oa~a!: :0~!!:•1 ~!~f~~c!~; , 
pare ~1na M ôcJ.•io, nos t.erao•·4o artigo lli a aau• pe.:rlgr• 
toa do ~~~~~-neo doa S•nr:lços cSa Jtadioditu•io. com • rcdaçi~ 
~• pelo Deer•to n~ ,l.Sl'1o de 2S d• outubro &. 1985. o at.o 

::ln!.~!:io'~:v~!;~ ·,.~~:1: ~:u;o~!:1~~· ~z;!!to •t!: 
•1.:or do ai'Uqe':l2.], d• Con•t1tW.çio. -
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LLZ5h~ 
/JJ"Ynl,V;'l) 'Q:IL~OS 4t::.4,lM"/-d 

~ .. OIVIS~ ~ D:!CIJMf.Xf.t.CoiO !I I"U::Jo:.ooCCU~ :$ 00 

==~toAG~. 

teGi.sc...,,c ;;fõ C:irA~A 
/ 

0.0..... rtl ti.OJS • - 09 .,. a'1()at:CI - tQGf 

Olltorva a:mcaaaio l 'l'EU:VJ:SXO Pt.IINILL'l» Cl!:l't'l'JlAL L~DII.. 6 p.ara explorar 
altr'riço ~ :.:ru:Uodifumio de &Ciflll • J. .. ç,an:~~ (t:alevJ.sio) • n.11 cidade de 
~atlogatu~ Eatado de G01is. 

O Prc•ldentc da Repút:iltca, 
..s&J14o dali atr1buiç9ca qu,e lhe c~ferem o &:c'ti9o 84. iteJO. IV, d& Cone: 
Utu1çio, • o u:tigo 2t do Re9Ubaent.o doa ServiÇO!~' dct R&diod.f.tusio"; 
~do pelo Dt:lcreto AO .52.795, de 31 ele outubro de ~'63. com a rd.! 

~:~:-,J:~:::·~ ;:o~;~!7Kc11:/~t~o?~6f~f,::. 1~:~t!~ t:;<~~s~i 
18), aa'c:retaa 

~t. lO - Fica outorga4a CCI'IC'e&lr:io à o:rt:t.EVlsXo PI.AN.AI..'J'O a:x 
~ Lt'la., p&J:Il •:.;plor.r, polo ~azo do lS (quln.ze) ano&, sem. 41rai' 
t:o !le eze1U1"V1dd•• aenoiço dC' rad.todifusio de •ona e .s.-9ena Ct.elC 
~o), - cJ.&de de l'or&ll'IJ&tu, ht.ado ~;Se Go1~•· -

Parl91'ato Gnieo - A ~cettaio ora out.orvad• re9er-a-l pelo 

~:0 o:::!~o.!;U:~_,.U.:!c::~:~.~1:.•~~-:~:~. re~l~ 
kt.. 29- Z:•t• C)OIIceaaiP ao-nu produ:dri efo1toa le.cr•.ta 

,.p&.. del.ib«<::açio do C'ODIJrcaao;:. Nacion.l, na tora. do arU.!JO 223 0 pari 
~o t.r~1.ro, da ConUJ.t.u.lçio. · -

Art. 30 - O o;ont:.x-ato dec:onent.e Nata c:oneesaio doverlii 1t1r 
-•J.nado &n.t.ro de 'O (aaaa.nta) ·o;Uaa, a cont.a:r d.a. dat:t. d• publ1e&çio 
4a del1.1Mração ele qua tra~ o &rt.iqo anterior, aob peJlA .S. •• tornar 
IDUlo 0 .,_ pl.&no d1ra1to, o ato .de outorga. 

,LI:t, 'o - Eata ~to .ntr& - "itor na 41.U. 6e aua fllbl! 

O NlKII11l0 DE tiTAJ:IO DAa cotniJtl'CAÇ'OU, tando eta Yhta o 
•lapoato - artt.~ li! do Decreto r~i! 70.560. dlt U di• -16 di• 197-t, • 
•• acordo c011 •• ""''••• aatabalac:idaa no ••oul ... nto doa ••rvlçoa de 
bditHiituslio •• vhtor, torna PIUIUCO cue. r.ranacorridoa CS (t~V<~ranta • 
clac:o) dtaa. c:oatado• do dia MOUlnta ao •• pubUeac:ao deata J:dHaJ no 
Dl.rlo onc1a1 da tlnt&o, eatar• rac:ebtln.do pelo DI'&IC> da J.S (Q\Itnaa) 
Claa, »ropoataa -r• a a:~~acvc:.lo • a:~~.oloraçlo de Mrv1co da 
ra41oc1Uuaao da aoll.ll • J.aaoana Ctalevia.loJ, coa •• cuacf.ertaUc:- • 
condlc!laa qo.ra ••. aaO\l&a: 

1. hrviço 
2. Local 
l. Canal 
4. Pot•ru:l• 
5. CapUal a!nlao a:ttiolc!.o 

6. lorMlo da Lundo--nto 

: Tn.IY%8.\0 (Oataçlo) 
r Poran9atv~oo 

·: 12+ (dou aale) 
: 3,16 k\1' "' 
r ~o (d~·~r~~~~1~~t:• 
: IU•ltado 

' ,.. d ... la conoHellaa daeta .&41tal fasea parte oito Jl'rocaaao ®a· 
1M dau ot'19•• • &11\c:ont.ra-.e ~ dlapealclio doe tnter••••d:o. •• 
l)1:r•torla aeoional do OEtnEL •• Oo1&n1a-GO, altvada na R\1& rraaa, 6la 
- •ator 0..1te, oil.4e .. ~,~. rap:ra .. ntant•• laoale dlaverlo entr.oar auaa 
propoataa •. 

~··~/ 

r:.-Jçllu •• unu ,. ........ u:nlrÇJ:~ a: 
U~UÇlO »O .$Dtlt0 U: ltA.lOnrn.IO 

1 ~ a:r•aca •As norosr.u 

l1 otntida'hl :hltotrota .. l!u: a& n:otcut•• a e1plaraçãa la 
acr'l!ço dot r•diadifu•ão, oln·cr.i:a, JIO~ a eu rcprotae 11 tinu l•J•l, apra-
1eat1r 1aa1 pr•poltaa d•na,.te o ll..,r&r!õ de IXJiotdi•~te, a1 lllrtt•ria 
~c~iouJ do DEMT!:i. aa COlin.J.a, i !tU* '!'ftll'&o "11 - .a.to:r O.ate a 

:r - aoc:oJdlnos •aurnos l D1'JIJI•z · 

:t-.·r ·.·-..-qJ!erbeu .. 4ir1,;1do i. a -Kii..llf.I'Ío olu C':&"'ll.lcaç;.,., 

2.1.1 •' lo J'e.utriaeata de'l'ar.i .eealt'lr • 1adara'a para 
corrupondêac:.la; 

.t.2 • Ata• c••utStUI'Iaa.' alteraç;., ,,.~•••llntaa, caa 11 ,,,_ 
J••Ch'!* •••JI'~•'~•ç••• 41• r•lhtro • ., •~•011••••.-u •• , 1_ 
••rtlçaa tU1ptt•r.Uj 

:1.2.1 • ••• lt•t c•••Uuau ..... ••• JO~h41 41ta 'cno:r:e 
C•a1tar lii.OiltiYal 411Clll'lll4a IIIJ''IIIUatllla 
, ... I 

J.J.I.I - •• cota• eu aç;., rep~•ur,tltl"'' ••·c• 
pita~ •~C.IIl aiia J~~;d.iePI.Õ••h • huu: :t:;:::·:• I lltr••&rlr•• "" P•••••• J~o~-

:r:.z._J,2- ·~•h"•• tlt!r.çio coatntual • ., ••ht•· 
urJ• pod.r& ur ,..,.liuoh ••• 1 pr; 
'111 lllltlrU.•~•· •• IUaluirh• 41u C••• 
atnç;Ul 

1.1.1 • .3 ~ 11 t41•1ninra41or•• •••n.i:,. ••r ~ra•.l 
r•• alt91 • 1 ln'I'Oitilur• ,.,.. cal 
lo•rfttc pa4crá oe•r~tl' dcpt'h 1h t • ,. 
114• ~P~'"'~''""' prla l'liltiufrJco du -•~u 

__ afc•ç•u; -

:1:.2.2 - •• uUIIou lt F1tnhçico 41c .. ,,.; c:•anar 4hpult1~ 

;~;.~~~~~~'"'• ll>otftll, ao1 •uUttlll :.2.1.2 11t 

J,l,.J • Aa ••th4a4n ln,;al••• lfnh ll.fl Utt!>UittU lo 
lotrYICI de 1'11Uodlfua.o 4lt'Yti'Àf' •~rt .. lltlr, jUIIt• 
c•• ••• ••uu~ta; .,_,.,.,.,." IC"Ci•t•rl<" ltl•lliucl" 
•••atl~da o •u•trllo a 1'11<"r I C' til'• 4al IÇ0:tl fc 
<alllla 1e..: i e> I 

2.3 - c .... l' ..... u ..... ,. ... t.'lt •••••til!rntto proh·Jo 
•• S••"~ança Mlchoal, Ir • ltdr lllt' •uJoiclpJo, o 
1:41taJ, 11tl••r lotcaiJullla <lltntro -.lcot lJaittl ola 
Fro.r.t•h•> 

2.3.1 - FJca• Íhpenudu da i.r-rr••"t•çio •• 41ocu•c~t• 41e 
tur trat& "' .ltra ••ttrJ."''• •• 1tnt.ldaol~t1 ,tâ e.r..-r.,. 
tan~c 111.- ""~l'lu~r tJp.• olc llt'lwi{" 41,. r•4i•ollfu~ 
aiiio n• 11.i.JII ol~t Fronteira, oi'OYitndo. •atr•tanta, 
lnfera1r •• propo1t1 CI 11 11 '"'çio. 

~ 2.3.:1: - •• •ntlla4r• .t• •on.ualloa.rha/potral.nil'nirhl 
'I""• prJ1 p~.iatir1 Yrt )rotlt11olar1a rx~tr"tiJ' tltr'l'i 
~· lllc r•dl•ditu•~• na Tth:a 41• J'rollu.lr,; 4~•rl'i.; 
tr•-.~dln.d•r 1 ~íllapução dlt ~tu• attu. cautit111ti
••' li ollapodçera 41e Dtrrrfa "'" 8S.OC.., 41~t 26 •• 
••••ta •• 1980, • U• dot ebtrr.-., &tr•••• •• 
liEiiTEL, • 'uentlae~to oh ""' tr&tl a .l.t'Oa :l.J.. 

2.3.3 - At ltllti41•d~tl "'"• p1r1 reajurar au •~•ulu~ 1c111a 
•t•• c&n.stJttltiY•t •ectta.itta do ••••ntl•r•t• 41a 
C11uellao 41r Sea.ur•aç• ll&cio•al, at:ltle•ado ae 
ito• 2.3, tleYcrãe praYiitnthr cite ••c••••~t•• 
1tr1•,Í:• lo DENTIL, ~ta c"oaó o c•n•tttEirntt r••.l•
.tra e11 ar,ui~••llot• .So1 ••••os. antl• 411 ola ti pl'a
•1•t• par& 1 eatrt:&l da proposta. 

2 ... • lotJaçie- ,...,. .. 1 de lntar .. çõu S;cilh (AUS), e••" pl'e'l'a 
41• o:uaprJa.-~~oto •• leaishçiiO> t~~ballllitta rd'er .. nu â ab1ar 
Yiinch ola proporcionllid•de 41e brat1ltiro:t 111 r11t1ol1ofei -

2.5 • C:crtidia 4c •aJuç.o ol~ trtbutoa hltral•, t:lette '"111.11 
1c tr&U lle aJcrecapren; 

l.$.1 - Oa locU:atntn cnuac-uofoa no' Jtcn• :l • .c ' :l.S aie 

!i:e !;:;:: :::d:"~; ::;:::"!u::l:: ~ :~!!·!:::• ttuc 

:a:.6 - lleclaraçiio fir•acta pelo• •cl'•inl:ttrad~rea. eon!•r•e -Anexa .. 
3 •- MCBMDTOS ,.a.;l.aTJ1'0S A CA.A c:orJSTA G!; At:lG.J.STA 

3.1 • Pr•-r• 41& t:allofiçàot de "r•tlliir•, f-c-Jta •~td.l.lntot lprcatn-
Utio di t••lq:utr •• doi ae,uint•a ,Socuacouos; c~rtt•.i• 

. {=l:•:;~:~=~:o;7 :::::::~•;,:;~:!~!::~" .:c d:u'"~;!;::.i.:~ 
•u"cOapr••••tc dt ••tur•J1Kaç;o, ou de I'Ceonll.ccl•enco ·., 
1e:valol•4e dc dJrtHel t-.IYia, par. of pf<rt'-II:"CI~Iõ 
:J.I.1- ,..lca •Jrp•ouofo •~ IPrctenta~;o da prf<•a d• '"" 

trate o h•• •~I••· 4uea prtteRccr 410 •"•dro ••
c-JetárJe. 41c- .-aUd•dc exccutllltc> oh •en·J~o •• ra
diadlfua.i:o. 
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:1.:1:- flduo~c Ca<la•t~••cnt•- F .. r • .,J.rlo DliT-I.C8 (a .... ,.~ itl, 
c• 03 (três) ,.1 .. , p~n ol sÕelo1 'l"• duC:O. SS (dnco por 
ccatol ou ••i•, das cotas ou &ç;ca r~prcacntatiTII <lo c•
P,iUJ IOC'h]' 

.c.s - Pro_.TI· •• coíuU;;o "" •uaUclu .ato, •or~IJantc apnu·nta-
1;;~ •• •••1•••r"ua,4os UJu~lltu """'""'"'"''' CcrtJ4;., 4c 
a&lltlarnlo ou c••••rato, t'orfoufJr•ln •• ,.,,.,,. .. ,.,., tU"'· 
h Ir clrUf'r. r .. uua trrf•nunar "" "" J<bftti4adr; 

.f,J,J- hu 41•~"•••,. •h apr•nua~ii .. h,,;~;-~.. '"'" 
tr&ll <' llf'• 1nHrl .. r, '"""' rrrlr..,crr 'lll&ofra 
41t'CIJY,. 4• ronJI•4or J.i au•rutanlr 4.• •rr•l~<' •• ,., •••. ,u..... -

oi.:Z - CcrU4: .. 4<'& C:utÔran DHirlhufar.,a C:i•.:l~. tclaonah ' 
~ .. PrcottiiO'I 4t Titu)u. """ h•reh ~' rtud;..,.u '"'' Ül-
lhu•l ·s hanc,.l ,,.,.,., .... ••••• li•• l<><•lllif•ll~., """" ... ,,. 
(1 lU .. 1j1 ra•rrlllla, 01<> ....... J'f'rff'd~, 1,,1•11111df'l IC:.III••l 
.......... " ••• , .... tr••··· 

.f,) ·~· Pnu, oh 'cu•p•l•..,>t• ln ••ria:a~Õu ,J .. ltora:la, •••lllll• 
"""'tlolã• hn•c:l~• pt'll luuiç• l:hlt.,nl; 

;1,;1 ~ Jêc:.hnç;'a '''"''"' par udoa ••'dir:IC .. nua, C'anf•r•• lln! 
•• JJI: 

<1.5 ~ J1c:.J;1 oh ~lo!&nuarn!O • r'arauÍârio ~~r-ur., '" OJ (u;a) 
· 'lha; - - - - - -

lo Sol', (la COCIIaCIIl•l I 'l'"t' I• r..hr•• DI Ho:na 4.1 o: 4.S 
••• prcch•••• otr arrtlflltad.,, p•!Oa •ldco:ruo:a 
""" Jlltrcr•• • 111111ofro aocht.rtcr da .:11tiohde, u•• 
"'" qut • apunr~uçãto ••• ••••coa atri: rena aten 
drndo n :lu·nr J,l r 3.2; -

4.6 • T•••• oa olacuaefttGa, caa aac,~ãa loa ""'" lrl'llla• ••U•a<le 
P!'dct .. rain;,da f' do:l. co:-apr•vartttl dt llaCit>nal.ldade, ~avc-

~;:;.~:;r /!~"(::~;,:~~~"!~:: :~. ::;•!~~::::,:~;:~u "'"· •2 

· S - •PCIIISTuçlo 11: ncnscs Tt.au:os 

,,: 11 oh·aona~raçiio dos Tn·ura.,,. tt'enlteoa a q•e ac f.areTc a 
"' 5 ~- :ltuo I fo aTt.l.c,o U f• h&uh•cnu oln Serv,l.~f'l de Ra<lh<ll

,r"sâo, ç•• a rellla~io dada'Jth Dceruo "' 91.837/85. de;,eri ur fd 
ta acdilfttc lndicaç;o <las tlratltrl:.Uc•• 4o lTansaialoT t olo aiat; 
;.,. irradhrttl (,.,.,.., JV) 'I.'" • ""tidadt- prnendc •.ttUhar nas 1ua'i 
!::::!~~t:es, cOt~priC'IUfendt>l fal>dcantc,,. 'ipo " aGd~lo lillf'at,.l f'qu:l.p! 

6.1 -O capltaJ .r,.i•" ,.dcido par• o r•prc .. ·nd1•rnta dor""" lTI 

ta a. alln ... •c•, ~ !r dt> arti,;e> 11."" llrsulaat'nto~~o doa se! 
YiC"'• de- ladicodi.f,.sao:o. coa .• ro;L'Ia~ao dada pd., D .. rror'" nt 
91.837/!15, ; cdn•hdo •• funç~t> .,-~ ·j:'cotfnch ""'• "" uoaG 
4c '"• oia tllal<" da .. na~ã.,, '""r ..... , t•bcla allai,.o, fi~<l 
da pda Pcor,aria l'lt n• J16, oito li dc aov ... bro !Ir 19SS. ·-

U1'Aç6U llt l.t.llOIJTVS.lo •••ou. ltlf o .. .t.\~•u,"_N,.t.l C:.l
'1'.1. a O .. A. TltOPJC.t..L ~ \ IJ 

6.1.1 .- .uu~;u 4c pcotCnch até SOO W, cxduziu IDO 
(f'ea) •nn • aal.ar Valar •h lto:hroÔ11d .. : 

6.1.: - !:Ma~l:ca 11 .. pat;:nfla tO•j:'rteftdloh entre ~00 v. in 
choslve, • I ..... :lrocJudu- 2ÓO Cdutenus) •esc'i 
e aait>r Valor dr ltcforr;nrh; · 

l'suçõn de potC11ch- caoipr·eC:,..rida o:11trc l k!o:, u.
t'lui.J ... ~.·., ~ kW, hduli~-.,- ,5ÕO (q.,in .. entu) n
E .. I fL ••hr Valor d .. 1\~hr;nc.ía; 

6.1 • .( ~ Enaç;u d,. .,.ti;..c.h coaprundth tntC'c 'S' kV·;· .:x
~lut.iu, 10 kV, illcl~sh'c • 1000 (aU) .uns 
••1"1' Vdor <I• kchrRnc.ia: 

6.1.$ ~ :tsuc;cs dr JIOt;llch coaprfiÍ.d.J.da- ~ntre.10·kll, ~• 
,.)udvt·, ~ 2S k'\1 ánc:Jud•e - 2SOO (duas aiJ c •ui 
alu••tas) ·uua • ••ior Val;r ""· J.clcrê•cia; -

~.1.6 ~·l:naçG~a c!~ potCnch eoaprurul:lda tntror :ZS kW, u: 
cJuahe, '• SO k\', inC"luahr .~ $000 (ç:lnco •11) .; 
so:s, o aaior Valor <I• ll•f•riaciat -

6.1.7·.- l:'taç;ca dr patênth, aupnhr 1 50 u·. ··7ooo (u-
tot •11) •nn o •dor V1lor l(e ltctrr:nciãl --

lr.h'.t.~&S H RUJOilrUSlO SOaoaA' D ha.QUÜCU tlll'-11 ..... & .. 
6.1.11 - l:suç;e• cluu •c• - 100 '(ct•) vcrca o ••hr ,,_ 

ler olc' lcterâftei"al · 

6.J ,9 - .Eauç;ts chtlor •I" - 200 ·(dlntnUI) Ye~n 
aaioT Valor c! .. actcri .. cill . 

6.1.10- l'na~;u thu,. '"" - soo ('l,uinhrnual 
·~itoT Valo,- olc lcferinch;· 

(!,,1.11 M [&ta~ê-c~ clau,. •r.apcchl- ~ 1000 (odl) ·usCa 
a&ior ••lor 'lle kt"fcr~n~h; 

•• 1.12 • t.u•~••• 4.: JIOtillth at; 2 kir, n:clu1hr 1500 
(all c "'ui01llcnua) •elct 0 ••lt>r Valar 4r Rf'rer;n 
C'h~ -

6.1.13- t:ata~Ôtl lllf' pot;no;ll caapr"r"dlda tntrr 2 kli, ln
~luahc c 10 kW, axcluoht - 2SOO (llluó~ •11 • 111u1 
""h'"'••l •tlt'a • ••ler '''"" olc ~trrr,nrla; -

«t.I,J.I - l:•uç;.,..-.;-~-:;,~~;1• C'o•P'""~dUa tntrr l(l kV, ln 
fhlliVt' t 2S kW, tlt•hul· ... J(IOO h :ln~<' •III ,. .. : 
IC'I • ••Ior \'ahr dt ·lt,.hrfn~1•~ 

. 6.i.{s- bu~;;n "' r~tO:.\rl• ''u•l ov IUpul .. r ~.]j ~lj-
.. . 7SOO {utf' all t 1ulnl"nU1I II'UU O Ual~ 

"" a .. ,t..,;nch: • • .. 

6.2 • 0• ••IO'rf's an,;bclccU01 na ""ftdO.ioalla Po-rurh MC 316/ 
6S. r .. t .. rc•-•C" 1 ta li• .,., .... ,.,.,.,,.; ...... per•l •••~- Pt't'ltn;. 
11111•. r .. n,.ldcr••• taol•"""'ntt. • t> •llO't' •~ .. ,,,,.;nr.\a, 
• .,., tonaldtu,,.. para '"t;Jrulfl, ; • ~ia.~ntt na ola<a da 
publhati<' d~ Eohul; 

-- 7 - A »DDORSTII.t.ÇJ.O IE llSro•J•lLliUE •r IIECII' .. $0$ 1'11!UO:~Rl·O:S PO•X-
II.Í. Sll:ll fKJTo\ .4- .. SI:C'C'Irn: J'01nl•: . ' ' 

7.1 • Jlo "r••~ dC' t'ntidtdt 'airul• .,;., ••~tOIIantt lllo •~rvls~ "" 
~~-, --· -· --

' 7- t..1 ~· Quft!IQ o urohal oo<hl da ent1dadr hr ~ 
auporri1;0r ~" ulor db upüal •~nJao t"l<it:;d., para 
·o eapru•dla~nto c ea~foial' Tou"""llnõiT" !""nfi&_u,:lt!, 
do, &u ·preYiata, no• a toa c&nltltut-lvoa, a illtf'&ll'!. 
UaaçÜ até a data dc entrada ea funclonaatnto da 

....... u~_ã"Q: ·' ... -

7.1.1.~ - pro•• de dep.;auo~ •• h•<<> ou outra 
l•atilui~ãQ f111anc,.ira, .... no •In.lao. 
50:1; (rinque• I• por CCIItD) d& •ale>" ffLT

-reapondt'l>te ""capital exlcldo para 
••JOtl!otndl•ento; 

CIIS&k,IIÇ10f $or a ,.,uillade participar h ••h <lc 
•• l'dhal <leverâ, para u'd• ua dile1, .aprcs-tnfllr, 
atêa c!o ~"pÔI1t8 dt'-io:C (Ün<r;ucnú p•r· unto) .to 
~apiul, aiio.uta' dor aJt~uç;o dos o~.s f'tonlthutf-

-::; s ":":.·~::·* ~:. ;·~:~~=~t:I :~.~ ~!~:! d:~;!:! c.:: 
•• doa scrviçea' pcct,.Rdidaa; 

1.1.2 Quando o.up.iul'•;cial foT ~ •~ capital 
aÍniao u.lcido Ptra o tapro•enH•cnto ou far !..~.!!.!..! 

--ou-•up .. riot, •••' .;., eatil'cr·totll•eat~ ·i""tt"J:II'Ili 
udo, ne• p,::.t;.bu~a l,,.i .. iíou~nUÍLa~i!' até a ola:; 
ta olo' in!cl .. 41 f\lnCJ.onaaelltO d& Cltl<fâO> 

1.1.1.1 ·~Prova •• dcpÓsit;o, •• ••nco·ou' • 0111.ra 
ln•tluLI~ii., fhoancr1ra, ,de, "" •fnl••• 
50' (cinqucnu .por c~nto] do ••l•r cor
l'C'apondcntt ao e•plt•! cldcidco J>lrl 
COIJif'CC'IIdi• .. lltO; 

, .. ,1, 2. 2 - dc• .. ••traç;o de 'u•;ani•i 1 id•d• de cr.::
lllil"o'ban~i'rJo ~ .. de c•rantia .... finlll
cii•rnto, feiU ltra,.Oa de "'"~UIItnlol 
tornccJdt>& relas instit•J~t;~s-· pr~pria'S 
ou de financh•rnt• concedido ro:lo ta
•rif'anu d.,,. totUlJLI&t'n~••· d~ r .. r•a • 
c<>•pJr~ar ., ralor d., capital a<""n~iflftad .. 
"'"' 111blt;.• u;t·cr!or', u.:: .it!inrJr. nco •1 
;'::;r:,:;::! .. ~::uri~al ui,id,..· para, 

1.:- Xo ~••to •• .... rlda~c cxuuUnlC' 4o:> ~ .... .-... dr r""'?~i.tu~# 
!!.!= 

l.l.l • -Qifai.,Sfl ~ riJLit•l ... ~taJ to)U)IIrntf' lnttcral!;ado 
r .. r !!.e!.! ou •"r•rlftr ii •~·• _d,•!!.:va).,_,·~s· rludos 
n• Porurh kC nt JJ6 ~S. r•ra •••• v• de iL•us 
ter•lço_, ur~1rld~ d• quanth t'111&i4• para o"""'" 
<!'UprruidJ•I'•to,_ 1 rntidadr rica !ar11ta da J~aons
traçii., "' •Hip~nlbilidad~ •• rullrafla fllla"cC'i-
rfi.-·-.. .. · ···--.. - ---··-

7.::.:- Qundo "nphal Ut'll) r;.r .lnf~;l-or ~" .... ~1'1_!1_i 
.. I .. ia:o rslc.i4• l'•r• ,. '""'' .. "'""'""t• c .. , .. ~>lhcr, 
,..,, ••• •po;Õ-ta ·aba h:" la,fic .. la•)• 

PltJI'IEJ•A• c) pro•a.de dcpÕsl~o, ·.,. blnCG ou •• .,,. 
tra ina"tituiçãa nn'aafeirl. de, .. ; 
alniao SOS" hbqueau por unta) IQ 
•olor correapo .. d~•itor ;t., caphsl ell.i
r;iolo para 11ovo capte~.,dlaellto;' 

•I •iauu •• olteJ"açio do1 a tos fonni
t11UII'OI para ahnçio olo capJhl iiG-
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tJal, e at'r 111••nta~~ "' ••11 • ••· 
Jar ••u·a•!Õrh rera a "'"' ••1"''""".1 
llllll, ., '!IIII Clftl1t' 4101 I IIII lnt; 

, ... uuçi• fu•l uri .r .. u • .,, .. ; 
1 lata pre•lul "'"' a '"'"'"' ,,.,..,, ........ , .... ••t·~··; 

•t:cn:!IDAI a) ,.,. .... , •• 'cla,.ôaho, •• \anca '" autra 
Jnatl1•1~·· rilllll~t'IU, 4•, llt' afnl
''• SM (eh""""'' por c-t",.tll) dr>.u
lar earri•r•n•o:nt• •• '"'l'ltal u:lai

la para • '""" "'"""""'ll••"tf'; 
•1 '"'"~atra~ia "" oHaplltiUiiofadt' "" 

CrÍIIta .... ,;ria 011 4a l:lr'IIIIU 1h 
flaanclaat'IH&, f•ha au·a•C:a "' ""'" 
at"ntaa forno:cllfcoa ptha Jnatit•io;õe'i 
prDrrlal au "" flna11rlaarrua t'C'IItt'<li 
•••• ,. ,. .... ,c ... , ......... ,,. ..... u •• : 
le faraa a caaplaur a ••'"" 11<> capl 
taJ lt'llclond., 1111 au1>Ju•a antrrlor: 
oté-•aU,.th·, lU• •Ínl•<'• o tc>U) 4o 
C"aplhl '"'l&l<llo par. o t-•prc-c-nJJ•c-n

••• 
1,3 - Se-ndo a propone-nte ••• f•n<llacii<', -,.,..,una.,te do atrl'IÇ" 4c-

ra41ool1f~>l;o au ••"• a c-o•pr<0\1•~·" 4<'~ o· .. rura .. a r•<IIC"r.Í 
••r f•lt• ir ""' ••• ••a~>lntC"• "'"""''"'" 
l'lll!'II:U.,I a) puYa 4t 4•pÕatu. •• hiiC'"' 011 l'lltra lnUJ-· 

td.;ii .. un .. onlra ••· 1u• .l,.l•• so~ ;;,.~ ...... 
ta l'<'f C"C'IU.,I ... l'al<>r carC"tapaalftft1t '"" ca: 
pltal C"&J&U" ,... ......... ,,. .... .,.,,. .. .,, .... . 

•J a'•• .. nuraci" 4• 41•r .. n:lh1J:Iola4'• •• cr.•Ut• 
••nc.irt<' eu <llc '•r•ntia 4C" flnanC"hafiUc>, 
fe-Ita au·•""-' "' """'""'"""'"' r,_raC"c,:l4"1 I'C"IIa 
IIOatltulçÕta rr,;rrlu' au 4t fhaiOrla•C"nta 
COO(td.i<l• J'f'h ta•rlrlnlt <ilf'l C"qulf'IOIC'IItl'l, 
ow ltfa\1,;.11 tlc- outr•~ ""'"' •""' ....... naru·• a 
c-••rlor ... ,.t.(it 4" ulc>r touJ <llo c-•rlnl ••,! 
eJ<IIe ,.. ... " ~"•rr<""""'"'"'"· 

IECUIIDA' l'rf' ... ,for 4C"pf;altC', .. ,. •••co 011 autrl iftati• 
t'U.I(io fi111nC'dra, "" total 4o l'aJor earras
pollolrntt ac• t•pital l'dllloiO P•r• • ••prea•
II•C"Jita. 

7
'
4 

- ::.'!::::!~::~!:.,::: :: ~;~~!::"!::~::::~:•:i:•;::!:i. ur 
co•tratallo• ptU' praz• •u,_erJar a 10 (4n} lua; 

1-t • A 011tidah "••••• apr•unt.r, •• co•Ph•r11uçio à n• pr! 
peita, a •••dr<o .(Anexo \'), para •• fins ••• 11lna.aa a, 11<, 
.!.• ~· !. a ! do I 11 lo .artlco 16, <llo &C"(Oillnaftto llln-lai=-
11iços la ladiHU'usio, co• • r•tl•çio 'lUt JIIC" foi •••• pt
lo Jecreu ai 91.11J7o lt- 2$ <llt avurbr., 4e 19!15. 

9ol - Para C"tc!ta •• pra•neloJ•anto 4ol itanl 7 .., 11 do Anaxe V, 
••••t•nte <llo Jt•• anterior, 1 P'""""''"trz 

cen~i<ll•r•nlllo o JntC"reau IIICIC'111l e 1 fia1lllll.aoh alluuti
- e cultural tio u•rt1~o ole ra<lllod:lfusio ,fenr& eliii<Our
.. ,.,, ; .. ocn••• lnfc>r•.atJ,.os, C"thu·•tlte>• (C" •• Yitv), ••• 
eo•o a publictlf•da c .. •erci1l c • scrt!ço nt>UcJ&se, de
lar•• • eontrJbu!r par• o dcsrn•d•l•C"nt.-·<llií ·ltaçi.a, 1tr1-
,;, do •pcrfortço•aento inutcr•l dt> irolien •r•au .. tr .. , 
oJosar•antfo, ,entre a11tras'; 01 IC"t;uintea erH;rioa: 

9.1.1 - prth·rênch • tenn, ~ .. c .. ~n ., htfr.Pr<"tta n•ch
••J•, a ti• <llt Jnrentl,.ar • cr.laUrUade "" lo"'•c-• 
•ralilclrc> C' ., dC"ICft'l'ol•l•ento 111 ••Pr•••• produ 
coral "'clon•1•. c-a• 1 eonaattvt-ntC" ••pllsçio ,.; 
•t-rtstlo dto tuhlba ·llaado i. toda• •• ath1dad<"s 
art:Íuica~; 

9.1.2- rnp<"Hfl ;, IJterc-nchçC:<'s ra&lf'nail d1 Cllltura 
lor•dlelro, pr•euraro4o rt-hrloa.Õ~h• .,. leU rr.;:
prle <'alltcxt"õ 

.1.3 • ... .,tançi .. ie C"l••••• ••ntllf" .r~tca, ""rala e1 
l'iUl 

t-1·4 -'t.ld.,41CII!h4Ct' tl.a lnlor•.1çie e elohroiÃnch. •• 
I'V.Ut!laoht, 4t- pri11dp.l0-1 ;tlcol jll<il.lapC"IIaá~ 
'l'ah j, Jlr .. uçio 1h piib1Jca a la Ct'enove.l4'or. 

JO.I - 0• •• .,.,.,..,to• oiiYari~ .~r •Jirt~e .. u4oa .• Jlr•f•r•,.e.t1 1••• 
'•· 11'1. aC"~IJnah Jedn.ts. tac\Olta<lla 1 r•prooluçiic': fat•ã 

lttlu, <lle•jlle '"'"' •• t6101u uJ•• '"'''"Undu c Jaal"•l•; 
I(J,J -A acaluçio<lln PfiJ'I'Ittl ,;;, I•J>llc•rá 011 ~._rl&•tor1•-

4a4e 4• •utore•• pedendt> • J:dlt•J ••r "''""•'•"• por I•~ 
ter••'"' ·~ ol41'illhtr.~i'o. •dU111e at .. do lllnlatr<' ••• 
t:aeunlctçaC"o, ""' tC"ra .. ~ ·~ .. arlil.o ll "" lrt:>~laaenta 
dea Srrdçu 4e l.adiloflruo.i<', ''"" ..... •• '~""""''"'"taa 
•••••• 41raha a 1111•!•11•r r•ohuçi; 1 1u 1.114t•h•~Ão. 

lO.J- Caa•hta"a falta l'lf lllte>rrrçào "' lllocuet-nuçi:o '""' acoa 
Jll~tll I prep~llt, 1- ltMTJ:l. paiiU.Í COftCeoltr Un poaze 4; 
ato IS 4'h1 1 PI'"I-JIC'••"t" p•r• auprl-la. 

IO.J,J M lllaa lato<lloa ~· ••••• ... ~• Acrt, PariÍ, l.andÕnh 
•._naa t'el'ritortoa "" A•apiÍ e ll:aral••, i C"ltC"-

:::.:;~.~:p~!'!:.;~;~ ;~::~·: ::;:!;:; • ..... ;: 
»Eifn:L. 

10.4'" O lflaJuro "' IE1ta<ll" <ll.aa Canllnic.a(õu poder.Í a.atE>rlur 
a Ju!Otalla <lia . .r1 c••C"ntao ao prec-•••• ••• •••ponent•• • 
ofatarain&r .......... , ...... . 

OC>IfR&rp IOCt.AL 

JP:.ÇPUt) I.!!DAL lTM• 

~ .u.n:s ~o - bruUdro, 6e~ãi'UI4o, a4vaia4o1 raaiAcM 
• 6aaioil.1ado ... O<l~a •. l...tTIUâL'la » n• SOS, s.~or o •• u, port.a4o:o
... oar~~~"- Ill:ti:Jit~:w, n• 21.157 - 2a. na.. ex;p.l!id• J~o~l.l:. .~~.(:1' .... 
'Una 4a a~ança l'Úbliea ao l:a'tado 4• (k)j,Ü;, - 16/l.0/'13~ C.P.7. 
a• 002.10).42l.-6e • :t.!tulo 4• Zl.Uto:r a• 4.2.}6.2J.0-901 da le. s~ 
l)4a. .s.,ao. • 
lal!::tL- Jl.ô.E1IOS,&. LO!r.:S - bru:Uei%'5., eol.'WU., hl!illlJ.ata • pu.bl,j.ej.U,. 
ria., ha14111lt• I 4od.eilic.&l. - Goiázrlcr., à J.y«l::.1da Goiiz 11' 15! .. fiE 
eduo, &p~o. 52, C.n"tro, porta4cr& da Cartd ... .,. de ldc:;t1dade nl 
210.123, 2&. na, ll\Peltida Jlel.a Seeret..ri& de. li~& l"Úbl.ica do 
~~o ele Ooi.ú, ca 1(/n5/641 C..t'.:r. n• 070.5''18~901-2~ e !'Ú.u.lo 4• 
ztd:tor zat ,.692.4101 aa :la. 1~ 5!A. a-s;ão, 
Wtliltirtu:m, ea:tre •i • 11& aelhor 1'0Z!U. A• 41:r~, Soeil-4&4• CGI&&rCi 
a1 JIQl:" o o 'tal 4e "çon.,~4a41 l:la1 ~ ~- ~i.oe •u-i.o rqi 
4oe -,.l.aa -clú..ul .. • oOndir::õ .. a eaht:r-1- .. 

cii':wntla. l'l'{m•~• - j_ 8oe1dadl 4~1 .. á n:r.I:VISlo lJ::!.raU. 
I.::..:.. • ta"& oOI:Q :ta•l.14.-4• • encur;:i.o de •lll"t'1çoa 4a rl;d1od.Uu.io 
•cmora., Ali NIDI: • ~ 1 i.eu.a ee:n:::Lçoa o~toe 'U.ie 0011101 IIIZ' 
'rioo ••;p~c111l. de ~1ca ~0J:1al1 2'1:pe'H.g.iio ou :re~-=io 4i 
IOD.S ou ~1ls&i.a da ~- • ac.r. 4• n6.1~ão, cau t1m.J.14ade• 114» 
M:t1"1'U, cal:tur&il • 1At~t1,..., o.!rt~ • J!&U'iÓtica:a, Ma e~ 
& ~ra;io OCilila'oaJ. 4o &IÇI:l"81Ddia~'t0r .. 4.;1..-nte & ~tlin9âo 11\o 
~ :J'..,_a:rlll: 1.11 canoe .. io ott ]llnlialioo Jaab. oo. outra. 1oo~ 
o .. , 'tUdo 4e -.oortlo cca. a ~io ~~ 4& ac."tkia. .s. aeae, 
ertalleleciDa:to 8 1'áro D.i. ,baa:U,6a CWoiÚ, 315, aa..:. ~~ III e
llc't C1:11tro, Llifioic l'toaraU - Gotlnia.-3o. 

Rf"l;lc. s•emAA- o c-.Pi.t.J. Social é de :n l2.12o.ooo,oo (doze ld 
e~ ... 't.C.o.tos • "''ir.l'te a1l. ~-}, f!j,'fi.t1ao - .12.720.000 CAD 

a• m.l.b.Õu 1 ••1-•CilltOe a T.l.nttt ~ou.s 6e cz: J.,OO {r= c:ntsÃ-0)
cwla --. • ICill•cri tu • ~taçal.i~-.6 .. a;a aoeó;L corrm'ta 4o pÚ•, 
-•te. 4ata1 ooao •• ••;;u.e1 
&) JO.:.Qtlll: .ILV;j:S ~· 6.)60.000 CO'tu· • • • C:$ 6.360.000,00 

- b) ;;g.u l='JWO:s.L l.ol'Z5 6.160.000 eoks. •• e cu 6-'360.000.?2 
. to:J.L, ••• - - ••• 12.120.000 eotac ••• czw.12o.ooo,oo 

fli!) J. rupo:uoa'bil.iacd.e .do• aDcio. :. 118 !'o:rm. 4a l.e,PeJ.&çãt. -
"ripr, l.U:1tada à ~1a tote:l. 4q Ce,p:it.fll. aOOUJ.. 

Cláu.ul.!;. ;mdrz ; O. o'b~tUTOII ""F•ênoe 4& Soc1~-.cla e de. ac~ 
4o eca o qu.e d1•JIO• o C"1õii'O J•, 4o Deereto a• 52.795, 4a )l 4• 
Oa'tl:llrro de l.96J. que i.nati'hd. o li.qUL~'to do Se:rrig.o 4• !:ad1o4i 
rtwio •a-io a tiTUJ&açio 4• FOG"DIUI a. carát.r 14~-uvo, cu.1 'tii 
rel.1 1Jlt'or.&ti'YO • r•creat:i'I'O, ~o, ao .... o tempo, a J1U :; 
bl.1cida4• oo.ereial. l*r• a .uJI(Il"taÇiD 4o• llnCII:rCO• da apra•• • a. 
- :tl80181ári& ~io. 

c:t.áuaul• 9p!rt& - J. Soe114114e ' oon.t1'tUida para 'ter T:La:bcía :pa:
)'rUII J..n4et•r.:1.:1la4o.e • ...., aU'Yil!lldu 'k:ri.o :in1e-1o a l)C"t:1r 4e 
~. 
I . 
C'Látq!ol.a. C/U.1nt.c- A S,oc)"4~e. lt •;(<;.,:.:•o_c':.-(.1 ~ .e.:.oz.: b~-ctot·~ 
d.e.Ua cc=:-.:~.o= co~~~~,.~, "ll.:.e ~.:.-:.c:: t?~~CJ:ô~C':- l:.lter:.ç~ r.c::·.o 
'trL':.O SoeitJ. 1 IC ~U· 'Cr:::e:. ~c::-:. 1sOCl pl~ 1C l.t'r~Clõ':.t" c:::<;.c::.!.., 
4;.1 JlriT;ia.:.r.,:.., pel(lt- c:-~: eoo ~•tino à:::_ Co::;Q:u~~::C:cr;; 

Clá:~art; Serte - .b ~tu· ft}lreseuu:tj:n .. 4o Capit&J. .Soeul, 
to1:8l dade, Jll'riiiDO.re.Dt ae::pore, a brD:ai.ldro~ utoa e aiio • 1 
Taia • ineeue:looávd"• 11:1..r.U 01.1 i.n41:retc::.:a"ta1 & ••~ir ._ e 
,. .. ou ~urúica.l ~,. 

CJ.!nn'l• s-'t:!J"•- J. ::oe1ed!lde •• Obrit;a. a obeEn"ar, eOJr. risor q:;;;..., 
•• :llii]IOI., u :LeU, n.-c:ratoa, ite~~a~::cmtoa, ~ .. a t~qtlllr dlt(l:j. 
aõ.a oo. Aeapaoho.e .,.nado• 4o kU!.i•1.én.o 4N C~eaçõ" • de -.!JUa-



2696. Quinta-feira 31 DIÁRIO_DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãq II) M!'iO de 1990 

t-=1• ór,(i.G~o aubor4,na4ot, ,..1pnt.•a 0\1 e. ~P.t" • rd''n·111M• i. 1~ 
~aç-.o 61t :r..UOdU'IUii.•• ICICIOJ'&. __ c-rl.ll , , "_ , "-• .. 

pJ..(g.'Cll• O:lt"..-a _ .. .t :;oe;•«aa• •• O~'\lt a . ..nt.r -. •- •U4n 
«• :t.a.o1et;:~er.to• - -D.a~Mro ~ &• •oh 't~CMO ... M;Jir ..... ~» ~
J.•i.nMt P1.oaa 

Çl!Ú>.sula fonn - J. So·•Sa4&da não pod.rá llt'IC'II'f.llr ••M'1QOII• ... ••hr 
CQDC'n•e>rc. 011 J>C'1"%,1•"Õ11 di ra41~ualo IOQO!'t. !3.0 J'L:Í., alQ &o. 
l1Sltu :1"1:r.a.õoa • Y"~•"t.o. :no &rt11'0 l2 4o :w.cr-1'\D-Ld ar 2:}6, te 
:26 o4lll fn'l'l'"ltJI'"O 41 )u67; 

Cl~~· St:1•• - J. fi~SA4a4.; a.:rá ~~'»&lo •ócio -~~ 
,u.b_m~;:;., _~:~• tuo•oio 4• 5Óc1~armta, ca~4o-l.be 'todol o. ~
l'e~llic:ri..çã.o l•&&l • • aw. :r•:pr••-nt.oã.o • Jld.ao ou tora .. 
Glll•, campet~o-lh• ~c!. .. !-~•UI&wrc. 4• 'tod.04 _.,. papi:ili, dtnln, 
• I.OCUHJI'UI• r.l&'tS'9'11 &a caatoea aQfl1&1& I Oo..rd.IJ.a 4& .apre ... 
so-lo qua lha • 4.1apeolt.a4& ·a .sa;"'•laçião 4• .~auçõaa,· aCLdo qu a' :izrna.: 
U4a:r&•:bD teU,:!> ·-·•ti pod- OCI~ &~ O IR a- 1;11%' á,4o ~ 
'ISdo pelo l:1Jiillté-1o 4u CCIIIhmiaaçõu; ·· .. 

CJ.iwtul.. :P:e,m• ~ira - O IÓdo .&~tr.do:r ~ lltirtl:l~ •• ·,.., 
:r•"tlZ'ada •t~;t~~~~t.l. c. i.{t.ulo "-• l'rD-l.abc:n 1 d• acordo ooa. oa l.1Jdt.. de 
"«na1!1ados pt>lo r.~lEU:II-±I'fo 4o lap"to 4• i..:nda, a :f~ a. ca4a ; 
:r.uc!cio- fl!Ut: •.rã lr.•14o. e. débito 4& cem~ 4• ])tl•pe•u o.rua 4a ~~ - .. -
Clâuaulc DÔc':mz. St'5'l'odC - D UO 4a d.n~âo Soe11tJ,1 210. tCWIIO 4.;:; 
6i~ Dt>t:U~-A 4 .. v :lnatnaêut.O, • -no4a4o - :t1.&D.çâa, ~ • oa 
"b'tls a"tocl 4e ~-ur .,,.umhoe ao. int.•r.••- da Soci~l -

CJ.á:l!JUlr. née1CIC zen.-~U"e ..:. Ü• ~ &Oc~' zai.o JI04.râo a-r O~ 
a "torc.t:1ros1 •=tr.W:.•• a &i?Ci!:•~•t a..a o ccma~~1J:ia:l"to npra~o 4-oa 
d.-:1.& · aÔeio:!' • da aoltor:l.za.çao pr~a 4o Joti%u.at.er:l.o a- C:IIDUD:lcaçõ
•• :p:ra •••• :t'llll, o "Ôcio-~t.U'tu:iW drr.:râ oOIIW:Irl.car-- a .na :r-aoJ.upio 
.. ct.idada,. JlD qualq•lel" ft'e:l.~dada, o• &Ócio& :l""CUool&&CC!.~ 't:«ri.o 
ae::t,pno .: jarer~cb na &~~W..1çio das cou.. 6c Hc:Lo r•"t::l.zclWI 

gtu."lll.a 't?!Íd~a ouaru. - l'al,ee-.do IODII.. 4oa _ &Õeio•, ou. - "toriiiW!.o :iD
'S-rd1to1 a Sot::l.•dad~ P&O •• diaaolTan., JErO•••~o oca o-~-
Ctm"taa1 ca'bmdo a.CIII ,._llrd.a:u-oa ou rapraam~tiz!.t.e.•l.apU 4o .ÕCi.o fr&la 
c:14o ou 1Dt..rd1to o <'&Jiiw.l. • oa lncroa a.:p=&do& no Ü't.iao ~go ã 
:pro-ndo, ou am :aOTo l'lll.anço •pac1&1Ac:o~ lft'&Dta4o1 •• oc~ õ 
1'1ol~t.o ou iDt.~wão 4•poU 4• •ei• ..... 4& &p:r'\"l"'"aÇão 4o :Ba.l.a:a 
90 ,bul.. O• ~., an1JL çw:"a4Cl&, a &Tio. papa em ~"ta P&real..l..'; 
~ • aooaaa1...-a.. 1 4o-ntndo • ;pr-Ulai:n. au ~· ••:L. -••• a;pÓa ·• 
4&-t&: 4& ~ação dOI' ci't&d.oa birrar-. O CapU";l Soc:ul. ... r& l'aduz.i
lllo l'%'0~i010~t.lh :mlllC&-in!&l':Lor ao• l.1m:l.t.• :f:Lxadoa na 4.ciaie 
111: 21/631 41"1 1:32tÃo ~:a., :pu,bl.it:.a.da JlO ::..o.tl. 4• 24/0l/64. so, 

c::--;:~..-;.:~~-:.o; (o.e:..t::.:-t:~· o;_:.t:-O:.eii-ie c:w. ~p:-r::oc::.-:.:.."ltcll~:;:;jrl ~·1. 
:.:.:oc::.t.o o~ 1."1;.~:-.:.:.-~:c cc:::o-:.:....:.~~ ~ :.. Sot:l&t;:.de a co::. ~etlo eo 
-;..-..ior:.. 011- oc=:.:.t. ~::c::uu:., óeve::-=-..c. r:.::ucj.es óea~ç:~:..ro qur.::. llõ .rtyra~ezr
u.c 11.0 l~u do sÓei~ :f"?-OCió.l) 0\:. :1=1.. tc:;:ll.ito, Cujo DCQ' IICTtt..mO< . 
ap=--t:.:1.8:Ç&O 4o ..::Ln..i•tcrio d:..zr. ~a:w:c.l.cc;oa-c •• tando diale c. .uz. . 
;ao ]'l"iTi"-1 poderá :i::lt.ep:-ar Q :,-ut..i.-o Soeil:l • o aau cazat;u • u- =O:: 
qu::l"'t:.::umto na. Jml"t~ CCIIIIarcilrJ. do =zto.6o ó.o Go:Lifat · ' o:.. J':l- f'-1_ 

. '<<.C-.;;-. 
Clánsulr:. )>tÍcimc- Ouint.a - 0&: l.utroe apurlldoa o ~Ço .anual ·~ 
4iatt:Lbw.doa an"t%"11 os aÓCioa F'OJIO:r"Cic=illãlmte ao DUI!ICl'O 6r:. cot.aa llie 
qut- aio 4ot&Dtor•'"• dt:po:Le 4• 4•duz14a.1 JC""aJ..1l::WIU"::I;ent.o,- a :L.mpo:rtin
cj.a aqtr.i"teJ.&nt-o c 5~ (c:IJ:lco _por c•ntQ) do lw:ro l.!qUid.o pua a coe»
't:L"fõUiçi.o 4c tal!. ll'un4o de ::Se•c-n. at.é quo •:t~& a 2~ (~ta por ~ 
w) 4o Cc.p.ival Soe:Lal.r 

)t 1 At.TUAClO tiO C:Oif'l"UTO ton~ 

I "HLU'Ulo LUtU."L LTDA,, 

.JO.&Q11'1:X .&1.1'11:1 IIU.tl•ao - •~••:ll•lu, •••• .. lt••o, '•••••••o, ~! 
ol•••"l• • ·•••ldUa•o •• C:oliiai•• ;; •••1:11•• %1 •' .501, Sua~ o .. te, p•~"l! 
.i•~: •'- Caruiu. •• :Ua•d<ld• a't :U.lU • 2a ... ,,, '""P••U•• -,•1• ••cr•t! 
~~- ... l"•lu:r•asa rii:'-llca •• ln••• ode C:oli• 0 aa·l,/10/i:J. C.r.F. a9 00Z. 
10J,4U·•• a l"h•le •• lldter a9 4,ZJ6.JlO~to. •• 1•· Zoaa,Uh.l•o;ão. a 

ICAI:'U •At.SOSA LOtU • llu•llal.u~ •Oit&ln 0 n••:i..tht& a .!! 

•UcJtihl•• l"ad•••t• a •o•lc.IU.a4a •• C:oi«•h, à .&Yaa:ld& Golia &9 7S'• 
59 a,•••~. apta • .52 0 Caatro, •o~t•••r• •• Ca:rta:l.ra •• I<laat.Ua,.• &9 :no, 
·U30 la, tr:l.a, aap,<ll<l~ ••1• laoeutarl• •• S~~:•n:aaç& "PVIollca 4o I&U<Ia •• 
Cla:l.ii.•, - l"OS/14 0 C.l'.l'. at 010.S7I.;O,•:Ú ·, .1"1tulo •• l"hlto1" a9 ••• ,i. 
ate. ;.~ la.~~ •• sfa~ ·,~,ii~. ,~,., .. .a:d,·,. •• ua.uuio a.nnn Lua •• 
.'~u••~tsci•~ •••~• Capitãi, · oeo~t"o:rM :r:aal.tÍcoi ã.a .J•ai& c~·IÍo.ú:J.io.l oia l"at! 

•o •• Galã•~ •••- a iat Slt~oonso1.1, •• J:Õ/ot/88. :r .. olv••· •• .. .,.,.. •e.•! 
4.o 0 altar•~ ••• Ca•t~ato loclal co•fo:nn •• cliu•al•• & coa4lçÕ&a ••a•la• 
t&al 
cx.lus:vu. J'anu:tu. • .unn.wro 11r: c.a."?"tTAL 

.&lt•~• • Cl,uaul• I•&••"• olo Cotatl"ata ~~lal.t1YI, ,..,, 11•••• a tu· • a&•. 
a•!•t• ~•••si•l •o capital ••~lal i •• cz:.t :as.uo.Ooo,oo (.,l.,te a eiaeO 
.u.C: ••• ~ .. ;.uee~at~• • , .... ~ ... ta.a:i ·cr,.._, ... ,) '•hUi<lo •• u . .uo.ooo 
(data·.- d.aêo âtu~ •• ; <tuai:r'ouJ.iOí ."•'•V. .. .;.at&-,Útf eOtol.- oi•'Ci.h-,00 
(aa craa"a•o) c-•<la aa.: • '•u••ed.t~l 1 :laujrir.t"ià&OI&a •• aorcll CDd•;at& •• 

P.J: ... 11a1t1 ,ohta.o ~io.ao •• ••1.ai1 
a) .Jo.a.qvill_ ~~-RI ~~•o .ít.-i:~o.o_oo- eot.. cu u.nt~.ooo,oo 
.-) KU't'A ••aaosA "LoPI:I, u.no.ooo couol ca• u.no.ooo.oo · 

TO!"AII:t • , • o • • o :Z:S.A40.000 coui. 

lU') A r••-,oa.u"llU•<I• .to• •ôdet i. •• f•r•• •• l&&i•l•çio •• wJ:aor. 11 
"ah"&t!a i .laportii•c::to total <lo "ci..Plul l:oehl. 

CLltiS:l!LA ·nC1111liA • .A• ,cliulul&:• 11io &lc••ç•o!,&~ -.•.1• -,rea&Dt• &lteraçã~ --'-' 

E por llt&r•• jultOf. .; eo1u:rlttao!OI• asd:U.io G 'pra's••"t* 

l••tr .. aaa.t.o •• S (rt;•) •I•• •• itU•I t•o~. •• p_r••••G• tl'&a tCiu:au .. ••• 

. . ~ t"IL~VJ$10 Lli-I"UL l."!"DA. 
Çlâu:ou1a. :Oécilc.a S1:-rta - l'ç& o c%C'eÍc:Lo ba 1"unçõa de a&Uniatrsô. ~ . .!"1. ~ /- .~ -
• proc:Ul"Gdor da antidade a«ri.o bru:U.eiroa. zu~:toiJ • a. ...a :Un'n.t14ura .m f:A.f:+ ~ ' 
~ carp •OlDOtlta po~e:rá oeorrer a]IÓa hner- _.14o ·aprcrn.doe ,.-J.o · %Q :At.us xn.IWIIO -
"tario da8 Co=miceço .. ; · • / • 

c~áuula ~c~ s.l't:!.ma ':" J. _31 4• 4e:uab:r"o 4• c-adi!!- ano ln=t.u--a...& 
'1D1 BCiêíco Geral .&nw:.l 4:r.o .. -::1..-idz.doa 4& &~:~.praa.. e Balanço Al:l.ual l.-
~ a_ &ssillE.-ture. da to4o• oa a6c.ip• c aerá. ~ 41"1 ~;t.o 4& 
J.~açao do• ll•al,l):tado~~o. 
P~o linico - Sa a.ctu1adoa f'on.m F•~o. Oll .. ~~moa aerão ~ 
do-. paloa &Ócioe - parto& proporaiouaj.- ao zum.ro 4• aota. 4• qaa -
aio Aot"t.Cll."t!X:'•&f ,- " 

Cláruoula Picil:LD. O;!.~~ fj,ea ~Çto, 4•~• ~á, ooa r~~aúw::ta a uel 
::_r cou-c:ro, por ~ Pl"i'l"il.cpado 'il?C .. 3ll., a :foro 4a H4a d& s:d..: 
~~ d:1r:l.n:::l.r qti.U.aquer 4iald4.1oa qua, nmtulallll-&:a ~ 

.-ar_. a1-::re u ~·• eOII:Ít:ratant.rw; • • 

~Pun.tl.r. ):!Óc1ma Xo.na .. O• cuoa omiaooo u .. t.a Coa-trato s~ aerão· 
do• pelo- d.i•_pont.:I.Toe do :Decreto :ai .).108, 4• J.'"o di• ~-=•iro 4o 

1.9151:, • cujc. :f.bl ob&ltl""Timeia, 'be.c coao 4&a 4co.ld.s cl.liuauJ..ai 4oat.• 
~••o-• •• 0~110 oa aÓc:i.o.. · 

1.1. • hltrl~••I!JJ ttLJ,VO 1 .• %1• .COK, I.QUlP.&KtW"tOS "P/ "!"lUC, LTDA, 

(.a...- UpÕ •/ou....-.cl<tlar ,1.1"1'·2000·.& 
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, . ...l!n'UCA •.•.•• ".-n: 

z-,1 • -l'.ttl·lc.•nt.w1 UI ILltkCIKJC LfDA. 

a.a ,- Upo .•/•• •Wel•r suo-~-o~o-u 

tOliTWITO IOCUL 

AlfiOWID r(LJX Q[ SDUSA PtfiiLO•"ruUeh .. , •nJ. 

.,,, coeerdantt, J~ort.adar dD Utulo d1 elet:te'r 

"' Sl2372D/ll, tPf' nt OJo.sn.nJ-n • c:.J. n• 
ll7,t24-5SP..nf, nddenh 1 lllo1ldl1ad1 fia •rJ. 

ça 101 n• &:1 - .. Sul- C..tânla-Citf 
CtCIUD '.;M;~Sf RASsf. ·budh!.ra, r:uade, l.ndu~ 
t~J.el, po:rltd't>r lllo tltuho tle,lletter 111t 1 ftl 

~~-:u'!'lo-Jl, cPr nfooJ,07t,t01-N • c,J, "' 
1,2 .. D7T-UP-COI· 
1;.~ •ntr~ ei1 Judo .• eont.r.;hde. 1 ConatÍtu! 

eio de 11111 aoel~dtde '"'r lllltrOÍ.u ·.,, rnpon .. bUÚde lhlhda, 111.11 11 
nge.r: paln el;uwlu a r:ondiçÕea ••oulntaa a,· 111ÍI -1••;,,~ p•l•- 1,! 
gbl-.ci• npi~;irJ.e• qu• dhcipÜ~ aÍI•• · '""'' toci.tárlal - • 

t\lU$ULA PRTI'IC1RII.- 11. NIC.hd'ade g!rue .ott ! 

illl ... .t-cãa .OClal ld! T.t'. PUWII.lTD l'TDII.• CO! Hd• l•t•beled•ente ,I 

ro- - ••• lunnl!fo, s.,.;, nt 1~121 .. Sela 02- S., tk~~chal Rondo- C.~i 
•'-'-. '-· 

(;llusul.a S['cuwrio\-· D- f:a~lt.~l ~~~·cbl IÍi Ide Cd, 
lS.DOG,.DOO•DI .(Q~llln .S.lhÕ .. :d• fli-lludo•)r dividido i. lf.DDO (Dulftn) 
au qwot.a• .,.·cal 1.ooo.ou ( _ .. •11· orul'edoa), c•d'• -• • ... ba~ltea • 
1at~1'a11zad'aa .. •oada -:r1'ente de pal"•, naah data, c- •a~JUill 

a) AWTOIJO FfLIX Dt stiUSo\ PUILI 7.,SOO .qvÕba Cll T,.SCJO.,ODO,OD 
•> CO:ILIO :xnt lt&SSJ 'l'.SOO tuataa I:U J.5DD.ODO.OO 

lOt&L~ .................... 15,.1oo quataa tZIJs .. aoo.ooo,oo 
I 11) .. I retplllft!tb111dada doa a,;c.lea é, na 

te:r- da letlalaçia - ,!g111:r• lllll.t.da • 1çortéllcla tat.l· H ca-pite.l 

, CllUSut.A OUAiltTA .. 11 pra:re llle _ 4uraçiD ..: -\! 
e~tedada aa.ri: pD1' tnpa lfufat•r•lnado tando eoaa lnlcl! ~·•-iÜvld•d•• 
e pa.-tl:r d• ZO d• ••t.e.bn da 1. '''· 

[l(USUU Dl,ll;,!l- O ga:rant~•i,.:B 
••otetialli!1 no••ar proc:uradoa-•• p•r• p1'atlea d• at•• III• I•I'III'IC 
addnlattaUwa ou el'lant'açio lr~hlectual, d•w•ndo 1 naai.- .-... 
pua • dn.lVf!a;;'a 1 prévia aUto-rhação do "·c., quando' aaz,á apr•••. • 
• p:rovo do naclonalldada,. 

· CliU~l" 5t:xu, .. &a coto• -rap~•••ntat.lv•• do C,!. 
pita!' aochl ~·· lndlanâv.S•• dlr•t.a ou llld.lreto•anta, b- ca.a ln,og 
elonawela • aatronoalroa ou P•••o• Ju:r.lcllcaa. dapandancle ~u.lquar alt~ 
raç;'o c:ontntuo1 ou !atatuiirl• tfo préwlo ·.enU;nc:la .:. ;.ve:rno. fecl•ro1, 

tlitrsuu ~t'TlP! ..... A vu;nde M ..,c:.hdad! aerá 
e .. rd~a a0eenb pala l~d~ AIITOplO F'(lJX ~t SOUSA P(llllO. OU! !! l,n 

cu.rtlra da todaa •• aparaçoea o I'Opreaant•r• a •oeladoda aLlve • pa••1 
••• Judlc:hl • a~rt:raJudlchlll•nta,. ........ t1'otanto ••d•dao e uao .. ft.J. 
goc!~• 11hanbea •• ., lnt•~e•u•• da aoclellfad., t-•1• -.r ev-o'11 tlanoe1 ... do••• de faw•r• a\ • 

ÇLÍUSVU PIIJ.VII.a &a tflletu ha .lftdhh'he!e O 
ai• ,.da:rio ear ••11111•• ev tl'!llllf!rllll•• a .. • 11:.p:reua erena..,ua.,.t• 
III!_ •"h• M~• a•b•n•, ., 1guahla'tf• •• e.ndJ:Ciill• • lhal\o IS! ,.,,..,.!. 
.......... •• ...... ~tU• 4uol:r• adiii!Ul1'1•1••• 

'".. fLÍUSULA •ou- Oe !d•lnhtlrMar-u llle !ft,t._l~allla 
••r•• bra!Uo.tna tlltaa • • av• in•••Ud~••- .. e-arou,_,,,, ~otS!f• 2. 
COI'rar opaa h•••r .. •Jda eoreYad•• fl!la liJnletarle da1 a••uonlcaçoaa. 

f\iU,!Jlol D(pru. .. Anl.fdeaf!\a altâ lavanhllol' &ra 

••Janta, - Jl •• llln.-ra, aa•ant:t..••• ,,;a!•• pct'tee lvuala n•• ·1ucr•• 
IOU ,r.jvho•. lo aldeo eda.ln.lahede:ree h fio Jue a - ret.lrada a ti 
tule tfe P,ro-llb•!• '" -"~1_111! d•ta-1nlll"': 111•1111 la11hhç:ie h bp11t• di ......... 

cllusuu. otcrr'la-Pnt"rllul- o f'a,ladlll ... ta III• ... 
H• Áula• .;o •t•.,lwar: • Nciadad•, • aaue h•w•r•• apurada• via •• 
hlan;O 'qv,- !! l1wantar. ne data llla !Vant•, aar:o ..... l't·t~• -t.ro •• 
horlllaln• ..,a •o.-or8• ••:r a~tl.-oe "'' 10a!•~11•. 

E p~~or oatara• •••1• Ju•toa 1 ccmt:rat•cloa, •.!. 
ab•- • •l'annte- 041 (Quatro.) •J••'a•:ranto •• t••t-haa abah:o~ 

CtCU.IO .JOSt llo\SS( 

1 • ;JW!SIU$SOJI: l"llllfClPAL 

1.1 .... :tabrteante: TtLA.VO- IMu.tria 1 Ca.Ô:n:Jo de J:qu.tp .. , 

tO& para 1'eloeoaunJcaçÕea Ltda. 

!!·1 - fab1'1cllnta: TELAVO - Ind. • Coe. de Equ1paaeritoa P.! 

:ro Tel'ac:o.un1caçõea Ltda. 

3.1 - t'llbr1a~~ntol llft'EG - Ena:• Ide 1'o-lea0111untaaçôee ·e 

i:lotrôn1e,a, do GotQ Ltda, 

Co:lMta, 14 de outubro 1088 

~~ou~~(,_. 
111Ntor - .Co-rante 
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O •batao .. ualnado, dlrl&anu l•aalaanu Naponaával 

11"1• TV Pu.N.U.TO !.TOA., eoota aada l'la cldada da Gol;.nh, l.alado da 

c;.osi:a, <dt'chra qut 1 

eon.ldtr~o o S.n't.•r•u• Mclonal • a tlna11dlo4tl 

aouca•uva 1 c:ulturd dDa aertlçoa da radlocUtuaii.o dor aol'la 1 1•.! 

lt'M (TV) nA '1:'dadt da Poran~:at.u-co. c:o-~pr-t•-•• a al~orar a<~ua 

Proa....,•a lntor.at.lvoa , ,•ducaeJ.onda a ao vivo, baa CIOIIIO a $1Ubl.!. 

Cidade e-rolal a o aarvlço notlcloao, da f1n~a a contribuir P.! 

ra 111 dueovo!vl .. nh d• ttaçio, atravéa 4o aporfdço-111ento lnt•ar..l 

lllo ho-aa braa1ldro, obaerv&r~do entre 01.1troa, oa ••aulntaa cz-ttártoa: 

a • Jlreter;nc1a a ta•••• e.utor-a a tntérpHha nac:t,2 

nata a tia da :lneanuvar a crlatlvlo:lada do hoae• 

braa1ll'lro a " deaenvoivta~nto daa aapNaaa p~ 
dut.or-.a rraelonala, co-o a cgnaeqo.anta &111pUaçii.o do 

••rc&Cio de t:rllbalho U1•1lo a todaa •• at1v1dadea 

a.rtla1;1cu: 

b- Hapa1to li• dU'arenetaçÕ~a re;1ona1s da cultura 

braaUatra, procurando :relacioná-Jaa e111 aeu Pr-2 

Prio contexto: 

c - aanutençâo da ehvado aentldo éue:o, •oral, c! 
V1eo a pat:r1Ót1co: • 

d - t1Cied1Jn1dade da tonta de 1ntorwaçii.o do :fato ~ 

tea 11a alll1a•io da not1c1a a obaervinc:1a, na P.!:!. 

bl1c1dade de norwQ étteaa 1nd1apanaávda i. 
Prot•çiio do pÚblico o do cona,.ldor. . --. .. ~ -,... .. ~ A pro~:ra-açiio da amtaaora ,dlt'Yc:ra atllm'ln"r •• --

çÔtla do NCUl..ento do• larv1çoa da ltadtodttueiio. aaata COIIID doa 

arttco• is • 16, 44 11 a t• do DacJreto -IA~ n• 236. de :ZI da tav.!. 

:re1ro da lt6T;: Po'rtai-1a KEC/MC 565, da 21 de outubro da lltiiO a PO!: 

tar1a )IC n• 155 de janeiro da lt'14, -.odtt1cada 1la Portaria E Nt 

52/82. de 2<11 de aarço da 1012. 

a) - a Uattá-la a ua ~axto da 25" (vlntl! a 'cinc::b por 

cento) da proarpaçâo diár~a; a 

b) .- a conaervar •• aeua arqulvoa, peno pra~r.o dlf 60 

(aeaaanta} dlaa, devid&a~ente ~tenUcadoa pelo 

:reaponaavel, oa te:ICtOCI de to!lda..a proariUiaçio 

1rrad1ada, d1acr1a1nadoa por dia, horu • a11'1,!i!. 

toa , • para aerca conaul tado• pel.o Or&âo Ft•c•l! 

cador • Q.U&ndo neceaaáro1o. 

Quanto ao • aef!'Yico ~. a hia•ore eoaproaet. .. 

•• a deat1nar no •1n1ao 5" (c1neo por canto~ do hÓrÚ.to do aua 

proar•ação cl11Í.r1• para a t...n..s.•ão de. nrv1ço not1<:1o•o. 

Qu-.nto à. pl"9cr.,.,_cio educac_=lonal, • 'htaaora c~. 
pl'QIIIttta-ae • dce:Unar ;ratuttUicntc. áa autoricS:adca ou • ~~~~ 

.uu ver.oa :t1c•,..~. para a 1rrad1a~ii.o de aeua, proaraau ed\loao1!_ 

nata ua1•, Gtat:r1butdoa·~ 

- 30 (trSntt) •!nutoa de ••aund• a eu:ta-ttlra, no 

tr:uàrlo que u,,. aproY•r, dttl'l\ro do p1r1o<1o de 1'unc:1,2 

ntm1nto de hlaaorao • 

- '15 (ettenta • cinco l llll'lutoa, nat IIUJI&a c:ond! 

çÕ•• •o• ait.a.cloa e do•lllna~•· 

Ouanto • pro•rallltt.sâo !2 ~· o Q.UI' dlapueer•"" Q' 
Podnea PÚblico- con.ctdtntea. 

Daata torwa, lenbor JUn!atro, pr011ete a TV PtJ.HAL'rO 

L'l'tlA.., euo ••.:ta a ••colhida para a •llt•cuçio do serviç-o dtt 

nd1od1tua:.o propoato no Ed1tal n• 253/81!1, a produr.tr Ullt proar,! 

-çii.o dtnÜ1ca • aod11ma n tfentca de radtoo;U:tuaiio, oi'ldc a l'lota 

4oa1nanh aerá a ftnalSdade aducaUva t cultural do aervtço. 

Cotânta, 14 de O\.ltubro de Ul88 

1.1- fabricante: lEI..AYO-lncihtr!aacõa&elodo~ 
para Te~ Ltdl. 

2 - TRANSMISSOI'I AUXlLIAP: 

2.1 - .tab:rJca.,te: 1EUM)- Ind. • a.. de~ pu-. 
T~Ltdl. 

S - ~ lRA:AOIANT[ 

),1 •. rabrJcantc:: EMI'E&- En';j'lo da T~ c Eletltn1c:a 
dl!l QoUs Ltdll. 

)., 2 - tlpo a/ou ~node:lo: u. IXIC-5 

,ltDCitAMA_CJI_O 

o . a'bah:o-au1nado, d!:rlgltrntc legai11enta respondYel pela 

rv canltl t - SOII • 1 .. 0•• da Cc.uptcaçao Ltcfa •• co• sedo- na e.tdacUr 

de CoJinn, [~tadb _df! CoUs, deCt.ra que: 
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eo,.~ldt'll'll'>(lo o iflt•ll'•••" naclo,.al • a tJnaJ1claCI• aduc•tl 
wa" cvltur•l Cios ur~J~oi df ndlod1fu~olo, a [aJnora, caao """h' 
dtttr a outor;a ptra o urvtço dor rtdlodHu .. o 011 .cn& • 1~ (TV) 
na c.ldaCII' "" ~ora•·o;~atu-CO, co•t~fC:uio,rLc-u a at.borlr-aeus prognats 
tntor•athos, •dv.cacJo,•h • ao vho, bt!ll coao • OublJclclade colllt! 
cJaJ 1 o urvlço not1clcu.o, de for•• a contribuir p.ra o desenvQl
vJ•c,.~o DI ,.,,.o, atu~1!1. do IPittfelto•••nto Jr'ltagrt1 elo hoaaa 
bradlll'lro, observ~ndD entr• .oulro~o, os seguintes cr1t4rlos: 

a • ptt'f•rfnda • ttaas, autoral e Jntftpreua l'llcJonaU., 
a fJ• de lnuntivlt a crhthldada do 1\o"u' tlns111t! 
ro • o di!'S•nYoh}••nto daa ••Pr•••• produtoras naclo
nalt, ('(la a COII•Itquenta lap.lhÇIO 1!0 IIIIHCII!O di trlll! 

lho l1giCIO • tCidll u at1wld1au 1rtbtScls~ 

ti - rupe-lt~ ••s ÚHerenellçlles nol,onlh di cultun bu· 
alleJu, procurando rellc1on•·l•s •• •.'•u prórplo eotl• 
teato:, 

e- •at'lutençlo Cl• alew1do sentido 4t1co, •oral, c.l,.tco e 
patr16Uco: • 

d • tJ.dtdJgnldlde da fonte da .lntor•açlo do fito' ant~s di 
••hslo Cll not.lcil 1 obstrvlncla, n1 publlelCIIde de 
nor11u •uc:a.s Jndbpan1heJs li prot.eçlo do público 
e do c::onsu•ldor. 

I proou•açlo da ea!nora devad' 1tandt::t' lis e.st.lpullç!:ln 
Cio Reguhaento Cios Serviços de Rad1od1fuslo, ass1• c:ocao. '*"' art{go5 
11 e 16, SS ltl e 211 110 DecretO-lei nl 2)6, dl!l 28 CIR tevcu!~o (le 
1?&7: Porui-11 M[C/~C 561, drr 21 da ovtubfCI de 1180 a Portlrh NC' 

nl .U de 25 de "J•nf'.iro de 1n•, aodJrlcadl peh Po~:ta:t'h MC nii.S2J' 
82, Ge 2• de •uço de ,12. 

.I Entidade pbr!gl-sc: 

Clu1nto l publleJd•de c~;~•nehl 

I) 1 IbJU-h, • ~ ••·d•o de 2!1:110 (vJnte a cinco por 
c;:ento) da prog:raalçlo d!•r11: e 

ttl a conserv•t •• seu!! uquJvos, I)O:t' pruo de ~O (ses.~ 
' . 
senti) dias, c:levlda•rnt.e aut~tnt!t:1dot pltlo .reSpons•~ 
vel, os textos de todl 1 prog:n••çlo. lUICI.hcra, dJs.
c:rJIIf'lt'lltlos por dla, l'loru e •lnutos, pll'l lere• co_!! 
suitados pelo orolo f'lscaUudot, qu1ndo necess,rlo. 

Quinto ao snl!!c~;~ notlêto•o. 1 E11ls.sor1 c0111pro•ete-s.e 1 
des.UI\Ir no. •!,l•o 5~ (t:Jneo por, ~ento)'dCI ho~'rio de lVI progn•! 
çlo dUril paril a Uans11111s11C! t:le ~erdço t'lot!closo. 

Quanto ir' ptoor•'"•clo ltduc•clonal, 1 E•issorl C:OIII)tOIIete.
_se a drs.Unar gr1tvJt•"'entc, l;s •utot1CIIde5 ov a que• su_,~;.s vens 

fizereM, Pira I 1tl'ldi1tÇio dO lltUI PtogriiiiiS edUC'~CJ.Cifllii's IS.Sl .. 
dht.rlbi.IJdos: 

- ;,o (tJ'Jnt•) 111Jnutos de S11gund1 • srxta-feJr1,no l'l!lr.rJo 
que lhlfS aprov1n, dentro do per!odo da funclona•ento di 
E•lsson; ~. 

--75 (•etenta 1t cinco) •lnutos, n11 ~es••.s eond1çl!les ltOI 
•'bados .e do•Jngos. 

Quinto .• proor1111Cio ao vJv~, o QUI!' dispuser•• o.s Poderes• 
PúttlJcos. conccdfntes. 

Desta' fotlll, Senhor H1nJstro, pro•ete 1 TV Canal 9 - Soll 
e J••Oc-11 d• CoiOUnleaçlo Ltda., caso se.J• • escolhid• P.•ra 1t exltc:v
çlo do •er\'lço de rAdiodJ.rusao ":roposto no Edihl "' 25l/8a, • pr,S!: 
du.Zl:t' ..,., proon•1çlo dlrii•Jc• ! .. oaerna .., ticnlc1 d• .UdJodJtu .. 

i lo, onoe 1 nou GOM!nenU tU IIi 1. r.tnaHcllde eoucetlv• 1 çul\11flll 
d~ urv1ço .. 

IIOSt"JITO JOJua: KAr.oE, br••il•iz-o, ca••do, co 
-r"Cl&nta, reddant.• 1 do•ic:lli&do n.& 5t.1o I' r: 

f111~J' No v~ CC..•, 250 .. Sio P•1.1lo-SP, c:id: 
la de ldentit:&de n9' 2.572.UJ-SSP/SI" e in: 

crtto no cr>F lobo n9 074.,0.0311·0..1 ANT~ 
lllO CAltl.O$ A]'.vt:$ FILHO, br:&lllelro, I01te1zo; 

aat.udan.t.•, r••Ld•nta a doaic:ilitdo ,., """ c:on 
41 b'e1.1, 2711 - Sio l'al.llo-SP, c:O:dula de ide; 
t1da41 n9" l.a.7SS.Uf>-$5P/SP e 1nt:c:r;it.Q_ no a-"i-
&ob o n9" 132.050.551-tGI :ULOA 'l'EOCSCK% ~ 

YYS, bras1Ia1ra, cas1da, Col>ll'rc1ant.e, z-••! 

d'"eDtl e dolfliC:Jl1ada n1 Rua Joio llat.llt.& c:ac 

&J•o, 150 - Sio l'al.l1o-SP, c:idula de ident.id; 
4e D9' 1.'112.'732-SSP/SP • lnacrita no 'cPr sob 

O ro9' 5'1J.570.211-lS, por ••te ~~ par 
t:lcul•r d• CQntr.~:~.to -Social; aj1.1ata11 a conv .. ; 
clona. .a con•t.itulçio d• wu. 5oc1ado.de por 
Cota• de bapona&b.l.lidade Liait..lda, que 10 

:JI<jOrJ põllt lo']t'll'laçio q>.~a I'II!OJUl& O& KNi~ 

d4 :t"'d1o41fu&io v19ent.e • •ob as clitlll.llzts • 

~ç&a• ••91.1inCea1 

eJ.lUSULA I - A Soc11da.d& ogirari •ob a ~ aoc:tal 

.... I.AniOOU"lJ'SAO E COHW:Z:CAÇAo ATLNrrA t.ToA. 

• tcri C:OIDO pZ"int"ipal objetl~ a 1n1t.ala~.io e ~cC1.1ç.io de 

.. n1ç-oa d& radiodifuaio IOilOzoa, ou de ao!lll c .laaqens e 

di TVI\ - 'l'eln1&io por A•.sJn.atu\-a, ••u• &IZ"vicoll aflnil· ou 

eot'relaeos., tala C:OIIO aer'ViC'O ••pec:lal de IIÚ:dcá_. func:io 
at.1t repetlçio 01.1 z-etrannailsio de 1ons, 01.1 ali\& ii de •on'; 

• 1aa']flnl de r&diod1fuaio, a.mpr• com f"in&lJ.dade• educa tl. 

-•• c:ultur•J.• I Lnformatlv••~ clvic:•• e p&t.z-iót.iC·IUI. be: 
cX.o • exploz-açio d• c:onc:•••oio 01.1 perz.1••io, ne•t• ou e11 
outras loealidadaa, tudo d• aeor4o COI& a leq.i~laclilll que 
r.jll o aarwtço. 

a.ltiSULI\ II - A Soc1odac!e t.ari aua aec!a n. Jtua. l'ou•o 

Alto, J~9 J(O - C&llpln.l• - COl.liDJ.a..CO, poc!lndo a c~ltCr.li5' 

.S. •6ci.o1 I'Cpl"&...,nt.aruso 2/l lc1o1a terços) elo cap.lt.al ao 
cU.l • -diante prév1• •utori:~~:a.clo do 1'odeor Püb17C(I cone~ 
._t•~ 1rl•t•l.&r~ .azat•l::' • <lXt.ingulr f1Uat., •=r-tia, 

~claa e/ou. ••crit.6r.loa - qualque&" ~e do tez-rit6r.lo 
na(:J.oM.l~ reapc:itlldaa aa p;reacriçOS.a l~ala, pod•nclo de!" 

t&4:&1'" do cap1Ul aoct.l •• illpor~nc.ia• ~~ec:.aai.rias paz-; 
•••• fi. .. 

CL&llsat.A ·III - O Foro da Sociedade aeri o d• c:.,_rca de 
'oo1i.n1a, J>stado de Go:tis. que r\c:a ele1 

to ao. exeluÃo de qualquez: outro, .. ja q1.111l for o dQII.icÍ 

llo o1&a pa..rtaa. por ~tala ••peclal ou pr:tvlllll<)'laa~ que .: 
;Sa. p&t'&. conh~tcer e decidir ca pcJMO.ira in•t.inc:1a toda; 

•• qu&•t&c.a jud1e1~1• qua lha ror- p.ropo•ta•. coa f'und,!. 
-nt.o naate ccmtrat.o aoc:J.al. 

CUI.OSDIJio rv - o pru:o de 4UJ:acio da. SOC11d1411 ••r' por 

~ ·!Qd;•t•~lnado~ pod•ndo aat:.a .. " •51! 
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.OlYJdlfo a qu.d~r fpoc;a eo. • f'OnMnt.t-nto M .sdGII ~ 
-PR•ant•• • ... sc:r1a elo oc.plt.al .oclal. da..S. llf1l" a.~ .. 
~••:rva4o~:. Cflol•nd.o da aua illbpolllCIV,. oa f't'-lto. .. I.! 
wt•lat:l.o ··~c1nc:a. 

~IJt..ll. • - Of:ol'...,n4o dlaaolllllciO ••ltlvt~l 4a MOCI1e4a" 

•• 116cJ.oa qu. ~rapr•••nta• a .. lorla llo ca 
plt.al -J.al lndtc•r.lo. clan.t.ra oa cotlataa* •q.,.la .- srJ 
wSdal' da Uq~~.ldaclo tb anUd.ela. • 

c:s,11;1sUU Yl .. 11& at..plaa di.,.I''Jlnc.la a~t.nht.raUY&o aa 
dGv14.a. aooida a~t~o dU1•14aa axt.r•,ud.! 

CS.a:l..nta, por lcl>lU'oa - 11G-e~ .Japar,. J,Olft'adO. peloa 
.6c:1oa. 

~ ni - 11. aoet.aa~ n1o "~"' di .. olv.lda, - •• 
uu& •• l:tqa,i•cl~ - e .. o de ~t.. r: 

t.U'U..,. .fdlncu.,. J.n.aolvliru:h, J.at~r4.lçl~ tnc:•~e.ld..:la d-;. 
flaltlva ou 'taab.llitaçio ·da q.u~lqun d~ ..SC.loa,. ...... 

.,. ~toa ~•canta~ p~du a aa bã"~nco ,_..1 .{~ 
ci-sada no p:.:aro da 60 (•••-nta) d.laa ~ data do -"-~ 
a 01 ha..-.~a apgradoa •ario pagoa ao c&lju~ Wpl:n.t:.:Lta 

ou &o b•ra•int elo •&io falecido. ou ao .&;:io qa• •• nti 
r&r,. OQ •o• npr•••Mantaa htah 4o a6c::J.o ~ ~ • decl~ 
zoado falido,.. lnaolvanta. 1nb!l'4ito. 1ne&P'!& ou J.nab111t,! 
do,. con.tor.- -u &d.1&nta 1n41cac!lo. 

ct.Ausuu v:n:.t - o c.piu.l soc.tal .-.; de a.s lO.ooo.ooo;oo 
'l:rll!lta allbô-• da c.n:&aadoal • repu"! 

v..do por 30.000.000 ltrlnta a1lh6e•l IS& cou• ~ Cd 1,00 

(b.,. cruza6ol cada ~. t.tc&ndo •••1• eonatJ.tul4o aau IZU:! 
4ro aociatlr1o~ 

1 - I'IOM:ftTO JO~~ W'Aitl)t. •••• •• to.ooo.ooo lo.ooo.aoo.oo 
2 -lmCNIO O>.RUlS AIJt&S rmo:... to.ooo.ooo to.ooo.ooo,oo 
J. • ZILnA fl:DESClll ALVts...... 10.000.000 10.000.000,00 

T01'AL.... •••• 3o.ooo.ooo Jo.ooo.ooo.oo 

CI.AOSOLI. IX - A aub•crJ.çlC) • 1nt•qnl11::açlo do capital 
aocial aar.:._.-1 ca 111004&. eoenn~ Daei!!, 

Ml 1 •b. &aquf.ll.e. Eora&l 

., - so• (cJ.nqaent:a pol' c:anto) , ou .. , •• Cll:$ 

IS.ooo.ooO,oo lquin~• ailh~• dia c:ru~!. 
, 40:8~, no •to da •·~~tlatura. do pr.nnté 

lfWtrumeni;OJ ·•· 

bl - o• nat.anus 50t (cinqllanta poli:' c:ant:oJ , 
qll& lntagralh:ario o cap1t.&l aoei&l, .no 
prato de liJO {cento • oJ.e.ntal dia&,. a 
contar da &lU. da publieaçio, no oiá:.;1o 

Ot1c1d da Oni.io, eh at:o ~ Podar .J'Ilbl,! 
c» Concedente que atribua I ·Socs..&da 
Cdn.ecasio ou puai&aio cl4i .. niço 4• 1:',! 
4ioc!1fu~ão. · 

a.Aosou x - 1.. ra•poruab1Uda4a do• a.Sci.o•• - u~• 
do art. 29 !!:! ~ do .• D<K:rato M• 3, 70S, a. 

10 lile janaJ.~ da 1Jlt, I lt.:ltacla i l~tlnela ~ 
oap.it:al aocial. 

c:r.AOSt.li.A Xl - JLa eot:aa npn•an.tat:Jvaa do e.pital. IIQC1a1 
•'a .:lnalJani.,ala a J.ncauc1oniva1~. cUrata 

ou. J.nd:iret ... nt.e~ a ••trang-elroa 01:1 pea•aaa ju:.;!o41caa, de 
ptnclando qu•lquer alU:.;açi.o eon.tratu.al,. •••!JI c:o.o qual 
.,ai' tranaf•:.;ência da cotaa, da priv1a autar11Ulçlo 4o ,Ü 
n.tat.õrJ.o dalf. CO.unicaciSes. -

ct.lusut.A XII - As COta& - lllUe aa ocliYidla o c.pltal 11,1 
o.1A.l do ~1nat1vaa • tn41Y1al..,.1•r • 

.. r• 0&411 ..., .. boa • 8ooladada rec:onh"c." -.p.101:>o11a - lnico 
='Eq~riat.lr.tcr. 

CLIVIVU. :nn • ~ loe1t4allll J 0011atltu!da _ol .. !Yaa&~ 
h da braaJ.lal:roa, 

c~LA xiv ... cau Entlda6a. ob .. rvad.,. o• ft'tt:Jdo• 
Ca .-eeaa1d..Sa 1 1at•r•••• oucon.vetailncJ& 

pdopria, - para dar c:u.cp:.;J.,nto l d•ta:.;atnaçlo _...sa 4o 

Pod.ar NbUcao cone.4•n.u, po6torl, ap6• a,eon.\'OCecloda que 

trata a eltuaal& XX:uc a por d•Ubarac:lo da ~~lo .. qua r~ 
prw .. tlt- a .. J.oria do cap1U1 aoe1al 1 t.l'an•t~:r-u • 
-tzo Upo j.ar!dico d• aoa.t.tade,. adaqv..a4o I .uac:v;;lo do 
.entço da radlodl!v.lllo-

~ xr ... a. raapon.aabU.14ade • • orlanudo 1At..l~ 
btlol • a4a1a1atrat.J.•• 4a bpnaa e&Mráo 

--.ta a b:r ... 1h1ro• A&toa. 

c:t.l.tlltltA :rn ... o. a4ai111Urad:or•• ... antt&~ "rio br.! 

~. , atlelroa nato• a a 1.cl-•t14v.ra -~
--.u podas& ocorrer ap5a b&..,.r.. a:l.do ·~~ ,.-lo 
Alaiatirto U& ~•C'&•, 

er.ao.tiLa. DJt - D ... dro de fuftctonidoa &lfrl ~elo 
da, - atnblo,_ 4• 2/J (clo1a tarw•J .. 

tr~lhadora• braa!lairoa" • :a~u , .... poderio---. 
oa G&;qoa da no!ator••• loc:utorea a ~~ 4aa :I.D,!. 
talaç6aa alJtrJ.c:ea. 

ct.KuSUU zvttf ... I. loc1ad&da Mrl ~in.111tra4a por ..... 

ootuua, • • d~clo que J1ln 
~r. ob•u1'.-4o o ll:l.ll'po~to • Cllv.aula xn' ~ pn ... t:a 

laatri-ftto, .aoa qu.li& c:o.pata - con1\U\SO ou 1.aolao!aMp_ 
t:•• o a.o da danc..tDaÇlo aoclal a a r.pra .. :nucio •ti• 
;; pa .. :I.Ya, jÜd1c1al ou e~uajud1oW "-" Soe~•• alaa 

ca.bando, "(~~Anelo ,; r&S~r .. anta.~lo la<Jal,. •• at:rJ.buiç&ta • 
O& podare& qu• a la:l, c:onf.n .Ôa dl~l'J&Dt.aa ela #00~& 
jpor cota' 4a h•pcm•ab1l14&de Lt...tuda. 

~Sou. XIX .: ~ S.u41cadot PAr• . .,.rir a a,4a:la1atral:' a 
Rnttdade 01 COI:1ataa AUTOHIO CAJtL0S ~ 

nUlO, 110aEk'1'0 JOaQE VAJlDI: a S:tr.DA TZDJ:SCII'I ALVJ:S, U::I.SI! 
4oa da pn•~t: c:auç.iio da qualquer •arfei& aa 'f-.z"Ãa.t1a da 

aua gaat&1, reapoi.t.daa •• "'JUlnt.aa lt.J.t&Q&aat 

a.t .. I .-.4ado a q~~alquar 4o• •&..t.oa,. '-- C! 
- .oa p:rocuradoraa. COII&t1t.Q!do~ IIOb P:! 
- da :raaporssah1'l14ada peall'(tal,. aUl,! 
a&J:" a d.-J.aaclo aoc1al - oparaç&.a,. 
Mf6cioa ou d~nto• 4a qualquer Ut!, 
hta1 •at.r~oa ao ~3-.tlvo aocial, ou 
prat1ca.r ato• .S• liber&lictada tf" poaAD 
envol,.r a ;açonaab!lidacta cu cr1ar obr! 
tao;6e• U liloeta4&4a para ca- 't.erc.UO., 

t:a1. "~ J!J..anç_, ava.l.a ou <l'H!lquar 112 
4al1d&da de 9arantia1 

bl - I ...sado a qaalqoer &H! a6ctoa eot.1ataa 
,r-atar J!tançaa, 'au~a, awU - ~ 
6M.oa 4e t'a...or, a1Dok qaa. &.lAia ~ E!, 

..t-=- otu:igtl~a para a JocHdla4ar •• 

ol - ~· -.4Uftt.a a a&a1Mtar.a - coa.:IP!l 
to &ta 3 (t:J:'iaJ a6e10•""'1•rant:lla, a fag, 
~.- pbda~l• 
•I oonat1tu1r prCICW:'oll4oNar 
.,1 a11an.ar Nn• ta6v.1a ou oonattt.vfr 

f*l"-t1aa pata aob.r. oa Ma.oaJ 
C) aU.anar tltulol, ~t:aa,. ag6.a oa...C. 

opu -lm'•• t.ob1111rtoa1 ' 
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«J -nU', ...,t:l\1• acas.t.ar, ea4osMI' • 
•v&hlal' nota• pro._s.sa6rs.a,, let.raa 
.. clM1o, Utuloa ~u- 4• 
obriva~&.a ~c:unllrtaa, J'll:'llt.&l' r.t'!! 
011, C«UCÕ411 011 'IQ.Illq\.IIZ' .o(lall4!_ 
.S.a 4• '5J•r«l'l.t1aa .1!1nance1raa a fa11or 
da tarc:ali"O•, 

.. locJ.•4h4a, ~~ar procurador .. para a prlt.1ea (ta atol 

.. talrlncs.a,. .... tão 'atta.1nS.aUat1va a or.lent.aclo 1lltalse_ 

t...l. -·U.•n~• lnau·-nto po.ibllco ou pa.rucular qua d&f.! 
- 01 II'"IP<"c=tlvo. podares, eu~aa .._n<latoa, eo. pra;r.a da 

6a:'aç~o élata~~d.o, •c'5 la~:io outor'ladoa a braas.latro• "!. .... 
crk.uur. UI - O. ..,..dat.oa do1 pJ:OeUr•dol'•• b'lalMrna 

const.1tlltdCNI pa:a rapraaentar a Soc:l-.!1_!. 

... - -414& d.o. podara• exp~ .. o• no1 raapotCUVQI ln!, 
t.~at.o• • 1 ~C. cio .SO. outorga<l.oa eoa podara a 4a c:li1:1a~ 
~: toaa~,udlc:t&•, ~rio v19inc.1a por p.uao élata~l\&do, 

cr.ltJsot.A. nu: - A t!t~o d• .2.!! .!.!!!2!:!.• ~· _ a&:s.oa...CU.,n 
aa pod:ario nttrar _n ... :t..ot.• .lllpo:, 

t.1De1a fixa. C!OftWnc1onad& ~ntre oa cotiataa. para ,.1ger 

- otet.er.hl.ado per.[odo, de proefa:rinela eoinci.d.nta COIII o 
~rr ... nt.o oSo u•rc!cio aocial, 4.nt.to doa Ua..tt.ea fi•!. 
.,_ ,_la 1-.zUlaç-lo 4o z.poato do~~ a.n4a. 

CUliJSUU. rx.r:r'.t - Qul~r o.aliO e t:raa.teriDCia -da - ~. 
" t:u 4o e~&pitai ~1a1 dap~~ndu' do III;!. 

~~~~- coaa-t.t-D.to doa eot:Laua, 011 qua1a terlo- dir.itot 
.. prefe~l& par• aqu1dci.o. mpn - -propo~ 
ta& que poa.ulreo•• .xeatuando--aa a o;eaaio da eotaa pa~:a 

..&aj~ 111 fUhoa, eaao - qua nlo baveri. necaaa1c1&4111 eLa 
eona~v.lta aoa d.-1a aoScloa eoU.at'.1a, oa quai& alo podario 
-.191r o direito da p~:eflllrinc::La. O .&::Lo C1Q111 d•aajr.ll: ll:lllt! 

za.~:-aa tS& aoc:1ed&da, ou Vlllndct:r pa-rta 4• n•• c~t.••• 4e~ 
zl otarici-lao por •acrlto, ao. ~ .. 1• aóc:loa. qua t.arao 

ID tiiOV'IIInUI d1&& p&ii:& IIIIII"'PII:OI:r!Ul'Clara•, & p&ll:t.il: 4& '-l'Qt'! 

olo 4o 'Valor de .ercado, valo:- do patrl-.3nio • valo:r da 

•n:a, ~f•nnte a part.:Lct~clo do aócio Htl~anta, sendo 
~ 0 valor .ias cota• aar( ap1.1rado atravéa de lau.4o ~r! 

o:Lal. a .. r raal:L'tado por perito& indicados pela soei~ 

.. CMI p4:lo a5cio ~t.•:-•••ado • ~lo c6e:Lo retirante. D!. 
acn14o •••• p:ra:ro, aea qu.a a p&Cilferinei.& lu.j& aldo &Jtco!., 
oi4111 po11: q<t&l(u.er do• deDiliS· aÕ<::Lcia, po4er1 o .&:io verul..:-

1& III terc:C~~:I.ro&, DA-a -•-• con4it:3es de pnço ofarecld.o 

-• p&rce1:toa ootiat••• preço aat~ qu.e dlll'll'&rá ••r ~re 
~o como>, baae atn~ ..-r-• a venda. 

CLA.trs:ou. XXIV - !:Dquanto a SOc:LadiU!! n.&:o·~or ~-··-~ 
U:r1a Oll pe<rmi .. ló'"nir1a doa aervicoa da 

:E"a41o4ifuaio. oa a.Scloa poderio c.,.s.,r P•t-ta ou .a tot.lllid!_ 
._ cl'a naa eotaa a aatranhoa • .,.diante o eo11a~u.:tnto da 

•1o• quo1 hpr&&eQtea -.ia 4& .,.t&da do caplt-.111, soc:ial, 
~-.se a ~tante alteração contratu.al,. :Lnd:O.pe_!!; 

dezlt-nta ~· pr.,.J.a aut.orJ.saçio ~o JUnbti!i~:lo d&a cmmn,! 
aaGha. 

~ nv - •• • SOCiedade ~or cont.111plad& eo- ou to!. 
9• •• aarvJ.o;oa da radiodifuüo a qua aa 

propoor llllC.e\tt.ar, eata nio poda di pro-cada~: tranatarincl.a • 

..UZ.ta ou :lJKiirata. 4a COI!.ICIII&•io ou pera1aalo~ dur.anta c 
pa"{odo da :l.aatal&clo 4a aau.çio a na• ftQa e5 anos .U.d1a 

'u-rau aubaeqfllllntaa I clata 4a .xp.adio;lo do cart.Uicao;J; 

.. l.to.ça ~ .fUli!ClOn&8&1!o~ 

a.AU.UU. zxvt ·-·Mo ãaao·da ta1ac1Mft.tó tia 8&-10, • a ao 

alltd.ada cronUn1.1<1rJ &ando &ltarc:Lc!a, aut:2, 
.,.tJea .. nt•• •ntl'& oa berd&111:0a a oa a6c1.('0• nraanaac~&ntaa., 

11o caao da oa tuil'd.airoa optara• pel• n.io pa;ri:J.C'Jp;~ 
soel•d•da, oa haver•• do talac1do, apuradoa por p.arltoa 
-•doa, COII besa no valor do patrho6n1o, v•lor 4a -rca 

• yalo~: da -rc•do; • a~riÕ · pa9oa aoa .' t..rdelroa ela ••9uJ.nta ,_ ... 
•J·- lO\ (da:r. por c-~~ntoJ ar. d.l.nhdr~ 30(trl_!!; 

t.a) • dlas apóa o f'al&Õlaanto do ack1o1 ' 

bJ .-o -twatante e• 12 (do&al -••• alll Uotaa 
fnoLt-;a6rba da igual valor, coca 'nm:.! 

-:ntoa .. na•i• • aucaaaivoa, 4ew1cl&-!!, 
t,a,.corrl•Uotaa,, Vlllncando-aa a U (l>rt.ll,! 
:E'&) f~. tsaasaatal.d1&& apóa c 6b1t.o. 

CLAUSULA. XXVlr - O c6njuge aobr.vivo ou o herdeho Slot! 

f1cari, por aacruo, l .sociedade, tio 
d&c:o:rrar doa 30 (Uint&J 111•• ela &bartu.ra <ta au.caaaio., -
Maaja ou nio~.part.J.cipa.r da aociada~a. Ati qu.a_ae ult:l.•• 
~ proceuo da il:nN~~ãr:L~ • partilha dos 'bena dei:udo• P:! 
lo •d• cujua':' • :Lnc:uab1z:i ao 1nvcnt&r1ante, paz:a to<loa oa 
f:Lna l<I!!J&is, & rapraaentaçlo &t.iva e pa•aiv~o doa J.:ntar•! 

aad.o& perar~te a Sociedade, aed.iantc.a autorlr•çÃo 4o P2 
der Pi5bl1co COru:e.Santa. 

c:r.ltlsou XXVl::n · - Aa dactlli501S ·qu. i.,PUqu..• alterac-io 

4aata contrato aoei&l ,...ault.- de ve 
toa :Np:'lllnntlUido & -~•1or1• <So capital soclal. 

cr.AIJSUt.A XXIX ..: Para as deeia6es de qu.a ~t.a a cliu.•.!!. 
la anterJ.or, oa aoSc.to. auio collvoeado& 

po11: -:1.0 de C!U't& cOIII &Ylao da &acabs-n_t.o~ j,;;r edit.ai P.!! 
bl:Lcado no Di,.r:Lo oficial 4o !:atado oU U :to':rnal de g.ra~ 

4111 e1rculac-io~ !:~• c:onvocac-io o!everi aar falta por duaa 

'"'•••• por - doa D&loa c.ttado•• eonat.ando da -•ma• alia 
llla 01:4 .. 4o D1a, o d.l.a, o local a .a bo:-• d• saaaão. 

Cl.llJJruU :cor: - o iuatt'UIHnto da &.\t:ar•çlo cont.~:atual •!. 
;.1 a:aainado nec••••rJ..--ata: par a6c1o• 

aotiat.•~ <Q'Ie ~r••~~ a -:l.orJ.a 4o cap:l,_tal abe-lro.1:'~-~ 
......,.o a6c:J.o d.lvcrvaata ou aueente, eonatari do '.tnau~ 
to d& ai~•!•c:i.o eu:a c~~:cunatlnc1a,, p_ltr& ~~~efeito da arqu! 
,_~~.to' rlo i5rqio pllbl1~ ~etentt e_ reaaa.lva dos d1rei, 
to"a doi inure~-.Ados. - - -- ,-.' -

CI.Ausui.A xnr - o a&:io cru• nlo CQncordar COJI. q;~~alquel:' 
alte-raçio d.o coDU:ato aOC:ial, -.d1ant• 

d•Ubel:ao;lo da a6e1_oa qu.e ~rasenteza a aaioria do c:ap! 
t.al aoo:1al, ..,.n:l.featada noa tcn>e>• das cliusulaa anter1~ 

:no&.- ·poderá optar an~ .;:w.ti<>va,.- n.oo. !:nt:ldada DOdi1"1cada, 

ou d&l• retir11.r-ae ••• qu.e ll''ll 41aaolva a aocieda4e, rec!. 
bendo· .. u. capi.tal • luc~:oa, o:.\e confO:nti•:hl.de co• •• CliU&!!_ 
lA.s vu: a lCCCU deste 1ru.uua:umto. 

ClAUSUlA XXXII -O· valor d111s c:ot.•• • lucros, bel• coao 
qut;bqu.er outro• cridit.Oa do aoSeio ~ 

urant: ... f•l1do. J.Daolvente. interdito, incapaz ou 1nab! 

li.t:ado, aerio paqo~ e11 12: CdozcJ preatacõe• --.ts,:Lgu•ia 

e auce.ta:Lv•• •crescidas doa ju.zoa da 12:\ (do&e por cento) 
.ao ano. 

a.AlJSOU XXXllX .- 1: &'aconbec:1da ao• sóeioa que ll:,.pr•••!!. 
1::.&11. & -10J:':I.a do cap1t...l II'Cic.lal o d1 

:~:&f.t;o <la pro110ver, ate4111nt• &ltcracio contrAtUAl~ • excli 

aio ele: a6c1o CUlpado da ·grave vfolaçio doa devere-I: •••.2 
cru.trwoa. 

CLAI:lSOI.A. XXXI'V - ConaJ~tJ:•-•• czrave v:I.C!l&çi~ do• de~ 
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l9J ... •iOlar al~a da& .. up.b~a 4o CC!! 

t.n.to aoo:~'hl, eo110 •• ua •11•-:..• x:r ·=· 
I•J .. fnur ,.,~ o:s tt.t"lat - .. • -..S4aa, 

... 'ust:.itleat.l'l'a' por aacr1to0 &.i "!. 
~. ap6a a conwoeac;lo ,. .... t.nu • 
ti«uaub xx:ur.r 

Jvl .. ~11' «-. conu-ç.a doa ..... ~~ 
JIGI" âaolvab111da4a, fut., aualtlei& p~ 
10Íita4a Od ptiU l~JV.r nlio aabf.do, JOe! 
~traç~o de ca:~ .. -.( coMIIta, doi~JCJ:! 

dito, J.laS..i~:ada - oa ~la .&ioa, 

pnrt'OCI&çio da dhc6~:d.1& anua alaa, d,! 

dâ.t.tlvlnc:ia contlarada a outro. f,! 
toa -'loozoa, 

SIJJ - &f1r ou oa.tur-.. da ~ f~ 'I" po!_ 

- ooloc&r a loci..S.~ a• albàcio 4& 
1l~Uda.Sa, ou ~·· poaaa illport:u 1.!!; 
fraclo l ~'Jhlacio da n41o41fuaio .. 
eu Di:o- atendU..n~ b .x1.j;ne.t..a f~ 
lad~ ptllo PooSer l"\lbl1oo Concedente! ._ 

I9J - -.lt:lr I soei~ada a prl.tle& da ert.. 
.,.. contra..-.ndo qua o 'inab111t. pua ê 
prl.tJ.ea do CGII&reio. 

CLIDBULII. XXXV ... o .-ncle.lo f~:l.ro da aoct..S.da •,!!.-

c.n:ar-aa-1. a l1 ll!e dali:UiblrO da c:-51. .-» • 
..,u - cau- pd :t.wuu4o o N.lanco ~ral, co- P ~1, . 
~ que oa 1~ oa ~j~aboa u.~:io repartido& ou •.!. 
port.1.4cH1 i..J.o~ cot:tatu aa prCIPQJ:"çio ·ela a-. c:ot.u. 

~ XXlWX... l A 41aU"JbuJ.c&o ..SOa liK:- url ~ra 
~ •• qoJ.. qP-ndo -r1fJ.<:ar-S;9 a nec•••.! 

«ade da atand~r a .S.apeaaa J.MdS.I.weia ou qua ~lJ.qu- · o 

t'uncJ,Ca...nto &a aauci!Sea. 

CJ.li:Jstl'LII, Jfla;lnr - u.lhl:lberaç6ea .octaJ.s zwl«c:ioudas 

CC* al.U:.::aç~ üata COilb'ato .oc:U:l, 

.arlo t:.o..4aa - RW~.$.io ~ coU.11t:aa, conw~ ·~ 

da cota - YOto st.aa d-=~• colat1ona. 

~ xxxvrrr - A SOd..S..4a, por toSo~ • - eotiatallo 
" Clbr1ga _. euapr1r ri'IOJ:O....,nta a. laili,- H'fll~~ 
110raaa •19'ent•• a rac:o.andac~a qua 1111..; t'or.. fa1t.a• pttlo 
hodar Nblico COftoc~atl.ta, rataranta & .rd1o41.ft)tdlo. 

CIAo$CI.A XXX%X - A SOCH4..te ' eonst;t.IIS:da por pra:Eo i:! 
• dee-n.in&d.o, • ó t'd'eio de au.u atJ.•.! 

da.:!ea ocornr' aa dato. da aaain&tull:'a 4o Pll:'e-U .lll.au:!, 
-ato .. 

~ :U. .- O. aóc:1oa cotiataa daclat- qua ~o eat.i.o 

tnc:u:r.oa - e:.::JJMa prev.t.atoa - 1a1 ~JU• 
.bpaç.- da ~•r a at1T14ada .. I'C&Dtil. 

a.ltD$tiLA. XI.l: - OS caaoa ..;o pr.V.btollll Mata coatn.to "! 
oial Nrlo nlllloh·J.doa de aCcn:4o' eo. ·-

41apo«.lt1woa 189&1a qut1 ÚtJUl- o fundona.qto das ~t'.!, 
ob4aa por Cot:aa da Jleapo.na&b11Lda.S. LW!Uda., ,-loa q..J,a 

• :ta.t.ldada · M n'}a~.l a pala 1~1alaclo qua 4t.e1pl!NI a 
ezaau;&o dela Hn'1Q)a da ra41o61fuâ0. 

z:, por ... ;r. ••t.aJ:c• ,_to• a ~tado,a, 61 
_,. aCG:~:do ~ ... ~4f-t:llogr•far o prw~ata Uat.:n.uto 
- 05 (cJ.n.coJ •.t.a• &a J.91Mol teor a fo:.::.a, a.o &DNI'M •• 
12 (doaaJ ioa.a, o qldl lt4o a achado.-r~, .......... 

Maio de 1990 

3-t.aaoanta - •• taata~a pr~..;nc;~h1a abatxo, pua 111.1• 
•roch•• oa ataitoa la1a1a. 

llLDA 'n:DES.,9J.l,"AL\"!:S 

!AD!OOU'tl~O k COMUifJCAçlg A'1't.'J'{T~ ~ ... 

CIOift'P.TO ~Alo ~ 

aQ D& 1\tMOHJ:HAÇXQ iilOC.IAJ. 

UDIOOtr'VdO X ODftUNICAÇlo- A1"'Nn'A t.'mA 

0S0 'DA DZ:I«mJ:KAçXo SOCI.U. 

RJli)JCIDl!"USIO E COMUNlCAÇlo ATLI\m'A LTDA 

N<?.. '\wt;~ 

a.•r:xo xy 

nn:roonmxo r: C'OMUHJCASiXo A!UJ!TA 1 
1 - J'!W!SK!!§()J! 

1.1 ... P&bll:'1caDt4ol 

LYS Zl.~IC t.'l'DA 

1.2 ~ 'J'1pol 

'l'r.9:,naMI.aaor do radiod1tuaio da aon .. • .t .. g•na, eo.. 
eallal 4tl i"Dd.lo ~KmO. 

I,.:J .. ~OI 
AV- 1 ktt-V 
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2 - CJ!ftl?. U.I\A!?IA!ft'F 

.2.1 - rabr:Lc:antal 
LY. U.tc!'IIOWIC: LTDA. 

2.2 •- Tipo• 
P•:L .. al da dipoloa 

:lol - llodalOI 

sue-n-•4-u 

llkOCJIAIIAClO 

MDIOOiràdo E C'OtCOtUCAçAo ATLAXTA t.TDA., .S.Yid-nt.a 

eonaUtuJ:da na fonu. 4a laghlao;lo- Ylgo~;, c:o. a..:Sa •• c:lda 

.. da.Goilnia, l:&t.ad~;J lh COU~, por &tU l:&pt'&aant.an.t.a leqal, ; 

Nixo aaainado, Yiaan4o ofancal:' ••~• aarwicoa no c:&~~pe> da ra 
dio4ifuaio p:ro..t.e, caao aaj• a aaeol}llda pa:ra a axa~clo d; 

aarvic:o d:a qu. trata o praunu ..:!lital, a produr1r - prCI'il'& 
-elo Ginia!ea a ~rn. - tfc:nic:a da radlodit1.1aio, ondtl a .;; 

ta ~inanta aarl a fiud14ada aduc:aUv• a cultural do aaro.rl~ 

i'or J.aao, i ~ c:ODai.S.Z"&Jldlo o lntar.aaa aac:1onal a •• 
flnalld&dC!a 4oa aarvice~a da r•d:Lodit-io, a ~aaora, objat.l 

yaq4o COI'lt:ribui.T ~· o daaanYolv~nto da )l'.loc:lo, ço.;or-ta: 

- a al-.borar .. ua prog~r._a lnfoca.t:L\"oa, educacional• • a~:~ 
,1,.o. t... co.a & publicidade COIIereiel • o ae:rvieo .otieioao. 

at:ravis 4o eperfeie-P.to oSo 1\o.e. bruilei.ro, a~:l.tu!o os •.!. 
p;lntes çrJ.~rioa:• 

•t w n.:rl pref•rineia • t:-•· autores • int<i.qlr.t:ea 
ucion.a1a, ia"nt:iv•ndo • c:riatividade do b.c.ea 
bz:ad.lairo • o daaaavol•J..ento ~. açn.••• 11oa 
c!onaia, co. a connqtlanta .aplS..çlo dilo -rcadÕ 
111e tra!Mlho li<Jado • tod•a aa atividada• a:rtbti 
eaa, -

bl .. a.apotitarl aa: difaraJM:iaçõaa re'1ionaJ.a da eoltu 
:ra bz:aailaira, p;roeurando l"•hr:ioni-la - aai 
p~prio COIItaa:tor 

cl - ltantari. •1-•do aantido itieo, .oral, cf.vico a 
patri.Stieo: •• 

di w :::~arr!o:!er:"~~c~:~~~·! ~~X::~au.f=~P'I:! 
fidadi(j!li4ac!lc da fonte de infon~aelo do t•to an 
t:ea d.a e.iuão ot.a noticias, -

ll'o que tanga 1 pub.Ueid.adtc cOii.Í'cial, an.a aari 11a1 

t:adla • - al'lJao dia 2S\ lvin.t.tt e' einco por ccnt.ol, diluiftdoo.; 
eo 10090 ~ SU prO'iJZ'&a~.Cio. 

Para o serviço IIOticioao aolr.f, 4-.atinado - Jdnt.o da 
!lot Ccineo- por c:.ntol 4o borlrio da protJI'Uiaçio d.a e.taaora, P.!. 
ra 41YD1v~lo de not:ic.t:&a 4o 1nteres .. geral. 

Quanto i progr-cio educ:acio~~al, a blaa~a' co.prc.:! 
ta-a• a deat.ia.r •r&t:l!lit:-nt.a la l'llllt.oridadca ou a ~ suaa 

-zaa fizar, p&:ra irradiacio .S. aau pi'Ogr.... ~--~ 
15 feiZI.COI horea •-•J.a, aaaia diatribo!daal 

- 75 faat.anta a ciDC»I·•in.at.oll, na• ·-• .... con41c'õ.u, 
ao• aibado• • aos dO.ill'Joa. · 

OU.IIto I p:rogr~çlo ao Yiowo, .a biaaora acatarl o,.a. 
llhpuker- o. ~anis P!i2:1Ucoa. 

hat.a fo...a, • &a:Laao>:• •t.•nd•rl aa ••~.1pulac6al do 
-..,ul ... nto doa Je:rvlçoa d• biiiodUuaio, aaai• c_, doa «rt! 

voa ll • 115, n 10 a Z'it do O.ctato•lai "" na. da JI.O:r.n 1 
~rt:ariaa IUC/ttC no 301, 4a U.O),?t, • nct ' ''· 4a Jl.lO.lOJ 
torterl& Me: ao u, de :l,.Ol.1.f, 

1: 1at•• poia, lanhor llin1atro, o alboço d.i progrur.! 

elo ·- a 'IADIOOIP"tld.o & COMIJIUCAÇS.0 A1'u.xiA l.'nlA. o aa ~pr.2 
-t.• a e-P1'irr e• ao 'l'enha • ••:r •acolh10:Sa r-r• a. auCNçlo do 
••"1~ a. q,11 aa ratan eat• aO:Slt•l· 

I, • o c .t 

o •~~<.-J·-•~d~. dJ.I'.t""'u· z.,.~ rea,.,..~,.J ,.z. ,..,_J... pz....,.u,.,. 
~ l.tlf.lo., - -· .aa cJd..._ H- CO!LaJa, ••t•do ~· OoJ.Is. ~J•u fVIt 

c-.sduiU>do o .tnc..r.n• -cJ<NIIl • • ~S..Hd•d"' ...,.....e.L .. • cvltlfl'•J de• ••!. 
.. JÇO<I ft .I'ÜJC<IJ~-. ol ... .~.~, C'l- .......... tl•t•l' • CHIUil'p ~· O Urw"fÇG 

d"' udJO<JJ.tv••o ,. -. • ~ fr!Tiu ctdd• ti• ~.,_.,.._e•-•• 

• •l.abcle'•.l' """ ~- .tnf_t.t...,, Huc•C'f,...J• a ..., •4-.o • ....- ,.... 
,PubUdbd'• -.I'CJd • o ..,.....~ ~c.tct-, d• ~,,... • t:OJtt.rJbvJ.I' ..,..,, o .,_ 

a-.J ... -'-co U llolç.to, olt.r..,<l• do ,,...,.,.J~nto lm:'"'7r•J do z.- br•dl•.!. 
ro, Hol~o llr>UI oat.r<>o~,O&" ,....tnt•• cz:Jtdd<n• 

ai • p.,..~Mncu. • e-•· -· • J~~·· ~-"•·-• ~s.. u ....,_u
... .,. ~ C'.I'Jn.t .. sv..r. 4D - .trU'Jl•Jrv • o .,,_.,z ... t-eo ..._ -..n••• 
,,.., .. eo.r•• a..o:J..,.J•• .,.,. a ~c• ""S'ZJavolo do_.,.,.., • t.r.ooboo

Uro JJIJU<> •' to~•• •• •cJiorJ.,.,., N'tLnJ.::u, 

~I ~ ref3N'Jto h tiJh.r::c=J•~• nyJ""*J• u cultiU'• kao~Hdr•, ,pro<:t~•&n<fc 

nloiCfOIÚ·lll• • •n ,..J)rJo concerto; 

cri - ...,_C~>ÇJ"<> 4a .Ze..Uo -u"" lildco, .,...,, , cú•Jco c /11't.r.t.StJ<:O} • 

•J ~ LJ.....UtftJ....., .r. ~Qll.t• Q JIX<>~ *' ~•co, -- ..., ..S•do .S• ~lcA 

a ~Z'W'bw:-.:1•, ,.. #MldJ<:I.414•, • ...u-. ~tJe .. J~M~l•,.....twJ• .I ,..,c ... 
sJS P ,.allco e do C<~M"""dor. 

.I ~,.~.., N ..s .. o,• .,..,...,~ •t-..1' .&.,: ••tJ.Í>vl•Ç(Ies <i.. -l-to d<n 

SIZ'W'J~ <le .;.uot1J.tlfol6o, .... s.. - dos •rc:J,....- H • 1<1, 11 "" • ~· t1o ~!. 
eo-Z•J •• ~J', <I• ~· 4a t'e.,.,~.tro <le fN7j hn"c•"U'IUIC/W: S~f. ft ~f <~• ou~ 
Corb:ro de ·'"O e Port.-...J• IIC a• $5 H ~5 or• j-.ne.:l:r<'l <le "74, ~J~JCI4• ,_,, 

l'on•r1• r«;..,. 'U/U, ti<: l4 <lc ..,.ço... '"~· 

•J - • l!ltJtlwJ• • - ~~ tia 2n h•.tm:e c elaco wr .,_.,o} d• ~-..ç6o 

•t.ttLa,. 

~} • • _,.....r- ,...,,. uvvt-•, por,.,,..., <le •o t•n~t•J tiJ.••· •-tú• 
-uo &uteacJcotofcÍo ,.Jc ... fi'O<Iú-l, .,. t.a:<to$ ti• COilol • p~:r....,.,so 1.r:~ 

rH.i•d•, o!J•erJ&fne..,.. po:r dJ•, .flolnu • •.U.ut0o1, JWIZ:• ..,;ree .,......,ltdos 

,.lo O:rvlo'rt--=al.tudo.l, """"'o aeceaab.io. 

~co.., Mn'tpo ~. • bd•.o:::• ~-- • .s.n:taar- •!ah...o s~ 

(cbta> por .,..,CCt/ t1o b=bJo da allol -~~ dJ/lJ:Ja ~a • 11'...-l:aaolo P 
.. ,r,s"' -Jcw.o. 
Quinto .I~-~. • .. J,..,r• ca.p...-e ..... • •~~r t'Z:oltu.:l

~; • .1• •~J.r..JÜ: cu • wv-.• ... • _.,.,. .(J>;e,.., ~· a J:cn<fJçllo H 

""* J>ZO!rl"-• ..,_J.,...,II ... s.. dJn• .!lnllt1oa: 

• JO (UJ.tlt&l a~ ft ~ 11 Hlt«<~tdril, ~ ~rb.:lo fUI lbell ~~~,., 

t~ ... e .... • pn"lodo ,;. t'Ua<:J-t.o .. .. l•.a,.., • 
~ 7S t .. u .. c• • cbx:oJ •J...uto., ,.., .....,., <:CI<Jd.:l"""• .ao.~ aill>lldo/1 c~. 

~<> .1 ~- n-, 0 .,... II'J.quHr. ea ~ Pllbll.e<n o:onçcdlll-· 
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&N~• toz-., J'•nll<tr I!L!Ibtro, l't-lt' • :r.Jrrl.-.o PJ-JC. -~ ~ • • e•H' 

.. ,. • "u"JhJof• ,...,. • •.ne.,çfe> 4o ••.....,Jço;,.. u~Jotulflo ~,.,..co"" IIIU•I 

•• :nHII, • ,roduur-.. 11'09"~'" ÕIJ"'-le40 • IJOOdrn>~- 'knle• I• ~:•IIS••, 
"-Jt-lo, and'a • not• <I'OOOIMnt• ••cil • tl~Wll4#4• .-d•u:•U•• • cvJtu.r•J llo urw

t'Jp. 

t.1 .. hbriunte: 

2 .. TIU.NSNJSSOR: AUXILlM: 

, - SI$Tf;MA IRRIÇ)li\NTE 

. 3.1- fabricante: 

Te.tavo • Indústria e co•4rcio' 
de Eqv1JUI.entol pei-e Tdeco~· 
n1ce~;~os l-tele, 
"TV -. 1D00 • A 

Telavo - ):ndõstria e co-l!rdo 
de Equip••entos pare Teleco•!!. 
n1clç0es Ltde. 
RTV --250 .. A 

EHTECõ - [nga de Tdecoe•.m1ce
çGes • Eletrlln.lca de C:o14s 
ltdl. 
4xDOC-5 

• GoUn.la, 17 de Olltubl'o 11M 1.,8& 

LUA COMZA !K?t!'n:IJI.O 

--aLeA~ 
~ti'= ~i o Cll•llo Cl•era 

Gerente Geral 

- coemwro socrAi. -

•r••11e1ra, eolt:ei:ra, ea&lleipada, anivereiilr1a~ .ree:lU,!! 

~·e dOidciUada o• GoiinJ.•, l T•30, nlt_Ul ... , Setor :aae-, 

nÓ, por:•dora do 'l'ltalo de Eleit.or nlt -10,C:U •. 210-31 d• 

1• z~:~na de UI aeç:iio, CIC: de no C1S.23J.4ll-l4 e C:•rtei

ra da Uen~i4ade n'o 1. '".o:.. e:o:p.dida pela 5eeTetaria' 
ele S.']Urança l'Úblie .. do i:stadCÍ da Coii.lf., - Jl/01/Ur 

;ui:;u, M'G!:L7HA PA BlLY?!, 

JW~Ueira, •oltei:u., WliTC~ra~tiJ:J.~, ~:addeau. • dold.ei 
liada .. GoiiDia, 1 b.a T-30, ao l.U4, Setor llueao, po!,_ 

udora 4o 'l'ltulO de Eleho,r no !.l04.n0-07 da 1~ •ona' 
a l:Uf lf.eçio, 'oe de no lU.IOI.221•34 e Carteira da x-, 

dant~d•cl• no l,.c:ro~.sso. •11pacUdll p.la '•era~J.a ele Sa
'f'IU'&Ilça' Piibuc:á do Dtad.o da Cõoib, •• 22/0t/lh 

l:au•e ai, a 11a ..,.Lbor to~ do d1raito, 
Joc::Le&~ch c-rcial por c:otaa da ll:eaponaabUJda.de li•h.! 
ela, ca~r;ta naq6cioa aerlo 11:a9idoa palaa ellu1Ualaa • c:oad.! 
cl5.a a aabtlr1 

CL!.tllt!U '!lJQ:IIU. 

A aoci..tada clanoaiB&r-u a JtAnlOOiruaM GOYWU. L'nl~. e tará cc.o ti• 
-u.aah • aiiCacuclo d#-.aar.v1çoa 4a r•ltiod1tuaio ao11ora ... ~ral, 
'f'l•r __ ~ ..;,dlia, fr•'J'llllci• .od11l~da, aone • i••w•n• (talavhlol onda 
curta • cm4a tropical, MdiLQU aat~J.zaçlio do Kin,btiriCI da• ec-tm! 
eac&aa, M for- diJ Lei a da t..ti•lacio vi,ante•. 

C:Uaaoy. I:Z:c:t:nltlA 

- ~- objatiYG~o e:.:prea.o• d.a aoc1a6a4a -;.- ~~: acordo co• o 'f\1& cUapôa o 

artivo '"• do deeraf:.o no 52.7tS, .S. 31 de out.ubro da l.tC3, qaa ins

tit.•i • Ra<Jul._nt.o do ,.Ívico da llscUodif"ucJio, ••rlo a divu~aclo • 
.-d• ~ra-a dA! carJ.t.er adlucat.ivo, caltiU'a, intor..tiYO, e raeraat.i• 

..ro, p~and.o ao -a-. t.•po·, • pltlli.cidada c:-rcial para a an 

t:aclio Cio• ancarvoa :c!• ~·• • a aua naceadiria e:~~:~naio. _ 

-
CL\tl~~l.!A -
lo aHa • fo:ro da .IOCidade t.-~ .;.-;:z:~~ iÃv: ~iia, 
''I"' lO« c:•ntro- Go.t5aia - Co1ia, 

CLA.17SUU OCARTA 

A SOC:iedlld:a '!, conat.t:tui4a para ter vivine.ta por prazo ~atar• 
Jdnado, e ••.t'll at.J.vidadaa terio inicio a parti.r 4a dat.a d• 25 

da kt.tllbro da 1. US. 

q.Avsot.A ounnA 
A aociadada •• c:oap:r:oaete, por. aaua Dirct.~•• • dUI&11J aócioa 
.::Dt.iat.aa. a n$.o efetaar qualquer alt.aracio q,est.e Contrato Soe,! 
al •- que, t.etlb~ par• izao a-ido plana e l"f;,9&~nta autol:'i:~=aclo, 
pnvi~W~tnte, paloa orgioa do tliniatiriCI daa Co.unicaçQ.c.a. 

CLIDSOLA SEXTA 

~ cotu r•~••ntatoivaa aO Capital Soc:1al, - áua totalic!ade; 

J*rtane•rio, aa.pra, a Ma•ilairc:>~• a ho inalienive:f,a • inca:u
c1oni.,..ia, di:rata ou indiret.&Jqnte, a aatrt.nC]círoa Cll paaaoaa 
j:ur1diccu. 
CL!f1Stn.A l>S'X$ 

A aocie6ade •• obri9a a obaarvar, coa ri']Or o que •• .i.mpõe, •• 
:t.eia, o.cratoa, lla<lul&:~~tnto., Portaria• a quaJ.~e.r dec1aõaa 

ou daspacboa .-a~ do Ki11bt.irio daa CO..unicacõea • de ·~ 
d-i• or'iJioa aabord.inadoa, vigan.taa ou a •i9ir, e rafarant.ea 

l la9ialacio de radl.od.ifuaio aonora - 9era1, 
q..lo'$Uloll. O:I'l'A!! 

.l Soc:ia6ad.a •• co.p..-tll a ... wr - ..-a quadro de toAcioa.lrio 

.,. aii.aro llia~ da ~ola tarcoa de .-prq'&l!l~a br'a•U•iro• soato•. 

CLlusm.a. •O!IA 
A loc:l.a~ade Dlo. f'Odari e:zacutar aar'l'i~OIIo - dat.r co~~oc..&a•.ou 
p~~zm.-.---a!Se• .ta radiodif11.8lo aonora :no ~i•• lb ctoa 1ialtaa f:Lxa-
40& • JIS'G"i•t.oa 110 ·uti'il'O ~2, do PacntoLI.ai u7 2U. de 21 1'.! 
~d•l·'"' .. 
g.losuu ot:enm , 
O Câp:l.td lloe:l.al i ,U CU l3.:ZJO,OOO,OO('I'US~ ah.aOl:S OOZI!:!l'f08 1: 

~ WU. CJIUSADOSJ rap1'a•ent..adoa ~ J3 • .230,_000.1TAZU: tu:]:. tltJ

i~·Z. '1'1Uir%'A MII.)c:otalr;," no .,.ler , .::..,4. ~·a. CSJ l,OO(rrml 

eatJZAOO) • • ••JJdo iDta'iJralizado 110 ••u. total - -4& c:orr.~ata de:~ 
:r-.1• uata data, a diatribuidoa- aoa •óc:ioa (la ••vvJ.at• forAl 
a) ~ COMQ MOn'ElaD,aUIIb&creV* a iD-tegraU•• i ~c.U 
CU..I •. fl:S,,.OJlO,OOCSE16 NILBOEs .GJ,;ISCDI'l'OS 1: QUlRZ~ Klt.'Olti:ADOSJ 

-ao n~••ntad.o porC."U5.004(BZ1S JCXLKOz:S BZl'SCD'l'OS 1: 

QÜ:nlia .W.Jcotaai 
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~~ ... 

_. de lu. aó uc:onh•c:• w. proprieti:rio. 

~USUl,J. Dtclrv. StÇIJNP,. _ ., ..... 

A Soc1edad"' ~c-ri. a!!1•utraó.a pch r;ócaa·i.~"U;,.:~:..;;;;;~~;;,(.i' 
f-eio de $Ôc1o-C..rcnte, CJibenCio·-lhe to<loa oa podere& d• et1m.lno: 

t.ra~li.o le9al • • --;;;;-;;,prtu·nt.ao;.io •• :)Uho ou fora dele, C'~=~, 
UndD-lhC' ainda a &annuura da U>do• o• ~pi1a, titulo& e doi;'U

-nt.oa rdu.ivos ia 'iJCnÕ•a aoei&h • c:oe..:n:iaia da ••presa pelo 
qve lh'" i di&p.n.a:ad.a a preatao;io ela c:aao:;Õea: atndo .qua • invanc! 

dura no c:ar9o •emente poóerói ?CO:~;rer .. póa aeu noflllt t.ar &ido apr:2; 
Y&do pc-lo l'ltl>ilt,;ric.. dco: eo.uhi.c:ac:õca. 
p.lUSUW. DECUU, Tt!ICI:lk.'< 

~ SÓC:.I.O "oilninistndor U!ti dircu.o a ua.a. rctiraóa .,eno:al a ti!u

lo d• PrÕ-L&bol"c:, d• •cardo cor:~ os li111ite1 l11'U:;~;W~inii40,.; pelo rc

'o;~ui&~M:nt.o do l11poato de llend&, • fiçuu.:r e• c:.ado t-xerc:ic:io, que 

••ri l•v.adQ a dibito da conta Despesu Ger.ai.O d.a tin~a. 

c:r,.1r.t7Sl1L ... DECI~ OUJo,R'I:,\ ___ _ 

O uso "c!.a denoa:&.n.a.;io •oc:ia1, "nor teraoos do c:.uiusu1& De;c:i.Jul &1:90.!!. 

da dest-e .:.nstru.eru:o, 'é vord.ado e11 .fi.anças, ...,.ais e gutzo• ato• 
4e favor astranhos .aos interet:.cos d:;,·$oc;:h·d&4e.. 
!?JUSOLA DtCn" Ot71N'I'A 

A.a cotas aociais nio poderio &c:" c:cdidas .a t..arcciro• .asuanho~: 1 
Soc:i~.ade sota o cons.anti~nto el'.presso dos de-;is cÕC:ios, e da 

.aotoris.acio privi.a do Hini•tirio da• Coaunic:acõos, noa termo~: do 
eatipu1ado na Cliusul& OUan.& do prc.cf!n.U Contrato Social, e para 
•••• tia, o aõcio-rcti:r.ante <leveri c:~nicar a .aua ~"••oloc.lio .iii 

entidoda. &a ~&lquc:r eve.,toa1idade os aócios :reaanesc:!'nt.c.c t.e:rio 
ae.prc, a prefttt'im;i.o. na aqui•iciio d&s c:ot.11a so aõcio :ret.iranta. 
~OSIJLA DtCIIotJ.. SEXTA , 
Falec;oendo Wll 4os aÕc;oio, ou ae tnrn•ndo interaito, i &ociedade nio 

se diJI.solveri., pross~:9uindo o;oom os :remam:sc~:nt~:•, c:.a.bendo aol: he,! 

dai~;oa ou ref.reuntar\tel:. legais do aóc:io faloc:oido ~u interdito o 
c.apital • os luc;oros apurados r..:. Ült"i- balanco aprov.ado, ou ~ II,E 

~-ll&lanço cspc:oc;oial10onte levantado ae oc;:onido o falec;oi•egto ou 
f..~tcr:dicio depois de aeh ~t~e;es da aprov .. ciio do lla1anco Anual. oa 

bc&vc~el:, &.I:.Sillll apurAdO~:., 'lla:riio P"901: el'l vinte p.a:rc;oa1as, i9u•ia o: 

auecaaivas, devendo a primeira ser pa9a ac:is .,oaea .apóc a data da 

.aprova_çio dos citados havere•. O capital soc;:~al acri noc1u:r.ido PI'!!: 

?"~c:iona.l;otn'l:e, nunc• inrerior aos U~itcs fi>:Ado~~: ~1a doc:oilio' 

J'C 21/~:J.. elo en.t~o CONTEI., publi..:.a411 no Diir.:l.o Ofic-~l .fP.' llniio_ 
do:- 2<1. ;;.,. .7~n .. ire> de l.!tll~ • .t~ ... ~::.~cota,-,r.o, deaçjl>'l'é::lll oa herdc:h·oa 
oo:." represeõltllntcs 1c:g,.is ê.o s::O:io.!alec:ido o-; illtardit~~ -eont.inua 

:re• n...: Sociedade. c eu. !no c;oonc;oorduem to&:.a os dc•aia aóeioa: 

de-~io aqude-1: d .. s.:.o;.nare• qa<U~~ oG rep:re••nte no luo;rar ao~C 
.falcc:ido ou inr.ardn:o, C:UJO hO&IIc seri lev•ôo • .apreci.aç:ii:o ·~ 
Miniat.irio da~: Co.unic;oacõe• e. tendo dele & sua ap:rovaçio p~ 

via, i>oderi integz:ar o Ou.adro :Social, do que advi:ri, aecea~ia 
-"""'• a alteraçio c!d'~r~:aentc Contrato Soc:ial e o acou_co:q.~~ 
q"Q•ntr, arqa:r.vaiMinto n• Junta c_.ere:al ~o t•tiO'eo ele Goi-.~;. ~ 

\~~- ' 

Os luc:ros .apu-:ados. li'J'• ll.alanco Muai serio tlif.tri.bui4oa •ntl'.e ~ 
aócio:J proporiC'ional.,.,n~• ao n\ÍIQorro de c:ootas de q"Qe aio c!etento- • 

zoe~:, depois dco dctdu:rido, protliminar-.cnte, ~ illlpo:'t.inc-1• .aquiv.o;
lent~~: .a 5\Ccinc:o por c;oornt.ol do 1uc.ro Uq.lido para 'a eonatitu:i -

çio de a• rundo do l'<e~erva L•q-al ati t;~ue atin).a" ,: lO\ (Vint~ po::" 

ca~to) do Co~~pita1 Sodal, 

CI.lt1SUL11. .DtCU~. OITAV"' 

,au o a!loreielo «•• ruac.S.s da a.S.iniat.rador • prOC'UI'•dor dia 
entltl1114• ••rio l:l:r•a11•1ro• au;oa • a aua inveat.idu:ra 1110 ea.r9g 

•-nt• poderi oeorra:r apô• •ido f.provaclo• pe.lo Kiflinirlo da• 
COOIIfl!.leacõel. 

~u..Dtcr~ 

I. Jl ob d~:zu'lhra d• eada a1>o levar>t.ar·•• • Wll •alanco Gtl:ra1 a

•u.l d•• aUvidad•• ela eaprea•, o llalanco Ant.lal levari • aaa1-
natnra do to4oa oa aôcioa~.- aeri .Co.panh.ado elo axtz,at.o da CO,!! 

t.ll do Luc~ol e Perda•. 

~ - S• aa~aadoa f"or•• prejv.h:oa o• •-•o ••:rio auport! 
do• pelo• .ao!kioa - partea propo:rc:ionaia ao ...,_1'11 
da cota• de que aio detentor••. 

cuosou. vrc:tsuu. 
Fic;o• eleito, daada já, c:o. :reaüncia a qualquer aotro, por -i• 
prlvilagi~do qna .aeja, o fo:ro di. a.ade 4a 'oei•dad• para ..Uriatr: 

qo1.iaque:r 4ia•ld1oa que, •ventua:L.anta. ••nh- a •Dr~Jir •ntre 

•• penes c:ont.!_•,tnt.••. 

Cl.AOSUU. VIGtsrKA PlilMl'!IIt.lt. 

o. çaaos oaiaaos naate Contrato Soc:ial aarão raçoi4oa peloa di! 
podt.hoa do Dec:ret.o 1110 3.7o•. da 10 d.a Janei:ro da 1.,11. a~ 

ja U.el o~•e:rvlnc:ia,be• c;oo.;o o!aa de-ia c:li.uaulaa da•de c:c-prs!: 
•iaao1 a e obri'l- os .aÕi::io•. 

z, poZ' ••t•~- ;tu•t.oa a cont:rat.adoa, .aaainaa o PI'!, 

s.ante Contrato &oc:ia1 e• tz,ia Tiaa de i9"al. eecu- • 

torN na pra•enca da• te•t••onhaa da Lei. 

.:,....,. ~i...... I-..~ 
l.t7:Z.lA ANGELINA DS $1LV.\ 

DUIOtfSTU.CÃO DE ~ECtlkSos tECif~COS 
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2 - !HTtHA lU.r.Dli.IIU: 

:1.1 ~ J&lodcaanl LJ'• !lu.~••'~ Lu:a. 

1.1 • Ti'• ale,. eaoldoaor lUO•Z•04-;u• 

Cefiiah, U <la ••caloTe •• ltl& 

LUA COUb HOit'UIIO 

Siicta·C•I'•ata. 

f!IIDIDir(vSlo &oYA~t. t.TDII 
u I,UZUIÇJO 'coHTKATUAL. 

Jlraaile.ira, aeolt,dra, univerait1ria, r••i4ant• a dOIUt:'!& 

11:'1 .,., Goii.~:~ia, 1 Jtue T-30 n" l.f>H. Sator !luano, porta<!~ 
J:'& do ti.t.>alo de t.leit.e>t nGO lD.OJ,,ll0-31 da 11 aon• a 
441 aaçio, C:lC da no 4tS.2n.4ll·l.C e carteira !dantid.a• 

da no 1.7tt.021, expoodid• ~la secretaria da Segurança 

lii.blica do !:nado de Coila, - 23/01/l'r 

ttrZXA AHCft.l!U, DA SILVA 

•ra&ilaira, aolet.ira, ~miv•raitãria, reaidant.a e do.ic!
liada - Goiini•. I Jl.ua 1'·30 nl.' l.Cl4, S&tor auano. pol"" 

tadora do Titulo de Eleito!;' not.l04.tlO•tJ7 da lÕ 1o111 a 
lltl ••elo, ClC de no 34!1.10t.:f2l-34 e cart.aira da Idan.

Í14ada ao 1.4:f4.5SO, ex~d:lda pela :&:ac::rataria•d• 5e911:ran. 
c• Joil:,l:lca do ~audo de! c;o:Lb, •• :f:f/Oilll• -

~. 

·â!Ue a .i, • da eo.ua acor4o alterar o aaa 
contrato aoc:Lal da :referida aoc:ia4ada da aapiate fora.: 

lOJ Altera a CLlUSOIA o:r.:c:nu.. que p..aaa a ter a &a!JUinte :redaçio10 ca 
pital, no valor o!la CU 47.000.000,00 ( QO'An.:IITA :r; srn: XI:t.IIOZS -

D!! c:auz.u>osJ rapn.aantadoa por n,ooo.ooo f ~A· r 

St:TI: MI:t.IIOEs ) ode cotas, no Yalor , eeda .,...... da C%1 l,oonn.m 

CJttl'ZADOJ • e aet>do inte9rali:u.do 1:10 seu total .~· ~· eo:n-aau do 
Pais 11a1t& datA., • ~:Uatr1bu1~• aoa aóc:loa da aaiJUinta fonu.1 

a) l.AJlA COl'tJtEA HON"n:"IRO, vsbacreva a 1nt.owr•l1:r.a i iapol:"t.lnc-ia da 

C:U 2;J.SOO.OOO,OO { VJ:!I'l'E !: 'l'R.ts HlLBOF.S !! OOIII'JJEm'O$ 1: KlL 

Cl'tliV.DOS) rapr&ICIIltado por :fJ.SOO.OOO f VI.II'TE E 'l'JI.!S KllJIO:r;S l"· 

1: QtllRII!:NTOS Hll.J cotaaJ 
bJ LtJUA MfG!!LlNA DA SlLVII., f.ub1c:rava t- inta9ir&li:r.a i :L.partillcia 

da C::U 2),500.000,01)( VJ:RT!!!: 'l'ds H.IL!IOU E Q!J'IN!ECH'tOS IUL 

C:ltiJili.DOS repraaantado por 23.500,000 f "VJ:Ntt !! 'l'lt!S ,JUUI~ r· 

Q'lnNE!HTOSt KlLI cotaa: 

20)As eli11.1alaa: do C:Qilb'ato l'ri.a:ltivo e alt•r•Çõaa, nl~.alc"açadoa 
peola p.raaant• alu:rao;io, ficu inalt.cradlla. 

1:, por a•Urell. j\llltcl$ e contratados, aasi11.Ú o pr••a~>t• .iaat:n-· 
to ea l(t..s:is)vi.as da i'Jl.'al tao.r e fQ:rw~a, na puaenca das t.aata-unlla ....... 

L._,_ ~ J,... 4o.. 
W~GELxlif~~Sxt.vA -s 

JU.DIODlfVSJ.o COYAKA LTDA 

Q,~-~~1:3: :~~~'~a 11; 
tiii\11C' ;;:;ãüéo,(vtuL ~. GO~Â:J:A 1 

.. 

!1:1'11 .. !~0 1 t'I'L VISÃO 

·-· 

EXêtLEHTiSSUIO SENHOR KINlSTltO OE EST~DO DRS COPIUHICfl~ 
TELEIIISIIO RNGI!TU LTDA. "tYi.d~outn"t.l.' o;onsUt.u1o:l~ "•""; 
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APRESENTAÇÃO DO GRUPO ~ 
Senhor Ministro, 
A humanidade vive hoje uma era de poder 

como jamais viveu antes. Podei para criar 
tanto quanto para destruir. A escolha l:l.epen
derá do triunfo das forças criadoras ou destru
tivas que o homem acumulou durante séculos 
de civilização. , 

De o_utra parte, assístimos hoje a mais 
grandiosa revolução da humanidade e que 
não é só na área polftíca, social, ou econó
mica, porque se trata de uma revolução glo
bal da humanidade, desencadeada e acele
rada pelo desenvolvimento da ciência e da 
técnica, mediante a instantaneidade dos 
meios de comunicação de massa. 

Daí, a importância capital das comunica
ções que é a realidade dominante dos no~sos 
dias no plano social, político e económico; 
histórico, geográfico e psicológico, como 
também um vigilante exame de consciência 
quanto aos seus e responsabilidade do empe
nho constante de aprimoramento deveres da 
técnica e do aperfeiçoamento ético, vale di
zer, de conscientizaÇão na convicção de seu 
papel, no complexo das forças sociais. 

Isto levou-nos a nós ao interesse e aO ideal 
das comunicações que se concretizam na ins
tituição desta sociedade para concorrer ao 
presente edital. 

Nós os fundadores da Televisão Angatu 
Ltda, ~stamos certos de que a instalação de 
uma estação geradora de televisão represo
tará um marco histórico no desenvolvimento 
não só desta cidade, mas de toda a região. 

Sabemos da grandeza e da responsabili
dade da missão que nos será confiada, caso 
venhamos ser os escolhidos por V. Ex' 

A fixação do homem à terra; a transmissão 
de conhecimentos básicos; o incentivo ao oti
mismo e ao patriotismo; o respeito às autori
dades, às leis e às instituições - todas estas 
são apenas algumas das muitas facetas do po
liedro de responsabilidades que aguardam os 
que pretendem se entregar à execu~ã.o dos 
serviços de radiodifusão de sons e Imagens 
em Porangatu-GO. 

Estamos conscientes desta responsabilida
de e preparados para o cumprimento deste 
que julgamos ser dever cívico, através da Te
levisão Angatu Ltda. 

Por fim, Senhor Ministro, a fidelidade a 
um ideal e a consciência da finalidade social 
da empresa serão como são hoje, -honr~dos 
com a outorga para a exploração dos serviços 

de radiodifusão de sons e imagens em Paran
gatu-GO, como esperamos- os parâmetros 
que nortearão as atividades d_os que com
põem a Televisõa Angatu Ltda. 

Goiânia,'3 de outubro de 1988.- Wolney 
de Almeida~ Sócio-Gerente. 

ANEXO 
Declaração 

O abaixo assinado, representante legal da 
Televis.to· Angatu Ltda, declara que: 

a) não possui a entidade autorização par_a 
explorar o mesmo tipo de serviço no mum~ 
cípio de Porangatu Goiás e que 

não excedei-á os limites fixados no artigo 12 
do. Decreto-lei n~ 236 de 28 de fevereiro de 
1967, caso venha a ser contemplada com a 
outorga; . 

b) nenhum sócio integra o quadro socre
tário de outra executante do mesmo tipo de 
serviço de radiodifusão, no município de Po
rangatu-GO nem de outras empresas de ra
diodifusão, em municipios-diversos, em ex
cesso aos limites fiXados no art. 12 do Decre
to-Lei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, 
mesmo que a pretendente venha a ser con-
templada com a outorga. _ 

Goiânia, ·3-éle outubro de 1988.- Wolney 
de Almeida,_ ~óciO-Gerente. 

ANEXO III 
Declaração 

-Abaixo assinado abrangente Televisão An-
gatu Ltda, declara que: . 

a) não participa de direção de outra enti
dade executante do mesmo tipo de serviço 
de radiodifusão no município de Porangatu
GO nem de outras empresas de radiodifusão 
em municípios diversos, em excesso aos Ii_mi
tes fixados no artigo 12 do _Decreto-Lei n" 
236, de 28 de fevereiro de 1967, mesmo que 
a proponente venha a ser contemplada com 
a outorga: . 

b) não está no exércfcio do mandato eleti
vo que lhe assegure munidade parlamentar, 
nem exerce cargo de supervisão ou assessora
menta na Administração Pública, do qual de
corra foro especial. 

Goiánia 3 de outubro de 1988. - Wolney 
de Almeida, Sócio-Gerente. 

TELEVISÃO ANGATU LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente instrumento particular, João 
Vasco Santana Ramos, brasileiro, casado, 
Advogado, domiciliado na Cidade de Goi~
nia, Estado de Goiás, onde tem residência 
na A v. Portugal, n" 41, apartamento 101, Se
tor Oeste, portador da Cédula de lde~tida_de 
n" 1.014, expedida pela OAB-GO, e mscnto 
no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério 
da Fazenda sob o n<> 3.441.331/68; Wolney 
De Afmeida, brasileiro, casado, Odontólogo, 
domiciliado na cidade de Goiánia, Estado de 
Goiás, onde tem residência na Rua 145, D9 

471, Setor Marista, portador da Cédula de 
·Identidade n" 563.573, expedida pela SSP
MG, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda sob o n? 
21.500.851-00; 311-00, tinham e têm entre 
si justo e contratado, constituir, como de fato 
constituem, uma sociedade por cotas, deres
ponsabilidade limitada, que se regerá pelo 
Decreto n9 3.708, de 10 de janeiro de 1919, 
e demais disposiçôe_s legais que lhe forem 
aplicáveis, e, especialmente, pelas cláusulas 
e condições que; mútua e reciprocamente, 
se outOrgam e aceitam: 

Cláusula I ----; É constituí<:Ja sob a c;ienomi
nação de Televisão Angatu Ltda, uma socie
dade por cotas, da responsabilidade limitada 
com foro e sede juríd.icos na cidade de Goiâ
nia-GO,esta na Rua 2, n9230,Edifício Carlos 
Chagas, conjunto 908, podendo abrir ou fe-

- ----

char filiais sUcursais e escritóriOs em qual- -
quer parte 'do território nacional, por delibe
ração de sócios que representem a maioria 
do capital social_e aprovação do Poder Públi
co Concedente. 

Oáusula II-A Sociedade tem por objeto 
a execução dos serviços de radiodifusão sOno
ra ou de sons e imagens, em qualquer locali
dade do território nacional, mediante conces
são ou permissão do Governo Federal. 

Cláusula III - Constituída por prazo de 
duração indeterminado, a sociedade pode ser 
dissolvida a qualquer tempo pelo cónsenti
inento dos sócioS, observando-se quando de 
sua dissolução os preceitos da lei específica. 

Cláusula IV- O caPital social totalmente 
subscrito e integralizado, neste ato, em moe
da legal e corrente do __ ~aí~. é __ de.Cz$ 
12.800.000.00 (doze milhões e oitocentos mil 
cruzados) dividido em 12.800 (doze mil e oi
tocentas) cotas no valor de Cz$ 1.000,110 (hum 
mil cruzados) cada uma, e fica distribuído 
entre os sócios da seguinte forma: 

a) ao sócio- João Vasco Santana Ramos, 
6.400 (seis mil e quatrocentas) cotas de Cz$ 
1.000,00 (hum mil cruzados), no valortotal 
de Cz$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatro
centos mil cruzados); 

b) ao sócio Wolney de Almeida 6.400 (seis 
mil e quatrocentas) cotas de Cz$ 1.000,00 
(hum mil cruzados), no va_lor -~~tal de Cz~ 
6.400JJOO,OO (seis milhões e quatroc_entos mil 
cruzados); 

Oáusula V - A responsabílidade dos só~ 
cios cotista:s, na forina da Lei, ex~vrdo dispos
tO nO art. 2., in fine, do DecretO no 3.708, 
de 10 de janeiro de 1919, é limitada à impor
tância totaf do capital social. 

Cláusula VI- A sociedade é administrada 
por um de_ seus sócios cotisüis- o Sócio-G~
rente - ao qual compete o uso da denomt~ 
nação social e a representação ati v a e passiva 
da sociedade em Juízo ou fora dele. 

_ Cláusula VII - Os administradores da so
ciedade serão brasileiros natos e sua investi
dura no cargo após a entidade haver recebido 
outorga para executar serviço de radiodifusão 
somente poderá ocorrer depois de aprovados 
pelo Ministério das Comunicações. 

Cláusula VIII - A responsabilidade e a 
orientação intelecutal e administrativa da so
ciedade caberão somente a brasileiros natos. 

Cláusula IX - Fica eleito para o cargo 
de Sócio-Gerente o cotista Wolney de Almei
da, que será eximido de prestar caução de 
qualquer espécie em garantia de sua gestão. 

Cláusula X- A sociedade poderá fazer-se 
representar por procuradores, semp~e brasi
leiros natos,· especificados os poderes confe
ridos e o seu termo, nos instrumentos de man
dato. 

Cláusula XI - A sociedade pagará ao Só
cio-Gereilté uma remuneração mensal, não 
podendo, o se"u valor total exceder ao limite 
máximo permitido pela legislação do Imposto 
de Renda para débito da conta "Despesas 
Gerais". 

Cláusula XII - É expressamente vedada 
a utilização da denominação social da socie
dade, e~ _q~_~lguer negócio--estranho aos seus 
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interesses sociais, e-especialmente em ~aq ues, 
avais, endossos ou outra qualquer forma de 
garantia, sob pena de responsabilidade civil 
e criminal do sócio cotista que o fizer, 

Cláusula XIII -A sociedade é constituída 
exclusivamente de brasileiros de forma que 
o capital social, na sua totalidade, pertenc:;erá 
sempre a pessoas físicaS brasileiras. · 

Cláusula XIV- O quadro de funcionários 
da sociedade é formado preferencialmente 
de brasileiros, ou, ao menos, será constituído 
de 2/3 (dois terços) de trabalhadores nacio
nais. 

Cláusula XV - Para os cargos de locuto
res, redatores e encarregados das instalações 
elétricas, somente serão admitidos brasilei
ros. 

Cláusula XVI --A sociedade, por seus 
sócios, Obriga-se a cumprir rigorosamente as 
leis, regulmentos e instruções emanadas do 
Poder Público Concedente, vigentes ou que 
venham a viger, referentes à radiodifusão. 

Cláusula XVII- As cotas representativas 
do capital social são inalienáveis e incaucio
náveis, direta ou indiretamente a estrangeiros 
ou pessoas iurfdicas. 

Cláusula· XVIH - Nenhuma alteração 
contratual poderá ser realizada sem prévia 
autorização do Ministério das Comunicações, 
após haver a entidade recebido outorga para 
executar serviço de radiodifusão. 

Cláusula XIX - As cotas são nominativas 
e indivisíveis em relação à sociedade, que 
para cada uma delas reconhece apenas u_m 
único proprietário. 

Cláusula XX - As cotas do capital social 
não poderão ser cedidas ou transferidas a pes
soas estranhas à sociedade sem prévio con
sentimento do Poder Público Concedene e 
dos sócios. 

Cláusula XXI- O ano civil coincidirá com 
o ano· fiscal, ou seja, de 1? de janeiro a 31 
de dezembro de cada ano, data em que será 

levado a efeito o balanço geral do ativo e 
passivo da sociedade. 

Cláusula XXJI - Do resultado do exer
cício serãO deduzidç.s, antes de qualquer par
ticipação, os prejuízos acumulados e a provi
são para o Imposto sobre a Renda. 

Cláusula XXIII- O prejuízo do exercíCio 
será obrigatoriamente absorvido pelos lu
cros, pelas re~ervas de lucros e pela reserva 
legal,_ nessa ordem. o 

Cláusula XXIV - Do lucro líquido do 
exercício, 5% (cinco por cento) serão aplica
dos, antes de qualquer outra destinação, nz 
constituição de um ~'Fundo de Reserva", que 
não excederá de 20% (vinte por cento) do 
capital_ social. 

Cláusula XXV..__ O Fundo de Reserva terá 
por finaliçlade assegurar a integridade doca
pital social e somente poderá ser utilizado 
para aumento deste e compensação de pre
juí1jO. 

Cláusula XXVI- O saldo que existir, após 
a observância do disposto nas cláusulas ante
riores, será distribuído aos sócios, na propor
ção de suas cotas, podendo estes, entretanto, 
deliberar por unanimidade~ que seja man
tido, no todo ou em part~,_ er_n cÇ>nta qe "!:-u
q-Os effiSUspeiiso" ou reservado para o au-
mento de capital. . 

Cláusula XXVII - O início das atividades 
da sociedade _ocorrerá na data da assinatura 
do presente inStrumento. 

Cláusula XXVIII - Os sócios cotistas de
claram que não estão incursos em crimes pre
vistos em lei que os impeçam de exercer a 
atividade mercantil. 

Cláusula XXIX - A sociedade não tem 
filiais. Obriga-se a estabtilecé-las em todas 
as lOcalidades para as quais for contemplada 
com outorga para o serviço d~ radiodifusão, 
logo após a publicação do respectivo ato no 
Diário Oficial da União. ' 

Oáusula XXX - Qualquer ação fundada 
neste contrato será proposta no Foro desta 

Comarca, quç fica eleito, desde já, a qualquer 
outro que tenha ou venha a ter direito, por 
mais privilegiado que possa ser. 

Cláusula XXXI --Os casos não previstos 
no presente instrumento serão resolvidos de 
acordo com dispositjvos· que regulam o fun
cionamento das sociedades por cotas, deres
ponsabilidade limitada, pelos quais a socie
dade se regerá, e pela legislação que disci
plina a execução dos serviços de radiodifusão. 

E, assim, por s.e_ acharem iustos e contra
tados, assinam o presente em 4 (quatro) vias 
de igual teor e forma, datilografadas no an
verso de 5 (cinco) folhas, o qual lido o achado 
conforme assinam juntamente com as teste
munhas que a. tudo assitiram, para que se 
proOuzam os efeitos legais. 

Goiânia, 3 de outubro de 1988. --João'• 
Vasco Santana Ramos- Wolney de Almeida. 

Uso.da Denominação Social Te"k:visão An~ 
gatu Ltda. - Wolney de Almeira, Sócio-Ge
rente. 

(À ComissãQ df! EducaÇão.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 28, DE 1990 

(N' ~46/89, na Câmara dos Depptados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à rede gerais de comunicação Itda., para 
explorar_,_ pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Coromande1, Esta
do de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~_ Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Rede Gerais de Corp.unicação 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüéncia modu
lada, na idade de Coromandel, Estado de 
Minas Gerais. -

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

MENSAGEM N~ 372, DE 1989 :t:xPOS'tÇÃO DE l':O'l'IVOS ka 088/89 ~Gil., DE 2' DE JVIJ!9.-..l)!: 1~9. 
DO SDrOOR )crllSTB:l DE ES'UDO DA.3 COk"'OifiCAÇÕ,ES. 

Wos ~nos do artigo fõ,, incho x:n:, c:orabiDado 

- 1 lC' do a:ctigo 213, 4a Conitit.v.içlo F~nal, tcu'lho a 
honra &I sutae.ta-r- 1 aprseiaç_!o ~o COn9't111sso Racio11a1, 
'~o!o de Exposição 4• Moti•o• 4o Senhor MiniaUO c!• 

ht.ado 4as COallftieaçQ..a, o ato.oonstante da Port.ria nO O,, 

~ 24 .S• jv.lhc> 4e ·nu, !i'llblie:.dO no Di&r~o Oficial 4a 1111.iã"o 

4o 4ia 2::S .s-;. julho di'u.,, qu• •ov.torqa pt~rmiaaão i lmrlE 

G'EJtUS DJ: CCIWMICAC.XO ltro~. p.ra eçloz:..r, pelo prazo dll 10 

(o!luJ uos, aea .t;l.rao!t.o 4e uClv.aivid.a(l'l, "X"':iço 4• 
ra.Uoo!ituaio sonora .w. fr•qflincia W><!v.lada, :ruo cid&da da. 
c:oro..n«el, Estado .Sol Kinaa C.raia•. 

1M c:mtonuidadot com aa atribt.>içõea le'l.al• • no 
~1-nt.ares COIIIIIUdaa a. eate M.lnist<lirio. deterlaind a publicã 
çiO" 4o Edital n.9 OS/39, COIII v;l.at.aa i iuplu.t.açiio ele wu. esti: 
ç:io de radiodit'usio aoncu:a ea t'.reqOineia III'IOdulad•• na eidadi 
• Cor:QSISJI.S.l, EaUdo d& Mina• G'lraia. 

2. ll'o praso eatabale.:oido pela lei, acornr ... aa •.! 
'i!llln.t>ea ent:id.ao!t:ar 

e. c. c. -~ roR:;K~~N~ tt: a:H.NI~ ~. 
llEilE GSR.US tlt COKWICAÇÃO LTDA., 
~Dl-0 COROMNnmL LTDA. 11 
WlO SOCU:Oo\tlt ~OOOMANOl.:L LTOA. 

J:. Sub~~~etL:lo o .. aiJllto 40 e:qi\MI: de»! 6rqioa eo~ 
tantea &lato M.llliatõít"io, •• conclu:aõe:a foro.a no sentido de que."; 

~~i;:r.;t~= !~~1~1:.:1:s;l~~á1.11! :~!1~~~!a1J~~oa~:!:: 
laçio oapeclfica de radiod1f..iaio. _ -

' 4. . lfea•aa condi~•· 1 ~iat.a das ant.id•de• que se 
heil.i~- (qu,a,dro •nexo) "' axoc:uçao dQ ll&t"Viço obje«~ do e4!. 
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tllll, tenho a bonr• cl~ encardnba.~:C o·a~aunto i elevada conl!ideta 
çõio <à Voa•a Exeelfinçia, eneareeen.do se di91:!• d• onviar ao coii 
gra .. o N.,cional a •n•= po:-t.aria de pecmisaio. o ato da outo! 

~o~~~~~g~;;;o ·N~~~~!f! :!"'fo~;:1~:' p;~~;~!f~~!rc:ef~~!be~ 
ut1go 223, d.• Ccast1tW.çlo. . 

Jtonovo • Vo.s• Exa~lénc:ia lllitU. protesto• do 
aaia pt'O!undo reapeito, 

/.~q;tl llr) 
jc:c~-stllÇ Af DI1PJ 

O Ministro d& Estado daa 
Co.unic;açõea, u.a.ndo da• atribuições q~X~ lhe ooaterem o artigo l'il' do 
Doerato no 70,568~ da liS de ru.io de l'J72, e o :utigo J2 do Re']Ula..en 
to doa Serviço• do ~diodi!uaio, eo- • redãçio d•d• pelo De<:rcto n'IJ" 

:!;g!Z,;/:k2!.., d~g~~~~:2~;fi~!3 CE~i ~~4~9 e~~j~;i~ ~-~~t.;~•ta do 

l - Outorqar ~rlliinio à REta!! GERAIS Dt CONWICAÇXo L'l'OA. , 

~ã:. "~~f;~ • .:';~df~~u:~ 1~o~~!l'.:n~;~q~~c·f!r~~~:t~âa. ~~~~~lu~iX! 
de de COro~~Wtdel, .&ntado de MinUI c>wrU•. 

II - A pemJ.••Ão 01:11 outorg•d• .rc~ger-•e•i pelo Cõdic;o BJ:IIII1 
l~1ro de 'l'elecOJIUnicaçõe•, lei• sub•eqOO'fltea, regu~aroent:o• o ObJ:i<t!: 
çooa UlluN.da• peh. outoegada e• •u• p:t'Opo11ta. . 

:txr - !:"111:4 per!ds•io •.o!DIInte pX"Odu:liri ete1to• leqais çói& 
~~;~:it_ dg~~~1~~~~0~ae1onal, na toraa do artigo ~P· par.iqufo 

XV .. Eat& Port.llria entra •• Yiqor na data dCI •~,ta publicaçio. · 

a.c.bi-•t:o do Pto»oat.aa .P•t:• a •~ll)euc.lo e eolo.-açlo de ••nlço de 
radlodltua.le ~r& e• tr•oUincta IIOd"lAd.a, u cid11do de CGoroll•ndel, 
K1Jt,ac1o ele Hia~~• Gerai•. 

O tfllnS'l'JIO DE ESTADO D"-1 COl'SINICAÇCIH, tendo ea Vbh o 
•l•PO•to :110 Ütigo 12 do De-creto n2 70.S6e; de 18 de •do d• 1912, • de 
.eerdo c- - :~~er••• eeto~obdecld.&s no JleoUla•ento d~;~• 5orvleoa de 
aadtodi!~ •• ViiJOr, torn• pLlbheo que, tran•eorr.l.do• 4S {qu.arent.& • 
cl~J di••• eootado• de dta aeQu1nte .&o d& publlcaçlo de•t• E•Ht.&l' no 
Dlar).o O!ic.i•l da UoU.o, ••t•r.t recebendo pelo Pl'"&lo de lS (quinao) 
•1-. pro~t .. p.u•.• e:.:ecuçlo .a eAp1oraçllo de aerYlÇO de r&d1odit'u•llo 
~~~. e- •• c:.lll"&.ctert•tlc.a• • condh;CSo• quo •• ••ou••= 

1. ••r-vlçO 
2. l.oc:.lll 
l. Canal 
c..· ela .. • 
s. captt•l •tni.o e:üou!o 
6. l&or4.rl 0 de Cu~iona .. nto 

I I'IIEQUI:NCIA 110DULADA 
1 Coro•andel~KC 
I 294. (10(1. 0 ,. I'UII} '. 1 100 (cea) MVll 
1 Iltait.ado . 

b ~ .. 1. ~ond1ç6ea deet• t4lt&l fu:111a p•rt.o do proeeno que 
lbll 4eu el'"1Qoa e encontr••-•• li. d1eposl.çll:o do• Jntereaaado• na 
Dlretor1• lte<;~1orual do DI:Nl"Et.. •• aclo 51or1:r.onte-HG, •ttuada na Ru• 
Tiabtr ... , 1771, onde ••ua repreaeatant.e• leo.&la dever:lo entre'i)&t" au.aa 
~·t..aa. 

A• ""tld•d•• lnt•raaaadat na e"'c"çlo • ••plora.,;lo 
t111. aervlçG de rad\odlfu•lo deverlc., pGr aeu repr•••ntante IB'iJ&I, 

eprecent•r '"'' prc.pc.atat dunnte o 1\orfrlo da e>:piJdlenu, na OJ. 
retor la Rcwlona'l do I:ENTEI. - ~l:LO H"OIUZONTI: 1 l ~ .. "l"t<rbtl"a• , 
17711. 

~~RELATIVOS /tt.E.NTIOoiOE: 

:r.f.1 ·No req ... arl,..ntfl """''' c<1n•t•r e end•r•ço p•r• 
eorronpondlncla-

2.1: .. "tG con•tltutlvo • eltonçllol IUbleqÜantet, cc.-n •• 

r••P•~ll~•• ron"Çironçlle• d-: urql•tro ou ••'!ulv..,..nto nr 
rapartiçlo c~etanta. 

2.1:.1 • 0., etG eon1tltutl"" Oll de,,.., •alhuçflu dev! 
1"10 cGn•t•r dlapolltlvo• dii"Cier•ndo e>:pr•n•-!! 
t• , ... 1 

. çao do tarvlço de radlodlfuUo. 
Z.:t.t.t • TrU•ndo-se da •ocledadet cn.,nl""''• 

quu 

2.l.t.Z.1 • •• eçthu representdlvu 

do c•plt•l nc~al tSo I!! 
-·e4íul:"fonll..,oiTi a utrtnq•! 

ro• ou p•uoe• furEdlc•• 
• lnelhn.livlh e e1U1!!, 

golrea. 

1.1.1,2.2 nenl\...,.. altar'eçla ._..t•~!! 

t"rle podnf ,., rnlil!: 
da Iam e pr4 .. te lutorlz.! 
çlo do Mlniu•tta du ·C!, 
munleeçllll, 

2:.2:1.3- T~etando-sc de IOcioded•• ii'Ot' <:<>t&l 
de .rGspon•el>( lidada I lml tada, que• 

,,2.1.3.1 • 111 cotat repre .. ntatlvat 
do eepiUI IOCIII 11<> 

lnallon.li"all • tneaucl_e 

n•Y•I• •/••trangelros ou 
• pe1 ~o•• Ju~fdlc••• 

t.:z.t.3.2:. nenh~ al!•raçlo ~ontr!. 

lual poder• nr rc-•llnda 
•em• pr•YII eutorluçlo, 

do MlnlaUrlo du Coml.rn.l 

eeçllnr 

:t.z.t.• • Tanto no c••o de •oeledade· ln~nl~n~, cs. · 
-na. de por eot•• da ra•ponnbllldeda 
llml\ad•, quiu 

:t,:t,t.l.l .• 'os ,.,..,i,.lltradores dav_! 

rl.o ••r bra•lh.iro• n•tol 

nu nllur•llzldOI h' m~ola 

da 10 IDOI I I IUI . inv•,!_ 
tldura no• ear!JOl ,......,.nt• 
poder• ocorrer depois d• 
lerom sldP •provedo• pelo 

MlhltUdo du CÔ!runlc:!. 
ll;'f!U, 
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1.1.2 • Nlt otUI\IIO 11111 F'undoçlo olo~or.t eooutar lllllpou! 

thoo nloCJvoo." lpenot 0 101 tu•tunt ~ •. 1.1.1 0 
:t.t.1.2.2. 2.2.1.4.,1, 

1.2,] • AI udodadoo anOnl..-.t lltldl nlo , .. c:uUnh• dll 

oorwlço 41 rolflodlf"tiO deworlo lprooontor, Ju!l 

11 <"- IIU IIUII\111 e qutdro IOCJC"t·h lo I lU&• 

llud., c:onnondo o nU...ro, o valof' e o tipo Cat 
oçfln de cod& tÓc:lo, 

:t.J - aclaç:la Atuuot ... lnlorrNÇiillll Soc:l&IJ. (RAiS), Clll'nO proVI 

lfe c:uq:>f'lmtnto d&• hctahçlo tt&bo.ll'liln relereRlll' i 
olnttvlncl• 111 proporo:lonolldodc- de brtollclrot n• ln• 

CidldC:o 

2.• • fdrli4'1o de quiUçiÕ do trlbutOI ft:duoh, cxcclo 'IU&n· 

""' te truar 4t mlcro~rcuo. 

2,.,1 • 0. dQC:'-"""ftiiOI ltl-tldOS ftOI IU111 2,] C! 2,t 

rote prcc:.t.ur:ro , .. , aprcu·nudos pcl&l entld&d•U· 

que nlo nnhWif ainda Iniciado 1111&1 a~Jvld.ades. 

l., - Oo!clauçlo rlrm~~da pc:los .achlnlscradorc:s, conrorme- Ane• 

10 '. 

'J.l • F"ro.,. d• condlçlo de bn.si lciro, h· I u. mediantc: apre

scn.uçlo do;o qY&Iquer unt dos I<IIYi:ues doct.mentou c<~r· 

tidlo de ru:.sclrnento ou cas:amen~o. cc-rtiCic&do de r~~:ser

"iua, tCtulo d<1 elt:ltor, cartc-ln protisslon&l ou de 
ldentld'lde 0 cc:rtltlcado de n&UH&Ii:~~:açlo c,xpedldo h.á 
mais 4c: 10 anos c:,"para os portus:Yeses, rcconheelm<"nCO 

de 11uald•dc: de·dln•ltos cl~is ou prova de resldo!ncia 

p,enN.nen~lt no P.i.Cs. 

J.l,f •. fica dhpc,nsado da aprcsent•çlo da proYa de qu.,, 

trata o I tem acirN, quem p<lr tCcncer ao quadro 
soe: I o;otir I o de cnt IO&d<l C!XC!O:U tancc de 's<erYI ço de 

rad~odl!u~Jo. 

•.t • ProY& da condlçlo d<1 t>raslh·lro, ""'dl.i.nte apresenu.çlo 

di.- ·ctYalquer um dos docU"nCn tos Indicados no l t<lm ). I. 

"·1.1 • f"lca dlspotf'ndo da apruentaçl:o da proY& ~ 

trata o ltiiiiTI a•H•riGr, q1.1cm p11rtancor ao quadf'O 

dlratHto da entldad1 I' IXICIIIt&nta do urviço 
da .radloêu ft,.lo. • 

.-.:r • Certldlo do• Cartdrla,· dlttrlbllldGtea Clilala, Criminais 

e do dlt Prot01toa da"rrtulos, doi" locais da rllaldencla 

""' Oltlmon S {clf'CD) anor., bam aulm da• local i dados 
and11 axerça ou haj'a oxarcldtJ, no rnumo par rodo, atiYl 

dad11s econOmli:••• c:omo •~lnlttrador. 

t.l ·Prova do Ct1'1'9rlrr..nto dU '!brlgaçilu elal!orala, modla,!! 

t•·pu~ld&'e fornltclda pala Ju1tlça Eieltorel. 

"·" • Oacleraçlo U1lnada pDr lDdo1 111 dlrlgontca, confortr'lll 
Arlaxo I t. 

.-.s - Todos DI dDc:.I6TIC'nlol, cazt uc11çlo dos que tenham VIl id!. 
do pradetcrmlqad~ o dDr. c:"""'"9tDYinte• dO f'&<:lonslldade, 

da,.orlo lllt rtm .. dt~a, oxptJdldos ou revalidados 11t11 data 

nlo auporlor • '60 (u·alllnt~).dla•· da 1ua apna<lntaçlo',. 

A dwronatraçlo dos recuraot Ucnlcot 1 que •• '.!. 
foro o n' S do U.m I do ertl~o U do Ragul.,..nto dor. Sorvlçoa da 

Radlodlfllltlo, cein a radaçlo dada pato O.~rato nl! 11.1)7/IS; d.IY!. 

r' aar falta rnodlanta lndlc:sçlo dat caractarfatleaa do tran..,ll 

'mlsr.or a do alat..,. lrudla,.t"a (AA•~o III) qua • af'tldada Prata~ 
de utlllll:•r n .. suat lrttalaçC:as, O::Q<rC~nandandOI fsbrtcsnta, tipo 

a moda lo dar.taa aqulp..,..nto•• 

'·1. O caplul·mfntrnc~ a~lgldo para o lfl1!faandl....,nto· do qua 

crua a ãunaa "c~, S 11 dÓ artigo 11 do Raglllatrxtnta 

doa S,rvlçoa da Radlodlfualo, com a.radaçlo dada pr.IO 

O.crato nl f1.B)7/BS, • calculado., runçlo da potlnclll 

ou, no calo da FM, da claua da aataçlo, canfo~ taba 

la abal~o, fluda pela Portaria t.C ",a )16, dOI' 11 da n!_ 
vcrrbro da U8.5, 

IESTN;f.lCS OE RJIOIOOift.lsl() SCN:RA EM 0>0\ M:biA, ~ 

OÂTA E OCIA. lRCPICAt. 

,.f.! • Euaçflll d11 potencia atllf soa w. a..celu•h• 100 
(cem) yaraa o ,..lor Valor do Rafartncl•l 

6.1.! • Eataçaea de potencia Clnl!fllltndlda antr10 500 W, 

a~e'"luah11 0 a t· .. IM, lncl•niYa • :roo (duzonth~ 
we:ra1 o maior Valor .d11 Rerflrt,.eia; 

6.1.) - EataçGes de pot~tncla <:Cifll>rllendlda 'lloltre 1 'kW, 

•~clui1Va 0 a ~ k'N, lnclu•lvi • ;00 (qulnhainu) 
ve:ru o m<llor Valor da""~illrlncla; 

,,1.4. ~ E1t1çDe1 d11 poUncla COfR:Iteendlda antta 5 .W, 

.lllf<:lullve. 10 kW, induaiYII'. 1000 (mil) YUII 

o m.ior Valor do Referencial 

,.1.5. Eataç6ea da potencll c""'1!fllandld., antra 10 lcW, 

a~t:l\lllve, a Z~ kW Inclusive • 250ll (dual tnu a 

qulnh•nta•) ~e:r'"'• o rr.lor Valor de Rafertncla, 

6,1,,- E:st.ÇIIIII dlt•pot4ncla compresf'dlda entra !5 loW, 

axclua!va, a 50· lcW, lncluaiYe. SOOO (cinco 

mil) v.a:~~:aa o rn~~lo_ .. _ Valor d11 R11tartncilJ 

6.1.7 • Eltsçll•• dD. p~tlncla •.up.rlo.r • Sb lcW iooo 
(late mil) YUc:• o m~~lor Valor da'RerorOncla; 

ESl~S bE: RIIDICOirusJIO ~ ó.! ~IA MXl..I..Jill'. _,.. 

6.1.,8 • E1t1çll111 clalae '"C• - tOb (co;m) va:re1 o rr.lor 

Valor da RafarOnch; 

,,,,, E•taçc: ... s clus" "6" • 2:00 (du:~~:antn) YIZ&I 1.1 

m.tor valor de Refertq,daJ 

6.1.10 • Euaç~.,·· C'lana "~· • 500 (qulnhantu) vens o 

maior Valor de Re!arllncla; 

,,1.11 • E._uçou claua •Eapect•l," • 1000 (mil) ve:ru o 

rn.lor V• for rte Rlf11r0nclar 
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',;1.11 ~ t:Ha~Gtl ."' pot•n~h at6 :t1 liltl, n:cluchra UOO 
(mil a q~lnhanua) yez•• o n.lor Yalo~ da R.ef!, 

r,nelal 

,.t.U • t:ua;D•• da poUncla c""'9uandl•h antrl Z tNI• 
lnclu•lva a 10 r..w, aliCeluah-,.: • t"OO (duas mil a· 
"ulnhantu) vuaa a rmlor Valor d., ~farllllnci•J 

l.t.U • t:úa;ll•• da potllllftcla' c~uandida entra 10 IIW, 
Inclua na • tS ltW1 u:clut\va • SOOO (c::lnea mil) 
yu;a o ftlelor Val~r d;R•farln•;:i",IJ 

&.1.14 • l:lt•çD .. da pot6ncla lflu•l ou aupartor I 2S kW 

.. 7S00 ( .. ta rnll ·a qull\hanU,•) vu:n o ,..lor 

'·' .. ~valou,,' aaUbalacld<u na .,.nclo(lada Portaria toe 
l1,/IS, raru•llm·•• a ,cada nava c::anceaalo ou pumhalco; 
pratandlda, çont.lduada, lnlad.-nat"Jta, .• O valar da~ 

hrlncla, a ur canalderad~ para" cUculo, • o vlganta 
na daU cl'a publl~açlo do Edital, 

l - A CEM::NSlf',JÇ10 IX OISPCN!Dit.lt:lo'la. OE ~ FII,WCEIAOS fO.. 

ClERo( &m FE·n.-. 0'- sta.JINTE: ~ 

7~1 ·-No c:a•o da'ant!dad'a ainda ftiO axat:utanto do .. rvleo. da 

ndlodlfualo· 

1.1.1 • ~~~;uando o capital loeial d• antldado for loual 

ow aupatlor ao vaÍor do capital rtolntmo DICIOJido. 

para o ......,raandl....,nto • ••tlv11' total.,...nte 1!!. 
tegnllz•do oU pravlna, no• at~:~a conUitutJ. 

'toa; • lrotagullzaçiO atlf 1 creu do entrada ...., 

funetonwnontet da utaçl.o;u 

7.1.1·1 _.Prova <la depohlto, em banco- ou Gutrl 

lnatltulçlo flnaneel,n, da, no mlnJ. 
fi'IO, Sll'lt, (c:Jnqo,jettu. por ~enio) do Y,! 

lar C:Dfnspondante ao capital e:o;tgldo 

para o ICT'f>tac:nd!CTIOnt.o. 

OBSERV.rçlroz So a ontldade putlc.lpar da me, la da 

un Edital dayarlf, plrl cada "\> d~Jio•o; aproa•!!. 
tar, 116m dO dep61lto da,~mto (elnqu~nta por, 
cento) do c:aplta\ 0 'daclaraçlo do ecnpreml1ao da 

relll1a;'1o da • ..,.rito do capital aoc:JD! de rr.la 

e valor do c:aplt1.1 m!nlmo axlgldo pen ceda o,m 

doa .. r.,.lço• prétandldOI (modalo IV)I 

1.1.2 - Q\nnda o capital nclll .for 'Jnhrlor 111 ~lpiUI 
mlnlr<Ü ll<lgldO p111r'a o ..-prt:~ondlrnc.nto ou for 

~ oü oueerlor, m~'•_n_sco catiVar totalmente 

'nlagr•lludo, nem pravl•tli · tnt~gtalll!,. 

çlo ati! a dat4 do lnfcta do fut~clan.,..nto da 

11taçllDI 

1.,.2,1 Prova 'da ~cp6,11to, em b1nc:o f:!U ~ 
lnltihJiçJo rinanc:elr1, d1, na m!nJ. 

mD, ~tl'lo (ctnqüenu p•a centol do ~.! 

IDr corrupondantl ao c•pltal •~lgtcto 

par• o IIIT"ptllndlmento;. 

7.'1.:Zo2 • Octron•traçlo d1 dllpOt!lbill,dade da 

ct,dltf. blnc:•rto au da garantia de 

Un•nc:hrn~nto, .t1ltl 1\ravól dlt doe~ 

n-&nla• fornltcldo• pai•• tnatltulçoo• 

pr6prla• ou do flnanclarnc.nto conc:•dJ. 
dO' polo hbrlcanla dco• aqulp.,..ntoo, 

da fomo. o c~lotor o valor dco caPl. 

tal monclonodo no oublt.., ontor!Õr, 

\ 

aU et tntl_r, no tnfnlmo, o tohl do 
capital oxl9ida plrl o ....,nantfl,...!! ... 

7 ., No c no da antld1d10 "'-<!ICUt•nta do 11rvlco da r•dl<>dl ru. .....,_ 
l,:t,l • Quondo. 11 capitel aoclal total,....nta lntagr•llz_! 

ofo for .!..i!!!! ou ~ \ 1on-. doa YD!ora• fl 
Jtalfo• na Porur la r-c no l11.JiS, pau ceda un do' 

oaui sorvlço, ecr,teld• da "caua'nt!o l><iVIdl paro 

fi no~o ~r.aondlmanto. o antldada Uce honta 

cta damonatuç•co o;ta dl•ponlbilldode do 1'1CI.Ino• 

llnonc:alt·oo. · 

·7.2.2.• Quondo o capital 1Dc:lal for ~-•• cDDIUl 

"'lnlmo IXI9ido poro o ...-.,roandlmento t .. ocolhor, 

1m1 du apçC.~• obolxo lndlc:adu)l 

fiRihEIRAz el prov" do dapóslto, .., banco 01.1 am 

outr• lnottt ... tç-lo.nnanc:alra, do. 
nO.mrnl~m '0% (elnqüanta- por c•!!. 
to) 1!1'0' volor c:orreopondanh do C!,. 

- pi UI 1xl9ldo. para no~ro .-rf!f'nndJ. 

-n-toJ 

b) minuU 1h olterÍIIÇIIO de>1 atOl COO!" 

tltutt:fto por• olevoçlo 4o eapttal 

oocl•l• a oor atnll:ntododllmolo o 

"'llOt- neco1ol.riD pl'r-1 o novo. a:!! 
pr••ndlmento 0 na qual c:on•t• qua a 

au~t•lntaqrolll:eçla total ••r• af!. 
tl~r•o:r• 1tlf a d1ta pt'Ovitta pUa a 

entt-ode em fuoc:lon..,.,.,nlo da o•t.!. 

Ç:IOI 

!ó'E.a..N».r o) proll'l da dop6olto • .-n b•nco 01.1 9:!:!,_ 

UD lnltltulçlo flnooc:alt1 0 d~t, no 

Jnfrtlmo, 5a.4t (clnqüanta por c~tnto) 

da "olor coru•pondont• ao capital 

axlgldo pauo a novo IIIJllroln•:Hmct,!!. 

·~I 
Ir) d...,.;~natra.;lo do dlsponlbllldlde da 

crlfctl to t>anc•r lo o~ de garant lo da 

flnancl.,..nto, feita ah•"'' da 

4ocu:nentoo fo~n•cldco~ pela• ln•t! 

tulçboa pr6prlu ou do Hnatlcl!. 

-nta cot~c:odlde> pelo 'rebrlcante 

dOI OCjUip ..... ntol, dO f~rn- D C"!!! 
plotar o valor de> capltol ..-encion.!. 

do no •ubuem· ont•rlor, ou otl!! 

1Jl1', no mlnlrna., o total áo copito! 

axlgldo poro o 111'91'DOI'Idlm:ntOJ 

7.) • $ando • proponento ..-na fund.açlo, e><;acutante d11 ••rvlço 

do radl~;~difullo au n:lo, • c:~roveçlo doa ucuuo• p~ 

dor• ••r 'taHe ·da """' da o ugulnt1n rr.nelrall 

fRihEIRAr a) prova de dop6alto 0 -banca CIU outra ln.!. 
tltuiÇico flnoncalra do 0 no mlnlmo '11% 
(c-lnqüenu por can.to) do valor cor.rup'on 

lliente 10 caplta.l a•l'!lldo_para • ~uon"d! 
ll'ento, •·· 

b) damon1tr•çlo il~dllpOnlbllldoda do crllt'"<rft'lr 

banc,rlo ou do garanti• do flnancl....,..l'lto, 

hlta •trovoh d• doc..,.nLe>a fornoc:ldOI P.! 

lu lnÚitulçllu pr4prlel ou de flnonel!_ 

m!lnto concedido pelo tobrlcanto do• equ!. 

pamc:-ntdl, ou atrav41 de outro• n-.lo• quo 

d11m11n1trarrl a c~tcmontlçlo dco Valor total 

do ~apitai lltlqldo puo o fiÍT9rocndlmento. 
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11X2Jo.011.1 !Jro•• da d•p411te, ..nltanco tu ovtr• ,(11.!, 

tltulç•o ""'"c•ln, do total do ••lo~ 
aounpond•r.U ao capital a><lt~ldo pua .a 

~roandl,..nto. 

7~& • O. flnlncl.,...ntol totn•Oa hbrh:ancoa doe Gq_ulplti'Wntol 
•u .cem attab•lac.lr...ntot da cr•dltv naclot~tll n&a pod.! 

tlo ;ar contntadOI POf p,a~o tupu·lor I 10 (dU:) I'AOII 

,_, • A antldtdl davu• •Pt•ul!tu, .., c~ .. mentaçlo l tua 
,ropottl, O quadrO (AniXO V), pll'l' IIII flnl da.& aJ(n•al 

a, lo, c, d, a, o f dG i 10 do ertltiO U, do fW9u"1 ... nto 

-;.,-s.;.,.,;o,-d• ,;dlodlfu•*•• c~ • rod,çiO qua lt•• fui 
,fada p110 O.crato nl tt.l)7 0 d1 :Z:J d• outubro d• 1ti:J, 

' . ,..,.,.....,. 
,,,,. Pu• ahlto ofo prl'anchllnllrlto do• li:.n'a 7 a I . d~;~ Ãnoxo 

y, contlo~ta do lt- anurlor, 1 proponanu "'""'' •I.! 
•orar tau• ;rogr-• adur:atJ ~o•, ar t h ti e o•, r:vltvrala 
.... lnfarm.t).voa, ,e~ o~•!rvlncla aaa prl,netploa enunel.! 

41111 ,na art"fga ti1 da Caflatl tulçlo. 

tO '• OISPOSII;O:S FlN'I$ 

10,1 • Oa doc:...,-wnto'a davnlo ••r apruantadoa, prafe~etic:la.!. 

menh, em arl.gln••• leghala rac:ulhda a !•pro,dvçlo 
fot-a•t•tiiC'a duda qt~c·•• IC'!Iplas •aJam autantlt:adaa 1 

legt••l•l 

10,Z • A aca!Uçlo daa propo1h1 nlo lt1$11carll fte abl'l')ltD 
rladada da outorga, padando o Edital aer cant:elado 

por 'tntn'•~•'e da A<tnln'tatraçl.o, .""'diante ata do Mini.! 
tro d"'CCII'I'IInlçaÇIIaa nu tanTICta do attlgo 1Z do R~g.!!_ 

tvl ... nto doa Ser... Iço• da' Radlodlfualo, sem· que 
Pr!'poMnta, unham dlralto • qualquar r•c-IIITIIIçlo ou. 
lnd'aniJ"'ero:•o. 

10.3 .. Conatateda falta ov lncorraçlo 111 doeln1C'I1taçlo que 

aC~anh• 1 prqpoua, a OENTEL pr;t,dere .cant:odar, tn'l P'.! 
10 de etf 1S dia~ t proponenu para auprl·l•. 

10.,.1 • t<Ga CaUdoa do Jmu:onu, Acra, 'P•r•, Rorid! 
1111!1 0 hnap' I Rara!,.,., a IXCIÇIO di 1(1&1 C!, 

pÜ:.ah 0 o pra1o podar• '''·da atlf, JO di::·, • 
ariUrlo da CE:NTEl., 

10,4 · .. O l<oflnhtro de Eatado du CG'TUnlclioçiSaa podar• autor I 
zer a Juntada da dã(..,.,u.si·;a proceuo cf•• Propona: 
o\ea 1 daterm\ner aeu. reestudo. -

1D.S ~O Mlnlttre da Eat•do 1111 Comunlcaçaea raaerva-aa • h 
cuidada ch1 1 ••rlflcede ; convanUncle 1 0 hev1ndo po; 

elbllldeda tfc:n.tca, Diltorga~ pf.~lnlo e m.~• da ~. -· 
proponenta denu• •• que aundarern la pr•••ntu eond! 
~aios: 

l\t:OJ:.•Q:JtUS DE COKl!JilCI.ÇAO LTDA 
~ 

OOift'RA'rO IOC:IJU,, 

AJtDltM) COlfÇAI.VJ:S D& usmor:, tatesUei:-o', ca .. do, .r.a:.e,nc!c! 
ro, z-••idento • ~o.iciliado n• Rua Keroehal . :rloriano no 
!41 ~ CorOIUindel-MC, 'i~enti~ad• no 107.,27-DFSP/DP' • CPP 
nlil" 0".$33.<1211-531 MA!tCI!LO MACHADO, J;oreail•iro, c:as•~o, 

N~l.:oo, red4•n- 1 doaieil.l.a.4<'_ na ~~~· Antõn~o Cu·loa no 
1St .. Coroundel-KC~ id•ntid•d• no K-l.Gll.,7S·SSJ>/JIIC' • 
CJ>r rtO 05f,Q0,,7U-4fr .lOli.O I'IA'r.I$TIIo fSI(y.'.\ N!:VES. bredle! 
zo~ eaeaclo1 Sngenh .. iZ'O A\l'Z'ÕnCliO, te•ldent• c do:aicUiedo 
na SOS 301 - Bloeo •.I• - apt<l' 61J - IJ.rasill•-or, 1dent1d,!c 
de n<l' 17,.Gl0-S.SP/OF e C'J>F nO 00D,7U.O:U-5Jt 1 LSII.A. DZ 

FATIMA SILVEIRA ~OE, btaa.t.lel:r:a 1 eaaeda, runt:ioni:ria 

P!:ibliea, :ras14ante a do.lcillad;t; na "Q.II. Ma:rechd rlotiano 
no 547 - Coroe~~~ndel-)jG, idontidade n1192D,6•U•SSP/fiG o OF 

no 77D.tst.t21Í-S3, pelo pra.sante inat~:uacnto partieu.lru: 
~. co:i't.rat.o 1oe:Lal, coz:~stltucr• WIIA $oc:'iadade po:r Cota• 4o 
acr.sponaabilidade Lla.ltada, vJ.u,ndo e,.;plor'&C' auvico de r'.!, 
4iodifulio, que •• l:l!il'll'.i. pela legJ.alaçio IIII' vi9or, aOb 
u cliuaulu a coadlçÕCia aeguintia, 

ClAcSIJI.II. X ~ .A Sociedade g:ir•ri .•ob a deno:ainaçiio s2 
eial de ltEO:t Cl!tu.l:l, D~ COKtrnrCA~O LT'DA. 

e t.•:rl c:~ pJ'incipal objet.ivo a ine.tala<:,õio e ••ecuçiio ~e 
aenlçoa d• :radioo!it'uelo aono:ra, 4• aoae 11 !m.S'Jena fTY) 1 
41111.1'11lAv:Lsio J>Or': Aeai.Jiatu:ra ~ TVA, '.11.11.111 ae:r:vJ.çoa afln• ou 
cor:relatoa, ta!e c:o.o •.•rvieo eapc:eial de Múait:a furu::12 
aal, rep~~Uc-ic:> 011 rauenallli•a.io 4e eona, ou ainai.. ele 

aoa• a ~91na ele :r:adiodifua.ih:., aoapr• cata finalidade• 
educat.ivaa, eult.u.rlis e illfoi'JII&tivaa, clvicae • pat:a:ióti 
c;1, ~.coMO expio:r:açii.o de c:onc11aaio ou, pc:n<J.ssio, neat~ 
ou - 'out.:r.a• loeali.dadaa, tudo:> de acoz-do coa. a le9ial .. çii.o 
lape:cU'iea .1:e9adora do- aãrviçc> do aa.~;Viço. 

CLlus~ .I.I - A aa.U aeC'á na llua Ant;&nio C•rloa, 154 -

C!ÕZ'Ollolllldel-KG; podendo; a critirio d• s2 
cioa.,que rppulelltllllllo 2/3 (doia tl.ll'çoaJ do capital liC!<:'ial 

• •d.iant.e privia autor. izao;io doa ~:r: e a PGbUcoa cpnc~ 
o!IIP.tee, 1n•t.alall', aa.n~11:r • extingv.ir filiais, aucu.x:a11• e 
aginci••. •• qUalquer pa.rt.e do taZ':rit.ório n~:Loz:~al, ra,ape.!, 
'tac.!aa •• pz'il&i;C'iCÕI:a 1o9aie, podonoto, paz-e tento, facar 
os 4cu~:t:aquea oto capital social z:~acoaai>:ioa.' ~ 

fie• elait:o collo exc:lua.lio do qualqua:r: o;~ut:ro, eaja qu.al .. toC' 
o oto.icllio da• paC't.ea, po:r: ~M.b especial ou privi~agiado 
que aoje, pua eonbeeo>: • 4ee.idiC' ·~ pr'llllciC'll' inat&ncia 

_ _., qu.eat&oa ju41c.1ais ~~~ lha to~:ara pl'Opoat.as con. fund!. 

.. aio noll't.~ cont~:ato eoçial. 

OJ,usut-A IV - O p:res.o de duracio .da Soeioda41111 i por t.Ct!! 
RO :Lndlltenainacto, pode!Kio aste ••.: diaao,! 

wida a qualqueÍ' ·ôipoea pelo can1enti11101aio .So a&:ioe qua 1',!. 

PJ"eeenti.:~ • .. s.oria do -capital soc:ial; ctl,.s.:r:vado-se, q:uan 
~ da aua disao.lucio, .,.. pr•eait:oa da l•9ialacio eaPec~f'J.. --
~Stn.A V - .. diss.,luo;io aado!JiVel, oa cócioa que :t'.!. 

preaen't- i aaio.tia elo c:'o~~pit.ai. :tOeial, J.~ 
4ie•~:l.,, .tlent.ll'e oe cotietaa,, aque:l'e que iZ'i. cuida~; da 11, 

qd.daç•o da .soc:iedade. 

· Ct.J(osuLA VI .. lla aiçloa cUverg'ência a4minlet.ratlve, •• 

dü.oidU eoei..ab •erio 4~C'.1a~icl.llls u:t:rajudJ,. 
ob!.en.t:e por lZ'hitroa om; aúmo~:o !.par~ lQuvo~~do• peloa •.2 
eio~t, 

~usu-~ VII. - alo •'!I diaeolve a 'Soe:Leded•, nca antzazi 

- liq<~idecio C1D !=••o de -.otte, ret:LI'.!, 
"-• iallncia, ineolyinc:ia, interdição, inc:apacidac.!e def'! 
altiva ou inabÚÜ:açio do qualquer 4oa aÓC:!C~a, d:.V.n4o oc 
a6c1oc re .. neaeantee procedo~;', a l.tlll balanço 9ersl n• soei,!. 
o!lede no.pr.u:o 4• iD (aeaeant.J di•.• da data do avento, • 
01 bevaroa apuC'adoa ae;rio pa'jloa ao eõn.ju9e aupCrstite ou 

ao ba:rdairo 4o -.6c-io f•l•e.ido, ou ao aocio que •e :r:etfrar 
011 aoa rapreeent.antea laqais de~ a&:io que' fOZ' declef:ado 
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fal16o~ 1Juolv•ntt1, 1ntnr~tto, ineapa1: ou lnabiUtadq, coa 

fo~ •d• &<.Uant• ind1eado. 

Cl.AUSIJt.S vtn ~ O capital aocial inicial ~•rl 4• MCaf •• 
3.000,00 [t..:<i• 11111 Cõ"~UZ&cloa no11oal, r.t, 

prti&IEII\tlldO pc>r 3.000 (Uiôa •11) 'cotatl dG riCzf 1,00 (hwt. 

erUli"Ado novol cad& wu., t'ic•ndo •••lm coJ14t.ltuio:lo o qll.!, 

dJ:o aociet.id.o1 

COTTS'!'AS ~ 

1; ARENDO G_ONÇJ\.LYES I>E R&SI;NOE ••••• 1.500,00 
2. KARC&LO HACIIA.DÕ •• ••• ••••••• ,, •• . 7SO,OO 
l • .:70"0 JI ... TlS'l'A FROTA NEVES,,, ••• •• 450,00 

C. ;s~~ ~CLF~::~~-~~:;:!~.~=~~~~ J.àg~;gg 
1.500,00 

750,00 
<CSO,OO 

d~ 

CLAUSULA IX - A &Ubac.:içio • 1ntegraUuu;io do capital 

•ocbl d•r-••-i e. II\Octda Col:'rent.• nao;lo
~~&1,. 4• '1Jeg1>int.o !orm.IU 

aJ - 50\ ,(c:l.n.:;ttenta po1;' _cento) do c::apital 

IIOC1al, ou ••:1•· wczs t.soo.oo (hwa. 
aU e qu.lnhen.tas c:nzadaa novos! , 

aw da asdnatuZ"a do P~"•••nta instZ'.2. 
-nt-01 e, 

b) • os I'IIISt&ntoa 50\ (c:!lliiJil.lllnta poZ" c:e!!. 
t.o}, quo !ntoqZ"alh:ad.o o capital •2 
c!a1, no pn.zo do l SO • (cento o oito=!!, 

ta) •!!•a a contar da data da public:!, 
cio, no Diário Oficial 4a ont.io, do 
ato doa Poder•• Pl1blic:os . conc:odent.aa 
que atZ"ibua 1 Socio&ada c:oncessi.o ou 
pel:'lllliaato de aoZ"viço de :cadio<lU:uaio. 

CLAusbLA X ..:. A :caaponaabilidade do-a aóc:ioa, ncr:a tonoo.a 
4o .:~:t.. 20!!!!!!!! do Dlllc::reeo ao 3.701, de 

!O de janoiZ'o de int, • litdt.aola i b.portiDCh ... ot.&l do· 
~pltal aoeial. 

~tll.A XX ._ As cotaa rePZ'••~nt.ativaa do capital aS!: 
c:ial aio inalionivoia e incaueioMvei•• 

d.lr.ta ou LtldiZ"at.ali'Cnt.a, a ••t.r.r.nv'eiros ou a po~aO.a :I~!. 
. dicas~ daP,.ruiando ql.l&lquot: alt.eiaçio cont.rat.\J&l., aaaia c2 
.a qualqu•Z" trar>at'oz:oõncia ,da cot.aa, do privia .autbriz.!. 
çio do KlnlatiZ"lo das CGa~.~nlc:açõea. 

CLAUSULA XII - 1\a cota.a - qu• aa .divido o. c:apíta.l •.2 
ci&l aio 'noainatlv&a e indlvialvoia, • 

P.z:oa· cada t111111 delaa • sceJ.edade :raconheca I.JI'I!n&a lll& único 
p:cop:clo~r!O. 

CLAUSUlJI. XIII - A pZ'OpZ"iedada da blp:resa i pl:ivstlva do 

bz:aall~J.roa natos ou nat.urslizadoa hi 
aai11 de 10 (daz) anoa, aos quais cabari a Z"aapons•bllid.!, 
da por aua adlú.niatz:açlo o ori'!'Qt.<lçio intalectual. 

Cl.AUSUI.A XIV - Esta Sociedado, obaarvados o.a cJ""itirioa 

do nocassidada, J.'nter•••• ou e<:~nvanii,!!. 

cJ.a pr&pria, ou para dar CW11pr.banto i detenoinaçiio a~JU~n.!. 
da doa l'od.e:res I'Úblicoa Concadant.es, poderi, ap6a a conv2 
~açlo do que t..r;'a:u, a Cláusula xx:uu, a por doli.beraç.i.o de 
a6c:loa que t:apreaontar. a •aio:ria do capital aoeiaJ., t;:Z"&Il.!, 
t'o:raar-aa - outro tlpo da aoo;iadade, &doquado ·& axacuçio 
de aorviço da Z'&diodifuaio. 

CLI.usut.A XV -· Oa adatinlat.:ral).or.aa da !:ntidada .aedio bl;".!, 

aiJe:t:ros natoa ou nat~;~Z"alh:a4oa tai. -i• 
da 10 (das) arto.a 1 p~;OV"ada ·eaza ~ndicio, e a lnv••t.id1U'a · 
J>oa caz:goa •-nto pôdGri oc:O!;"Z'It~ após havaz:oam aido .apr2 
Y&doa pdo M1nlatirio da& CO.uzdc:aclias. 

a.Aoatn.A XV.I - O quad:ro da .funçion'z:ioa da Zntldac:lo •• 
~1. for-do pret'ora:\t• .. •ht.e da bu,aua! 

~:o., ou. conatlt.uido, pelo II'Onoa, da 2/3 (do.h to.:-cosJ da 
trab.lhadoz:oaa nacJ.onaia, 

a.AvsuLA X\'U - Para os C&l:'go• da redatoz:oas, lVeut,:.raa 

a •ncart'e'l&dos daS inat.&laç&.a •.t•t..:-,! 
eaa, ac.anu· sarlo adralt.idos bras1lt•iroa, na condlç.lo pr_!. 
Yiat&. na Cl;.usula XIII 4aata instrU~~H~nto. 

CLAUSULA XVIII - A Entidade 11eri ad~t~inistud:a por 
IB&ls da sou:a c:otistaa, sob a dcncndn,! 

çiio qua lhe' couber, quando iruUc:sdos, elaitos a damiss! 

vaia por daUb.o:raçio da sôeios que ro:p~;esan.t.a• a •al.oria 
o!o capital fOC:ial, observado o disposto I'IA&Cliuauh:a XIII 

e XV d•ato J.nst.rWMinto, aoa quais c0111pet•• .!.!!: ~ ou 
cal!la w. de l!!t!: .!.!• o uso da dCII'IOII\lnae.io social e a repr! 
&enr.açio atJ.v& ou paaaiva, judichll ou extz:oajudicial d• 
.Soeied&do, f. olea c:abando, quar.do n11 ~;epz:oaaetn.taeio !e'lol, 
as atribuie3oa • oa poderes que ~ lei confere aos diri9e!!. 
t&os'da soeit.dadea poz:o Cotaa de Rco;.ponsabUidade LimiUd.:t, 

• na .da garantir o t'unciona~~~ento >ia l!:mp,!:'(laa,. 

Cot.iat.a AREMDO GONÇ,ALVES l)E RESENDE, ,u:imido de praat.ar 

ca~io de qual {Uar aapâcie •• gan.n.tia da &na vestio. 

CLAusuLA XX - O Sôeio-Gen:nto, depoh de ouvido o l'ode:r 
1'6bllco Conc:edonto, poder i., e11. n- d~ Sg 

Ciedade, noaaar pZ'OC:UZ"adores p .. ra a pritic:a 4e atas dto 9• 

~~~~\a, t:eatio administr .. ti.va e .orientaçio ,i.ot.elactva·l-:
-dianta inat.r-to pl1b%ico ou p,.~;t.J.çular qua defina os 
teapac:tivos podez:ea, c~jo• -nd&toa, çom pn.zo ode ~urac-io 
4at.eninado, serio ou.to:r'J&dos e:Kcluaiv-enta a brasiia.!, 

ros fl&toa ou nat.urali.zadoa h' aai.a .de 10 (dazrl •nozr, PI:'!!: 
v.csa aaaa condição, 

CLI.oS:ULA XXX • t &:KPZ'••••-nt.o proibi.do aci dld.ogc:~nt.a, 

aoa procuradot'e& nDIM'adoa paz-a 9a~;l:r • 
adalaiat.rfoli a &ltidada e aos deRt&ia sóeiolll!• utilizar--a• 
4& diHIOIIlinaçio. aoclal e~ Jio96éiois ou doeument.oa da qu.a}, 
quer natureza,. alheio• · aoa tina aoe1aia 1 aaaJ.a co.o •?"
DOMe da' ~J.cd&da, praataz:o fianeaa, C<IUç3azr, av&la c:t\1 •!!o 
doaaoa de f:avor, ainda que dalea ni.o rasultea obriogaç6ea 
para • $oc:iedada ou ~nh- .,.,. riaco o sou patriaÕAiq. 

.:L10SULA XXI% - l'&J:'& quo tanh.aa valoz:, aez:io aa.p~;e &.! 
•!nados p:~lo dl~lo;rente o.a -ntratoa a 

doe-entoa qua ! .. pliquem. re•ponaabilldade •oc:ial, axcllt.U!; 
do& •qualaa ral•t.ivos l aquiaJ.eio, "lienaçio ou oneraçKo 
de bana do atlvo imobUJ.z:ados i conee .. io de avai•• ~i"!!, 

e••• oaucões, bêal c01n0 1 cont.rat.aeio de empz:oistiZK>a dc:~ 

quaiquar natuz:oeza ara nOS!'t da Soe1edAde. seja c:oa.o .. utu&!!. 
te, a<tja c:OQO !Wtuirias • à no.eaçio· de procu.radoz:o<e~a pu:.a 
~Jerlr 111 adalia'liatr&:r a ElapZ"eaa, 4'11.111 deve:ri.o aar ssain;:utos 

palo princip.&l di:riqent.a • ""r a&c:loa que rep.t"eaentem. 
-ioda do capL~l soe4!l. 

cil.usut.A XXUI _ • A titulo da .2!.2 labOro, o cU:riogllr>t• P2 

dar.l retirar ..,.m;:almanto imporl:inc:ia 
lixa,, c:onvenelõn&da entz:oo os cat.iatas, para Vi<oer nlllll -=!. 
torainado padodo, de pz:oa.f'erêncf.., c:oincidcnte C:CN!I o anc:e,E: 
:r ... nto do e:K&"E"c!c:io social, • qual, nio sendo -infe:rior ac. 
Piao lfae.fon.al de Sali.rioa, nto ului!pa•~· oa U.slites d« 

· aiat.e.dUc:a 4& laghl,;,çio e•'ll'igor., aendo o pZ"odut.o bzvto 
oac:r1tural ci_,,,h l<><;~o eon~idar~:ado. paZ"~ t.Qdos os t'ins, c.2 
.a encargo o90rao;:!on&l c1a. bp:reaa a, COMO tal. d~~;~duttY•l 

h ncol~a bru~a. 
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cz.I.USt:ri.A· niV - Aa cot.aa alo Uvrc111ont.• ti'O.I'I•t•z:haia 
•ntr~ oa cotlataa, doad• "l\1• ha~& aut.2 

.rhacio p:r;ivia elo .K1nh.~.il'10 daa co~aunic&çõea. 

ti o COftll"ti-nto da aócioa que ceptouontlllll 11111!& da .. t.!. 
Mo do eo~.pital aocial • obticla prolivia autorh:aciio do Mini,! 

tido h. a co.unicacõea, 

CL'-O:!IUU.. XXVl - Oc:orr~ndo a hipÕtc:aa pravhta na cliuau1a1 
llAtll'ior,, oa cedan.tea d-evorio noti.l:icar, por eacritd, 1 
Sochdada, cllacrlldnanllo preço, foJ:'- a PUll~o da Pll91..0!!. 

to p.1>:a <zl.tll aaja axetcddo, o~ nio, entra oa d'l!ll4ia coti,! 
taa, o dlrait.O de prafe~:ênch., dentro do Pl'&zo de 60 {ao!. 

aant&J diaa a eontn• do reccb1-nto da notl:ric:açio. pa.:'• 
aqu:i~ic.lo daa cotaa, aompl't.t 11op6a a autori:r.;~,clóo privia do 
.Kinhtórlo daa COIILUnicaçõea. 

CI.Ati:WLA xxvii - llo c••o da -rt• <!lo •<kio~ terá o eiS_!!. 

ju'lo .up.i:uUtc ou o h.ez-dciro a tacul 

4ad~ de opt•r ent~1 

ai - a llU<I pattic:ipllçio na •oc:ledade. o que 
ocotr~J:ii docde que·~ par• t•nto, obt!. 
Ilha " · aprov.,çlo de sôeio• qua rcpr,! 
•ente• & ..,J.oz-.la do e;apit"l •oc:i&l • 
• pz-évl• &uto:d.z-açio do• Podc~:es Pi'! 
blieo• COILC.dlll!'teCJ OU0 

bl -: o z-cc:ebiAonto do eapitAl e d.e...ai• h.!, 

y,ua• dq aõcio t&lec:ido, modJ.antc a 
cea1io da a c:o_ta• ,, .S. aCordo COIOI 
termoa da Cl.ilJ.:JUliL vzr, coltlbin"dA c:oa. 

a Cl,uaula XXIV deste inatJ::u111ento, C:O.!!. 

dicio esta, ün.ic:• ap~iclvel, C:lltLO por 
.otlvo qu~:~lquer, nio poaaa in.qr .... ior 

fta Soc:1Gdade. 

Cl.AUSULA XXVIII ~ OCorrendo a hipÕtosc prevista na 1!. 

ta• • oa bav•r•• do aão::io talocido aario PIJ'lCIS ao o::5n:l"'9• 
lupirftito, ou •o berdllli:~:o, ea 12(do••l pn·staçõaa 191.1-.i::ll, 
-naai• ~ cu~euiváa acroac:id;n do juro• de 12t (dozo por 
eentol ao :..no, aendo • primeira 30 (tz:intal diu apóa a 
•pn:•ent•çio i Soe:Lodade de autori:J.t:Çio judicial que pe.!;. 

aitc to~ll:z•r in.te!t".III!Lon.te a operacio, inclusiva jiULt.o 
i. z:apar'tiçio eo~~ope.tante. 

ct.AI:lSULA XXIX - o c:õnjuge sobrevivo ou o he~:deiro not.! 
. t.iccrá, por asc:rÚ.o, l Sociedade, no d!. 

cori-e.t:" doa 30 (trinta] dias da abe:rtuz:a de auc:es•.êiQ se ds
•ejc ou Mo paxtle:l.p;u:· d.& Sociedade. Ati que •e uJ d.IIICL no 
p:roc:es•o de lnvent.iirio a partilha dos bens i;JCJ.lxa~~. pelo 

:!!!. ~. :l.neUIIbiri ao in.'ll'antcri.•nt• para f~l!:o* oa tina 
legai,.., • repre•cntaçio at.iva a paa•lva do• intere•aadoa 
perante ~ Soci~de 1 JHdianta a autc:u:'iz•çio doa PO<lcz:ea 
Piiblico• C:onc:cdantc•. 

CLA.CIStJt.A XXX ~ O Yalor d111.1. c:ouoa • lucro•, be. ecxao 
quaiaquer o1.1t.ro• crãcU.t.o~ do a6c:io ret.! 

rante, falido, in:aolventa, · int.ez:4ito, incapaz ou inabil! 

tado, • qua nio t:etnh.am vetn.c:.f.Wientoa pri-.Uxadoa 1 :aorio P!: 
g:o• .,. 12 (4oza) pre•taçõcs i9ua1s, -nsaill a &uc:eaaivaa, 
ll<:r,:ac:idlls doa jucoa de 12\ [doze pcn: c:olllt.ol ao ano. Era 

qualquer eaao, nio lf• eo.oputcrll.o, ~ra·e:teito de taic h.!. 

ve~a, •• iaportinc:ic:a <!eat.inadaa ao Fundo do Depl:"ec:iaçio 
611 .O..Ortlzaçio: 

cr..All$tJ1Jio . XXXI ~ Exc::ettucdc a bip6tese de auc:eaaio· her•d! 

tlr.ia, nlo ••ri pe-r;attid.;. •a tnn.at~rea 
ci• b c:on«••io ou pentl.•aio, ante• da d~orrido o pr,&zo 

previsto> DO -.n .. 11 do Cec:rat.o no 52.7t!S/4il, ca. a rad.t. 
cio' que lh.a foi dada pelo Oec:r•t.o no tl.an, de 25.1o.•s~ 
~bliccclo no Dilrio O~lcicl .S. onilo do ..:t •llb••9tlen.te. 

et.AUSUIJ.. XXXU N A& <;ac:iJIÕCLil q\:Le iapl.iqu- altercçlo 
daato contrato aoeia.l rasultlllli de "2 

toa repr•••ntando. a .aioz:ia do gapital aàcicl. 

cLAUStn..\ XXXIII. ~ Para aa dac:i•a.oa de que trata a cU.!_ 
aula antar:Lor • tar-co~l a c:onvoeac::io 

do• .i6cio•, q~Wr ..,,U&nta c:az-ta COM aviso de z:aeabi..nto, 
qu•r: por edital publicado por du•• vazes ao DUirlo Ot.! 
eial ou po:.: du.a.l vezes· aa jornal de q:~:ando eircu.lcclo, 

contendo, •lti• do locrLl, a 4•ta • • hora de ae~aio1 a i_!!. 
~iccçio de aatiri• que ••ri ,ut-et.ida à dalibcracio do• 
•óeio•, ceorçanhada de p:.:óvi• • auc:int.• cxposicio de aa't.j_ 

vo• • 

c:Wi.iJSUt.A XXXIV - A ceda c:ot.a eoz:raspor~da UM vot.o n"• d.t. 
c110.• c:oletivaa. 

cs.ADSULA XXXV - O lnatnman.to da altfl:'acio c:ontr•tu.al. 

cio•. que represan
1
t.•a • •Ãiorh: do c:apit~l •oeial, o hav•!l 

do 'aócio divarqante ou auaente, conatar": do inatr~mcnto 

,s., alt.er&çio •••• c:ircuaatincia, par.c etoito 'de arquiv.!. 

.onto no õrqio público compette~=ota e r;•••alvc ~· d.iz-e::Lto• 
~ interel!•ado•. 

a;..Acsuu, XXXVI • o sócio qu111 t~io c:onC<)rdar coa. "qu.,lqu.er: 

altor11.çio f'clt.&. n.est,_ ina~rum,nto, -e 
dianto delibero~~.<;io de s6cio• que repreaentl!m a IIW!ioric 4o 

·c:apital •ocilll, •anite.lltad,. 11.01 te:.:aoS .4•• cliusulas cnt!. 
rior••~ podofi optar entre c:onti.nllar na sociedade 1t0dit,! 
e~oda,. ou dela r•t.ircr--r.e. .. em qu$ *e d.issolva ll n•eio:u'l•d•, 
rec:ebsndo. llelll. capitc.l a lucros, do.-<:ontorxdd•d'l com o di.!. 
po•to ncs Çliuaul•" VII é XXX deste in.strumon:;to. 

a;..AUSOLA XXXVII - e rcc:onh<:ei6o coa sóc:!o• que repz:•••.n 
t.CL111. -a liu:t.iori&. do capitaÍ ~1al o di 

r•ito de promover~ -di•nto clteraçio c:ontratucl, • exe1!! 
aio do •Õc:lo cttlp.lldO do gJ:ave vJ.ol,acio do-. devere• •••2 
ci•tivoa. 

JO) - violaz: algua.as d•• esU.pulac5o* 4o 

con6-ato· :.oc:ial, c:o1110 •• <la Cliua~ 
1• xu, 

2ctJ - raúc.r por tri• Yazaa segu'idas, •
juatlticauv• por ••eri.t~. às ••,!. 
.&la &pÓ• a oonvoc:acio de que tr•ta 
a Cli.~ula XXXIliJ 

.to) - doc:air ola eon~iança do• deaai.a •ó
c:ioa por inaolv~ilidllde, fugc, au
ICnch, prolotu;rada ou para lWjJ&r nlo 

•llb~, perpetracio de c:r.úlo, IIIi c:o!!. 
duta, dcac:r'oi:dito~ inl.!zade C:OIII oa 
deaaia a6ciC?•, • provoc:.;..,;io de diac:.S.t 

41a ene:t• •J••• dCLainteUgi!iinc:ia . co.n 
t.i.nuada e oilt.roa fato•· anilOiOSJ 

401 - torncr-ae :i.ncap.-.z, int.er:dit.o ou lft!.. 
bilitcdoo 

50! - f&ser c:o~:~corr1ncill! dedaal i Soe:!~ ... 
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' '") - aço\r ou OICiit.h··sa ~''" tal ior'""" que 
po••• colocar- a Soeiadad• •• u.t.ll,! 
c-:.o de 1109•l1dade~ 0>1 .'~~'' poa •• i.m 
portar lrofraçio lo l•qlsbçio da r!_ 
«io<tifua~o, .;LI nio •t•ndhu:nto · ia 
ax19;nc:iaa fOI:JII.ll•d•• p.loa Pcdu·ea 
l'iblieoa Concedenteal a, 

·'J~J - o.itlr & loc:iaclada a pxlUe& da c:r.!. 
..t o\1 eorotraven.çio qua o inal;!ili ta 
par• a pritic:a do e~rcio. 

CLADSULA. XXXlX - Os havaras do aóc.Lo axcluldo aario &P.!:!. 
•radoa ar~~ balanço da qua tu.ta a cliua.!:!. 

1• YXl desta ,instrU'I'IIanto a aer-lho-lo p.r.qoa •~ 110eda co,! 
i••t.. n.eioMl, IIKU~lanta dapÕdto no l!aneo do Braail ou 

a~<; 06 I•u•hl "i••.ds igual tltor 111 .for..-, no •nvarao 
•I folhaa, o qud lido a achado o;ontcn:_, •••! 

~tarn.. a coa ae toate~:~unhaa praaanc:1aia ab.ai~>õo, P!. 

co.o for c'?nvcnienta. -- USO DA t:IEICOK.IN;>.t'AO SOCXAL 

.ct.AIJSUIJ. XL - o exon;c;:.[cio &oc:ial c::-oincidi~1 <::0111 o ano 
olvU, ao fi• do qual ••~:1 levantado o b•lai\Ço 'il•n'l da 
IIOC:ledadl!,. co.o de lei, sendo que oa lucros ou p~•fUhoa 

••r.'lio r•~~tidos ou suportados pel9a c:otiataa aa propoz: 
elo da au.aa cota.&. 

cr.Ausou XLI - o aôcio poderi ....,nifeat.a~-•e aobre o b!. 
ianco dentro de lO (t.~:inta} dia,. dÓ aau 

enc:e~:r....,nto; • o ail;ncio deatê cquiveler.ii a sue ap~OV.! 
cio. 

ct.Ausbt.A xyn - A d!atribuiçio doa lucro& s•~t f.{I.Pipra 

• all•tad• quAndo vedfiea~.-•• a n.,eessid;! 
de de a.t.llln4er a doa~••• inadiive!a ou qu:e illlpliqu&lll o 
!unc:lon.ar<~anto d.aa e"t•cõ••· 

crJ.uSVLA ltLI.II - l\ Soc:iedll.dc, por todos .0!11 aeua cot.i!. 
t.aa, se obrig.a • c;:ur.~prir ri'}"oroa.ar~~ente 

aa leia# r•IJUla-nt.o.'# not"DI&a e reeomendo~.çôes qu• lhe t'2 
r- feit:.UI pelos Po4area Pút>licos Concedentjla. 

CI.I..t1$ULA.,· XLIV - l"sra a exec:uo;i.o de serviços d• radio<!!. 
tud.o b loc:,.lid«dcta consideradou de,!:_ 

t.ro doa lia~taa da (dxa da trontoN.J:a, a ~iedada aoliel:_ 
tará do 6~:'}"io c:orqpctcnte, o ollluentUncnto pr~vio, aujeit.ll!!; 
do-so b disposlçõell da lei pertinente. 

.eLAUSCLA XLV.- oa aóéio. tom.ario c:onh~htcnto doa au:u.n 
to• a~iaia pelo .,XIIIIle dircto doa livro.; 

•rquivo: e do:uuia documentos, •emente c:oa • anuinc:ia do 

..U~iqaote e •utoriz:açio de outroa sóc:.ios. 

CLAUSULA XLVI M O inlc:io dila ativi&dea da So_c:ied.ade >1,!. 

ri a partir da data do rO!&pec:t.ivo regi.! 
t.ro deste inatrumo:!oto no Ór'l.iio C'Oillpctente. 

Cl.At!SCLA XLVII ~ os aóc:ios c:oti.itas dec:1ara111 que nio "'! 
,tio inc:ursoa "0111 c:rl,.es 1 previstos 

ie~ que irapeçUI' da a~eerc:er a u.ivid>~~dc a.orcantil. 

ct.Airsut.A XLVIII - Os casos nJ:o previstos· no · pr••t'"• 
c:ontrato aocl11l aerio resolvidos de 

ace~:do COI" os disPQsitivos l;.,'lal"s que rft<;ruiano o t'unçlo!!.!_ 

.. fito das SCicied•de~ por Cotas de lloapon.seb111d•<!.e t.bllt! 
da~ peloa qusis " Eneidade ao rS'le:r:"i a pol• le<Jhlaç.io 
que disciplina. a execuçlo dos serviços de ra.di.:>dit'u.são. 

z:, assi111, por est.are~~~ justo:~< • contratedos, 
da !C'~um sco~do -ndara,. datiloqrat'ar O presente inst.l:",!! 

MDE, GERA.IS D!! C:OMUNICACAO L'!'DA. 

~~:~t,:~~ES DE -~SE~O~ 

- 'l'RANffi:ti&SOR P111MCJ:PA!,. 

1.1 - Fllbric:ante• 
lSS ,ELECUOMIC: LTDA. 

1.2 - '1"ipol 

Est.ereot'õnic:o 

1.1 - .ttodelo• 
FH - ::tso M/C uso wat.t~J 

J 7 TfMSMlSSOR AUXÍLIAR 

2.1 ,• Fabric:IIUito• 

LYS ELEC'l'RONIC LTDA. 

2.2 - Tipo> 
z.uraot'õaic:o 

2.l - Mo4elo.• 
FM -· 250 H/E (250 lfatt•J 

3 - H~EMA lRRADIAN'l'l: 

'3.1 - Fabr!c:•ntez 
~Etl. - '1'fle-El.tri5nica Lt4.1. 

l.:t - Tipo• 
On141reeiona1 

3.3 ~ Modloloz 
IIEÇP-21. 

Corc»~~o~ndel-M , 23 de fevereiro 4e 19851 

ONÇALVES DE RESENDE 
ôc:io-G•~•nte 

PROCRAKACllO 

O abab.o •••inildo, Sóc:io-Cerentc da REDe: lõt!MIS 01!: 

COHtiNic:AÇAO Iirot. •• c:011. Sl!de na eidad.a da C:orOitlllndel-MG, Dl::CL! 

ltA queJ 

.Conaidcnn4o o interea"e nac:ional'et as t~nalidadea 
eduçativa• e cultuJ:.ai'• d~~ aervio;oa do radiodit'u•.iio. • antidA 
doJ c:ompJ:OJROtct-lõe a •~abotar seus pr(l'lr.,.a intor~R&t.ivos, edg 
c;:ac:ionais a eo vivo, bc11 como a pab).ic:ided• c:OlfiCreial e o ••.t 
Ti~ noticio•o, da for .. a. contribuir p.ara o do•onvolv:lmento 
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4a ••çlo; atrav•• <la ·~ .. faio;o&.,..nto int.&'Jl'&l do hotloe• ~u! 
leiro •. ob .. ·~:van®, entre cun.roa, oa •-9uintaa c:rJ.tiirioat 

•l :r!~:r:~c!• ,1"" t~:·~~c::~:~;:~ ., • c:rt~~!;f~!~:· ~~ 
tto.o• bualJoh"O' a o d<!aanvolvlrncr.to dAli ''"P"~'.! 
aaa produtor&& nacionala, C'OIII a c:ooatq'llonte am 
pl1açlo 4o -rc:•do 411 trabalho ligAdo a todai 
aa atividadem art!at.l.c:au 

bl P.eap.ito .la c!U·h·•nc:iao;:õaa regiond.a da cultura 
braailaira, procuundo rela<:-ior.i-laa •• seu pr_ê. 
prio contaxtoJ 

c:l ::=t:n;!~rf%t~~~;·~~· aant.1dCI itl.c.>, aoral, c! 

di rJcledii9nidado d'& fon.ta da intonn.Açlo do ~ .. to an. 

~nc:f~,.~=~·::on!~~ti~i;.: .obi~~r!~~:i .... ~: P~ 
probçio do pCibli.::o e elo c:oJuumJ.dor. 

A prO<Jr .. &'Ollo da Emio~aora dov•ri atem1er h eatipg 

laç~a do 11111o;uhmonto doa s.trvicoa ~· a..d.tod.ifua~o. •••1• 0:,2 

.Õ ci"o. artigo• 11 ft 1'• SS 10 111 211 46 Decreto-lei no 2'36; d.e 
21.(12.,7J l'ortarb.a HEce/MC no 301, de 13.0J.79r e no S6t, de 
21..10.&0. 

a - a •Ulu.t-~a ao lOJ\<;IO do &1.111. prO<Jr:una.;ior 
b - a U111lti·la a Wll Nxi110 do 2S' (vinte e cinco 

.pe:.r eet~tol de sua proqrU>a;:io d.iirh.l e, 
c - a ct.onaerv;c~.r 1111n aeu:r, .arquivoa po:..- f'l:&zo ele 60 

(&OI!aenta) diaa, d.ovi.d•medte autenticado• pelo 
;reaponaivol, oa texto• de toda prc>'JraJU.çáo .L!, 
radiada. 

oua~t.o &o ae:v.l.;:o nOt;Jeioao, ·a bisaor& ccmpromet.t. 
-n a deauna:t:, no aúnilllo, S1i (cinco por cento] do hod.:..-io de 
eu. ~o9u~n~~;:io diiria para a u•na111iad.o 'de aeJ:Vio:o notici,2 

Quanto à progr&~~a.;io eduo:acion•l• • e~~t1aaot:• coe 
proaat-•o a deatiaar gro.tuit&zl:t6nt& ,ia autoc.l.dlld.oa, ou a quUI 
auaa Y&l:ell fizer, para • ü·~:•di&o:lo de aeua p~:<><;~raaa• ed.UC!, 

cioll&ia, 05 (cinco) bor•a aemanaia, •••ia dilltribuld••• 

.. JO (tl:'inta) ainutoa de ao<;ruilaa a •·~uct&·feir• no 
Jwri:do quo lhea &prouver, dentro do porlodo do 
!llDCionaaento d& eJii&aor&J e, 

- 7S h·etent& e cinco) ainutoa n'"• .... .-. c:ondi
;:6ea 11011 aibadoa o aoa doll.ingoa. 

Quanto i prQ<;rr~~.~~~o~~.çlo ao viv.o -- o q;~:~e dispuaerou:> oa 
l'oderes Públi<:.:>a COne•dcntcs. 

Deau !o.:a.., Senhor M1n1atro, promet~ • REDE Gt

J:AIS DE COKO!fiCAC~ LTDA. • caso Ytnti• • ~e r a ea<:oihida par• 
a exe<:uçio ~o •erviço ~. r&diod.i fuaio de- que trat• o p:..-caente 
e.!u.tol, a prqd~o~dr wu. P';"O'II."..,.O:lo diniimica • II>Odern& em r.:!, 
dio.!ifu.aio, onft• .a not& dominnnta aari •· fiÍl.&lido~~da aducatlv• 
• cultl.u:al do. aorv.l.co. 

COrotU.ndel-KG, 2) de fevereiro/lt 

~&S D!: RESENDE 
io-Geronta 

R,C,Ct .. !NPRESA CORO:fl:IIDXL!JS1: 'M COMO!!IÇ,ACÃO Lfl)A, 

CQif!ftt."rO SO<lUlr 

OJ.AITOJI J.GtrlAR 1 bru11dro 1 osoado1 r~ 

41slbta1 realdalrta a doll!oilh.tlo •• 

Bru~!l1a-'JI!" 1 aa ro.a dos K11PM .. lroa1 • 

•••• ·12-!lt V1la Pl11Dalto 1 aaooldo •• 

1:8.03.501 ao.tual da Coro .. Ddal-:4.C1 -

~~acloÍ" da Carhlra da IdUit:.f.dada 111 

195:~571 •xp•<Jiea pda SSl'-DP, C?J' r 

on.9156.801-76• 

!!LLP!'OTOX -.NtOftiO !ffi!!!1 bru1lairo1 

a-.,atlo1 eo-;-<~bnto 1 realda.ate a dord.-

0111a4o •• Co:L"'~~a.a<Jal~O, ~ r11a ll•lo

Y1~U~oa1 861 uaet14o •• 01:03,~9 1 D&t~ • 

ral da Cllroll!llndaW,;1 port.sdor da Cat'

'dra da Ida11t1dada DI 886,6721 erpa~j 

4& pda ~S~-M:G1 CPJ't 122.'J06J,l\26-72t .. 

, •• 3ustoa a oontratadoa a oon.tlto.1 ... 

O~o do .o.ma :loohtlad• Por Cllo1:a• da R•.! 
p011aab1l.Ua4a L4'-1tada a o fana -·U

aat• a• aai!ll11at•• ollua~o~lsa • condi .. 

Oo••• 
fRlleBIRA ... a 5ocia.Sada 'prd ao'b a JMnonuvo.o Sooisl da w.c.c'l!: 

!QCi'IIRA • 

JIK:MttSA COROIIJ.NDSLERSB' Im Coxtm:ICAÇÂO .L'rD.A..1 coa MÚ

Ila raa t:•lo Yillll&1 86 1 90rolll8ndal--KGI 

o o'b3•t1TO aocial b Soc.ladade aerl • pro.Sa.9ao a a~ 
MJlta9i:o d• proi!X'..- rsd1o.tôn1Goa a a nplo:..-a9ao d• 

aa'""190 de radio.SU'1111i:o aa ::r-;:.qa:~~oo1a aodl1lada1 ao .... 
a.tofplo de Coroaanda11 Eata<1o 4• ·IUoacr C&rsis1 

ii. Soohded• aerl po1" t•~ ~n4etarainado • .c11 .. e:tl,.J• 

11-.d.•• taHo 1nle1o •• 0)..04,891 ap&a a deTida a-pro.,. .. 

9;., d:O 111.nJ.IItlri0 4•a COIIWI1Ca~; •• , 

~ .. o cap1ta1. sooia1 aerl da JCd 2.ooo,oo ldola an orar:~ 

toa DOTO•). 41Tidido aa 2.ooo'(duaa &U) quot .. , no "'! 
lG:" da ic:;zt 1 100 (bWI oro~4o ano) oad& u.a1 -tota.Iaellt• 

J.a.t•P"Itlicado •• Voada Cornnte 1 • ao&l• d$etr1bu.ldo '! 
tire oe ad'oiua' 

·- Cf1Jl'ÓJI ACDI AS ooa 1~000 (1111) tf.>&Otaa1 DO ~or 4a 

JICd 1.000 100 (bu. a1l. ONUdoa DOTU)r 

- dLLIJfGTOJI urrorqo AGCH11 eoa 1.000 (a.l.l) q,uoha1 M 

wlo:r da tiCr:l lo00th00 (b\1.11 ail oruu4oa JIOVO&) 1 
- S D c~:~.,.st:t~l : ~o~t.lo:noto !nr;o!Qra.U.:.e•ao nu•t• •to. 

m!t4 .. a r .. pooaab111de.4• «o• a&olo. I, na. :tor .. da ltiP,slall;o

aa rl.,or. l.1a.ita4a. k .l.atportâno.l.a do Çapi'tal Soolal.J 

aa 4,tl0t&a do Capital Soo1o.l ai:o ill'tr~•f•:rlnia a tare•! 

:roa; aaa o etonoenti.lllanto1 p~:r &Dorito 1 do IIO.tl'O a&e1o 1 -

l'la.Ddo, &Dtreta.nto, re•aalTado o dl:relto de prete:Minc1a 

•• ipaldad• d• oon4J.o;Õ .. ao co~~~poea:o:ta da 8ooia.!ad•1 P.! 

n ooç:ra de q:a.aia,q!ler _,oota&J 

puh,r~o ó'n1eto.,.- ·Aa ,Q.a.ota• do Cspl,tal Soo1t.l .;o .luli.! 
ú.-1• a 1ncso.dolll ... a1a a ... tnnp.l:tu 

•o. a p•••oaa ~IU'!ti1ca•• 

- & adali111otraçao da SóC1adll4e ••r' exe:roida ptlo• e6e1o._ 

OODtHtant~o, !>• qu..da tori:o dlflito da aao da ll~Jl:lo.ll..l.na
ti:o Socilll. •• n•~cto• da .l.:nterun t!a Soetild,j4•, Üo ~ 
4&~o -l-la ea D•acfoioll estZ?Jlbo•·•.socilldada 1 tcrl• ~ 

MI fla•u;aa, aftia a e~:~do1iloa de :taYor-a • iarceiroar 

Pulpoafo ti'Dioo .. oa a4a1o.l.etr&4oru PGmel)te tt04e:rio aar 

l~atldoa noa eeua carps1 ap&• tn·•• 
BlCSo ap:roY!-doa pelo lllnhtlrlo• 4 .. C.t 

..,.J.oaqÕ ... 
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itt~ .- •• •tf.oJ.o• s•tr•at•• ''"'- ,,a~!te a - reUr..da1 a dtllo>• 

1. 4• •pr&-la'bon", ati e U.-tto r•zwlt!do pol• t.edlllo
'11:. do I•po.to do '!looda o 11111i Pr.T11!;~~oo1a 5oobl, q1,• .. _ 

11'4 laTatla a cll'ttlto da oo~:~t..._ l) .. paeaa Cl~l"ao!onai"l 

!QU •• b•laaQGo aDU..ia a~tno lt'n.J:Ito~oa •• ll d.e daull~ 

tia cada ..:10 a aa lllOt'O" ou prt,1üaoa apa.r.c!oa •• Oacta -

oxaratc.t.o M~O tU•trJ.bllidoa 013. l'llportadoa paloa •d'oloo 
M prGpo:rç;o ct• a11ao q,utaa1 

~-

• ooo~ao!o o :taloo~e~:~to do Clllalqmor ..,. 4oo o6'o1oo, • •.2 
olada.:lo po4trl eontl:z~uar ouoo at1YJ.d:adaa 00)4 o eu~o"'r 

Oll flllO.O.IIJOrto do o&oJ.o .faloc1dG 0 Cuo eotao -o q.u1H -

r~u• oo Po PI140H& GGZ~tliiWlZ' a ~oo1e4~•. CIO )loawr.a -
doatoo, aPurado• •• Ul..no;-o Pral. t:E·t:r•aor1Hdr1o, q,u.o -

" diU'l 11J (trJ..cta) tUa• apd'o a ooomaota, ,,:r:, p•eo! 

•• 6 (.do) pare.lao 1,gua1• • ouotoal..,.,a, &ando a pr1 -

•d:ra pareai. coa waoi&uto da )) (t~lllh) d.J.aa apda o 

hlll!lOOt 

Z!..U!!W - o.llhuaa altat"aoão contratual. Po«u·l ••r -:r.a'l1.:a4a1 ... 

a priTJ.a ~torluçãe d:o 'Uaiatlrlo daa C011v.nlcaoo••• 

~ 
SJ:ctmm. ... oa aldoa odac~ q,tl& Üo l!:loorna .11aa pro1b19;•a da 

e.l"q,.Dl"'' ... =to, p:t"a,lat,.a no artlp 381 1nc1.o r:rr. da ... 

X..i ,., 4.'126, da 13/07ftôS, J.DpadlU•- l:lo a.rqa.l,...nto

daah ool!ltn.tor 

~ 
~ ... •• a&'oloa alopa o foro !!la COIIIQ'ca «• Coroun4•1-IICI, P.! 

/f ra ~onb.,.l" • .!l•oll!llr aobra • apUca~ão 4o p~ .. l:lt• C~.!! 
~ trato, ba& co-.o d1r1aJ.:r q,aa!llq,.ar açoaa :relat1"1'&11 l So-

• o1a4ada1 I'Uia.a.ci.ando-.. a. qualquer oo.tl'01 por -1• p)"l-

..U.~a.d• q,oa -~·· _ 

•• pur .a'l:araa, aaaJa, -'u•too a ooRtntac!oa, a•al~ o 
P. •••t• 1JI•t:r-ua.llto •• 3 (trfa) vtaa da llU&l. t.or a forma, ja.z~.ta ... 

.. llta coa __. taat&IIU.Db&a abaixo an-ollll:laa1 q,ua • tu.d:o "''l:ra. • aalll

tl:ru. 

1 .,.. IQ'O'I:PAXSNtO nAY.::UI:ISSCih 

01 (1111) tra~ataoo1" tia tab1"1caçao d• •IDmttAec• :;:Ina6lriCA 

lNlJUSTRLl 11E ft.WIOCO"..mtO:'CJ.ÇÕXS .S/A. (S;o P'aulo), aoblo a 

t1po SI-nrtJ--II, eo~~~o Cln•~:~cttlr!•tlcae pr4'prlao para aor"''.t.ço

da :t'a~16c11fUU •• f:r.qRêiiiCla aodo.lacla, aoll<:lfÔ.D!Ca ou aa-

1:a:reotiin1ca, • duJaa aapecf.;tlcaçoaa tt!'cnlc&IJ f'orur. houl.o 

&a.Su coa o ã.t 0060/81.1 ~EL, .!la 27/0l/81. -

l:I - ). • l (!Qa) llz:t't4na da fabrlc.llçao d:a U.\lnU. - IlOXfS -

Hl.A DE )UCROOND.t.S ~ .tnilN~S :00 BaASU. ~DA.($;o 
Padlo), lf.Odelo e 1:1po :PK .. ER...02, co:ra p1:1l•ri~&~so

o1S'Cillar, ill.pedância d• OQ.trada 15• 50 otl3o para

eabo coxtai. 

Ií - ~ .. Ol '(a.ma) torre~ :aatil~ca de fabric'flçao da soch.S,! 

Jl,& ~~C.Dlca Paaliata S/A• (s"M l'aal-<:1) 1 P•Ta Clll.& -

tat~t.ç~ da &Dt~u .• a. 

n - 3 .. 01. (uma} ll~a lia tnD~~•h~tlO f!o BP, •• ca'bco eo.,t 

s.ial de baixa ptrd.a., de fabric:a9;0 da PnELLI -
8/J.o (S;O Pattlo). Co& iapod~Cla C&ractcrÍII'tlc&

a. 50 olllaiJ. 

ÇoJ:OQeD4olr 02 ti& 1Ur90 .d• 1•51851 

• 
.l!~.!li:A!!A.ÇÂ.2 

Oa abaixo ao•l.D&doa, dlrt~ntaa lop1$e.Dt• -roaprnu.,iwta 

Jl&la S.C.c. - ~!sA COR~D&I.E:l\Sll lll Cre!URICAÇ'ÃO L'tD.lo 1 -
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C6& "4• - cl\1...,_ tl• Ço1-o-lldel 0 Ec, ~:~• rua :li!• lo Y1a.t~a 1 U, 

J) J: C: :L A t. A ·~ 

Qui con~14or.ftdo o lntn•oooe nadonal • a flDAl!c!ado -

t4ur:at1Ya o c~~oltu.ral doo ••niogoo do ra1Uo41:fu.a;:o, a 1'41qU -

Hnto 1 lO eorr=:cDpladA com. a outorp, eoapromott-ol a tlobo -

rar ooua proçu.a lnto:nr.ath·oo, ttlueae1ona1o • ao TiTO, btta 

co11o a publ1e14at!o co.sore1al. • o ~arvlço not1e1o.eo 1 do tor!ll.a 

a con1rlbu1r para o 4111:1tcvolT1eonto 4a ~ação, a'travd'o do 

aperfCilçoamento Snte~el do bO:I.Olll. bralilolro, ob=crYu(!o 01 

••culntolf cr1td'r1Qo0 utabelocldoa pela Con:!ltitu.ição llrool -

loiras 

'I - prd'orlncia a f1nal1da4oa tdllcatlvaa, ari!4t1caa1 -

cultiU'd& a in!o:r~natlvaB; 

II - proao·ç;o da culftirã naC'lonal o r~l!l:loi.il • .. t{lllalo

l pro41lç;o lndep•ndente que ott,i:U-.e 1111& d!TU.l!li" - · 

ç;,, 
III - ro&lot~aliz.ação d.a prol.v.ç;o eo.ltural, .r"t!atica 

jorDalÍIIU.ca, eoldor~~~• percoa.tuaill e~:Jtabolecidoa elt. 

ldJ 

r,' -· rtlapo11:o 1.011 valortlll ltico• • aoc1a1a da pooaoa 

da :tami'lil .• 

I - qu..o.nto l publlcida.de coaaerctals 

a.) • .nu oxctdê-11. de 15 (quinze) ait~Utoe, e.l ca«à-

1nt~rvalo de EiO (anstnta) •1ZlO.toe entrt~ bol"aO 

oxata•J 
b) - l:lait,-la .a \DI ~:~l:z:lmo. de 25,C Cvllrto • ciilco .. 

por centO} da. prouamaç~ .Uil"ia • 

c) - .Ulu!-la ao lont;O da pl"'çamaç;o, nÕo dnondo

aor, til aonhlllll euo, •upcrior a 3 (t~•) -.!.DO.

toa CCIIIItcutivos. 

li - Qult.ll.to eo caniço noticlooo, a deatlnar Wll ~do. 
s;; (e!nco pOl" CoD.tO) do hodl"iO- c!& aaa proçU.Ç"';o -

d1,r1a para C:\10. 'fticQJ.ação, b~a co111o n,s1orutl1zar a 

au. pro~t~.ção. 

III - ~u.anto l prosru.açi:o edu.eac!o:nr.l, o- porce~:ntat.l do 

t011po Clt progror.:a.ação d;~~:ia--tifu:enitl a -te:aãa, tu:to

rea • 1ntlrPn-tea nae1ooa111 0 eeri Cio 7"" (aotetr:a -

por ctnto). 

I1' - Q®r~to 1 proçomação ab vivo, a obe4our o que dhp.,!! 

eer o Podtr Plibllco Concedectt. 

A Ent1dcde- obrip-ao, o.lnl!a. a con::~orvar u1 aoac arqui -
Tos, pelo prazo e;~:lgido por lei o eu..o.1 ~odalll!adca ali pX'OY1,! 

'taa, oa te:rtol' da prop-a~~:~aç;;;:o ittad1ada, elaa.:1'1ficada por 

dia, hon, ~t.ln•ltOII • :U!:UndOt1 1 pr.ra 'aerc:11. coneul't.êloD pelo &,!: 

Po f'.tscaltudor, qunn4o ~"euelrio.. - -

Deat. :tona, a E.C.C, - E:.:PII::!SA CO!I:O!!.Al::D!!LS~SB J1J; CC"..:Ol"',, 

CA~io LTDA.,. C:&5o ra~a a e:scolh14a pera a e.;~:ocuç;o de~ :.orv1ço 

projj)oato DO '!dital nt 005/89, a proêlq::::lr Wlla prOV'&III&'i:;O 41 -

DÜ!lc:a • 111odcre.a ca tlcrtica Cle rad1odif'ttll;;o, onCio a ~~- dO~l: 
Dal1t• acr& a !inalldad• odu.ca~lva e cultur&l do cu•v!ço.' 

~IO COROMANOCL L TOA. 

COHTRATO SOCIAL 

X1varo Mireio ~tâqulo Tcl!'_e~rt. •H·n·. bl'ullaH·o, caudo, do co
lir'cie~:, l"e$1dtntt- 1t domiciliado I Rua -são hulo da Cruz,~~~ 257, no aalrrD Bll'r"e1ro 
de Ilibo."" aelo Korhonte; pÕrtador da c~rtt:lro de ldent1ciade- n9 ~- 4.:n2.9SB. 11:1 

pedld• pelit Secretaria de tstaOO d.e Segurança Piiblic.4 de Mlnu Gerais, Inscrição;; 
CPr n9 1517.SÚ.836·El7- Josii K!rh Pehot.o de Kir;no:la........ba:sHeiro, caudo. acblnh• 
.trad.or de -res.a. rt$1denh o d~tcllhdo 1 RI!• Suuel Pereira, 280 -apto. 201, 
hino Sion. !elo llol'honte. pol'tadGr: da carulrl de identidade de n9 M. 92.1~0 e~ 
pedi_d• peh Secretal'h de tstado de Segurança Piib11ca d& Minas Gerais, tnscrlçio no 
CPr sob o n~ OH.C17.496-D4. tea justo e eor>tratz.do 1 constituição de uon socie4•de 
por cotas de resp.onnbilidade 11•1Uo4a, rc:r~lda !)elo ~creto 3.108 de JO,Ol,l919,sob 
as dius~o~las e condiç;õe~ subse~uentes: 
1) t'l~ !laJETO SOCIAL: A socled~de teri por fl11 • Pl"t'St•çio ~ s~rviços !11!' radhxUfu• 
sio ~o:a P,I'09r•JIIIIs w~iêais, nóticlirlO'S bc~ COIIIO 1 tl'ansmis$iO dt c"a"ntos esporU
YH, 11::111'tic~s. $Ôciais e re111Jiosos. 
2) OA Sl:oc' SOCIAL: A 'Sc<le Social se-ri i Rua 01tve1r• Lhboa.. 94- birro hrret:ro 
de ~~bo N tidadt de ae!o Horizonte'. 
3) Dt.. DEHQMIMÇAQ SOCIAL: A $0Cil!dld.t gir:ari sob a dt:IIOIIIirlf.çâo soeia1 de •Ridlo ~ 
~I'DNII<ltl Ltda~. sendo cqress~nte •edado o u,.,rego da ~sa.- ne~õcio:.: astr~nhas 

aG$ objet1vos socb.is. 
C) DA OUAAÇU DA SOCJE~: A -cluraÇ"io da sociedade s,eri IJI!r u.po indeten~lllildo,se_r 
do facultado a qualquer s.ôci9 retirar-se dt sociedade, desde que c1.111prid~s u fom!, 
ltdades do Ministério das Comuniuçõu. e o faça"lledhnte ulso pr'êvio de s~o~a r-eso~ 

luçio aos deWifS sõciM COIJI • ante~edêncb. de. pelo llll!'nos, tret. .eses. 
S) DO CAI>ITAL SOCIAl: O tap1ta.l Social i de ~ (Ú.es ~11 c~udos novosj _ 
di,Xtdido' 011 3.000 cot.u no valor -1M1 ~.NC~l.OO ('"-cruzado novo) cada ~na, 
r i.-isl• dlstribuidas entrt' os sõciM: 
1) O sócio J.LVARO I'IAACIO EU5TXQU10 TEIXEIRA DIAS, detirs 600 cotas 110 valor' no11dn~l 
de IICzÚ.OÓ (hulll crui.11<1o novo), c:t.el• t3.a, no 1110ntante dt rtez.S.600.00 (seiscentoS (1'11 
Ía.clos novos). . 

b) O Sõcto JOSE PIARIA P(IXOTO DE MIRANDA, eletê'11 2.400 cotu no nlor ~inal 4e ... 
NczSl,OO {i>~<Jo, cruzadO- novo), cada Ulla. no aonhnie de NCZ$2,400,00 (doi$ 111-IT c qua· 
trotflltos cruzados no~os) totlliundo ,; C.pi~l Soc,ial de. rtczn.ooo.oo (três .n 
<:r11Udo$ llOVOi), 

A illtt:gralhaçio do Capital Soei•l. seri ett~IIGedG coOTente do Pah, atra11i1 de de

põs1to e111 c:mtl l:!antirh., no ato ela n.~1notura do pi'estntt' 'C.ontra'\..~ ~~~· 
'J DA RESPONSAtlllJOt.DE DOS SÕCIOS: A respons_lbiHdade dos sõdn i 1~~ 
tante-do topltal Socht. 

7) DA CESS~ DE.COTA.S: Entre os sõcfos, u _cotu sib H~nte tran101erlvet,;~ ie_!!. 

do veduia a tran$ferenc11 para eStranociros e pessoa~ jurldfcn. 
O$ siicfos. porC.. üi pGdelll ~der suu p~rtes 1 ~rceiros estranhas., aedhnte con
éentl~nto dos denll.ls siicios. O sõclo que desejar transhr'il' cotas 1 utronlios cltt• 

veri dentificar dessa resoluçf" aO gerente. mediante carta rc:citlo de. volta. III 

qual 1ncilca,.i. p~ris~ão e domicfllo elo ruturu cenionirio. 

&) JKIII.:E:'IADILJ~( ( INCAUCIONABILJDAO~: Al: cotn reprtstntlttva~: do Cap(tal So• 
'C'ial sio hwolienivels c incaucioniveh, a tstr•~efros ou pcouou Jurldtca,;. 

9) DA AliERACJ.O cotiTAA1l!AL: ,Nenlu,na alt.ençio con_tn_tual pocleri ~er realhadl. sem 
1 privil ~utorlu.~io do Kinhtirfo <las toamfcações. 

10) DOS ;.:;•:tMJSTAAOORES: O$ adminlst't'adol'es de11erio ,se.: l)ruíletros _nato,; e_ a invt,! 
tldura r.;;s tz.rgo': sollll!nte poderi otorrtl' dcpoh de 'ter .S'tdo aproudos pelo Mi.n'lsti

rfo du \.:1.'11Unicações. 
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H)'DI> A;;"CJCI$1'UCM: A 9•~iroc:la ia toc1H~cr. Mrii tiCtn:lda ~1• t5cio JO$t MAIUo\ 
Pfi.IOTO o;;: PURANOA, J.tndo Julu.tltuldo nas uus 1~1-ntn ~ f.111U pelo -&ÕC!ct ll 

'1.110 AAR::ict [IJS.TJ,QUIO UllCtiM. DIAS, ~h ao sóc:fo ·~l"'lltl os. PQdrru lletU'WI: 

Ndo& ~· 1rl p.ara 1t cargct, PQ4todo, •ftlf' cM-s t ,.--luiirtu., &talt.l,. ck,ipll• 
ntu 1t lttru dr c•noblo~ 'nclosur 1 ullll.lr cl!rquu t ~ntos ouc u .,.lacfo~~~or 
ICall • Clbjttl.- sochl da ..c.chdade. 

,U} DAS RtTtAAnlS: s-nte- o JÕcio Cllll rsttvrr nei"Q'ndo 1 gtrinch tt-fi dt,..lto 1 
wa ~tlnd• •nul a dtulo 111t ""'o·labo,..• qu. seri l1vao a dnfto. ct1: ftspcur 
eperaclor~~.ls, Dbserndos os Ha!UI rJ, Ltf dt IIIIOOSUI M llrlld.l. 

U) DO IKitiO ~ AUVID ... ots:}os &tlvlcl•dn d. socfl!dfode Uri'o tntcto IG§G lpÕS • 
fut capt~rloorntal da ti:d!o. 

14J DA H(llltTE:IIa Mpôi.IJI de .01"1.1 • QUalqwr dos sõc:l_os, ltS '-Ndros pocJe- op
bl" ou pch sua j>~r'tlclpaçi:o na socledaH og Ff:IO rtc:efli~~~tnto <lo C..pttal • lucnU 
ceqfo11111: st 1purar. 

15) DAS ~ltOIBlCOES: t t_>tprtona.nU: proibido 10 sõc.to tertlltc utU{U,...H ela f1.
SÕcta1 niiii9Õelos ou docu.ntos, ck qual~"ff ~Mt.llrtu, ~t.r1Mos. 10 obJetG H

dtl• ISS'- c111110< lva11sar 011 aflai'IÇar obrigações dt trret(fOI, 

16) DO Í4AHCO: A todo 31 de dt!UibrD pr'Ottclitl"'5t·i ao lhlllti<;O. 

17) ft" eleito o Fort'l cll CJcladt de lr1o Horizonte, p.lrl 1:1. quutõu - .. ~u~ntes do 
pr~UenU Contrito da $ociellltlti. 

&elo Hor"l:ront.r, 17 &! 11>rH ele nag 

1 ~ TRAHStiiSSOit_ 

1.1- flbrlcant~ts: Ttl.AVO- Indiis;trb e eorRrefo d1t tqutp1..ento1 
1.~- Tipo e/OUIIOdelo: ltOI'M • 1000 A 

l - SISTEI« J!t!IAOlffl!E 

l.l- hbr1unte: MAPRA- Indiistrfa e Colnêrcfo d1t hlttnas 
1.2 - Tfpo e/ou IIIOdtlo: FHAJ1 - 2 

8elo Morfzontt, 11 de •hril de H8t 

O ablob:o lufna4o, d{rlgentlt 1eo;~al..en~ usponsivel p.ala tS'dlo 

C:Oror.a~ndd Ltd1 •• co. 111'd1t na ddidt de toro.ancltl , EsUdo de Kfnas Ger~h, 

Considerando o lnttnue n.adol'l&l 1 a ffn•lfdldt l'dlrclthl 

c"ltur11 dos serviços dti J;••lladffusio, 1 t~tfssor.a compro~~~~tte•se a' tTabor.r 

leul l)ra.graq~ lnfOI'Nthos. educac10na1S 11 ao vlwo. be- corroo • ·pubHtf~de 

~tf•l ~ o strvlço Mth:fosó, ele tOI"'II. a contr:fllufr, pera o dHtnvol\11.-m

to Q Mação, atriYiS Ck>-lp:errtfçoan~~~nto lnttgr~l dO h- brntldro, obser

;AnciO rntrt outros, os seguflltes crltirloJ: 

a) prd~rincfl 1 tt!IIIU, tutore~ e lntir-pretes nado~~&ls 0 1 ff• 

dt l~~t~tnthar a eduivldsd't. elo IIOIIIt• brnt1c1ro 1 o .desen· 

wolv....,llto 411 ~' Pf'odvtoru Nt1oNII, ,. • .:onsc~ 

.,.n~e qpH1çio 4o llfr'eldO dr tr~1ho ligado 1 todu u 

tthhkdn ll'tT:~~U~•• 

.,) l'oltSptltO i's dffilf't~Uções 1"1t9forMh da cultuN br~sflell'l, 
procvrll'ldo reltcfoni•hs -seu P'I'ÔFfo conte .. to; 

c) .. nuttiiÇio dr •1cvtdo sentido iUto, 110r-al 1 c1'vlco; 

I) ffdtdf!lnld.lde da f011te dt fnforaaçlo- ~o f1to antn da •h

tio.•• 110\Tda c obstrvinc:ll, 111 pub11ci.Udt, di I'IOniiS iit! 

cas indbpcuãvtfs i l)f'Ottçio do pÜbltco t Q tOJIIU•fdor, 

A progr..,çio Â tltfssora deveri' att!Jdu is Utfpuh.;õts'do ~ 

pt-to dos Sci"Vtços de lttdfodtfusio, a» I• co.o dos artfgo1 11 1 16, H 19 

1 ft •o ~l'lto--Le1 n9 236, de 28 de ft\'tNfro de" 1967; Purtarlt ftEC, KC n\ls 

H: H U ft agosto de 1974 1 568, de %1 ele outubi"' 4o 1gso e rort.rla Mt n9 

5S 4• 2S dt J•netr'Q de 11174. 

A E'Jttlchldt ot>rlp.·se: 

1~ ~nto i publfcld.ldt ~n;lal: 

•J Ido txctdê·la d• 15 (QUI nu) •lnutos, • cada fntenalo de 10 (stncau)•! 

1111tos 111ft horas u:aust 

li} U•fti-1• a ut llixi.o de 2$%: Cri11tt e ctnc:o por ctmto} ,. l)rDgr111Niçio dti

ri«l • 

-~ .. ~:f:u:~:~; ~=tos"c::::::!;: Mo h&Y~O ser, .. nrmc. taso, supe~ 

2• Quanto &O·Ier"Vfço notfcfoso, ,. dt:'stfnal- 111111 •1.-uto de 51 (cfneo PDf' ctnto} 

llfo horlrlo de "" Pr'Oll!'a.11ç!o diirfa p.t.n 1 tnruahsio de urrlçO. not1t1.!!_ ... 
3- Quanto i progr&~~~çio eclucactotlll, 1 l)burvar, n ~Url11 MECIMC n9s 952', 

•e U dfl agosto .se H:74 •. • 568. de 21 clf! outubro de 1990, 

4- C);S~:~to ~ Pr'09r•uçio aó vho, • obeckter o que dfspustrn os l'oderH Piil>l! 

COI' Ccmceclentes, 

A ("tfd.lde obriga-se. d!Jda, 1 comef'ol"r M seus 11'quf'llos, pe~ 

lo prno exlfldo p!ll" lei e suu IIOdllfdadt'S •11 prc'listu, os textos ~· l)ro

tr..,çio frTidfada •. chssftlcad'u Por citas. horu, "IIWtOS e s.,uncfos. par• s~ 

rq tonsu1tados ,.lo Dr-<Jio f1Scllf.Udor, quando nec:euirlo; • frradf1r progr.!. 

•çio gtllllfn..,nt. i11Cion.~1, no que puder, obedecendo to dhpo$tO nl PortiMI 

Dlst.J '"""• Stnhor Ministro, I)I'OU~ a Ridfo tor..,ndtl ltdlo 

aso s.lja 1 CscolMcll Pf;!'l a execuçio do sentÇO: Pl'<l!)asto ~ [ditai n9 OS/89, 

1 produtlr - prograruçio dlnÜif« e IIOder/1& 111'11 têc:nfc• de radlodif~t~i'o, on

d~ 1 nÔta do.lnapte Sll!ri • tlnaltdlde ed~~t-~tlv& t Clf1tun1 .dÕ serviÇO., 

hto Horbontt. 17 dt 11>rl1 ele 1!i89, 

COIITitATO SOCMl'; 
JtlnrÓ .&oci.tfW)E! Ç,QJ!ON6D.tL Lt'OA 

GAMA!.IEL HEII.VA.t.., br1'111lt1ro, •dvo~:~~oclo. e•&ado, rea!.dt:l"ltlt a elo•ioiU! 

do 111 Rua Newton, n• 11Sl - Dolo Hol'ir.onte/MQ, e<Ídul• elo. Ldlll"ltidad"o nt 

H-s. 7?7,Sl.C, Jn.tcr1 to T1CI C:PF rt.l OO&IlG3296-7:Z; . 
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RIVALOO UXlltRTO DA sr~v.A., braailetro, .,_,;dteo, euad.o, r•~tdente • d,e 

.teU1ado na A'?nid& 1'1Ut1lctpal nt !100 - Coro~~~.ndel/HC, e~dula de 1~ 

den.t:1dll<1G n• 111.-1!!>6,!)11, 1n.cr1to no cPr nt 0821S0!5o766-49 • 

.JOÃO OA 11101:'1'..\ FILHO, br-~ldro', u>a:tmh•lro, caaado, r•u•ldenta e do

•lcUt•do ruo J!ua CliÍ.l.Wilo Kanoal, n• 210 - ap/301, Belo Horl~~<onta/MG, 

eédul•' 4• tdantldade nt f!,-esg.ou, tn.cr~to no CPF n• 273083326'-U , 

J"~lO pl'C&&nte tnott"UUQCCnto, cronatitue .. ut~~a Socled&da ClvU por eot .. 

441 Raapon .. biltdada ,t.lllll tada, aob a denomlnaçio aoet~ de MelO SOC.!, 

IDAtl& COROI'tA.NO&t. LTti..,, que ae rea~u·á pda Lo&lal.aç:iiO Y1&111nta IIWidian

t:e .. cl;.uaul .. illl•autntaa; 

- A .octed&de a:lrará aob a donQGlnaçiio aoetal' de RÁDIO 

15~IEDADE COROMANOtL UDA e terá ecuno prtnc;tpal obJ!!, 

ttvo, a,lnotalaç.ii.o dei estação de rad10<Utuaão sonot"&' 

OU do •on• O illllli.flftllo llftlllpre 0:0111 rtnalid.lld~D tnt'Onll!; 

tJ.vaa, ·CUll:>.lral• • edueac:iona.io, c!vic:&li. e patr1Ót1'

•~• aedianto ~ obtanção do Coverno Federal, de con

coa.ão ou par.iaaão neaia ou aa outraa loe•lidadea 1 

da 1'arritório Nacional, tudo de acordo c:-ora 11 le&ial!; 

ção oap~lric:&' que rojte o aar""Viço do roadiodU'usão. 

ci:J.usut.A I;% - .A ontl~do- tará •ua aado na Rua ~~raon Cout1nho n.• 

lit na eidada da Cot"'OIIandel/!1<', podondo abrir C1U&io 

aacritÓr-1o•,· aaônciaa o aucuraaia, 111111 todo torrit_2 

rio naoton•l, acmpro que aas111 lhe conv1.er • porai

Ur, dc-aa• I<IOdo, o• Podere:=~ PÚblicos Concodentoa. 

CLÁtlSULA In' - O Foro da Sootodado aer.i. o da eo.,ar"Ca ~o COllOHANDE[./ 

G.- QUe t'ica eleito, com cxelusio d" qualquar outro 

aeJ& qual' :Cor o doaicllio da:=~ partea, por 11ais cape-' 

e1a1 ou prtvUezi&do que aoJa, para conhec:er c deci

dir •• P,rl•Cilr& inatlncia tod~ aa q~ostõaa .rudlci

&1• que lho :Core• propouta" 00111 t'undamento ru~ato CoE; 

trato Soc1al, 

Clk:ISOLA IV - A aoçtGdade é c:onat1t1.1l<1a Por pr.uo 1n<lcten"~1na<lo 

Cr..l.tlSULA V 

podendo aer dbsolvida a qualquor teii!PO pelo o;onse'n

tlll'lento 4o l!'Óc1oa quo reproou:nt~' & 111a1or1a do CIIPi

tal 11oc1e.1; ob11orvan<1o. quando da .,ua dill.lloluçio, os 

precottoa da lo i e.spcclf'lcas c de111ais ,nor'l!laa P<!t'ti

nentea ao ·a-..rvJ.ço 

-A lloc1edllde, por •"'-"' aóc:tos, obriaa-se • o1.1111prir r,! 

;oros11111ente as leia, rcr;ulom~nt03 -o 1nat~ções .-olllan~ 
do.o do Poder PÚbliCo Cone"dcpte, via:ente= ou que vo

~ a viaor, ret'enrntc• ;. ra!tJ.od(iusio, 

C'LÁOSUU. VI - Àa cotu reprea-ont~tivaa do cap1te,l aoc1al aão inll,':,! 

enávcia e 1ncauc:1on.i.ve1a' a ostrana:otiros ou • pee.soau. 

Jur!dicas; 

-nenhuma altor.:ação ccmtratuo.l poder,;. a11r realizada' 

... a p'révla &l.ltorii:ao;íio do Klniat.rio das CCII.un1oa

ÇÕ6a, 

CLAuSULA VII - A aócied4dct ~ cQnatitulda excll.lstvamonto do bruile!,.. 

"''· 
c.t.lusou. VIII - Ali ootaa 11io nominat1Y&:I o 1ndiv1si'vJI(.a eno rell.çiio ;. 

sociedade, q,l.lo para cada uma doias. reeonhece spenLII 

uoa IÍnico prÇIPr'!etário.' 

ClJUSULA•IX • -O capital aocia,l oi ae NCZ$ 1800,00 (Hum onil o (!ito

cfetltoo eruzâdos novos), representado por 180 (cento 

ctJ.usut..A x 

ct.J.usuu.. :r.I 

• oJt..o.ta~ eota~ dt1 NC't$ 10,00, c:a~ Ullla, • l'Jca •! 
aira 'dtatr1buldos entre oa cotiatast 

&) NIVALDO IJ1iBERTO DA St[.VA, 60 cotas de NCZ$ 10,00 

no valor total dll' NCZ$ 600,00; 

b) (;JJI!ALIEL HE.RVA[., fiO cotos dll' NCZS do 10 0 00, no 

v'!'tor total de NCZ,S 600,00 e 

c) .roXo DA MOTTA FliJro, fiO cotaa da NCZS 10,00 , no 

valor total de NC2:S GOO,OO. 

-A. aubac:riçio c 1nt"Bt'llli:Eação do capital ac.otal dar

...se-à 0111. 11.ocda, corrimte nac::lonal' da·segu1n.te t'orm•: 

a) NC%$ 900,00 (novceentoe cru::ados novos), corrca

pondcntea a 50% (oin.quCnta por cento) do capita~ a~ 
ctlll, no ato d~;~~ assii1atura do pf"C'uente inatrumll:!!l-to: 

tt) os M:atilntc~ NCZ$ llOO,OO(novcc,cntos c~uzadoa no

'!'os),· no prato ele 180(ccnto "l:litomtai d1aa a con

tar da data. de l'O&iatrO na Jlmt& eomctrc1o.l do Eate

c.o' de )Unas Gerais., 

.. J. responaabil1dado doa sÓc1o:s, noa ten~~oa do art.2• 

~do Deercto nt :nos, de 10 de Janeiro de 19lio 

C l:llllitada à ir~portinc;:la ·total do cap1t•l soci.il. 

ctJ.usuu.. xll - O eapttal soeial, na •u• totalida_dc pcrt.enco:r• • .,.,_ 

pr~ •• pe.sao:u; :ristcas brasilo:i'ras. 

etJ.USULA XIII - os sÓCio& P.odorào ceder parte ou a t.otaUdade de 

•u•• cotas a est~anhbe. 111ediante o eonll'entime'nto de 

aÔC1oa que representai. m~la da lllCtiltde do c:apital '•.!! 
etal, Niio . .flavendo .. anu·e:=~taçio dtt vontade do aciutst":' 

Qio dM 'cot&l!', pelos dctlo&1S ·eot1atas, :oostas poderio' 

aer ·cedidas Ou tr~t'er1du, aolllpNI &pós a autorba

çê:o doS Podarea J'Úblic:oa •. 

CLÁO:!IUU. XIV ·- A aoctodade aerá &c:rida e ,adMinistrada por 01.1 

••1a ~. 11eua cot1stas, sob • d.en0111tnação q,ue lhes 

couber, eleito:' c ltelllhllvoia por deUb~r&9ão ·dq só
cio& que :represente• a maioria do c:apital aocialt o~ 

a•rvado o dtaposto na c:i.i.uaula XV deste tn.sti'\IIIIonto, 

ao• ~uata eompetc o uso da donont1nação :aoc1&1 o .• ~ 
p:rea-ontaçio at~v• ou paaatva, judicial ou extraJud1-

cJ.al da aociedade, a elos cabendo, quando na t'epre

eont.açio tcâa.l, aa atribuições C: os-pod!'roS que 

lei cont'crie aos diri~~:cntoa do Soc1eda~es por cotu 

de llo'5ponsabilidaac Limitllda~ a t'ia de &&rantir 

1'Une1ona~~~ento da e~nprel!l&. 

CLÀOSOLA XV· - os adlll1n1stradores d~ entidade' ~Serão bras1leir0.$ na

to.t' ou naturo.11:r.o.dos há .,&1$ ,"<~c 10 anos e • aua 1n

!ea~idl.lr& nos carsr;oa eomenêc podorá ocorr~r depo1,* ' 

do terem aid<l aprovados pelo ltiniatério d&:=~ Cown1c:.!: 

çÕoa, 

CLÁUSULA. XVI • t e~o:presa:Mente elei-to para a:erir o adminiatrar a •e; 
oiordal1o no car~~:o de sQeio-aoron.tc, o col:i1a:ta JOÃO DA 

ttO'l"l'A. n:r.ao, e~imido. de pr.,atar caução de qua1qi1Cr 

••p~cte oa prantia de ~ua ao~tio. 

ClJ.~O[.A XVII - o aóeio-Cc:r;"ente poderá t'a:zer-se repreaent.•~ por pro

curador cm todoa o~ atoa de intereaae da aociodaê , 

cer!ndo-a e administrando, para o que ser,;. II011c:1ta

d& para a dcaian.ação, prévia al.ltor-tz.açiiio do . Pod~r • 

PÚblico Conec:dentc, aprcosentando-11e, nll,.OPOJ:.tun111ade 
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p,..,v.., d• nacionalldad.e do proo~rao::Eor, que devtr• ••r
at .. Pr• de br<~~aUel.ro. natoa, 

ct.ÁliSUU. XVIII~ ,.arA oa earcoa da locutor••· r.datorea e enc•rr•pdo 

du 1nttalaçÕ•a elétrtcaa, acu11ont• ••r&Q acs-1Udoa • 

t>r .. Udroa. 

CLA,usuu. XIX ~ O qu•dro da tunaJon;a•loa da Sociedade aar.,;, conat1tu! 

do, ao ..enoa, de 2/3 (doia terçoo) da t:rllbalh•dor••' 

aaclonata, 

CLÃt/SUU. XX ~- Oa docu..onto~ quo onvolv.atr~ roçonll•b111dade para • 

:Sochodadll, .,..,nta terão valor 110 t'inll..ctoa plllo só-• 

cto-Cercmte, t'loa t•~• da e1Ó.uaula XIV. 

Cl.Au$Ul.A XXI ,. No t.lnal 'd'"' o(l.d& elCen:{c:io tinancalro elo ano civil , 

aerM. lotVttntado o balanço a:er•l p&l'a apuração d" lu

ctoa ou pr'IIJulzcoa da aoeladado q,.e aerio dllltrlt.,Jl-• 

doa ou auport.C.oa pdoa cotiltu na proporçõío do au

aa oot••· 

;~SVLA. XXII - A d13t,ribu!ção doo lucro:s 11e1"• aernpr.. IIWitaáa , quA!!. 

do WX'1!'1car-:so a nocesa1áar:to áG dcap&••• tnadtivet• 

que 1111pl1que• o eunctonlllll&nto__daa eataçÕe11. 

CLÁU:SUI.A X%1II~ O tnleio dali at1Y1dadoo da Sochda'{ct •• dará à data• 

da aa111natura dcDte Conu•ato SOcial • 

.CÜUSIJLA. x.:qv ~ E:sta •ocScdade, observados os CX'it.êrto• do neccu:ndd!, 

de, intercr.aae ou conventênc1a prÓpria, ou par.& dar 

c:u..pri.,cnto à dc:tel"ffinaç.io e111cnada do PQdetr f'ÚbUco• 

r.onccdcnt~~t. podett"á trana!'omar-se em outro t!po jur! 

cUco de 110eiedltdo, 11doqu111!o à o~ecuçio do aerviço de 

radtadit\u>io. 

I'.ÚUSIJLA X'I.V - Mio .t~e.ndo a llociedade permis.IIJ-onaria ou coneelU11orui.-

r1a de sorviço de r,.dlodH'uaiio, poderá atltcr~or Clftct 

1n~Jtf'WIIent0, &III qualquer dot aua.o eliuau~a.o, 1ndcpot2 

t"'lllotnto dCI prévia at.:~tor.iu.çiio d.o Poder Pu"'bUco Con

oodento, e~eotuando-ae qu.on.do ee_ t.r'atar dc- execução 

de 11erv1ço em lccal1dade.!l a1tuadas den.tro doa l1a1~ 

t.ec ele Fa:l:o:a de Frcmtelra. 

CÚUSULA .XXVI - Os easos Aào pl:'evh:tos no pre11ente contrato '•ocial• 

11erã.o reoolv:ldoa de acordo ec111 os d:l•poait:lvos quo 

r'O&u1«111 O !'UneiOnUICnto dll3 a,.Cledades por CQtas de. 

Rct.opcnsabUidade Limltada o ncnnaa a~lni>ntea à ra -

d1oditusi<>. 

ClJJ.mULA. XXVII • Oa 1Jóetoa eotiat&~~: declaraM que não estão inour -

11011 ca 1:r:lllca Of'CIV1atoa e111le1. que 101peça~~~ de oxer

CIIl' a atividad.., •oreantsl. 

J. uaJII0 ,1\l;,toa e contratacSoe, de ~~;~- aoor4o ... •1net~~ o pra .. n

te lnati'UIHn~ er. 04 (quatro) vlaa. no arwcrao da 06 -c &iJ:a J 
ro1r..a. junt' .... crnt• 00111 aa .t,lltCI'J~~I#Ihaa abaixo. par-a quer •• groduz• 

11• •!'•tt:oa h&a.ia. 

•• 

,JOÃO . O 

JU:VALOO UM8ERTO DA SILVA 

1 - ;RÁNSMISSOR 

1,1 Fabricante : Stre- SOCIEDADE NAC:IOHAL t!E: EU:'t'ROiflCA L_'t'DA 

l,::t Tipo o/ou. llodelo : tl'l'F ~ 1000 

2 - SISTEMA IRRADIANTE 

2.I ~FabX':Icante : MAPRA- lNl)liS'l'RlA E COMfRCIO DE ANTENAS LTDA 

2.2 Tipo o /ou modelo ; FMA - 2 

DA MO'I'TA T:IUJO 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 29, DE 1990 

(N•l55189, na C&nara dos Deputados) 

da., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüfncla modulada, na 
ddade de Campina Grande, Estado da 
Paralba. 

çáo Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusiv.idade, ser
viço de radiodifusão sonota em freqüência 
modulada, na cidade de Campinha Grande, 
Estado da Paraíba. 

Aprova o ato que outorga permissão 
. ao Sistema Rainha de Co_munlcaçiío Lt~ 

O _Congresso Nacional decreta: 
Art. -1~ Fica aprOvado o ato que outorga 

permissão ao Sistema Rainha de Co1p.unica-
Art. 29 Este decreto legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
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MENSAGEM N~ 475, DE 1989 

llo& u~. elo arti9o u. 1Dcbo zn, ca.bi.Aado 
-I 1o do utig:? lll, d& c'oout.it.ai~;io h&l.z;al, t:.llho a 

~a "- .w:;..uz i •prac:iaçio c1o Cclng'rer.., •aei.oaal, 
'Maf *•do &t bpo~Jiçio <I• lloti .. o. do leabor Milürqoo u 

a.~ .s:... C:O.W.icacõ.s. o -~ çoalitaata 4a Portaria 1111 ns .. 
d. 17 d.- agoato 4• lia,,' pv.blic..S. 110 Di.lrio Oficial 4a DJI.iio 

6:t dia li ct. aqoar.o &I uat, ~e •euto.'t9• p.r..z.aaio -
~ auau. ~ COKUHIO.ÇJQ t.Tt!l.., pai:' a axploJ:ar, ,.lo 
p&'&ao 4e lO (MzJ -.AOa, •- direito 4& axc:lud.W'id&da, &&rll'iCO 

.. r~tw.áo ·•cmor.a - b.qa.•cia ...S>.~lad.a, D.a ei~ .. 
~ Gr&DISe, Zata4o .S. Para!ba•. 

arutu.a, - Jo c. 

kr~ <b ~-- ·m·· /1§/f?- -'#..· 
Ll ii'.& ~ d. .1'9.:f~ do ./#.~ 
~m;<tk ~ /,4,.'o ~ ;;_,"'~ 

. r. OO.Qt'Ol:alü.de. ooa a. &t.dltu.t.çõoa le'fa.1& a :r!. 
~uraa CQallti"--• a aate K1.n.1at.irio, ~tar.J.ne.l. a publ1c•· 
~do EoUtal n9 l$7/.,, co. 'ltiat.aa l 1.11;planc..çio tJe .-. aat! r ~~~.!~:0 E=~~& clf.-l'~:t::cJ.a ...,.Sul..ad.a, - dcb.de 

2. •o prazo ut..a!Mlolcldo p.la 1&1, .acornr- ar •!. 
,uate. ut1d.&4era 

~IO USD. rH LTnA.. o 
Sl8n:HA aAINKA ,CE COH!.IfiCAçlo t.TOA., 
al.DIO ClD.Ulr.: ,te o.HPDIA GRAIIDC l.'l'tiA., 
ftt&VI&JD T1.MJ~ta0 LTDII.. • 
~O E TV .~o::UU. tm:llo.. o 
dtJIO 'VUGUAIIDA. nc L'ml.o 

l. l~oti~o o aaaW!.t.o !O .,.. .... doa lir:<JÃO. e~ 
t.nt.ea .,...~ Kiniat.iít.t.o, •• c:onc:11111-• tor.r.• no aont1cSo dD tfol!l'';' 
aob oa «apact.oa dio:::n!.eo o jvt!c!ico, •• antid.adea ptOJ>Onant.oa 
f&t1afh:era• ia eX1<Jinc1aa do E41tal • ao. tequia1t.o• ~ la9i• 
..... lo aa~lfJ.e& llk rad.iodif~W~ão. -

c. Naaaaa concUçõc.a, i v1at..a d&11 aRÜo.i.-d.ou qu.a •• 
laab111tuàa (qu.adl:o aA.1:0) i axacuçiCI do aa:.:viçCI oob;lat.o do ec!.t. 
t.al, t.e<'ho a hDnra da eacaii.Ulhar Cl .. •unto i alovad• f:'ltlr.i.s.rã :=.:: ~~i!n!iC:1~;;:• ~t.!!1~"'~~0 p!~.~!~~. "ó !i~1d! ~J~ 
~-::-~!:9~!;~.: ~~~~r~~~ ::~~;0:!:1~~· ~z;!:t:~t.!rçaf:~:be~ 
arU90 Z:U, 4a. Coa&t1t.u1çio. 

a-ovo • vo .. a •a:al.incia -ua proteatoa 
Mia profllftdo n.lp&itoo 

......,_ n.• 13S • e. 17 ... qoato ,_ IIIG' 

O M.lnhtro de Estado c1 .. 

=io~~~ó. ~~r,~. dr: ~::-~~~·1-r;;. 1=· o c:;~~-3~ ~ti~~r-= 
~.:~, Gc~ii0~a ~.!!f~:S~~;~i; c:-t.!n~:*i~~· o~~ ~~!~!0 =-
JIJ:-aao Ji1C 119 l:!OOO.OOUlS/18, (E4.tt.al ll9 257/88), reaolve• 

:Z: - Cutor9ar pua1 .. ;o ao SlSmHA M..:ufKA. te COKIJIUCAÇAQ 
L!Dk., p&E"& açlorar, palo praao de !O (&Ir) anoa, ac~ d1ra1to de &:to: 
olua1viüde, ••~iço do rad.f.odi!.:.aio aonora coa !raqa.ãnc.t.a lli0du1ad.4'; 
aa ctdad.o de eupu. cr&n<Ie, Z.t.a4o cta P.r.r&lba. 

· l:I - A pa:nai .. lo ora outQ~ad• ragor-•e-i polo C6c!1•;io Br11a1 
loiro de :r.la~unieaçõea, 1&1• •ubaeqO.ntaa, ragul«MD.toa • , obr1g& 
v:S.a a.awd."- Pf'le. out.or'1&111. ea sua p~at.a. -

u::t ... l:at.a ~nl.laaio ao.anto pr.X:uztri efo1t.oa lcu~&1• apóa 
~~~~:!'ã~ ~:'.T.!::~0~.ac:1oaal.., aa to~ do crt;'io 223 0 pü"lqrafo 

%V ... l:ata Port&r"1a entra - v1q0l: A& 4ata de su11 publ1caçio. 

aa lO de 

~t.S:.abo I~ ~beiro Jeçrotirio• 

kUo a holll:a da uc&ldDhu a eaaa. lec:r:et~i• " 
~ fo ax.c.l-t.údao leQhor Pr .. i4onte d& açúblic:a, 
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~nh&da de llXpo•icio de Not.bo• do '•nl'lor «lhhtro, da ••
bdo tlaa C:O.Un1Cac0:.a, na qual IUb..ta I apraciacio do Cou• 

t~aao ••cional o ato conatanta ,. •ontuJ.a ne 135• .sa 17 ~ 
..,oato d.- U.,, qv.a •o..atonra p.~bdo •o llS'l'UU. D.IIfKA. DI: 

o:::ltttmlCAçlO t.'l'OA., par• a.w;ploru·, ~lo pra•o da 10 (ded 

-· •- direito da a;Kcluaiv.Hiada, IJ&r<i'ico 4e radiod.it'uaio 
-.oAOt-a •• :Cr~*nc:ta a.;tdul•da1 ll& aio!ada 4e Ctu~~Pin& G1"11n&t, 
..-t.ado 111a J'ara!ba•. 

lo lua r:xc:el.inc:ia o sonllelr 
Deputado LIIU: H!:lfl'tl'OUZ 
DO. Pd,.,.iro Secratirio da Câaara doa D.aputac1oa 
azw;fLM !pr! 

:ED:T)IL 112 1S] 1!1.-Q! 

P,ecebi•~ntcr dc propoahll P•l'• a o;o;ecucJ.o <11 el!.Plot'ol<;:lo de a .. rvl<;o de 
r•die>dl.!u11.1o .e:onora "''" traqlil!ru:·ta aodul.aub., n• c1d.ade de ~ap:Ln.a 
C::r.~.n"•· Eatado da l"on·a!bot. ' 

O MlNISTRO Oli: ESTAllO OAS COMUt.IICACeJ:S, tendo eil viata .o 
tlbt>Oato no .utioo 1~ do Oe~ret~ n!:! 10.566. d• lll de ado d• lSI12, • 
cf!e •cordo CC>II •• no~••• ••t•bel•cid:t• oo Reog1.1l.11•cnto do, :co~:rvtço• d• 
ll•thodl.two.Zo •• vi oor, .torn• J)Jll>ll..:o q~J,., tr•r•,.,....,.... lO o• 4.<!> (qu•r.,-,.t• 

'·~i:l~o ~~::;o-=gn~~:i d:"uSi~. ::;~~t.~ee:~.a~! ~~~!1~~~:~ ~:·~; 
,.,.u}m;e) di.lla, Pr-:opo•t.all p:tr• 01: <~.~Ce<::uç,to • eJtplor•çlo 11• •ervt.;o de 
r•dlodi!vll,;;o &~onor•, coa il&l cilrllctert•tlc•# e condl;.;llcs que •• 
aeo:~uca: 

1. Serviço 
2:. f.o<::ill 
3; Cillllll 
.(, CliiiiOO 

: FR&OIIt!JCIA MODOL.ADA 
1 C...pin• Çlrande ·Pr: 
~ 28.1 (l04, S. HllJ.• 

•• S. Colát>itlll 11:CTü•o pio.ldo 
§, llor"rlo de (tn::u:10nlleento 

1 200 (duzent.ll&~) K\IR 
: %ll•it.lld!> 

U d"'••t• condi'!ôil'e• d .. te Edit•l .f.uo• · PoKte da proc:e••o 
q\1'111 lh• deu orlQe• o enc:ontr.ll•-•e !k dl.!IPOdç.1o dO&I · .lntcrelllllldo:J n• 
Dlr•tDT"i.l: Jleoi.onal do DEU'r:EL, . .,. 'I~Kife•P"!:, •ltU.:td.ll ll.ll ~U.II Oul:rentil 
a Oito, lf.9 - l:IIJl'lahe.irll, o~ • .,liA r"oQll"csent&D.te• .!ev..t• ~,.. .... rio 
eJrtro~~oar aru• pro~Us. 

..-aa:Cliii.~:DP, 23 d• ~ do 19118. 

COHUA'l'O ~OClJ.L 

Pelo preunte 1n.stru.,ento • n• •olhar t'o'?lr' 
de d1reltll0 AW.r:Jtro YU:liiA DOS ANJOS, br&&! 
l•.!.ro, oa.sado, .lnd1.1•tr.tal, CPf"/Hf' aob a na 
t)U.53l·9~11~311, .ldent.td.ade ol 555·787~.S:SI'• 
P8, rea.ldante • doa1a1l1ado i ltue I.se•o C.l 
tio, 11]8, ba.tl:'"ro Jardia Patrll.stano, .Çaap.!.na 
Oran<le•P8, JOSE Ct.OYI.S HOJIONI \I'IOAL, brãiJi .. 
leJ.ro, <!&ll.lldo, .lndl.llltrial, CPP/11,. n• 1t95· 

;:;;:::;~o~ ~O:i~~~~::.,ni ~~:~!i!~!;~~~~: 
to, n• 2tiOII, bair"ro Centen~rlo, C••olna Gr;a 
de-PB, UTU !111tU 1.1114 VIDA!.., brasUe.ll"a ,. 
oueda0 11'd.loa, CP!'/HF nl! 1]8.105.11511-49 , 
Jdantldade no 1.139.077 .SSP-PE, l"etsi.dant.a • 
de•ioU1ada i llua Uaeida hl"reto, ni 26011, 
IN.irro.Cenien~rio, càepina Orende-Pll, eona• 
Utuea •ntre ai e na aelhoi- f'orr- de direi
to, .SOliJ.•dUe Co .. eró.f.,al por. Co~aa da raapon-:" 

aabSUd•de Llaltada, oo• a rt~Udada da u 
plor.11r • Cone•Ulll ou Parlllas41o qua lha r()r 
.,utore:ada por ato doa Podaru PdbUeo,.,PJO;ra 
pr-ast..r MM'~ d• ledlodiCuala .Sonore, qua 
d4 ond• a4dh e rr•qt~.;;noi• aoduhd• nesta 
Cidade da C••plna Grande-PI!, euJo• tteaó<:ioa 
••rlio recidol paltil eUufula• a condiçOu a 
••b•rt 

pt:!loMJ ru.cao 

CUti.SULA PJ!lHCli!A • J. .Sooladada daftoainlr•la•i • ll~liiO LAS!t'ft rH 
LTDA •, tendo toro e )ada na ·t'tdad .. -da C••
p.ln• Grande-P11, IIi Rua Iauc Catio, nt 131!1, 
bairt'o Jardi• rauli1t.11no. 

fAk.tQilAfO OIUCO • '\ A Sociedade 1dent1rtcrer-aa-á, t .. b,. co11 a 
dano•inaçllo C'antada da • JlDIO LA.SI!:I FM • 

CL.(tr.SCJLá ..SEOUII)A - O• oi:IJatiYof; uprano• da 11aciadada e da a
oordo eo• o qaa dilpÕe o ,.rt1ao 3• do doera 
to nt 52.795, de ]I de outubro de 1963, q1.1; 
1zutitui o lloa;ulaaanto do$ .Sai:'"Yloo:o da lle -
dJ.odtCulllio. ••rão a dtvuliJ&çio da proJJ;r&l&l 
da oar-iter eduo•.t.lvo, ou1~ur1l, .tntor-aat1vo 
• raoreatJvo, pro.oYindo eo ae~•o tollpo, a 
publlold•de ooaarotal pare •ati,re:-=•r ol en 
Olr"&OI da ••Pra:~~• • aua n~rocll.flirJ.a ll<P.IIIl.:!ll;. 
di IOOr<I!O Oail 0&1 llllltea (l>tadO.II a Rllll (01:'"
.... alhbalaOida• ali laa;ialaçlo a:~~pao!r.tc.11. 

CL.tiJSUt.A QUllfTl - los o::ota:s repruentativu do C..pital SoCial 
..,.~~ ::u.1. totalidOildc. pcrtenc"'r-lo llenpre, a ora 
:IUeir&" e '"'o lndie!llÔYei:; c lne.auelomhet"S, 
dlreta ou indiret•••ntc::, a e:strane:eiros e 

- Jn;:;::<>.;o.s jur!df<:aa. 

_CL4USUt." :!IEX'r" - 0.:: .. .::.,illhtr.lldOres aer-.lo br.asilairoiS natos e 
..ua i.nVP.'!Jtidura no e•re:o ·~om•nte poder-oí ocor 
r.~· r .:~p6o; ·h:..ve~ea aido aprovadoa Po:tlO Kinl:~t";i 
•·i o <J:.!.: Co•l.lnicaç(leo. · -

Ct.A.LIStrt.A .stTIHA - t. ::u..,h·d,,.1!! :::ct obr!~ a ob:;orvar, <:OA rie:or-, 
.,.~.~., ..,..., l<>pOco, L•i:s, tlecreto:s, leSI.Ilaaonto:;:, 
l'ort;"~r"i"a3, • quaiaquer dee!a(le~ ou tleapaeho• 
~~~ .. w:1llo.:J do H1n13tcÍrio da$ Collun1eao;l:ões vi -
l!Q"Hte.:~,. c: a vle;1r, rerorente~ à loa;~.:;:laçlo di! 
!l;).di<>diru::.lo Sonora •• Oeral. 

CLJ.t1Sta.A Ol'l'AI/JI. - ~ :;...dedade .ao co11prootete •• •anter ea :;><~u 
ql.f.ldro de flli'I<:!1Qnirla.s ua núaero a!niao d• 
2/) (do.la t•r-oo•) de ellprea;ados llr.11.s1leiroa 
n:~to:: •. 

( Ct.tUSULl HO!fA • A Sociedade nSo pod•r-á tu:ec:utal' 3orv1ço:o naa 
~eLe•• Coace:rosOe" o.u Per•i::aou: do lla41od1!u
,..:;., SQIIOI"'& no Ptf.s, a"l.Ía dOS 1iait•:s PI'II'Vill
tos pelo &i-tl.a:o 12 do Ileerctto-lAi r..q 236, d~ 
28. U<Jc l'cvere1r-o de 19ó1• 

Cl..tOSVLA DÉCIMA •. O Caolt41 Social é de C:Z.$ 1 • .200.000,00(IIu~ !fJ. 
lhlto e Ou.z•ntoe 1111 Cru:r.ado.s), repr-e:~~,nta.do 
l"OI" 1.200 {111.111 Hil 111 n~.~zenta.s) aot..a.a, cada 
u .. .- de CU 1.000,00 (Hun~ Mil Cku:r.ado:ll), .auba
cr.l.tas pe).oa liiÓaioa na ror,.. qu• sa :t•e;uu 

COTISU 

At.BEitlO 'l'.DOS loHJOS 600,00 
JOSe CL.OYZ.S: K.VlOJ.I.. 300,00 
K~tU. MI.LlKA. VltiAL 300~00 

YALOI!" l!:M C:Z.f 

6oo.ooo,oo 
300.000,00 
300.000,00 
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Cl..tUStlt.t DtciJCl l'ôla.<:.to•.lo - "' lr!t"anUr.aç'o do Capital so~hk:t_ 
~., ... af"at\111<1& •• aoada eorra:>.~~g;;:< 
1'1'.11, • aa duaa (l} par-celas l~ , /t 
aandol f VI 

ai A prt•olra, ou seJa, CU tloo.ooW 
t:!:cl"oc-11to:s l'!ll Cruu.donl, 1ntet:roll111 
.Jo,o ncrata ato, aa .. ta raaU::.adar -

U.LQII: 'EM CZ$ 

300.000,00 
ISo.ooo,oo 
150.000,00 

b) A :lfi1UIId& 0 OU aaJ&, CZ$ 600.000,00 0 
(~o1:11raaoto11 Mil Cru:uusoal, Qoao utasra 
Uuo;-3o total. do Caplhl Sooial,1150(Ca~ 
tu <le Oltenul. dla:J ap6" a <l''lta •• que 
O C...varno Fadar-al pu~l1c:ar ea Oiãrio 0-
ridal da UlloiSo e ato de Outors• da Con 
"""'".lo ou Par111hslo para a:tplorac:lo do; 
!lorvlo;os da lladiodirull:to da SOr:a:~~o n• ta 
tl:.dot da Caaplna Crand.a, no E:stado da p; 
ra!ba, se a.tt• ror dcrar-1do 111a noa(l da
S.JC.I.Cidada. 

.Ct.tusuu ttCIH.\ :;.:;,;:;~:;;-;-. -~ .G -;;o~a::t :sl.o -1ndiv1d~>a1:s .ooi rtlaçs:o i 
' ' - ::...t:iuoJad• q~•• para cada u11a dah.s, aó 

railonneeo ua proprie'tário. 

Q.l.ti'SULA DtciHA TEIIC\0:1~.\- A Sociedade ::oerá ad•Jni.St-rada • ropre ~ 
.:llctnUda judicial • u:tra jud1da1aonte 
Pelos ::oócio»-&o'rentes, cabendo-lhas • 
'lU<~ndo na repro.s•ntaç.t:o lo,;al, as õttrl• 
louiçil"'" • os poderes que ,;t Lai c.;nrere 
::u;:~:s t;oronto:s de soeilldõtde r.or cota de 
ro::ponllab1l1dada llni ti. da, a fia de &&• 
t-:~ntir o runc1onu1ooto dõt 11ociedõtde, ;;.o 
d.c.Odo para t.anto, prati<::~<r todos 011 atÕ4: 
~uo se tornare:• o~:~co:ssários. 

Ct.I.USULA Dtcnu. oo;:r;•r,, -·P"ioaa i<~v•st.ideu~ ftO car&o de aóe1o-15eren 
· to:o, oa cotJ.ataa ALB&JITO 'i'Itti'IA DOS AN : 

Jos, n.a. qualidade de D1retor-toicnieo · • 
.IOSC· Cl.OVIS MOIIOJU VIDI.t., na q12al.ldado 
iJc Dirotor Adainistratlvo-rioaneoiro,u:! 
•J..o;!oa de prest;a.r-o .. C&UQS:o do q12alquor ca 
p.ScU1 ea l!•rantia de a-• &•atoe.a. -

CLA.USULl Xl.::C!HJ. S!TIHA - Henbua dos sócio• podorá ••~ p~oou~ao:lor 
do outro sóoio. 

CLltJ.SUU. Dtc;IHJ. OITAVA - O ~uao ela' denoainaçio aooial, ooa tlll'llotr 
da Clá1>s11l& D•ci .. Teróe.ir-a, dO!I:Jte Con• 
trato, • Yedado ea tian<;:~s, ava.ia e ol>-

!~~:s:::= d:• .~;:~:~.: ~~!::~~o: !~1·!!! 
in:trato~ d.e:ota CliÕ:ual>la, pe:uoala•nte 
rosporn•ãval' poloa atos Praticado&. 

CLlUSOt.A· lliCitU MOIIl· la ootae. aoo1aia não pod•ri.O a•r cell1daa 
a teroeiroa eatranboa 'à OIIOciedade aea o 
préw1o oon.aant.iaonto e:r.pre:uõ do" deaaia 
sócios e da autor i :açio prãvia do H1ni.s
tãrio daa Coaul!i9açõae\ noa t.•raoa do •.!. 
t.ipulado ~:~a .Cla12aula Q12arta do pr!l•tnte 
OOntr-ato :S~>eial e, par-a e::oae tia, o aõ -
cio. r4t1rante deY•r-ã COJI.WJ.ioar sua NlaO
luçã'o ã sociedada, 'coa uma aliteoad.neia. 
de tiO (a,aaentá) d1u. ta. qualquar evan
tualldada oa aé'cloa re11anesoeatea tel"ia, 
ae•Pl'•• p!"Oter;ncia aa aqulaição da.t ao
ta• oo• aÕo1o retirante. 

t&alal.&fO lhiiCO .. A· aaic!a do aÕoio, na oportunidade, aer-â 
objato d• anuinoU prtiYia <:to MiniatÍor1o 
daa ooawaiÕaçõea a qua, obtidaa, ••ri 

arquhada • alteração na juota do latado 
da Para!ba. 

• Oa haveroa do aÕoio excluido .. rio apura• 
d,pa •• balanço a ••r-lhe-i.o pa&os •• ao-
da D&don•l .. ]6 (trlnta o acis) d1aa 
parcalaa aeasaia, tcuata a cooa•out1-.aa. 

Ct.lU.SULl UObiHI. ~JIKtlJtl • fl.locendo ua dca aocioa ou ae tor-nando 
.intordlt-ado, • aooc1ed•de não dh·•olYerâ, 
proa::oet:llindo oo• o• bcrdeiroa, de•endo 
aa~oa deais;nerc!ll cr;ue• 0"' repr••en~' 
no l~>s:ar da ,.tlc1õ ralac1do ou 1nt 
ditado, oujo.iloae aerl leYado i a 
oiaçio do K1n1.1UIIrio ã.aJJ Coaun1oa õ;P. 
e, tendo dele • lua prov.açi.o prlll a, 
pod•r• 1Dtasrar- o Quadro So<::1d, 'do i. 
que a4virá, nece.ssariaaente, a alte
ração do pr-e5onte Contr•t.o Sociel a o 
aeu oon:~equoot.a ar<~.utvaaonto na Junta 
CO•oro:.tal do Eatado da 1'aratba. 

Ct.~SUt.l 'ICIISIMA :SEOtllfDÁ- I doaUna,çio do,. 1ucroa o.puradoa e• 
balanço Aaual U<::a lln1oa e e:celuai
"foCICnte • critdr1o aoa atlcio,., n: -
olullda:~ doterainada" por-h1. • 

Ct.!CSllt.A UGÉSIHI Tt11CE:IRA-Para o a:cereíoto daa 1'unç0es de adm! 
11tatrador, proourador, 1oe12tor, rea
pon::uinl polaa inst-alaçaos ticntcsa 
e, prtcotpalaente, para o encar&o ou 
or1entaç&o dOI nature:& 1ntel'octual 
direta ou lnd1reta•enter- .a $Oe1edade 
ae obr1sa desde Já a ad11it-1~ aoaente 
brall1lo1ros natoa. 

CL!USULJ. YlGt:SIIU QOJ.!ItJ. - O exet'cÍcio aocial toraiD&rá 0111 31 do 
dozeabro de eada iano, d.at"' 0111 qu• se
rl.o levantado::~ o Balanço Ger,.l e a 
oonta de lucro::~ e perdas do exercÍ<::io, 
oQ.a oba<trvineia das p~eacriçi!IIS l<~pia. 

CLlUSULl VlGE:SlMl QtJIM'U - l aocledado poderá tazabêa "'e_l" ropr-osa!! 
tada f:Ot' u11 (01) procurador "11 conJun
to coa uc (Ol) aôeio • 

PJ.RI.G!II.FO PltlHEl!tO - IUlo ter.lo ulidade procur-aç(ln pOI" PI'!. 
:oa indaterll.inad.oa e.fol.l para tiM aio 
a•pee1Ucadoa. 

PAllli.OitAFO StGUNDO - Par .a a doalaRaçiio de procurador, <!.e 'I' o 
aer aolleit;a.da p1"4Õv1• autc_riuçâo do 0.2, · 
"terno Foderal. aprc:sont.ando-se 1:11 opor-
tuc!d;tdO a pr-ova de n.aeion.alidade do 
prool>r.&dor ~ qge d•vof.trá ao r :u:llpl"e bral! 
la-iro n;a.t.o 0 o do 1doae1dade .,oral ~:oa • 
provada pelo (lozapet.ontc atc:atado p&illla
do por Jul.':r. ou ,..oaotor da loeal1d.ade 
onde rcll14o. • 

CLlU.!ltn.J. YICJ::slJU. SEXTA -'Fica eleito desde já o !'oro da 11ede da 
.aoc1odade par• .a soluça:o d• quai:::~quer 
d1aaid1oa entre .. s p•rte.a oontrat.a~~;tea. 

C.&llp1<~.a Crar~de,, (PB) 1' _ d,t ClutUbt"O de 1985. 

~~r-<VJt 
li.»Eil'rO VIEIRA llOS lKJOS 

JOSI:: Çl.OYI:S MOII.OMI TilllL 
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ffi~>l• •lh~t~;t, J ..... ; . .,. l ·# 
d'ttl H•IIIA L.ltU 'fiDAI., 

z,i - F~"~S:UCAWTE - L .... lil ELECTROHIC l-TOA 

1.:1: - T li>O - TRAHSf'IUôSOfZ DE RAOIO DIFUSAO Ett fl1 

• 1.3- l'léiOELO - FM - 2509 -E 

?.l - F't'>EIIUCANTE - LYS Eõl-ECTROtUC L..fl>A 

2.1.• 'rtPO- 1'RANStU$$0R DE RAOJO OIFU$Ai) IEl1 fJt 

Z.:l - tiQOEl.O - FH - 1000 - F 

:S - ÇI$TEMA IRAADlo'IHT!!: ---------
3.1 - FAfll'tiCI'If{TE - ~FI INDUSTRIA I! CONERClO Olt ANTENA t.TOA 

:S.~ - TlPO - I'*ITEHI:t TIMHSMI$::õORA D€ FI'! 

S." • tiOOEt..O - FJ1.4-41B. 

buiWw~----------
\JOCJO GIEREI·lTl:: 

CICllittÃro SCQII.L .pi' SCX:DIWltS PC1B: (IOU 211'~~ 

~ 
~ hl.ioiaDe .... BJJ.w,bruU.Uo,X.11oo, cu ... o, .n•U...I 

tio I I.Mio:l11a(o K OU....,. C~:llta llran&ao, :Jri&lle Ul'an!ba. ~ ... 

J.Y .. .Dr~ alt UiZ-tuaitte Catol.l. ollula t. Uu.~ ai 1088'f.42f 
SSP:.:,Ptca a• JJ:! .. J:rt.1'24-15 • t!Wl.o,. J:JaJ.t01r _. J:n~ ia 

1.11 ~· • I.D& ~ Co.-ta hl.ieia.o,'RUU.U.. ... Uoa, cud&. .t"'te,À. 
t.at. • ,.t,nhh :u•'t• c~ •• caç:Sa& ln.ab, Z.td.G·b' ~ 

lllll.ly. -..111a, ••.162 ...:11J..rro ... CatóJA.~bJA. i. ~ ali 

u~.cP:P.:a.• J79.nu .. m-Ga • titulo .. n.:~.to. J99090l.J/79 
11• lema, :ne!J,l .... oomUtuir, 0011.0 .. fato td :u. •lllpl' :to:tWa I& 

·~ 8 b UrdW11111& IGOUilaJAI per ootu .. JU~11.1tde• l.la1't;t 

C.. t.M •• Npr& ;r..laa oliunl.u • ood.f.g.Õ.;.a 

k ~1p!R'o.S.b ' Objeto. 

1 - J. •oo.S..I.._. al!--.ri a ~;a noial. ,. llftDU. Jtl ... 

DO. IS CCGIIC.A.QlO L!D.A.. 

li - J. •oobi&U 'hl"!i' ..... à raJl.l ..Uaue c~, ai l86,c.,. 
'ti!<01 :u. CU&h t. C-.p.h&& 11-~,B~ t•rre•1 pO&Aia ••"t~~cu :ti 
~ au. ~ ,.. ~;r ~ lo !Uritórj,a •401oul.1 obl!-1 

..-o ~ l.f.!pol;1o~· J.pü rlp.D.t: ... 

"III - J. •lõiOMUb t.n. por c:tt~•tt.n a ~io c·o ~o• 
I! IADIQP1lrml0. 

1T - ltc cyu.;t • (&' ,...,....,,billla&! lo• •&!tp•· 
. O Oa:l.f.,t:lol. n'b•or.tt• JJ~~Iri:! at,. ptloa -+lioa~ 4 a l-100.0001 

(llla aaJJal., e o .. ll1l. o~). 

.a.· ... .La ootu ou. ag&• "J~n~".tl.t•ti"'u 4o Capital. Soo:lal. 

Jio 'lD&l..Ud .... .s.. • iDO~ioú. ......... ••b:'&Jl&!.iroll OQ. P"••"4'1 ~jAI.!..... 
I Jl'.,. ~ alttr~i.o OCIIII.'trat:uaJ. 0'.1 !!tat1,Í,t{d! po'.!n( &6%' 

"al.i&:a.lu - a p-Õd& -.tor.U.Ção lo X~t!rto l.u OOIID#i.eaçõ ... 

Cl - 0 C&p1'1;al •ati!. C:S.t:L"1lnliio - 220(4.\U.!.ti.U. ! Y:l.tl.1;e) CJ! 

tap DO Tal.or .... c..t 5().0001 00{ob!qu.eata •1l OJ:\U,alow), Cda UIQ. OJ.i.

~& .f.D."t!p&J.ixloÇio Hrá ar.tu..u. b. •p1nte :'onuLJ 

lt "' O .Joio JIQ..ii,ao hl.U:I1aa! b. SU"n., nh~ fb.f;,~ 
1Ju. JW•W ato .. aa.l.a oornat. (e Pai. l.90(c-.ato • DOYea 6'/:;\\.. 
P. ..-.J.or ü osl ~.uuo,OO(o:!Dq~ JUJ. ~), oal.&,.. Pll 

te • total. U od 950100010l(.tl.vnoo•.tl.tow • oinqWI.Jt'ta aU oru...«o.). 

:a .- J. •.SC.ia .ltl& ~ o.l•ta .fallo1.t.l10o nb•~..,. • ill~FP 
J.Ua -•ta ate IQl .... oort'!J:Ita •• l'ba JO( t:r.f..tl.t&) oota• ao -.lo%" • 

&e o ... 50.000,oo(o~ata tdl. 01U&d~) 1 o_..-.... pno:ta&lhllo o -to-• 

'PJ, ;q o.S .t.50.000,00(ou'lo a oiDa,laD.ta a1l ~). 

'f- .1:1w. na. 1e u;;~o.to1 • ca9 .t.tal. sÕo.iall u oal 1.1oo.ooo, 

(:ba; a.f.lhlo • o .. a.U OZ"llSdoa), I!T1UU- 2.20{iu.&u~ • Yia.t.) • 

aot&! ..... so.ooo,OO(oUqputa a1l, onza.i~). e..U. ... 1'.).0& -·.ta 
~t:rik.ilo ..,tft oa ..6'oioa,. 

I 
-S0CIO! 

:o..:G.e .hllDUD.e .. S::UT& 

J.aa I&,:ia Co.-ta J'•l.Uiuao 

!r.Hn1t.• y.r !at. l!!K CZ! 

so.ooo,oo gso.ooo,oo 
]50.000,00 

~o~ 220 J..lOO.OOO,OO 

1'1' ... J. :r.IIIJICIUIÜIU:1olaü ,.., a&:tto. ~ l.illita" a ~iDeie. 

«o Cap:i'ta.l 3ooial.. 

l'Il • a. aooi!W. .. n: gt:r1ta IIÍ .._.i.tl.illtrria JIO~ .Sei.oe 

~o :r.:U.O:laaao ., su- • J.u. L!c1a co·na l'oiic.~. ~' C;.u.aJ.itica
,110• - )IO:"!:m'!Jalo .,.te :bllll'trQ!at• ~ ' •:triba.UCI' 'toioa oa poLe:rw.1• 

... a&aia.f.atra9'io • nl'"••:=-·vio ., •oo.f.llida ...t .,..iate aoa .6cl1oa e 

u• C& iu~io -~ - atc&r:l.o• !.lba.f.oa a •oo~llda, ta1P oo-• 

., ....u,:r~a ..... prltio• C.la. ••rio .... a.c. ;re•ponq.ft1.! !J(III 

"':moa '- Lei O.f.'ril.. 

.l .!. ·o. ~~· p:r b.qao:Ua.u-o• natow • a .u,;.,.aui.O

n noe oa:r~o.a .~ poLori oooner bJIOU •• u.r.a •1.1• aprO'I'd.oll" 

J!l.llo x1niatlri.o 1aa Ccau:ll1.CI'aqÕola. 

TIII ... hlA ~ta:t"O.!cio la .a.fniattaçio, terão o• .&eu. ,g"H11,!l 

t .. a uaa .J:et:lrU& &P!Ia&l. à t!tul.o c. ~cu- cu~• ...a.lor ••.N. 11 
.., - o.-.. ao en-ao u-tn · 011 a&o1.,., coa H.e aa. onr. 

l!! pruo b !(çMÜ • l.o e;urekio S9C1.u.l.• 

n:·- O ;pruo .. ~to la •oo.S.I .. • aed por tUJ)O :I.UQt.,t 

111Jldo ajarttt .. ,ta Ca"ta, e:rt:1D&u.tato-.. todli.Tia0 por ••c.uio ld 

Moto. llL tualq1Ja;r tapo,. 

~ O earo.íaio Soo.ia.l oo.1J:Jeil~;-·~!t:5~~f.\'JC 
te & 31 t. luaabrot &4:r!,. aleJICU"d.o -u. ~o 
~~ 10 Z.lllll:fd.o l.o uarolcto. O! ~ w Prto 

l..f.l.a. ou. ao,port;M.- Jl'~ IPÓoioe :cs )ll:'Opo%"9io ... nu o_"",.__,, 
"kl., ut•t• • Jq,..DQ ~,.,l.:1ber~ - •6oios leT ... lo1 ao P&'Cr,! 
a&.te L14,di!o C& aoo~ ~ pofie:rj,or u.-t111Uçie no ~nto 4.a 
O&p1tal."l!loo1a1, 'IUW' Mri ala.-.lo no a.f.n:blo ,. 2Q;: ii:J lnaro. 

XI' .. .t,. aoo:lat&Q PQú:rl, DO ONO Ü •orl• f bat.rll.iÇÕO GQ. ju

•ol.-d:DCJ;ia .. ~uar 1Ut.. .__ a6oioa, ,.r u:t.1.tl.'t• oo. aio ,:o&o Prl ' 
a:rt:bt'ta q.uado 011 m.-o1'"'11toe ,h!n.frolll ou. 1D.Wri11.C~G olc F4-o1rto, 
M.t'Jo au.i'tilo& aa.tQM.'t.f.c:llND.W u •ooie..,... (Arta.~02 • 1403 l.o cj 

~ C.1T:U.), aa 0111 ~;irOII nâ.o JrnibDii!na p!~o•r .D& lfooiaiab 

aa. .ZOO :to~JZ'• ..,..f.to• p!lo• e&ioa1 :tara.- wr. .'t..l.l.a.r;o •!JIIri&l., Wdi! 

lo .uio apa:t'U.OPI M 'ftl.orw• • que tf• ...U.i.to a :z-&,0 à ria-ta •• aO!; 

U o~ no Pda:, Mdo a:tu-1, &Uba1iitlú.lo •.f.ai:IJ;Au.-a.'ta poi- • 

•ano .Mio. 
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UI _, ll! toro •• '111bieffl 4' lt.! rm.t.u.t.a• em•~ 
l'.to& ddto ,_... ill-:tair d.Ti.C.u • r .. olnt' M oat'lJ.to. 

u:bt.Aloe tu~ m.~te o tho a ... C:Nl. «a oCJUZOa &t. C~ OftA 

h"""· c:-. ~CIU!Ilia. * ~'"'~ ou:tro. por J:l':I . ...U.c;J.U..e 'tM -~· 
Zlii .. 0. O&SM ..U..oa D'l•$0 Da~to Mrie n.a(II]....UO.• 

b oWI!"-:U.aU oo.. M ca,.,.içõ .. lac~ia ·~.ta • 
XII' - iii 81:dQC-.nt:o «o tillpo.U U pc,rtar1& U ~ 04. U 

lo ... ,1ulho U 1980, - Moia• qua.lit'hi..Co. ao _..;.b.il4 'kat:• ~·· 
'"*J~.to CocJ.arm. •%pft~ J"Lr,f. <dto U. 1.1itp•d.;Õt• U :IDG:f.llo 

UI,J.rt.J6 la ld. ai 4 .. 121i1 C. ll ú 1uJ,he "' 1 .. 'ifi:5, 1M& oe.o U • .,.. 

1:ib &o :!.toa D'I, «o .nica '71 • 11.0 1t.., lT lO art.1 74 b Uooll.IS76'5J.t 

... lS b ~&l)d.ü:'O U M, al:totru.~;~ ~lo »te •• 8:2,462 lo 24 1e ~;;_bro, 
la 1.975, • - oa:r.:t~·«o .Lrt,2• lo Dlo.ia.l «.~ • .coo, ._ 1l u Ofat3! 
aro O 1..9691 qu. Zllo"••~ ~-~ _.; ...- tO'Ii"GriUa _.. ~ 
ttfi'"&'l...i, que D.~9• U .Ul'041:r aU...U..Us .. tiDIODDUSlO~U... • 

:f"I!:Uto Uclarii!Õio para. qu • ~ 01t ehitoa lep1a1oUD.te pe1. 

DO CIUO ... OM:pl'OT'IIÇ;O {li ftiL fLtll:t.Cd. .. ~ ...a,. .. l'latLo Urd:to O 

:r-ta:htro "' que iatnp pe1:a ... ~ _pn~o C.. -...~ aan;'&sa p~raata • 

qa.• eat1V(Ion• w~oitoa. r.: :11021 ti~ lo Art.21 l:D. I'~ l,o I:..o.~109 

t.il lO u ,j'caeoiro «- .1.919~ 

J. tmco: :.. 011 •ÓÕ:La•,_~.DOio:a.dN a& oluul& ~.tt_ ~ 
~u aso:l.u.t-Q •• OOD,1\Ul.to oa. ••~peola •oc:l.llbb ~ 
IM'I1 naM o:tT1l.. COit.o oaa.ta :a.o ticho toot. :tna~:a.to • 

. Jt,por .. t.r.a. t.. aoar•ot ... •b.. o P..-ta :!ultn..a:to .. 
04(qus.no)Yiu, .Pua 'luto H prekJI;a o. o:te.itoe ~a:&U, u. ~-.;a• 
lo OZ(lu.u) loototlal3bi.o 'IUit a 't>:l.4.o ... ü·Uri• • t..M'a .... s:a.... 

ií .,._:___: ~~ ~ '</ /-._ 
ll.UUIO nLlC:wro ll.L 3ILT.l. 

CPF.lJS.J27.124-·l$ 
t •. ~ ... 'lw:.. .U.'f'-~.. ee..~ c. .)(..UA:.I..Cl lot-O 

!,.JJI.i. IJDn oos:r.a. rzr..núa.w~ 
C1'!' 379.75t.S44 - 5f • 

ANtJ(:O XV 

OQIONSTAA.çXo DE RE:ctJRSOS T~COS 

l) OBJE'rU!9.J 

Atr.nis dtlst:Aj Anotxo IV doiiiOnsU:a:reJaOs 'iiiiO 

., M <:Õ1>ta C:Ol!l todos oa .l:'acu:r•os do Engonb~1a 
CO!I>\II'llc&c•o reo:omandavcob ~ra J.not.:l.ac:-ao • perfeito fanct -

::~cnt.o, ""' Campina C'r;ando-Pllo, • do Wl& ••taçio da iadiodifuo;o 
-:ora o per J.n..l.:. n• f&J.xa d.lt.a fn'ilu•nci&a .adi.IL&c!&o. 

21 ,,SPEC'tOS Ttt'NlC!)S! 

2.l - TRANSMISSOR PRlNCIJ>I\:.1 

Usaremos 1,1.111 t:~:•na111hsor de fllbricaçio llac:l.onal coa 
as ccquintes caz:ao:to:dat:l.ca• básicas• 

&) Fab:~:Lc .. ntc: t.yc Flect:oni~;: t.lda, 
bl Tipo dP. cr.~isaio1 E11tercof.Snica 
C) MO<l<!!lOl EK-2~$00-Z.VE 

c.U Potãnciu 1, 5 kW 

e} C~i'lo (lo Hornol09açio DJKTELr o•U/1'1 

fJ C:aractorbtic• da t.Lsdo1 300k FII!:Hl' 

Pau <jo.rant.:Lr ~ .. J.or eonf1abUic!.a4e, 1eorl llt.ilha 
4o u= tran••inor to&arva, .ia iabricaçio n&çlonal apr.aanr,;an~ 
u &ef111nt..a cu·oct.arbt.ica• bii.lc.au 

III FabJ:icant..l Lya tl•t.J:o~t'ic: l.tc!.a. 
bJ 'ripo 11111 -1a1áo1 •at:eraofãnica 
e) Modelo• rx- t.ooO-M/J: 
d} JloTãnci&l 1,0 JtW 

o) CÕdio;o 4-. IID!'JOloga.c:io O.ntalr OUG/U 

U Caract.•rhtica da Ollli .. iol 300k Flltfl!' 

' " 2. 3 ... GfSTEHA %RRADXANTC1 

Será utilizado ua ar-tanjo do ele1110ntc. irrad.iant.e• -
aa ae<JUintea carac:t.erbticau 

ai Fabricant•• Mapr11. IndUatr.h. o C0111é:rcio. ~ Ant•n·U Lt:dll.. 
bl Polal:l.z•çio• circular 

cl NÚIMrO de J:la11.0ntoa1 0( 
d) Ml)dd!H ntB 

el H.iixialo VSW11.1 1.1 

Seri util:LJ:&da Wllll U~~oha de &lb>ent.açio eoo.xial U.ax!. 

VC!l, de ••o:io circub.r, col!l dlelit:r4:o de Oap\WZI. de polietile
no c:olular ocoa aa Se<)Uinctr c:ar,.catorh:ticaal 

bl 'l'ipc>1 ~LEX 

C:) Dii1118tl"OI 7/8~ 

"' Atcnuaçio C.raet..~hHea1 l,U dB{liJOa 

'2.G - ESTII.tl'l'URA D!: StiS:U:NTA~I 

- Ba:~:i util.;l.J~at!a Ulll4 eatnJ.tiOt& .;et.tlica. IJ:O.lvanba<!.t. a 
q\Wnt..• , aut:oportante co• aupo:~:taa par-a fixaçio lateral do d.!, 
t:e!llll .tirat!ianto, 

A. pr<l9:ra~Mc:-io d• emlaaora aa:.;; elaborada proeo.u:anc!.o 
•-pre pnoat.ar ~ i.,!'ol'»\acão impal:'ciilll a p:~:omove:~: .a cult11ra 

_ ~.:;iÔn.al com iiinfaiP eapeci•l na cliorul9ação do; ve.loro.a arti•t1-
FO• 4• :ragiio. 

·-· . s.d. dada prior14.1.(l.;; • ..,ii'V'tc& n.ac::[o:nal., .... '~~1'lq. 
pe:rc!.or-ae de vhta o fator 10a:l.a Si'Jilific:ativo :na promoç~ 
r.al ~~~~ 111M._ r~~io - ~ qu.al14ada. 

Oa ovant.oa ••portivoa t.orão e•paco ~1:.1. •u• divulq 
çllo, ai ir:.ciuS.do• oc ••po:~:t•• lia&do"i'o.s. 

Pua a Olaboraç.l~ ,;. p:~:o~4!M.Çio ••rio «mv cado.: ~'E~ 

ficionaia d•, r•gilo.r\ 

II%CUttt. DtAs DI!: SOU%A, bre•ilairo, eaca-

=i~u~p~i!=~i~Í1;0~1~!~~=~=~~i~i~1~~~~~4 ;: id!~~idll~~t~~;~ 
29J.oe3-5PSP/CE a in,c:~:ito nt (:PF n• OJ3,807.'J3J-$3 ; 
•OGAJIC>Ef.a 7Jn.11S SAII'l'I)S SOUIA brui.l•ira., C:{I."Od&, do Lat, 
nddenta 11 cl~ilio~~de 1111 A. •I Coron"l Miguel tiS.. .. , Ul')
Fortalon/CI:, e~ulo do id•n1:.i.Ciade n• 56.l.I!27MSPSI>/Ct e 
l••ed.t• no CPP n• 320.78-t.5S3•J.t, pelo preaor:.u inauu
-~tQ de Cont.r•to Soo~l~ c:oootituolll \1•• Soc:iadad! por, 
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C'ot•• d• •••c:>cm••blli~•.:l• Liiiii.Ud•, 11'11• •• ~•'l•r• P'll• 
Let'l•hç•o ,J.,.,.u, •ob 41• Clliu.ut•• • condJ.çô•o 'lt'Ol"in(•llo' 

CUOSttLA 1 - .lt .soei•<f•d• qturoi "ob · • dfln~:>~~~J...a.;;;o .:I• 
•A.ozo CJc.O.f)!; Df.: C.ll"'rrlll.'\ GIIMII.N': l.TDA, e 

;:~t~~;!,I~1 :~!::! ~!j:!!:O~"~!:~!~!~,.=~~P:: c..:.t•~·l~•lf~ 
ct.d-.• lnt'or.,.th·••• cultur•i• • .,du<.•c~on,.ill, c'v1r.4~ • 
p.trlotl.c:~~o•, ,..dhnt•" otH•n~lo do Ço~tcrno red•ul, de 
eonc•••iio ou pootr•J.u.io n•u• ou ""' ouUel loc:•li""""'' 
tUdo d• ecordo c:o• • l•<Jilla..;.io ••o•clUc., 'lll• '""' 
•n-,iço "" t'edJ.odHll•io:.. 

cr.A11SUU. n - 11. Soc~e4oildll' tu.; ""'" ~•de :o• Ru, Ane 
Vl.hr, nlt 316 - Cr.,zei,ro • Ce.•pl.n• GreJl 

4•-r•. n.;o tendo tilbh, .. ., podcrndo •bri•l•• Pf!'h ron•• 
Pl"•Vilta n1 ct.au.ulo t. · 

~ lU - O Foro d,j S<:tciedo~de •er.ii o (,la C'o.ort:ll de 
C•11pln• d·uu•d.,, r:audo d11 hr•iba, 

•u• fie• ddto co• •xclu.,.;oJdo 'lu&tqucrt outro, ••ja 'lu.al 
t'or o d'o•icUio da••p.lrtn:, l!or 1111h II&P<I<:l,bl ou f!tivi~ 
le1J.L!d'o quo rnja, ~J• conh•<jor "deddn otll prua.ira 
inn•nch tod•• •• quenõ•" !1Udicl.4i• que .. lh• fore•' pro• 
poat•• cO'II fund•.,•nto neat• Cont.111to Soei.aJ, 

ct.Au"'u. %Y - ,. ~C'iod.ida ô cor .. tltuicho por pi:•.r.i:r 
inclet<lt"'U"'d"<:>, POt!•mdo "ar :Ha•vlvi.dll 

• qualqu•r teapa P4t1o conallntjimanto dot 11Ócio.s qu"' tepre
aentttn • ..,.l.ori• do Capit•l :!ioo::h.l, otu-.er••ndo~... ' quendo 
4• IUII dh..,luç3o, Oft pr•ç•i.boa da l'!'i "O()C'eiHçn • d•"""ill 
1>01'1111'11 pertin.,nr•• ao ""rviçcj, -- -

CLAusuLA Y • A Socictd~dot, poc '"\" 11Óéio•. obri-
• ga-.11e " ouaoprir rl.qoroaasentot •• leh, 

!::!:::"!i:.!t!:"~~~~~:· .. !:~:d•: ~~w=~~or r!~!!!~:., coni 
r•dioditua.'io. " -

a..wSULA vt - ~:.,.l!~·:~.,.~~:;l:~~;!r:• ., ·-~inc,~~~!~l~· 
"lf• <lh•t• ou incUrlftallente;, 11 esturn<J~tito oti a pe1uoa11 

~!!o d!~!~Qu~:[l:~~~::~r2~~~~u% :~~!!'"J!o pr~:~~~utuut1o1r'lt.a~:- -
.do PQdat' PÚblico Conead<~nte. 1 '' -

~ i ISoe~õtdede e <:onlltlu"('"d.lo 
aente j<t• bredldroe. 

ct.A~t.A vkn • A.l Cocia:s sio nominecivos e indivisi~ 
vodll 41"' (I>Jilçio ir Sor;ied•1e, 'I""' p.na 

Clldol usa d<=hro reconhot<:~ llpCIMa ""' Únl<:o propdotoi'r.l.o, 

CZ..Wsuu. u: o-c.,Jul soc!.t ~de cz$. 
1,250.,:000,00 (h~.>ll •ilhio. duzentoll .• 

cinquente •11 cr.,udol!l, l:-epu•envdo por 1.250.000 (I"'• 
•Uhio:o e duzentall e el.nque:~UI 01ill c:ot.lls de Cz$ 1,00 (hut" 
etu.~:ocfo) <:•dll """'' tie•nrfd tiiiiDi., constitul.do d qundro .!10~ 
c:i•tlido: · · 

11) •ICUr.:~ DIAS DI!: SOUU, CzS, 62S.OOO.OO 
<••isc:.ptol e vint• e eineo Jlit .;.ruz .. -
do•L borrespondeMa • Cz:$ 1,00 (hu• 
etuzo~db) por cada c:ote, p.trtru:endo Uot 

total ~~~ 625.000 (lld:se•nua • vinte " 
c:ineo ~U) eotoa: •• 

b) IIOSr\MC)!:r,.A Tr.:L_I':S SArn'OS S.OU:iA, CzS , •• " 
62S.oop.oo (s,.iaccnt•a • "'int• • e.!.neo 
•il erp.~:•do,.}, c:orroapon"ente e Cz$ 1,00' 
(hUDI c~uz:ndo) por ç"'da cots, pttrhzllndo 
uao tOtlll de 6:15.CJOO (ll<llisccntl111 ft 
Yin~c r einc:o 10()) <:Ot .• r .. , 

- A aubs~.:riçiO ri i~t<:'Jt.:>ll$oçio~ ··•·~ t'.::!Pl • 
~•l 5oC:ial d•r·••·• ""' !lll)eda ..,orr"nt•.· 

II<:!IJUinte for:"'!'' 

11l Cz:$ 625.000,00 (,.dscent..,.:l o vint., ~· 
cinco 'llil cru>:•dosJ, ('Orre~pond,.nt,::r •I 
$0' (cinquenta por c•ntoJ ... no· ato da 
.,.,dnlltut.:. dC> prer.:-nte tnstHit1r'!flt,:>; .. 

bi n .. tiP:rrt.:.nte" 1';-.S r;~ 6,.0•lo,no_ (.wi. ·"'"''""' 
ot vinr.f- ~ t;lncn '"li rr"~•do,.J, ,,_~ 
pt!I:JO Cio JUO (eento "" ottent.:t) <11_..,. 1 

~~!~!i d~. d~;~ .. ~.,d~~~: .. ~;~~;~ ~~~~ ~~ 
co- Concedente qu<t •tlibu• i .<luc:'i~dotdo:. 

~~n;:~t~i~~-~:~'"'iuio ~'r eutrYi .. -o!ll 

CI.Mr8tlt.A XI A r••Mn,..biUdo~da dos S<icio,, "'"" 
terooo"illdo Art. 1• ~..;.ao O.eretu 

n: 3,"708, der 10 de J•n•iro drt nn, é li•ltad• t i i'"por-
t•nda total do ~~itol 1.a1. 

er.AUsur.A Xlt 

~:un 

.,ftli•nte o eonconU-nto d~ •<ic:io• qu• te1'n••nt•., uh tJ• 
-t•r:l• do.C•pltrtl So<:t•l. lfi.o nsv•ndo -n.ile•uçio i de 
;vontede .,. IO'!Uhl.çi.:> de:o ('cjt•s, peJos .Jeql1 .:otlst~~. ·••t,_. 
pod"o!i'o ••r c••Hd•• '!u t.ut.tuid.:.,., ~· ~N"\"-.,.rori-
•eç.s;•o do• ll'oder•• l'ubUCQ ConC"<Id•ntaa. -- · 

ct.ACJSULA XIV - A :Soei~d•d• '••'~'ii geude • ed•l.nUurtda 

d•n011in11çio qu• lh .. ~!.,:~~" .r.~:.,:• "'·~=-i~:f!:::•• •o~ 
d•11Mreçio d<11 •Octoa que t•pt••"n~•,. 11 a11lorh do capitel 
Social, ob .. rvii<SO o dhpoll o do Cl•u"ula XV d••~• in•~ru-

:;!!;.~~=çl:•;:i;;"~t:..: ~::. d~,.!i~:~n•~:o:o .!~!j~dl~i•~ 
d• •oc:l.ild:Ad•, • ele• .:•ben o, qu•.n<lo n• r•PT••erot•c•o- l•'lnJ, 
•• •~ri.tn1 içÕ•• • oa pod•r• qu• s lei çontotr• •o• . di.r~~ 
11ent•• do Sochd•d• pct~~C Cof•• de lt•»J'OI'IC•bili4ed• t.iai.~eda, 
e U• de 9•'~'•n~ir o tunciot•••nta d• E•preso. 

ct.Aiísuu. JtV - O• ed•inist~ldou• d• Soc:i•dadot ••rio' 
brui.l!lros nato:~ • • inv••tidur• no• 

c•rga• • .,., ... u podari ocor 1r, ·~• h•v•n• •ido &prov•~' 
6oa polo Hinbur:io dt• Co unie.llçoe•. 

CLI.Vsut.A JCVI - t. indl<j:ado·~»ra IJOdr e •ct•inhtr•r • 
, 5oeied4da, no cargo do: Sócio-corl!nte , 

o Cot.hta ftiCV!:l. DIAS DJ: SOUZA ~·xhlido do pnat•'~' .c•uçiio 
de qualqu•r espcreie • ., 'JIIr.ntiA de au• <JeStio. 

CLÁU:!Ut.lo '1CVU - ó srki.~~nente poderli fuer-•a r•pr•-
•~ntar:Opor procurador: ••· todo"' OS: 

•to• de i.ntere~:lloe ct• Soei.dad<ll.,_ gerl.n.:!o-10 • edllini;Stran• 
do, pat• o que ~_,t,; :tolic:ihda p<>r•l c"u rfu•iiJnllc:io, pró-
vi• •uto;-t~ao;io do Poder [>.iblieo Concr,.,ent.:. 11p11'0>~"ntllndo· 
se, n• o~rtunadad<ll, pro~r..,:do ,.,,.,:::i~nlllirled" •lo !1rOC:Ur••.lor, 
que dev~trO: ,.,.r >IC'Oipre do hrnsll<!:l.ro !1.>to. ___ _ 

cU.usuu xvtu • P•r11 of cargo!:! de loçutorea, t'ed•tores 
• ene-.-ueqadoor d•,. instalaçàe• elctri

ca,., ao11onte .. rio ad11itid"11 br•silei.tO::I. 

CLÃU!Itn..\ XIX o quad~a· de funcionAdos dlt. aocl•d•de 
•ará eon~ti~u.i.do, o~o ••nos, · de 'J/3 

(doia "tetç(,í) 'drr trab.llhndoros n11don11 ia: 

relipon:ut~ 
•o .. nte 

torioio:J d.-. · 

cu§a.JU. xxn - A d1atlibui.çio doa lucro~tTá a.-pz:e 
• su•t•d , quando v•riti.cel!~ • nec•a• 

tidad• de daspeJua. inadi..;iv h que illpliqu•• o . ...t cianalllrtnto "d•• ••Urçôe•. 

ICLAU'IlrLA nxxx -o iniçfo du •tivld11dea .obill ·Soeiedoife 
ocon.,.,.i na d.,u da a•'iM"tura d••tcr 

cUa:;m.a xtY - ~~:at• So~fêd11de, ~do~~-d~•-
rio• d• ~eceaaidad.,, int.•r•••o ou ço~R 

==~=~~ 1~0 p~~! !• ~~ 1~:r~0:!.,~~~~~ t;:!~..; I ::!~!~!~!~;~ 
•• •• aut~~Co t.'po judr:li<:o .sei Sociedado, adequodo .à ex•eo;e~ 
çio do •e~:viço de ndicditu,Po. 

a.Au:suu. xxo/ - Wio aendb • inJS• • Soeitdo~de · per.,ia-
•lon•rial o~ .:ançes:li,oniria d" aervioo 

d• radiodit.,aio, pod•r• alte~nr o•te in11tr~•aoto e• qu.Xqu•r 
~! :=;"'" c~~~!:•éo!~!d::~rt•...,nt• d" 'prévia o~utorhaç~o 

cl.At:J.avt.A xxvn - O• SÔCi.:.lo cothtr.'" 6eclatan que ~ 
•uio in~urao!l e ... cri••• previatoa ..., 

lei qu• i•pe<;a• dlf •~•rr:•'~' a!-Uividade lll.:.r<:o.t~til. 

c. ••ai•] ju:~~to• e contr•t•d0•, th 
eotnu• •cardo Mndara• d•tiloyr•t•r o preaent• 'inrJtru.,ent!o 
erll 04 (quatro) .,;.,_, de igu!ll toor: a for....,., no an.,.,r•o do 
04 (qu,.tro) tolha,, o quel lldo e ach.sdo contar- •ssin•• 
junte-nte COO!.,.,. test•IIOunh.s' pr:toeenchh Abaixo •P"r• que 
produ~:.- o• dei toa loo;•h. · 
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A,·, TI!.I!!!;JMIUORr 

A,J. • l'abri'i:antu 

'tEt.AVO · • lnduatrilo a Coa, 'd" l:qvipt~-ntoa 
'l'elac01111mieaçiSu t.tda, 

A.2 - flodalor 
!O ft( lOOOA 

i\,3 • CÓdigo Dentell 

OUtl/83 

I - tl:!TI'!j'IA !pupum;r 

1.1 • l'eb~icantel 

~t. Elattõn:i.ca Ltda 

1.2 - 1'ipoJ 

Orlidirec:iOtJal 

1,.3 • lfoddo1 

I!:CI' • :Z B 

pm 

Ca~~pina ~randa•l' , 13 cSo ~ o. l!J88 

CURDE Lftl.ll. 

P·!OQ!AMA'ClO 

ao<ntO CIDADE 011 C'AMPIKA. GUKtlll: LTDA., davidaaenia 
COI'Iatitulda na t'or1111 da leghlaçio •• vigor, coa u1do na 
e,idada da c .. ,p:Lna Granda•l'B, por aau raptesantanta t.gal 
qva • esta aubscr01ve, visan4o a oferecer se1.1a 11erv~ço11 no 
eampg da radiodit'usào, caso venha a aer • ••c:oihida pau • 
axecuçio do serviço da que trata o prouonte edital, p-.;oaoata 
a produzir \IIN. PtQ9ra.açiio diniiatca a IIIOderna •• ·tÓenica 
da radiQdl.fusiiio, onda a nota doain~:~nte ser.!: a Unalidao:ta 
-.c~ucativ• e ~ultural do serviço. 

Poa: iaao, ' que conaidataZldo o-· \l.ntaraaaa INICianal 
a •• rinalidod'u doa serviços ds ndioditu•.iio, • h!Uaora, 
c:i&jativando contribt.rir pa;ra a de:~cnvolviaanto c:Ja llaçio, 
~om•te-a• • alabo"C".c~r soua pi:'Q9n ... a inroraativoa, edu
cacionais • ao vivo, bfta coao a pub1tcidac:Ja co .. >:cial • o 
Hrviço noticioeo, atravõa do apet"l'eiç.,. .. anto do h_. 
bta.ilah·o, .aagouindo oa aeguintaa c"C"itõriou 

a} .: darii prafe"C"âocia a ti .. aa, auto"C"aa • intar-

~:!•~o0~~!::•~~~.~~~~~!i:•~d~~.:nv~~!t;!~!J 
d•a e111preaaa noc:ionaia, c- a conaaquanta; 
a.,pliaçio do 111arcado da tr•balho lig-ado a 
todaa aa atividadou az:.t;[atic••: 

bo) raape:itorii •• tlihromcioçõaa te<Jionah da', 
'cultura bradlaira, procurando · relacio-
na-la .. aau pióprio conro:o:ta: 

c) - Untará alav•do aantido iitl.eo, 110ral, c!vi
co a pat.riotioo: a, 

d) - 'oc.n·vará, na pubUcid•da, •• norw.a :Lndla
pannvah i pcotaç.O:o do pÜbtico • do, conau
.,idor, co• tidedi<;1nido"" da t:onu da inlar
Nçio do hto anta• da • .,iuiio daa noticiae. 

IJ<) que tange Õ pubUei.dada eo.,.rcln1, lista aarii 
ll•itad• a u., miiximo de 25' (v,nte • c~nco par o::anto), 
dl.lo.lin~o-o. .•~ lor~qo de auo proçrra ... çio. 

"~ara o auviço r>oticloao seroó daatinado um •!ni~ 
IIIÍo de S' (cinco por cento) do horârio da progra•açio da 
••1saora, para divulçroçiio d11 noti.eioa de l.ntarea•ia garal, 

0\!ento ii pr0qr4110çia aducaeiona1, a l:lliaaot:"a 
eoonprOIJMita-aa a daatinsr gntultazaanta iaa 11utodd.t!es 
a qua., su•s vaus fizer. p.tU1 irradiação do11 saua ptog>:a
PAa aducaciollaia, OS (cinco) hora• aa .. naia, ,,,.1.,· distri-
buldau ' 

• 30 (t~inte) Minutos da ae<;~unda a aa:o;tll•feira, 
no horoi.rio que lh11s aprauvar, dentro do pe1'io-
4o da funciana.,.nto da ou::ia:sora; •· . 

• 75 faatenta • ci_ncol •inutol, naa •••lU.• condi• 
çõaa, aos aiÍbsdoa o 1101 da.,ingas. 

()\ll'onto .;. progro10ação 110 v~ E.,isaora acata
r..i o que dhpueereia 011 Pod!!tU PIÍbhc:oa. 

Oasu. t'onoa, a E .. isaar" ntandllroi. i• aatipula• 
çÕea do _fl,gu~.&oJIOanto dos Serviços de lladiodit:uaii.o, aaaiJI 
como dos &rtigoa 11 e 16, fi 1f • 21 do Dllcrl!to-Lai nl 
.23&, d• 26.02.67; Portaria• MEC/HC' nt 308, do ll de .arço/ 
7,, e n• S68, da 21.10.&0; Porteria HC n• 55. de 25.01.74., 
&>OdiUc:•da p.la Ponada Me n• S2/82, de 24. da .,,.rço/82. 

t a::sta, pois S..nhar Minhtro, o esboço da progl'e
...,ção qu .. a lt,;_DXO ClDADI!: 1;11!: CAMPlliA CllAII'I;IE t.1'1;1A a& C:OIIIpro
.. ate • cullpl'ir. caso 11eja • escolhida par• a~~;..::utar o 11er• 
dço· de radiodiCuaio ptopol!to n11ate edital. 

"'""' 

co:au:m sociAL 

PAULO DI: TASSO IDIEVIIIU CI.OEUfA, btniltlrs, IDltalre~, Á<h! 
tiJOlo, raatdant• a doaic:lUacl" ""'·Ed1fíclo Ha""d -Plrn • ap. 

l0J-B~o "B" - P•r'l.u• Sel11n Luun-1 - Jaio h•11oa-r1., ida• 

tldaola a~ 840.SS1-SSl-Pà a CI'F n! ,001.900.464-3.(.: JO$! Vai 
LOS YALDITE, P?lll'ES, buallclro, c,..du, En&anhdro C1v:l.1, t'!, 

dcla.lta • doaldlhdo liA /lw. D11vai~• PUI1o, 18&0'- Porula 

... r:..1 ldenUdadt: ~~~ 3U.841--5St/cr:., a CPf 1111 022.,24.53;· 
20: • ~OS!: EJ:tVAU)O .UUV.ES, btn~dro, 11,1ltdro, !llctnhdro 

Ci'fU, t"addantt 1 dos1clU•do na lua J~&&utro de ll'orta, ltt 
• apc!l 1101 - Fondn•-a., idtaUda<lc .. ~ 356.216-:ssr-a: •• a 

ar n2 0'8.li'41.3B3-17, pdo pnunca fan~a..te~·da poatrace~ 

eaclal, Cllll•tttu .. ~<•• Soct.d .. e pooc Cote• da IUJI'Onubtlid!_ 

•• Liattad«, .'loa• aa ur.n.i: peh lcat .. bcio •• •taor. ae~lo u 
c:l:iuaula• a ~:ot~<Ucãca ••a~<tntu: 

CtJvsUU. I -A Socbelada aluroi 10b .to elanoalnRç.io ele 'TELtviSÃ!) TNIIIAI) LTilA., a 

taroi coso prlnc1Pat.e~bjetl'lo a lnnl.oçiio <la utaç~ da udto4lf.! 

aâo &oaora IIU d1 ..,., a ,Ju!••• - TV, uapr• coi UnaUdad•s lii!ODU.tlvaa, c:u!; 
tOfo:ab a •"'uci<nu.tl, ~!vicu • p&td&Ucaa, acdlantt • obtcnçiie~ <lo Canr.., !'.!, 

cln&l, •a CGncaa.ãe ou ptnduio ..._,,a 1111 •• eun•• 1GcaHde~u. t•nlo da &CII)'clo 
<:011 a .l•al•laciio;t "upec:Cúu., qua r-1• o& aarv1;s• da nclle~dUutio. 
aAultn.l. li - A t.<oeld"<!• tuli '"' uda .,. Av. C.•Ue HÔlanda, 1160 - Jo.;.. P•! 

aoa~PI., podando •brh fUhh, ,..c:ritÓr1e~•, •&iliCLU 1t aw:uuala 

.. toclo' a trnJ.tÕtill naclonll, •'""''t• qua uat. lba condar a pe~ttlr o ~ 
PlilloUcs 'eoaeadaat•. 

CU:vstlt.A Ul - O """ da Sochdada uri o da Co ... te .. h Joio Pnaoa, I•UIIIo ela 

hral:b10, qua fi~:& dd;e~, "'"" uclus:ie da qudquar ounn, uja 
qual for e <1-ldlle du ptrcae, p11~ .. 1!1 upecl&l Gil prlvlh&lado que .. je, P!. • 

ra csaloltur a <lecidlr - prbodra inatillcia tlldaa •• 'IUUCÚ&I juct1c:1ah que lha 
fon. pcapoatu c"- fuad-lltÔ nnta tuuvun~. 

CLloSUU. lf • 'V ,rau cf~ dur&çiGda lochdda i pot pran bclata ... tnado, pllda.dll 

.... ••r .1 .. alvtda & 'l""lqooar Ua,po ralo CONitlltiM•to •• .ÜC1sa-
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.,_ npr-&••"(- a ... tGU ... ,., c•plt•l cocJd, ell••n'•.,...." 'I.....U 4• eu• oll••• 
:O.çi• M pc•ntta• •• hlid•~•o ur•dUca. . -

~ 11• oll&ooleçle~ ••tP'Yd, .,. &Jdv .. 'I"" upru .. t•• • aaiGt'f• U u 

pU~l ..,thi, ill<lluriie, oltnu• "" cocbtll, equde '!UI ir& C\1! 
lu ... u ... , ... ção ... •octo.s•.t•· 

~DU. VI - ~ •l•pl .. llher,;nda •dool~htr.cin, u oiÜYtlu .oh:ftrr'r.,ri.o
1 

lhU.J<In .. tuj...Sidd-nteo '""' &ru~roa •• I>Oi.aro !.toac1 10!!,. 
yl4oe pdo• a.ic:fo•. 

CtJlJsuu. YU • ll'ia •• oUuolY• • fO(hoJ•d•, ••• enuari •• ltttddacào u UI• 

<fc -cu, r<~Cir&d•o lelli...,Ja, in-ob·iinti&o 1nt•rdçiio, lour•ct 

,b<k lattAidva ""' t~Ullt•cÃo,d• 'l. .. lq"n dn •Ddoe, od. ... nolo oa eõcto• u.;: ' 
-.lC~tu p.-<>«du· • ..., '•~o 1•ral nl Socl•d•d•, 11o prau ole tO (euunta)ol! 

•• ü lllau • .t.o u••to: ' u hu•r•". •pur ..... ••rão r•c:•• ao cÔIIJ~•• -..piÔntit• 
• •• tlcrldro 4o eõd .. hl•<:lde, ..., •• adcto qua •• uUrar 0111 ao• npneec*'&!! 

tfl l.&d• 4o aÔcie ,,.. foc declatado hll<fo, 11\aolvnt•• lntll'<llta, inu.pac .., 

1 .... 111Udo, centon... .. la diartta boUe&do. 

aAilsiiU. l'tll ·O C'ltptul aedd i da Cd Zl.i)OII,OOO.OO (Yintl ~ "" •UhÕ .. 4a 

cn.udo~l, upr.,.enudo por u.oon.ooo C•lnu a u• •illoÜu) 4a 

;.c .. <la C:cS l,CO. (tuJII cnudo) no!& UNI, tle&...t~ .. d~ llllstrnufdo entre .. C!: 

Í:f!ttQ( 

C'OT!sTAs , A'- o_lt cn 

1._ PAUtO DC Tfo.SSO IOõi!'.VJDt., 

'GADti.I!Aoooooo•ou••••••~ - ' 

2, :SO:.t ~ WAttMTF. I'Oti1TS 

:1, J~~ DIVAti'Kl AII'Mf.S,. •••• 

TOt'lt.L ............ . 

lQ.~.OOt;J 

~."1~0.000 

..1.:1~· 
ll.OOO.OOLI 

ffi,,OO.OOO,OO 

5-Uo.ooo,IIO 

... ~~ 
2!.1100.090,00 

aJUSUI.A 1:1: .. A luhcrlcio • latacrdluciio .:te capital udal .iu~el-l 

-"• cornnt• uclmtlll da •e&"lnu to~l 

.a) • )(1% {dft\Ualltl po!: ClttCa) de capital aCPClll, corrupol>laata a 

e:c; 10.5CO.noo,oo (du •lli>Õu • qu1nh<lntoa •11 ctuJe.a.,a), 

:aco ola aad,..tura !i<l:•t• t .. un.•CIItOJ e, 

~) - •• ~atan·t,.. SO.t (d11quenta por c~nco) DO ""uo da 180 (cent,. 

t el•aQta) •Un, ~ ~ont~r da data da ,..bllca;âo, no D0!1, da .ato· 

lllo Podar PiibUco Conc.deau ~,.. atribua i Sochd&<la co""•••i" 

&11 randuã,. da aard.eoa da radlodl!uaiu. 

à.CI:tsvu. :1 - A rupln18Ab!l1da<lc ""' ;&du, aoa tar.o.a do &ft. Z1'! !!! !!!!. do 

llacutu ali' 3~703, ola 10 ofa j.,dro •• Ul,, i. Uahed'a i ~ 
tiaa.a total U upttd aodal. 

CUIISVLo\:U • .&. cot.oa _.. ao.la&thu a,1adhb!nh,ad r•I..c;o} Soet•dada, 

,.,. pau cad~ - ddu uconh•ce •P.....,• • oi1lco p'"""rhti.rto, 

cr.liJIVt.A Ul • O upttal aocf.a1, .,. •~• totaUd&d~. putan.,.rã aa-p,... • paaaon 
' tbtcu h'&a:Udrn. 

ct.lln:IIL.\ J:IU .. Oa .ÕC1oa p.Uario cedu pan• ou a t<H:aUda<f• d• ,,.U rotu a 

aat~, .. dhn_!=a .:. eonunU•cnto I• aÕ(:ioa qu~ UJ>ranlit .. 

~· <la .. t'd• .lo e&pUal •ocld. _., hn&n<lo un1futacio da •ontetf' ola •orat.! 
Cill lu cotu, .~ .. , ... ,, cothua, ••tu poderão ••r ud!du uu t~•narartotaa, 
....,u &fil a auturiuçio, <lot11nhtirto ~ .. Co•:a,n•lca~a, <lepo:ota. d~ Í.,.Y&r • anci 
., ... ucahlde conuuoÕo ou pe.,.!uiio da .. tv,l.ço d• radtõdtf..,.i:o. 

CUimJU nV w ,ta totü UJ'I'UintnlvU do cav.ttet a«:ld ~io lnllltcn.Ôvah a 1!!, 

C .. C!~wallo, •ltreta ou bcUrct~.,nta, a astnn1droc ou • pano 

u' jur!,Uo:aa, olfpan.olcn.lo 'IUdqt~ar dt•raç.io CGntr&tiJlll, uda co... '1"&1'1~•; 
tniQfraria.c:i& da coU1,' •• pri.wh' aucouucã., da Kl10t~c•r1• du c.....m!c.-ç;;u. 

a...(w;UU. XY • A Soddada i. chstit~rU• ud<~dv-neo da t>rasU•Iroa• 

cr.laSIILA XYZ - Z::.ra ::OdeUde, uloa~n--~"' .,,. crttÕrlo• da IMC~•~UI.•ol•olnt•r"'•• 

.,. "'·"""'"li'llci& prôpr:la, 01u para d.ar <...,prl...,nto ii .r.~ • ...,t.,ção 

....... ofo Peder ~bUcã Con«ole~t., r~<lcrã. <>rõ" a comvoc•tio de '"' treu • 

Clài,t..cla J:XXt • po.r <ldik:recio <le aG~to .. que · ... ,re .. nt .. .a adori.a .ra "'tttcal 

NCtd, tnnafuf'OOIÔ.l"'ll •• outro tipo j'ur!dlco 4e aoci..r..r .. , adequado i •ll•cii~Jb · 
H IUYlçoa 4e r~ol1o4Uu.ãq-. 

Cl.(ustn..\ X'llt • lo r .. ponubU1dade • .a otlenc~~io hl:.dactud .t& Sochol&d• e&b!, 

riio -nta & bu•Uelr<ll netoa, 

u.blot.\ lTIU - 01 add10aUudoraa da Eat~dlda urão br.a&Udroa n.sto~ c & 1!!. 

... ,. .L4ura no. carso• ..... ,.ta poderá oc:ouu ~õ· hn .. tu aiolo 

.eprovü•• relo JU.nlatO ·" .U. c-..tu,õu .• 

CI.AVIUU ZU- A loeld'!'l• auai s•r14• a .... lnettreda pt>r .,. e11 ... ta ola .... c9. 

tbu•• ... & "•-l,..ç.ie que lt..a cowto•r• elaH..., • 4••b•(u1e 

,., 4dih1'11cio 4• ,,;,:teta 1ua rapr• .. ,.t_ 11 .. lorle "" c~ptta! ~<>chi. obu•.,!l. 

olot a 4hpoaC. -· CI.ÔIIIUh~ XYU • lVI,U ol•lta tutru•lllt», nv~ 4unl~ c-p•t• o 

&H 4a <lea.,.taacã. a~hl a a repnuntacâe nlY• "" pua h•• Jv~icl•l "" •:!: 
Uajdidal •• Soehd..te, a llu caNnda, ~ ... n<lu na npn .. atacio lasd, u .!. 
Crlhicõ.,. a H Jo<llar.• 411• • ld c"llf•r• '"' <ltrl&entu .ra Cod.adadu por ~ 

, c.ae •• &.aa,..,..ubiUold• Llot.lted.a, a tl11 H JICMitfr " fomcio-aCo 4e z,.prue, 

Ct!VSutA n - ~ tn4tcada• pan sartr a a4ool.,.tcrar :a Saded•~• ..... urso• ola 

s&ctos-cauntaa, "' cothtaa Jost C.ULOS'f"AU:H'Tt POfi"TI:S a·.· olàtt 
pniJ.l!O ~. "" uaWrio upera4& .... c,, •"•Mo 4<1 .... 4a .. d.•-~cão '! 
d.al", •lWldoa 4a ,rut&r cev.çÕ.o de 'lualquar ul'iti• •• sauo.Ua 4• lu&l I'! 

,c.... . 
CL(ustru W • O ~uadi"G de ft~oc1on.rtoa da S<>cLad&d• i fora..So prd•i:Olntu.;.,t'a 

4• .,r,.Ualro•, ..., "" dll-., nri .,..,.~huldu 4e :n (olola c•! 
Cl'l) d1 tl:'•bdhadon~ Mdonah. 

. CIAUSUU. :nt~ - Pal:'a o• CUII,Oa de redól~or""• lbcutuua • eaearnil,1do• 4u tn! 

tel1çii., alitrl~'lt• •o~nte ud aot.l~ldo~ bc:'l,lhlroa. 

CUUSULA. ltUU - lho sôcioa-c.nat••· dtpola ~~~ euY!do o r'odu MUco Con«dl!! 

ra, ,ootuiu, •• ....... d.a Sodd.sda, -•r ,..,CuriOII'oCts pau' • 

~ prictca da aCOI de J:Ôtriiotch, autio ed•tnht~'lciva a ~ri•~t•.cio_.t.l'ltd~ttual.~ 

oll•~ta ln."t!"'""tto ,.,bUco uu p.ortJCO!lar que <ldln• 01 taspectivo• podcrea, t! 
Ju..,nd•tol 0 c,. pruo ola duraçio d•t•rwJ.ndo. ur.in ....,,orpdo• •x~luatY .... IIt• 

• bue:llalra• ""'"'· 

aAIJ&:Ill.A lCXlV - t uprUHMnra p_rt~lbiolo :.oa S.X,!oa-c.r•nue, &O~ procura<lon& 

...,..ado• rnn l(er!~ • .sd•tnbtrar a !Joprua e '"' d•a:~la IÕC(oa 

.. ctllr••-·~• "• de-l""rãu eoc1•' •• -•ôcto• ""' docu.entoa d• 'IUdqu•r ":! 
t11U111, •lhetoa ~•" fiM •octah, 1nl!o "'""" r• n.,.c d.s Sac!ed•de, puaur lj; 

""'''• c....,~;;,,, &Yoll~.,. andu,..011 d• r.;svor, alDd• qUa d~l~• ,.3-o i"e..,oÚa• obr! 

aacã.o• P"ra a Soo:hd3<1e "" ,.,,h,.. •• rhce ., "'" pnrboUnto, 

ct..Wslll.o\ lCJCV ~ Pu,. 'lu• rc,.ha• '""tor, 11-cão ~101pre :lft~ln.ldn~ I>C'lna Sõdoa- ~ 
r .. raa "" cuntrnoa • 4<JCu...,nc<ls ~~~· ioopUqueoo ~uponubtU<I•d• 

-ld,·&3Ut,......, equel•• raletho• i a.,Ühl(Âo, dtan.~o "" ""'uçâo 4• 

"'"• <lo •tlvo ll•obUJ:radoJ i concea.io •• evda, rlen.;aa, c,uucõ .... be-..c- i 
'contr&t•çio de •-,rinl.,n ofa qotalqu•r aaturu• ,. n-.. di Soctedde, ••ja C!. 

- ..,tue11ta, uJ• cn-. .,.cuãrt~; e .i!i ~:.cio ofa p"roe.at~~or~• I'·'U ~ertr a •.!! 
•lnhtrar a loopru!l, 'I'" dnarãu ur aninndo• pelo• Sãc:Lo!l-G.Unla• • l:n>l' •!! 
ctoa "-"' repr.unt .. a ..,torta ollo cllpiCal MCl:ll. 

~ lttlt ·~ A' título ola !..!:!. .!!.!!!:!!.!• "" sõctu-car•~>tn poo~aria rct 1-rar ••.! 

••!.&,.~• laportãnct• Ctx1, coaYancion.sd• entra o• .. .,ctnaa, fi! 

r• •is•r - 4ataraifte4o pu!odo, di_ pu!~rinch cotnddetuo c- o .•nc•n-.! 

to <lo aurcícto IO<:lal. • 'lual .U.o; ••ndo infar:lor, ·~ ulâriO> ,:[nt.o, ..\o dtr!. 

,..,., "' lbd.tn .ta atat-"Uca .to. JeJbleção.,. Yi1or, 11ndo o produto •ruto 

aactltural da&-dl lu&o eondhrad.o plr& todoa o& fina, •- aacarso oper..,lo~~&l 

4• """rue a, •- til o 4•dutíva1 da receita totuca. 

ct..WSUt.\ :rxt'II - Aa cota& aio ltvn•U•• tranar..r:[qi& <iatn os cuUaUio daMa 

...,. hlja eutorha,ãodo Pedu·.l'tl"'bllco C....cadnte. 

t'fAt!SutA JXYllt ~ 01 aÔciOI poderão ceder r"~U oll a totd!daof~ ofe ,.,.. coUI 

~ utruho1 ... d.!&llte o conunUeento d• ~too ~ rtpt .. l!!' 

t.,. uil da ~tada do capttd soebl· ,\pÔ• o qu•• dendo noUUcar ror uCt!. 

to i locie4o>.da, 4toocrlod..,.ndo pnçe_. fonoa • pra~o de p~e-*r,to pa•a.qua n:l• 

atu.,ie do• 1Õdo1t uarcido ou No;, o dirdto da prafniad•• 4•ntro do Jlf! 

ao de 60 (11111nta) din a conta:r d~ r•êCbl .. ncu oLt oot.t"Ucaçiio. O.c<:>ntolo •! 
u prazo, u• que baja ••o1futção da YO<>tede 4• •quhlçâo, •• co•• 'p.,.,.r>Õo 

1ar Ulaarertd.aa. "'J'fl 1paia a •urof(Uç~o do Ktnhtitlo daa Co.,ntueõoooi. 

&)~ • '"" panlÍ:ipacâu na aocladdc, o que ocoruri dudf ll(aa, J! 
ra tinto, 1thtenh1 a aprova~ão dt •õct .. quCJnftnent•• • "! 
1ocla ~o dpltd auc!al e .a ptêrl& s.utorhll~ãu 4o Podar Pu!'l! 

co Co~edant~>l ou, 

b)- o r•cebi .. ntu do capUd • <1•-1• h• .. aru M aõctu ta:•dde, 

.. 41•nn • ~n•.Õo ~~~ cot.aa, <1~ •<:ordo co• u• ~·r-• di Clâ_!! 

a<~h vn, c-b!nd• .,,.. ""c1.;.,,,.l• :u:VÚI d~a.t• inatr-rtto, 

C<ltldl(âo uu, ,;ntce •plici.Yat, eaeo, por .,.u .. o 'l,.Lluar,pie 

po.iaa laar•n•r u Ioc:l<l•da. 
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CIAuiUU. ID ~ Oceru!>Jo a hl.fdt••• I'Uvl-ea "" latr& ~"" ola clãuoul& MlhY! 

er, •• c-otu • ea ha .. oroe do oõcio ht.ci~ auiiv 1'4&"' "" c.Õ! 

.t91• eupiuuc., 011 ao Mrddto, •• U•(llo~•) prutatÕu i&ude, ••n.,,h • •!!. 
univn .acrnddu da Juro• 1k 12~ (dono ror unto) ao o110. ulUlo a ptl•dr• 

:SO (u!nta) oUu ap,;e a &prnont•çiirtl Sacl&<bda .Je &lltodu~ão- Jo•hlol 'I"" 
,..·~to fotuUur lnuhaHnt~ a oparaç~o. ti>Chldra junte i nputlç.io c~ 
puuu. 

a.nrsuu. Z.Ul ~O dnju,a eobrnlvo ou•o l,.ddro tl(ltif!nrJ:. por nrrtto, 1 
Sechdda, no olaconu dos 30 (tYinU) dln ola ahruor• da •!! 

cao..O:o, •• ola••'• ou nêo vurttl)l&r da •<><!dolo. A\IÕ """ u vttl .. "" ptOC.!! 

M M !n..,titlo a pan11t..a duo hna ddudoo ?dO d~ ~ .. , .. ., ia<,.•od>lri &O I!!_ 

""'t•d•nu, pau toclce oa Una h,l\&la, a r.puunuçiio uho • ranho doe 

htnaau••• ponau 1 llod•d•de, .. dhn~• • a11tortuçiõo do Po4ar ru"bUco CG_!l 

...... c •• 

a.!o'Stn.A XXXU • O ,.&lor olu catu • lucrol, h• co• ~.,.l.quar "'ltl"lll .:rid! 

tlll lo •.lclll utiuou, ldldo, i~taoiVJII~I, hUrd.lW1 f"":!, 

,., ou liLIHUt•~o. • ~~~· 11.Ío c.llhu Yal'lct .. ~~oc .. lr•·t.Ltd<H, Jui.;p. ptel)t .,. 
U (tS11wl prucaciiu II!Wih, aGnull • euctutvu • .wrud6.,.. .,. Jnoc ol• 

U:C (olu• p11r noto) o.o ao11. 1:.. <lllalquat cuo, niio 11 c~aplltario, p.•~• eh1to 

oll cda h&nru, u ""'onô:ncl&e dntlnadu ao Fun1o ol• Dapuchçio Oll Aotort! 

,..p •• 

Ct.IIJSUU. xxxiu • Ato olubõn 'I"• l~apllqua• &lunçio duu contrâ~o aochl t!, 

aulu• da votaa rapuunund11 1 11Al11d .. do upit&l eoch~. 

a..lti'SUU. WlY • rara u clechÕu ela qua crau a o:.liu,uh antu1or, tar-aa--i • 

comooc•~•o olol IJÕdol, 'l"er adianta c.rta uõo av~o da UC!, 

~~ .... co, 'I,IUIC por ••IHUl publicado por duae vnea olo Diário 

oho:.l.oll elo h-taolll .,.. pllf <lua vnu a& Jonwl da cnnda chculaci• c011t.omdo, 

d;.·i. local, a clat& e 1 bora di scuiio, & tndica~i11 da .. cirh 'lU& nii ••.!!. 
olo ubouclda i ddllonaç~o 4oa aõctu, •c-panha4â da prévta a -IKII;tl aq..;a! 

tÜ <la IIGtiY'C>I, 

CUUSUU. WV - A c&da cou c11ruapanda ... YOta ,.., dac:L.Õ.O• colatbaa. 

a.AtiSliLA XXXVI • O lnat1'u .. ntll da altn~ciio olo contr•t~ aachl ICd: udnalo, 

nacauarl..,.n~e, por aÜc!oa 'li'• urra~entaa 1 ,..torta 'h <'•I'! 
cal ....,id, • hn.van4o ••icl" .tlYntaMe ou ""Ment•. conn•râ ~o lna~ru ... nto ola 

attc:1'&çio aaaA.~tr ..... nl<t.Õ.nc!a, ~Rn a!dt11 de n1'<tl01va ... n:o uo ÕrKio !'Úbltc11 C"!! 

,.tnte • raualn do• dlrauoa do• ltltotr<'a~~&doa. 

CtÁIJS\11..\ XXXVIt -O •Ôdo 'IU<t ..:Í11 COIICtoUar coa , ... d<tuu altcr;;~cio idca a<'lta 

1natruOMnto, •••liad.u olel1baucâo da ll<ld<>e que 1'apuunta• 

a .. torta 4o C&ptnl aod.t, IIGnlhatada noa to...o• du c~uaulu 4ntadorea 0 

,.clná optar •l'ltU cont111uar .... •odedad• 100<1Uicad1 , ou dali uttrar-u n• 

~· 11 dtuolva • nt:lad&d•, ncab•ndo uu capital • luc. ., da c:eaf"r"ldada 

coa &•dtapa~tiJ"'IIu Clã11•ulaa 'lU a XX:Ul 4nt• ln•tn<aanto. 

~t!LA IXXYll'l - t ntoahacido a11a aõctoa 'I"' npruant ... a .. torta do c•p! 

rd •odd o dlu:!co 4& ,r-var, .. dtanta ahar.ciio co..tu 
-lo 1 &l<Cluaiõo ola aãctcO culpado da sr•v• violaçiõo doa dov•••• •••octattvoa,

ct.CtfsULA. :U:UX .: Canddar•-•• srava vtolacii<> <loa davaua uaoclat1Yu., ,...-a .,. 

ahito• ola o:.l&o,~,..h anterior, os usatntn procdt ... .,to•n . 

lll)- .,lolu &ISUIUI& daa utlpullçÕu do contrito aochl, - u 

o1a cláoo1uh xu; 
H)· h,har fOr Ol (ttiiial ..-eua ••~ldaa{ &e• juattHcattva por •! 

erice. Q u .. õa• q>Õa a canYOCeçio 4a """ trata a clluaula 

X:U::t'l pau oa U11e ••ncJotu~oloa nl Cliuula :IUUI 

li)~ clacdr da conClanço oioo d~ .. l•·aiich• ~or htaolv~!IUUada 0 !!. 

&•• auaincia prolons~d• 1111 p;tr& lUtar nio .... b!:io, ;>c..,...craçig 

ela o:.r!IM, d colldut•, d11cd>11to, tniDluda coa oc 4uda aõ 

doo, ptll<lle&çiio da dbo:.õdb ontn elu, .r.dntdisiacia co~Í 
.'l tinuada a (ltltro• hto• enãtnt.o•; 

4t).; tei-..ar~f.l lncap&JI, tnter<llco ou l.;...b1lU~11: 

~t)- faar Coac11rrincta dulu•l à antWod•t 

't)· ql't ou •Uir·•• de td ror.~~ ""' po~u ~~~locar a Sllcld•tl• •• 

a1tuaçi11 ola U•~tdldade• ou 11,111 p11111 t.porur 1n(r&(iio ii bsl.! 

bçio ola rdioclltutiio, ou nio &tendl&anto io.a aaisinClu to....,l.! 

.raa pdo Pedir PÜI>ltco CGBcadantlõ 1, 

7!t)- Olllth i SoU&d&de 1 'pdtte• d• c~taa 011 contraYaac.iio "~"" o 111.!, 

""•utu ,.r• a p{.i.Uca 4o o:.-.irclo. 

CUUSUL.\ XL • o.. lta•cru olo .ãcte ucluído urâo •rur-,..,;, .. loda"l:o .ra ""• n! 
u a C!.iuo11b VU, • ur~ll~t·.Õa l'•tÕ• .;..-a...dã corrinu n•ctõna.t • 

.... i&•t• dapôottD 110 .,nco ~~~ ,luaU, <n1 C<>"" for c 11nvo11l1nh. 

t:!.AUSIIlA xr.t - O uerddo aachl eoi11~1dlri ~- e 1no cl.,U, •• fl• do ~ual •!. 
roi J..,onudo e •&la~o sa[d .r~ Sactdada, c- 4•. lat, undo "~"" 

•• luCI'II ou puJ.,hoa urio UpatUdoa .,.. ouport-doo paiol catlaua ns ptiiP".! 

cio di a11u eotu. 

C~UU XLtt • O oii'clo pod.ri PI\Uutar-ae lllbra o Nlat~~:o olantto ola 30{ulnra) 

•l&a <loo 1111 ne•rr-nco, ,. o auiao:.lo <laata oqobaler.i a oua .!. 
pr<n~aeio. 

ct..tuiiJLA. XLitJ • A ollattibulçiio> .... lucro& auoii .... 1'1 lllltld& 11,U&n4o YCTlflt:&,! 

•• a n~cua!doda de acen,tor • dupaeu luaof{o\yda "" qua l.pl! 

.,.._ o tun~iunaaan~o d .. uu~ãu . 

ct..(usuu :u..tv ~ A S<Jctad•••• por todo• 111 nua cotbtu, •• obrlc• a cu•prlr "'! 
aarouflCata ac lah, r~cul&&cntoa, nor.el ,.ls•ntu c ue-A<!! 

çÔaa 11,111 111• tona fcl~u pd11 h .. r rúbtiC9 Concden~a, u!cnnta ;. ndl11dlf!!, 

..O:o. 

a.JJISUU. XLY • Os aõctoa t0<11riin coMccl•cnto doa anunca1 aoc:lch p•lo u .. e <I! 

uto doe Unoa, •r<tulvo• a docuMntoa, ,,..ato c.,. 1 a~niincia 4<1i 

Eôc:iaa-carantn e aut<Ortuçio doe D~>troa eÕC1<>a,• 

ct.ltrSliLA ~I • O.in[cto ••• athl.tadl<a da S<Jdadada o<:<On•râ 1 d'atl da suinat!. 

r• daata taat..,...llto, 

ct,(U$UlA J:Lf11 • rrutuanto • S<>d~dcdc 11iio for, "" deb:sn4e da aer.c11ncudonh1• 

..,. pan~haion.ida de .. evtça d~ r.o.d,iodit~aio, poder& altltlll' o 

pruanCa contntll a<:>Cbl lndap~dcnu...,nce de pr.tvia cutÕrlueâ11 do Po~cr 1Ubl,! 

co C<mcadanta, uceto•sndo-u qu1nd11 ae trator da eaec11~io 4c urvlço ea bcaUd.!, 

t:~::·:::,·::n~·:, ~:s:~:::• 1':: .. ::::: :: ::::::::·~n.c.ru-ntoa seno rcao1 

vld.aa da acordo c- 01 dhpo~it1vao le&all 'f'IC rat,uh• ··-o 

(uncJon-oto du Soc!cdadu por C-~u de Ll~p<>nsAbHldada l.i•ttada, pd11• 

11,11&11 1 Ent14adc oe 'te~~eâ a pela 11~1alaciiu qu• dhcipUM a uecuciio .!os 

r;, anl•, juato• • co11trotado•• .de c~ 3c<>rdo •~nd.>ra• dattl"'!.rdar o pr,! 

11111U Ínacru-ntO~ •• -ot:. h.t•l Yi11 da t;ud te11r • fo...,., "" ao.!•no da 09 

(110Ya). f 111hac 0 o q.ual Udo e· acb<ldo c11ofor•h autnaa juat-otc c11• •• tlat! 

..,nb&l prau11chh Abdxo, pn• <I'" produ·•a d111 e.fdt11C lazall, 

o1 contutantu dcdsu•. aab u p~nas <111 l .. .i., q,u• nio utio il\c~noc 
nanh- criiK' II,UC co~ hn~cca~~ de ..scrccr·stlvidsdc.-rcandl. 

Joio ru~nn-l'll, H <le Julho de l't"B /. 

. -;;:~.: ,, ;,,.. .~ .. : ~i,. 
~, .,, "--'· 

... .:.· .•. •,. ~~ .I ,,~ 
,. ~~., 1"~-.o~L t:1 r t :• 11 lal!M 

. . ·-~·-·-"' ··- -
/· J .. •C.. \.. • ; ----

l•u .. 'ol··tila11 .. • r..,,. --GO...· J(IS{ EJ.lVALDO A~IES ' 

USO liA IJEN!Jt'IUIIICÃO SllCIAL 

TtLtvlSÁO TNIBA\1 LTD/t. 

-~ ----~,. . -· . ~,- / 
- .. -Jost Ch~I.OS VM.ElftE I'OIITf.S 

SÔ<õlo.Cne..ca 

USO DA llrti!Jitlllo'J;itO SOC1/tL • 

Ti.U.Vts1iO TAIIMII LT!IA.. 

J'USÍ F.l:IY/tUJtt Altllf!!S 

s.;c~r~oce 
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1 - 1'111-JfSKXSma •aYNCII'M. 

1.1 - rabr1cant..l 
~ ELI!CTJIONIC LmA 

1,2 - '1'1PO e/ou -.odtlloo 
nt 1000 K/E 

- TRA'ISMISSOit ACXl:LIAit 

a.1 - Pabrlc:&.~~~u• 

:rt.e:a pnjudic:..SO 

2,3 - 'l'ipo e/ou. ..:.dolo• 
rt.ea pujudicado 

3 - :li:IS'l'EMA IRJtAOUNTZ 

),1- FabriCl.zttDI 

'1'Et;r. - TELC-Et.'I'II.DKICA L'l'DA 

3.2 - 'l'lpo e/ou .,:Jdeloz 

UCI'-'L 

P~OGBAKKClO ~\O~~ 

O abaixo ••dnado, d..l:rigenta da ~.tsAo T~ 
coa ae&l aa cidade d• Joio Peaaoa1Pa, D z: c L A lt AI 

~o.ote•a• a elabo.rar aau.• proQnmaa int'nrmativoa. educaci2 
naia e ao 'vivo, b.- ea.oo a pllbllc14acla comercial • o Htrviço 112 
tJ.cioao, de !o~ a cont:d.bair p.ra o dttaonYQlviaento 4a nação, 

etravia do :pert'eiç-n~ into'jJr&l do hoae. ln"aaileiro, obeo_!. 
Tanc!o, e~:~tre outroo, 01 ••<Jui~:~tea crit•rioao 

•J - Prclt'orlnc:ia a t-.aa, &lltOrea e intarpretea nac:i2, 
nai•, a fia 44 :lnc:<~~ntiv&J: a criatlvid"a4e do bOIOeM 
breaUoiro • o doaonvolviDonto ~·• e .. preu.a pi:OdJr!. 
t.oraa l!.aeionai•~ o:oa a eonaeqfla'nta Ulpliaçio do 
-rcado da t.ra~lho l.l.go.do a todaa aa at.l.vidadaa 
aJ;t!at.iC:UI , 

bJ w lloap.~~;lt:o la diforonc:iaç3ea rog1onaia da c:ultura 
brae1leira. proearam!o relac:icm,-la - aev: · pr[! 
pdo c:oot.exto, 

c:) - llaout.enc:io do elevado aent.ido lt;lço, -.oral, c.lv,! 
C:O O pab'i6t.iC:OJ e, 

di - r14ediVtidade da fonte 4o ,i,.tonaaçio dO fato an 
t.ea da Oll.l.aaio da not!c:h • obaorvinc:ia, ll& PQbli 
o:14ada 1 da noraaa itic:u indUp.na;iivai• i proti 
c;io do pm,uc:o • do c:ona~.taidor. 

A ~raaacio doi. EalaaOl:'a deorcr.i atender la oatipul.! 
c;&.a do llogo.l ... nt.o doa Snyiçoa da ltadlodit'ud.o, aad.JI co.o 
doa artiqoa 11 • u;, 5S 10 • 20 do D<!c:rot.o-1•1 nO· Z.l,, do 21 

de foYUeiro da 1"71 Portarias lee/MC no 301, do 1J,OJ.7h 

110 su, cto :n.to.ao. 

• - a cUl1d.:.1a ao longo de s\1& progrAfNçio, 

b- s l:l.•lt.i-1• a wa H111ao do 25\ Cvin.t• • c:in.eo por 
~ntol do aua prograa.çlo dUria1 e, 

e - a c:oe~aervar 1111 aeua arqu.l.Y<Ios por pr&l<O de tiO I••! 
aenta) dio.a, devi~nta autentlc:adoa polo napon 
ol"Wol, oa t.e~~etoa da toda pro9rUlaçio irradiada, 

Quanto l. prO<Jr•,.,.çio aducac:ional, a Dai .. ora. co-.pc-~ 

te-oe a. deotina.r 9'r&tuit&lllento ia au.toridadoa, ou "' qu- auu 

••••• !i:rer. para a irradiaçÃo de a•ua prO<Jraaaa •ducacionaia, 
05 leinc:o) hora• .... naia, asai.JI dist.ribu!dau 

- 30 (tt"b.tal ..J.natoa <I• SO<jlllnda 11. a•xta-feit"& no hor! 
rio qo• lhe• aprouver. dantro do por!odo de tu .. c:ion!. 

'-.onto da amill&Ot"4J e, 

~ 7'!1 (aetenta e cinco) ainuto• nu aeamaa 
aoa aábadoa • aoa dO&Iicgoa. 

QU..nto i prQ9r&ll.ll.çlo ao vivo - o 'l"• dbpuaerOll oo Pg 

ll:eroa PÚblic:oa Coneedontea. 

D••t• fort~a, Senhor Mi'>:l.•t.zo. PZ"i:Seta a 'l'CLEVt8XO · '1'~ 

~0. ~'l'DA·, ca•O venha a ••r a ••colhida para a exceuc:lo do ae.!:, 
'l'iC"O de radiodif11aio de que tratA o preaente adi tal, a produzir 

CUU. Pr'Q'lrU>&çio dlni.mic:& e MOderna or.. >;~u!iodifuaio, onde a not.a 
dOilin.nt.e ••ri a fi-lidade •ducativ.a • c:ultural do aerviço. 

SPJr$ WSOLfl 
Ol-JRUCD!t» .A.LE&:a!O l"Illm U 

O&II..S.t .1DIIIatrialt na14ame • cteaoil:LaM 'l :na 4M 
'frS.nohe~r 198, una OU.U 4a Jda h•ao .. :1&..,_., 
4a :r~, port-.or 4a cl4üla C. 1da.U.4&&tl at 438. • 

547;3&.a • OIO .DI OOO.~.JJN'tl1" 
02...SOEL1' ZGbi.I. lWtnu. PIU:S llB CWI%!KJ1 ~ ,. .... 

.....S., OOMrc111At•1 :n•.t.clat• e u..i~ l .t\1& ~ 

húohoiru• 1.98, lMIÃ& C1daü 4.- loio P .. .oa, J:Hed41" 

4a l'~ port&dara 4& ol&tl.a c. I4aa*1~ ,.,a 
88J.099/3SP.....-z • CIO n• ooo.,.ut.JJA/91• 

hlo preAnt• 1DIItiu.alecto particul.a't tM. entr. Ãt ~· • o.mn.t.4e• 
a OO.D•U"tu.i~io 411 WU. ~011~ por qw.tu 4e ra~ab1lltbfle u.i .... 

que .. roaaft ~J.a. e1.t.ula. • GCWU.~Õ•• .. ,;uinta•• 

l.ll-:Al m::HO'UJU.c!o socw 
.A. ~o11üde ~ •oll a ~gio •oo.t..,l a. Wzo Jil ft' .tm.U. UJq 
wa. 

2a...p.l SlroE !!OCl!Ic 

.A. 110.01.a..h 'h:ri a eu Mlet Mo Cl~ le Joio :rtMOa. .xa-.... U :ra
nba, l rua 4u ~1ru, 1ga, cu.1ao, po41.o48 .. tabel.l-.r rs..u,.. 

M•t A&b,o1M OV. ~tloOlU'Ui· - 1Q.u.l.qua1' »outo &o tarr.t,:tlr.ie DMi~ 
Glle4-.o®.Ao .. 41opoUr;;iS•• ~..U T.~..&"aate•• 

1•..pg oB.n:TO mnr. 
O ob;l•b 4& •oo111da4a Hrl eçl.oft9io 4o :n.:~ lle .ald.ie-Utuie> • fto-. 

lnDi.e a. oontOD!ibde .- • cl4iso lll'ui1airo 41! ta~..,rc.. 
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4• m wu,;, aoo:yJ, 
O oçU:IIl. eeoilll l t. Cd 1..100.000,00 (lha ai.l.uo • ... .U. ~ 
C1ri.4.14o .. 1-100 (lba ail e .-) c;ueu., 1110 Tttl.or te C4 1.000,00 • 

(.er.. .u.~•) o..U. ..., e n.biHrtt .... , 

IUXCISOO .u..Bl>ltf'O l':tDII m: <:.LSnO 

ltlllo'! MfD:U ll:ltm.L .PUES DX CJ.!I.~~ 

~%.\Jal() 1.1.00 q,u.etu - ,-.l.CX' .. 

1.,000 ,u.e,.. 1.ooo.ooo,oo 
100 ~-- 100,000,09 

c.a 1.100.000,00 

r.ulGRI.J"' Ol!lco~ ~. ,uo, .. ~'llNft'i*- do :lat•pali..,..., _.... ••• 
• .. llfliU4a oorn.at. U Pa:Ce. 

J'HIJIC13CO ~ P:tm::!i DE Cl.:lm:J 
id'CIIO IIEld!ttD . 

Jla_m y..;o DA PC2f9t.iiiAci'O !lOCW. 

O ~ da den"'"1ne;;, ...a1 .....t t.tw pe.1N Ma.-~. s.tl:a 
&& n o~U%1.-a-W, e -..ll;&al...-nte pu. .. •.kioe a P1"'hri& • 
.ct~. podcde --P"~ •• - ...... iaftl1 .... ~ 
t., ~1a O'll at~'H lo ..Soterr ep:d.zdl., .... ..n ....... ~ 
..n. att.t1"tu14o pela aMta ...naM, 41aD1 'l'M!ti•• 5tm:lõt mtDu : 
JI)VlU. .r.DU::~ D.:i c.asrao .,. • ... ~a ~-~ ca..,. 

1--@\,!J'ict'io, ~11\NnQ(?utl-tÍCQ,jlô. 
lliliO J: n .mJU. :LZS1A • 

suz:u mtou lElUlll nll13 " c.u~m 
odcu-

'WM Gl'l.IL\I'! mw •mn 
Oe NoiM no eZift'UUe b. Oerbo1a ._. Mft1tit a--........_....,... 

lallont """"'"*"''• ali a IÚz1M p.-tti.U pll1a '!qleleoie ._ 1.1v1;1 ..... ~~ .... 
10Wye DI:l~RmJIC!O DO:f I.Wt1!i0S 

1'061 41.a J1 (ti.ll.1:&. 1:11-.) .... 1.-bro ....... -*...: pn~ • 

:s...n--.:no 4o ~ .. UC"â.oie, ....... ~ ............ 

'ftJ:1AodN, 4iat:ri.'ba14M h -,periii4No .PiilM ~ .. ~ • 

ü ... ~-- " Mpit.l.., 
..JV-D• $iWfSndii'CU Inõ SOS!UI 

·,.. q,wtl~ ea ~ •ie ia&J:n.al,.a e ai. ~~·..u.c. 

... t..-hri.C.M .... ~ ....... s-•• •• : ........ ........ 
-~ .. .PftOJt•. eca.tJ.;'-· • Uni ..... '~ .. 

oloio• q,ue lll»~ a~q.uJ...loe, 11.0 ouo e. el&lza}'!}~!'-~fJf!u ... 
"-' • qua po....s.. ' 

lo ouo 4t1 ua d.o. o&o:l.o• do .. ;lar ~ &a ~ 
oar o• 4--.1• oÓo:l.t1•1 por ••orJ:,o1 ooa lll:d•..dinos.& U 60 (••IIMA11a ) 1 
&iU1 ... \UI ~ 1M HI'ÔG N-bl.oudo• %10 •dolia..dlo ..,. M •• ..:.. 

t.biMZ" - oJ.mi.a1a lll 41o•tllf ta-u-nto. . 
ua..:so auo·d.e :r.J.oo.t.a1h, ~la, iZI:IIn-41;;.. 11111. a.~i"finoi&. 4e • ta• 

. oóoio•1 a •oo:Leda.de ~ ;.rl Ü..o1"Yid& ou. •dri.llt&1 o~ .,..-N~ 
c-:;'i:• ~•o~U~.te d.eti~D1..Dar o ln_t...,_"tO 4o u bel.aDQo ·~Hi-.1.1 :aa 
~ ~,~. 4o ~al.<MI~· ocorrido ou 'u 4at& q\W ar 4eol.&n4e> ......,.;, :IJl,.o 

·t~h ou. :lDHl.nnb • 0Óo1e. O. bnlelZ'Mt lltUI ........ ~ .n»n..tea 

••• u ,_rb ~.,..rü, - 90 (11o0~•> ·u .... 4&\a ..0 ~ "v:! 
ua1. ~· ••• ~· ~ ~·• 4." .. ~ w.~ ·a"~ ~ -~ .ftt..
;,., .n6et-~:~4o •·• 41re1to• • u obr:l..aaçq" .. ooanst.aau 4o Jl,....._rb,ea'; 

.m;o, rooebedria tolo• •• ••u. """•• ~· .,t,f o ~ ~ 
1111 aa 10 (U•) pred&QM• :Lp&i• • •~-~~~•••!.,.., ftllll•~""-• a m-tra 
çle l20 (on1.to .. "'f'1nt•) 41- da 4at& 41) ~ •~~p~~o1&1...- ll1.,.ol......a4!: 
•• --.-•oct•d..t.ob• DA foi'& -4& ~i. ou por 44101•io d.eo •lfa:Lo• qu. nPft--a 

•- a ...S.or:l.a 4o o.çU'-' eoo.t.l., -ri o J.Un ;r.!qu14o, ~ pGr -.. 

·lanoe "" - l•,·~:'arâ. Jllrt:Llhe4o entre o• eÓGi.oo na prope:rQie 1e 

~tws.e 1"1•ll•oUn.e (li.Uit•• 

~W@CP.!'I' nqs s~CI03 
.a.. 41-'nlraiillo:l.o.• 4oo •Óo10tl 011 4e ••u. ber4•-U-M:t qwiD4o lião r.eol....,._ 

,- ·-..i,PT.iau~·~ hrM d.Oúu.dãe por ~b;l.t~ -411 aÕtd:oD1.1«..s. ~o. 0 

Crk!~ ~ l'r~o•~•a C1-rt.l. . 

U•..I!OS 9.\SOS MS®9 
.... M:L••iiec ou. 41!-n.du qu• po••- ••r eueo:1UUII .abre o pree~W .._ 

V..to1 Mrio •11S'I'idu ou "•obi.4as oo. b•• llO ~~ n• 3.108 q :a.O 
C. JIUIO!.ft 4e l.t9l.51 • nout:ru ti•gau;Õ•it l,ftll:l.• qgQ llM• faru ~~pl.S

..h.te. 

liS~·FOoo·.n;m:folco-

' 11.0& ·)A~ to O ~oro 4••t• CIOIII&l'll&l'U'& q,ualq_,_l" açia :f'uMad._ 11.<>51'• eo
trat;o, rez:umo:IMldo-.. & q,tl&lqWI1" ou no por 1111.11 to ••ptloi&l. que ••~a. I 

por •i soharU. ~• p~o111o aeord.o, Ul tudo q,I.W.II.lo Jld" :lnet1~M t 

pU.tcuiú :foi lnn'do 1 oltr:L~• a ouiapr.l.r o preeen.t• oor..t:r.to1 --:&. 

A&n4e na P"•on19-.: 4e d.uu te•tiUIWihM a!J,&1.Q1 u 03 T:l.• 4e 1cu1 .. ._ 

·-. pr1mo1ro ....................... -~-- ., ·~-
-.1 ...... :EAIII!e. ·~;. rts.OS'· 

; f ~~ ~ :\ .. () 

~tl.-.:: ~~ . . ~·~ 1'~ ..... 2" oh •• ,.al:lro .. -- ...... ?"f 

·-"~!e -' N ' 

0

1· J' . •· 'tl:S1' • ·.JW<tU-.Q -~"t'" ~.uG w 

v. 1'1W'Cl3CO ~- PDtES ~ -~!lO .... . 

' ~ - -··<1t~i- r~·fd,·a ~~r~!!;lQ~::w6 Ql!&:ri:U:. 
Cl•,lllll4o l'oJ.ttot sunr -xmu KClmtA. .Pim:3 m: a.tSDO 

•!m:n4f!O 00:rmtA1'11Alr DA :JOOmnml POR ~ :lXI ~&P/~ 
nr;r;wmepe plpm B n A'!VAL RTP& (/(/((//«Jtt/1/1111//JVIIII/Ilfli.IYJ& 

OlooomAJJJ:r:lOO A.tollli:B!O :rllU.'S m1 o~ ~ _.,..-. 
do,·~~ •'='eft'efe lft& .. ll:la.~ ... 
e!ldiUt ua,·....- .u..aa .. ,_---. lii:IIW. .. ,.. 

aba, ,....._ k o&aala dtl ~ a• 48a.UT 
s~ • ç:m a• o:o.,...l14-911 

CQ..StD:::tir l»tDD. 1I!IJRI. :vm:t:S m: o.aMDO, ~ --·,b. ~ ~ ........ , .... ...... -... 
alioU., 198, ...... ~-leio~ .. ~ .. ~ 
nl'b., :poz1llololr& a. o44'Gko o. ~ c.~ a~l.o9Ji 
BDoU • om ., OO?.~~tae..-
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"-4e J10r qttO'fiMI 411 ""' tfl".., !!.m,~• '_11! ,..,.. alue, e ~.., AMI 

h!la.,.· ...... l :Mali c.. ~!r'Mt. 195,' c.w..·-- Otv:l'lrll.l. ..... 
«e oM. ~ oors ~ atM ooaat1tdiftll ~ w;;[Uiiuatca • ncl& 
~· ~ ....... eoo-:14 .... Zftllht 1101t AI 151'0Q1.15JI'l,.ef' Q ...Jt I 
.. 26.®.19GO•' ~· .... ~· &1 ..... nt-.t.4a ......,.. -- •• ...,. .. _ 

<:IO:•!)lContüd.o ;.lalu o.rv1ço 40 ~ o ~o ~ta Cll)t'=-ndcl rut. ~1180%'& .. 

end.. ':~4;1~ ~ Si:steaa. 4o :te4e ~"tema. 

'f5Q•Icp!.j?Z cartJeW. 

na .. tr1ta l:l:~e~B.do da JAogiolação r' ,..ente, a. oobers 

~ qo.ao'WI ou.~ k'ÇNWllWthua to e.pttd &M:id 111t ,,. • J:lll. 
!Ma3~ ... -~b'oll Oll ~ ~ ' 

e -Do~ to n~" 52.795, 4• )l. do outu.bl-o. d. 1953 ( J.~l~Ollto 'cl.O.-- Soriiçoâ de 

:lc.liodi..""'ur;aio) ~~ 57, ni 2. 

~4.Dl'tllllll al.~ c:IDt1'atJQ4 f2ll ~ pa4WI( ... -u..a.... . 
pd'f'SG. ... ~ Go lr1.rd.e'llk:l.o t.. o 1 :7 •• 

.n;..oe~~-~--~-.t:toil......... ---
c- ..-aw ~ OOO'n"G' 4QGU a. ..... &li&~ JGt,8 ~· 

!V"~ .. A:laiafa ~ de CICIIdft. ~ aio a1 c - ..:.. ~ 

- iltn~ ~- - T.l#d'• 
:a ;pW ........ - ~- ....:10,' Ge........... c 

....... ~J*'ti~ftl~,~·~· -· 

~ .... lb.VIII ........ .w.. - ~- .• ..;; "' J,. 

.-1 ...._ ._a~ na~ a Z'Qhti'O • a:pl:aau:a-.· 

---~~~ ... 

JUCEP25Z.OO!G92I.2* 
~r-lt1UI, 

Sorâ b-.Gendo. r..z. "';:oc:~:;éo dO 8~ { oitc:ttlJ. lJOl" .c:".en.-::o-J ~do :;Úde>a bra.silcira, 

t.:l~e:>do '":odM u ::<.1U ~dal:Lo!t4e.$, C. ;J..~O.S sel"io liivididos por &éne 

ros :-:..lc:!.~ai.s o <!!.::;~::-!DU!<!os co .!o.'"!,[;o ao. ;>~ro~~io, ob:lo~o-ao 'mi ~;: 
:"O!JO c::-itÔti.e .. : co!.o:;&. ~"· divu~~Zo e.o ~Úa!.en~ <.:.::1. .:i-e:or.J.~ 

.:::.i,.eru.>do o :.±l.i:lo o'll=i,:;=.tó=-io, li:r;'"'....:ll)l:1:e ~ not!ciCM o npart~ aeréo' 

t.z:o..'l,:,:J.itid!;llJ 0:::.1 r.:::~r!...rióe .,"!lrJ.:1tltm o ~ofJSÍYoill, é.r.::lio :::-eiovo 1:011 l!.CÔntob~ 
too !oeo.is, =-~.,;!.~~>, r..::.eio:1e.i'a, atr~éa do np::h!CA, nport~IU)II' e out-ras 
::u:.t5r:!.l18 <le ::.t::,JCCto ~O=tl.ti:vo l:.e ..;,c:.41iUer :u;ture::za~, oo:o }1or •x=plo, ee

por:ea, pnrlilf:'..(l <!o '"õ(r.."'l>> 0 a:lÚd.o a ~o~ul!:-.1f!.~ ni\o liea.,..-uMdO: o· ~tieiá
rlo into:-::::eio:Uil., :,=-1n-::i~te' ~ quo l!l41s intor~u:sila aO n008o l'id. ·e. 

a cid.l.do d& C:::r,:oill& :J.l'I!J'ldo, ~bll-, vorit'icsd,a II~N & t'idecl..1&ni4aãa da • 

~ónto 1:'~o:c:nt1n. ::crio ~Moa oa ~a. ,. A VOZ ~ ~IL • -, ,0111 t 

de i.'\~C'r':IJiiO :!.o C:Q'I."'l':'.Ot .mt e.edeio. cca c. l.l;encia ::ac;t~, &l.Ó:l i!.o oorr.Lçoo 

'de '.lti~ p.l~ea.:, e~ oo!uecci~e tiCl Q:1:!:11J.. C!: AOt:1ci6rl,o oará 1 

-::;o::;e.ru. nt 312, do l,:; t!.e J.Gooto do l!1G5, c-.a.:&tu.lo n a-t. 11 letrll •c~. 

-:t.ao.l.Uçi!.o nl 31 da 1._9_ .c:. a ou::;u.bro ao l3GG, !)Ublicau :ao Di:ir.lo õ.tio.2,el. ta ' 
~aQ '11é ::3 de ou.w:n:o· do JSGõ. . 

.... ~rt~~ n' ~5 elo 25 de Jc:uril"' b 1974. 

c:::i::Cs ~ro:;.:s.;.s 

~ a"'"iC.ento (.Ua &::: naoe1UI1d!Uie~ d,O eo~~t:IO ~ o ab;f~ti"VO do apr"..::.ontr :l; 

:;)rO~éo, !"'o!•::-Co "l'ir .a. ~r::zor ",:::~ae.i;."'!e:.ç.õeo ::;o eu:."::.o ~a o::eeur;êo l!O' 

lllni.;clo 

3orá O'!li:ltM'tUi&. CO!I. r!;tor, :.i!ldar o:;J ~:ldotl O.l COWI -:;.l~!ir t. :'-ort'C....-1~ t.:C 

~·do 1So05o74 1 ~1!113. oaao, .:. -1...,-it:_l.:..JSo :;~o ~D:l~ o ~:;o:e!oio da.~
::!i:o.cl.o de jor:1aJ.::ta o ~~;s~o.. 
I 
l. 2JW(SXIS50ll 

lol- llr1JW311!&1 

l.J..ol,.. l'ab.d.cantel 'lr"S- ~ola~o,mm1CI.çõaa 

1.1.·:2- )111~1. SJ.-1-3- C:od.i&e n.ntol. 0007/65 

1.:2 -n•.o~ 

1.o 2.1- 2abt:1~• 'l"rJ: toleooc:unieo.çõu 

1.20 2 - JIOdOl.o S1 7-) 

2. - Sillt ... ~t• 

. 2.1 .. h'brical)~·- '1'••1 't'll.e-Zlllltronio& ):.td& 

2.2 - Kodno1 DISP- .U.(4 ~too). 

Joio :PP••o& ~- .:..0 OutubrO de 1988 

~"""'~ Offi.~. Jl-~4 

COI!IRATO SOCIAL DA SOOEDAl)E POR QUOTAS DE RESPO!<SABILI~ITADA 

Pelo pre11enta in.atru~Mtoto pn•Ucu.l~Lr, 

:.:o, éaA4o~ otrapn•iri,;:, portador 4a cidula de Identidade n 

.IPl'-PB," C.a&llltro de·_P••~'oa f'b1ca (CP!") n9 0,4.~15.114-n • ~an,_ 

nt.nrrO DE Al~AO'JO LIM, bralileira, caaada, ,ampre:Jãria, pc:>rt.edora da 

C4dul• de, Idcml.ld•dCJ n9 lS5.SGO-IP_'!-l>B, Co~~~daatro de Pe•so.oo. F!s:iea fCl'i~ 

n9 O,.t.Jl5.l14-'l, r••ident•• • dOJaici.lacl:o• na Ru:a De11uml;lu·9'ador tt~ 

dldo n9 UJ, ~•ntro.' .ae•ia Cicl:ado de Campinit Grande, Estlldo h Para{b.o. 

tü o.atre ai•, jus~ o .c:ontr•t.r.da • c:onstituio;io- de um... Socied•d• por 

OUot&• de :ltolpóa .. b1lid&4ol J.1M1tl&~• que ao n19eri pelae ~ltusW..• 

~•·.abai.XO c·, .A-Il• 0111.0~õé•·· pela ~vJ.'sl•çi.o ••p•c:-S.ticra qoe •Use:! 
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eHusllla 1t 

A Soeiedade ogirari aob a denOIIIinaçio soci.d de Wzo VNfCCAlWA 

nt: LTOA. 

Cliusula lt, 

A sociedade te11. a ••• scu!e aoe.hl na ttuA !.ndioa CU"ir:h n9 l.C, 

lNI eldado elo Campina ~ande, Z:cudo da J>aralb&~ M»!So-lhe facultado •! 

~leeer suc;:urad.s, &g'ineiaa~ aacritór1ol, ~ nc..u repreaant.antea 

e~~"'qull~qUCir parta do torx-itãl:"io nacional. 

CllUSI.lla 3t 

J. Soc:.te6t.da tp 0::0110 ob~aUvo a exocuçllo da ••~•·H~ 
4ifu:::i.o :liiOcor& e:a ondlts tni•iiaa, ::'ro~ênç1~ IBOd.ula<b. a serviçoS! e•pee! 
•is, .a.lü doe serviçOs de r•diodi.fuaio sonora o• =na o 1 .. 9ena, cone! 

41do~ ~elo C:gvarno rodara:., atravia da Undlldo asp4c!t:ico, de acol:15o 

cUuaula 4t 

A SOc:iad.ada teri pn1:o indeten'li.EW>do de duração. 

DO CAPITAL SOCIAL E QtiOTAS 

Cliusub. ~• 

o capital social i da ezs1.2oo.ooo,oo tbu. IR!lhio • duz4ltt.os 

•11 c:rundoaJ, repn,sentado por 1.200 lhua 11111 e duzenta•J quotas de 

CZ:$1. DOO ,'JD lb\1111. 11111 C:1"UU.dDI:I eadl. w.a, dlistribuldo 8zatH os . sôeios 

ti& foX"ru. ab•ixo: 

a) O sócio FRANCISCO DANTAS LIRA~ c:o. u.a partieipaçio d~ CZf 

l.Oao.ooo,oo lhUIII •ilhio • oitonta •U eruz.doal. X"cpres:e:!! 

bl!lll .por 1.000 lhua •U a oitenta] quota. de cz:n.ooo,oo 

Ch~a •11 eru11:adosl c:aú l.UQ, equivalen.te a 90t. (novent• por 

centol da capital social. 

b) A sõeia VALXl'RIA !"ELIW.I'O DE: AIIAOJO LIIUI., coa Wl& P&rt,l.Cip! 

çio de CZ:S:120.0DO,OO (cento a vi~te •11 cn~~:adosJ, J:"epl:'eS8!! 

t.ac!a por 120 ·!canto • vinte! quot.ac: de C:lfl.DOO,OO (h-. 

•11 cruudosJ' cad• uaa, equivalente a•lot (de& pG1" eentol 

do Capitd SDeial. 

Cliuaula n 

OS sõeioa l.n.t•'O':t;all:•rio suas quoeaa •• -d• cor an'~1 
dO pa!11, da seguinte fot'llll: ÕE'N1~ 

&I SDt Ceinqu•nta ~ cento), no ato da asJinatura o!lo pr-eaOnte 

1llstnuanoto c:ont:ratu•ls 

lo) 50\ lc:!.n<!IO•nta por eentol dentzo (!;o prazo da 110 (cento e 

oitent.a) dias, eontadoa a ~r;t.t.r da dat& 4a publieao;io no 

Diii1"10 Ofii:ital 4• Oniio, de ato &:t Poder Público concedendo 

l'!*n:'lhtiio 1 Soêie4ada ~· ex.cutar os sen-iço• 4a radiod! 

tuaio. 

Cliuaul.& 7f 

1. tesponubili4ado doa sócios i, n• fot:rr.a d& 1~!., !imit:u:!..a. 

1Japor-tin.-:-ia do e..p.t.tal Soci&l. 

Cl'usula n 

b q\JOtas do Capital soc:ial sio noa~inaUv.a• • .1m!livb~v.,1J, r! 

~tu:·c:•ndo a S'ociedade Wl únic:o proprietário po~~n cada Ull\.l dCtl;~u;;, 

nio pode. ••t:" cadida• •- o privio con•ant.i~aant.o _do ~ut.ro :~<Ócio, 

,tJI!IHI c•bol o dir•ito do pr•faX"in.c:ia para adquiri-b• e• 1f!U&1d&do da 

%eco e condiçõoa, no c:;no de alqum quotiat& qu•rer .;adcr •• ·qo• FC! 

sul, .a.lia dA nece••1d.cJa d• oxptau•O consontiaento do Pode:c- Púb.Uc:o 

Coneedent•. 

Cliusul.& '' 

As quot•s :c-epee•ontatlvas dO.Ca!>ital Social s.io iJut!ieni.veJ.s; a 

irlc•ucion.iveia a est.raqeiros 011 pea:~~o•s.jur!dic:&s, • qu.dquer alte1"! 

çio contratu111l dapand•X"i dtt p..-vh. autorizaçio do-Pode:r Pilt>lic:o Cone! 

danta. 

Cliuaul.a lOt 

A &ocienl.ade aeX"i ad!lliniat:ree!& por bJ;"aaileiX"os nn.to:!;, asaWI!il\do 

a &e!:llinist.J:açio o sócio FRANCISCO D11NTAS t.lAA, quo •ssin.ui co111 a dcn2 

ainaçio de DXl'ltTOit P~IDENTI!:, o quil f'ul UIIO d..D. denólll""inaçig . !iiOC:ial 

110 l.bito do objeto da llltta,_,, &tivll e pa;ssiv•fU!Ato, em ju!.:o:o ou .for. 

thl•, !ieaftdo prc:tibido o =o d:o. sociedade em neo;:ócios ilst.X"!U>hos, as>'!: 

e"ial.Nnto ca ava.la, f'ianç&s, endo=:&os e outX"os atos de mero favor, 111e! 

_, qua c!cles nio J;"eault .. obrigaçõe.a net11 ponha.a~ er.o X"iaco o ~t.ril!l3n1o 

o!&lleii!Q. 

Tica. oiJ aõeio~ c0111 p-;.de:~:C'II da qerinci;!l., d:i,pcnsac5os de p1"e! 

tar c.a.uçio UI quantia de .e-e1.:11:. •to.s &dil.1n1st.ralivos. 

CliUIIUl& llf 

A invasÜ.dU1"& 40111' aoblill.lat.X"adores - Setla l:'argQS, após ha.vel;' a 

Sociedade Z"Ccebido concaas:io ou pent.lssio para exec~t.ar !l>ervi o;:os; de r! 

diod1fuslo, somente pode::i oeon:e1" c0111 a aprov•~:io dos I!ICSIIIO!il pelo Pe 
dor Público Concedente. 

Cliusula 13• 

Os &dainl.stradoras, depo:Ls de OllViriJIII. o Podc1" Público Con.eedee 

to, poderllo, e11; n0111e da Soeied:o.da, n=oa•r Proeu::adon•s ou =ndat.iX"los, 

para a prit.ica de 9erênci.a, veat.iÕ 'adllliebt.ratin. o~ j"udieial e one~ 

tacio,intelectu.al, ..cl.lanta inst.ruoaento pGhlico ou pa;rt'1,culat qo.ot. -i•:f.!: 
n1ri o• J:"t"apectivo..,podaX"ea e pn.:z:os, cujoa aandatos sGorio outOf'Jador; 

axelUII.lV~t• a bra•Ueiros nat.os. 

clb.aul.& 1n 

Os sócios,> no exorcJ:çio da qet"inei& e de Cll1"9'0 

torio 411'a1to & mu. reti.rada ... nad, a titulo de ~-l.al:i"-'0<=?< 

fizado por eonau.ao ~tra os quoU•ta·•• cltn!ltro do. limitei' pe:rmitidoa; 

{4la t.eqi•l•o;io 4o :tapo11to aa Ren<à.. 

Cliuaula IS• 

A reapouabil.ld.ade ·• a orient.ac!lo inta!ectU&.l • administ:'.o:tivzr. 

o!& SOCiedade, e.abarlo • b1"a•U•11"o• natos 011 como diSP\'Sill; a C=st.itu~ 

ola hei&~. 
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c1iwu~l• 1" 

pa.c• ca cugot< 4• locutor, re4t.lt0r e IIIIC&na\l'&do 4&& · 1a.lt&l! 

c&u al,tric:t.•~ -t• .. do oldait.idcHI braa.U.eiroa ~&at.oa. Clluaub :139 

clluaul& lllt 

o ex.rc!eio aoaial da SOc:i.cSade colnc>l&iri ca. o ano <:lv1l, ao 

:Et.. do ~1 llal:io alaboradaa a• Peaonatol"açóea rlli.J.ncalraa axi9idaa po:r 

lei, cabendo aos a6cioa, n.~proporcio da auaa quot.aa, oa l\lCr:o& oa P""!_ 

:Juizo& ap~radoa, ~nd01 por dal!Ja:racio doa -=•*'•• oa l.ucroa P'tlrll! 

aee.-- •• cont~ •r.uc:J'!OS .I\CtiHUl.ADOS•, para poat.t~rior ut1li:açlo. · 

DA DJ:SSOWÇJto ()Q J.IOOmAtAO', Joi()RTZ Z :t~:tD~@;{M 

~.1 
(:lbau1& 1t• 

1 Soei~• aarl 4iaaolvida por conaotuo doa •Ôc:ioa a, aaata 

dat... aari. lov~t.do 0111 bahnÇO pa,ra apuraçlio doa have.rca da ~ a., 

Sla p.I:OpOJ:çiiÕ da auaa quot.aa. 

Cl,Utlla 209 

Iro ea•o de 110rta da w. doa •6elcnl, a SoCiedade n.io ••~:.ii d1••o! 

.tda, coilt!Duando eo. o .õcio •obrevivente • 01 herdeiros de> •aa c:uju.• 

·caao itio haja acordo entra o a5e1o sobl:"ev1Yo a 011 herdeiros do f,lllec:!, 

4o para continiUicio da $oc.ied.ade eo-. ••t••• oa Jl.l,verea do aóc:io axti!! 

to auio apurado& - b.lan.;o lcnrentado co- baae no data do t'aleci.ento 

• 1'&9011 no prazo ab:l.llo de 12 (do::oral ~~Caos, •• parcela:: •nnsll.ia e ·~ 

ceaaivas, •• :-oeaa corrent..l' no pa!a, v.ne.ndo-se a pri.Mi~a 60 Ja.e•••!! 

ta) ~as a~ a IIOXt& ! as da.ais no 11111111110 dia doe IIIC:IHIS aubaeqÚent.oa, 

Àn4o aimultaae-t.a ao:!aitido 1111 novo aóc:io. 

:.0 caao de i.Jipe41»oonto ou incapacidade de qual~er ~ doa •óe! 
O#• sari este allbat1tu!do 11& SOc:iodada, .u~diantcr altel:'ao;io contratual, 

-ll )leu& dirdtoa e havere& aerio pago& eoa fol:'llla do~<c:rita na eliuaula 

.ÍO. {vlgéi:dJU.J daat.a instnaent.o, c.-.-o aoua her4otiroa não queira~~. pro! 

aegu:lr na sochdado. 

C11uaula 22• 

A& quota• do Capital :klcLIIIl nio poderio MI:' alien&d.loa a terce! 

EOtl eaU"aDboa i. Soc!odado, •- quo ••:la dado o direito do pt"oferênc1a 

aoa aócioa que nela per.anecere•, alf.n4o-lhoa &IEOIIC!9Uro1da tal prefere!! 

ola - ig'll.*ldada d., condiG'Õe& • pJ:aço,,por u. pz-azo C!& 'O (lea.,.nt.a1d! 

•• da c:c..un!e-acio da dacbio .ta retirada. 

A qu...lquer tuopo, ..c!lanU o!l.cia~ q\1a rç:~;•••t• a ~Mi~i• dD 

Capit.al. Social da Elapraaa, ~ar:; aate lnatnment.o aar ,altacado - t2: 

doa oa ••u• llbpoaitlvoa, raas--it.adas a& fonu.UILidaa l&<Jd&, · caben<50 

ao a&io di~&identa o direito da l"&tirada. 

A& <~lta2:'acõ.• cont.ratv.ais que varaat aobre a <~dm.in.latr•çlo 4& 

S<>c:ied.ad:e pa 1ncluaio da novos a.SCioa. •-nte pod.~rio ocorrar co. • 

aprovacJ:o do Podaz: li'Úblic:o C:Oneedenta. 

Cliuaula 25t 

Fica eleito " !oro rk c:-iél&4e ode Caçina Gr.-nde, Pa2:'a!ba, para 

4ir1•ir •• dúvida• a resolY&r os con!Utoa· oriunAo• o!l•.,t• inat.I:'UJMI'!t-O. 

c:liw.aula 26t· 

• · Oa C.aoa oaillaoa'neate ii'J&tz:\aoilto aari.o z:eaolvidoa de 

e COII aa dbpoa.l.c.5ea 1~1• aplic:-iveia i otspiele. 

elãuaula 21t 

Os aóci.os crualiti<::a4oa no p:r.ibabulo dc .. ta iturt~nto, 

~:aa a>q>reaaaaante que nio aatio incuraoa - n•nhwa doa cri»ea 

contO!: 

toa • lei, que o-. ilt<poc- 4• eJCercer at1vid&de mercantU. l"iriiiDI a 

prosente o!IO!Ch,raçii.o pai-a que proc!liZ& O& ll!;f<tit.os la!JaiSo ~;:hmte& di!' ~' 

DO ca.-o d• coaprov...ç:Õ:o d• aua falaJ.da<!a, ••ri nulo da pleno 4ir111to P! 

r&Qo;l! o l"e<JUtro Cio comircio o ato a qua •• 1nte9ra 1t11t• dec:luzu:io~ 

•- pre;S.);!l~K~ daa .•as~• penãia a 'l1l& ••tivel:IU sujeitos. 
r;, p.n- eatar- de co- acordo, a11si~~; .. o pra~JI'ento 

• I (oltol via& daUlografadall' de- 11:11 aõ l<~~do, da llen&a ~ teor, 

para que produzaa ua IJÕ efelto. o que t'azea na presença .de duuo tal~ 

lllunh.al quo a tudo a&='istizu • t.ambb as&it>~. sendo a pr:lDllllir& Yia ~ 

ra o 4aviao regJ.at.ro na Junta eo.arc:ial a •• da .. ia davol"1das aoa CC~!! 

tratantes depois da •notadas, 
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1 -

'""''"'""ÇlO C& 1Ul:UR30S - ~ .:t ~ 
'rR.IJI:W~SOR PRil1CIP.IJ.. 0 EN1 

1.1 ., fabricarit.e 1 lt11t - TtLa::OMUNICAÇCt:.S 

1.2 .. tipo e/ou 110delo1 SI .. F'- ' ( fXXn/6S 

2 .. '!'ftAHJ."'-l:N03. AIJ?\'I:.p.R 

2.1 .. fabrieanteJ "'•'TK - Tz:Lai:CMUtiCAÇti::.S 

2.2 .. tipo' e/ou IXI<1do1 SI .. r - ' ( oói:tT/9$ ) 

3 .. SISTOO I,''l~'IAJ<U 

,.1 .. fabr'Jeante; TE&. - '!'~E:-ELE:I'RONICA. LTDA 

;5.2 .. tipo e/ou ~elo1 B 1!: C P"' 4 L 

CUiõ!ina Crande-PB., ~·de outubro de 1988 

P R O C R A H A Ç :C O ~~·; ') O . , 
Colls!derando o 1nt11res:~e nacional • a Unalid;- ~4; ~ t 

4o .serviço de raãiodi.!usio, o:~, Moro VANGUAROA FM L~A., ~ 

pros:r..u• Jntot"a&t.lvo.o, ~cativo• ( • ao vivo ), bftl co.o ~dade 
eoDiercbl • o aerv1ço not1c1oso 1 de forae. • contribuir para o dnmwlvi

:a.-r~to da N•çiio, atrav&a do &i'tr:r1'1çoumto :lnte&ral do hoan br .. ileiro 

ob~~oeM"ando, mtre outros, oa ••CW.ntea cr1tlr1o.lll 1 

a) prrhrêncla a t-.:s, autor•' • iné&rpretes nacionais, a t1• do 1n

Cftltivar a c::riativlc!.adlt <io homea~ braailetro o desenvolvimento da4 fti!Pl'lt -

As produtoras nae1ona1t10 CDtll 111 eonseq,uente Rlllpliação do lllllr"Cad:D de- tra~ 

lho ligado a tod.aa as ativ1_dadeo art!atica:J. Nesto a:spe-cto a propor..nte 

COtlpromltterá 67 ~ do tltllpO de oua prolr.-çio; 

b) resçeito i.s r!it'ltrenclaçõu reg1onlll:s da cultura bradle1ra 0 ,procu

rando re1ac1on,~las 1111 tleu J.TÓprlo contexto! 

c) llllnuten;ão de elevado santi.do ético, moral 1t c!v!co; 

d) tlded.l&nidade da 1n!tlnaçio e ot:servincia• =• :i!Ubli.clttade-0 d• 

p:r-1ne1,p1oa 'ticos !.nc!.U;lm:sivel:s 8 proteçio C!o pÚblico e do c:or.~:~umld.or 1 

e) a ';ITO;:-onentll! c!.edlcari no 1111n11110 7 J' do ":;~ de aua procr~~W~çio 

ao aervlço coti.clo~JD; 

!) atenderá i:s estlJ=ula;ÕN do r•gula.ml!llto .dos Serviço& di' Rar:tlodify 

· flio, bem c.omo S.s consUnte:~~ o!a ~ea:l:sbção Fl!rtinentc 8 ratUotU.!usão. 

~- -;;:~ /~.·· . 
- ~ ..... ---- -~. 

~ I'reci=co anta.:s Lu-. 

Diretor f're.:sidenté 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 30, DE 1990 

(N• 156/89. na Câmara dos Deputados) 

radiodifusio sonora em frecJ.üência mo
dulada, na cidade de Carazinho, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

para eXplorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviç-o de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Carazioho, Estado do Rio Gran~ 

·de do Sul. Aprova o ato que outorga permissão 
A Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., para 
explorar, pelo prazo de lO (dez) anos, 
~m direito de exclusividade,, serviço de 

O Congresso Nacional decreta,: 

Art. 19 Fica aprovado o ato que outorga 
permissão à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda.,_ 

Art. 2? Este decreto legislativo entra e~ 
~r na data de sua publicação.. · 

MENSAGEM N• 4Z6.J)E 1989 

._ ~ -. arUwo ••• boiao UI, ~ 
·- I 2• .., .n1vo an. ... cc-.tit.•tc-lo :r-..zal. ~ a 
llou'a .. --.tu' I çncl&çlo 6D c..tna-o -.c~1. 
~ao .. J:q~oaido .. IIDt:l- do haMz IUaiauo C. 
s.u.to ..... ~ç&.a, • ato _.uaw 4a h:c'tuia •• Ut., 
... 21 .. aeo-to .. Ult, pé~ - lnhio OtJ.cial U Oáilo 
.., «ta 21 .. ..-to .. lflt,. .,.... ~· ,.m •• ro 1 
8CIC:U:OanZ J'..lD:to •:riiDI:t.O 1.'1'01.., ,..u:-a ..-p~u·, pelo JC'aso ._ 
.U f&.al aaoa, , - 41.n:1to .. aJIClui"t~. ..~co .._ 
ftlae4uaio .aDO:&" a - ·~:la .odll1&4&, - · cu.de: .. 
~•tia!lo• Kata.&o -. IUo G&'_.. do 1a1•. 

h..tu.. - .JO .. .. 1111. 

~:t-1-o-., .. .; ,i.. ~., _.., JIC. -.k.,' ~ ~:: ..L..: 
::~ ......... l":l.a."). ~ ~..!....'\. ~ • .:t... ~· 
f;.~J- U...~ {kro~o.wo,t~' 

DI! -twal.4.a. - .. atdbu1Ç'Ma la>t'a.ia • " 
ql-lltanoa -Udaa • -t. IUabtlrioo dotü~aal a publ.ic:ã 
Ç!O ib Uital a9 011/&t, - YLst. .. i. u.plant.açao de - eati: 
J:oC:.!~~::=.,•~o~0·~~'1!t~l.\l•oJ&• •• c14Mi 

2. Wo p•so ••Pbe.ltocii&J pela lei, aoocnna u •! 
plaUa uUtlii.S.•• 

Mrd A%E\1EilO • CJA li%'DI., , 
80tiJ:'nJ.IE dDlO S:nrtltLO Z.'I'DA. e . 
COMtlfJCAI:IOQ. NoMOI'OiflCA, DO IUO CIWIIIII: Jm:IA.. 

S. ~Udo o ... ,.to _. •- doe 6rfioa ~ 
t.Qt.ll ~·ta: Hln:i•t.IZ'J.a.• &a -Cl"Oaõ;;.a fcn-- RD •IPlUdo de ~-: 
11Gb ea ••pccto• ttcaic:<> • .,ad4J.co• u -t.1.S..S.a ~llUoa 
,.tiaftau- b •Jd9fu,ei .. do 141Ul • ao- '*lu1a1bM .. le'11!!1 
J.aPO eapaci:Uaa .. :t..uod.t(-. -
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~ ""'" llt • - 11 - !!rHto 
.. _. 

O Mlnhtro d• E•tado c.. 
:=':~;.;::;"L~ :,.u~~tflt~•oo::~:-,; ~:.!~~ 
:;.:r, ... ~~"':. .s;.ao-:fiv~!~=-3.c:-t!ni:~~!:_cS&o~ :a~tam :! 
:rz-'sao 4tC a9 2tooo.oo02.Sl/U~ (&d.J.Ul a.lt oa;.tJ, n.ol'"• 

c.- explora:,-,:t!o;:::o~"~&.~~·~~) ~. ~~1g-,:lD.~.anl! 
.. , .. J:'Yiço .S. acadiodil!:uio &OQOt& •• !~a.ücia 1104u.ladao aa ~ 
.. CU.U:lill;>Oo Z.Udo do as.o GZIID!ie do lul. ' 

U - a. ~·•ão ora .ot~t.OZ'ga411 zap:r-aa-1 pelo c611,o ar-1 
~ ,s. 'l•lec:-lmicações, ~.t.• auba~C.D.~a, RWUl-ta. • ebzi.Q 
pa uaiDL14aa pela outorgada •• aua propoat.a. 

~U..r~! dol:g:J:=•:!t.::!~~~~=.t.~ :i:f;:-:z~~;_.,~-r,: 
Wo.âo, 4e ConaUtuJ.çio. 

IV .. aata hrtc'~ -u• - 'filO&" ... data .. •- pellcaçio. 

C.Ullll:ft CJYIL No naz~A or. •Ddauet. 
.,hdloeUa para A-.aaat- Jud,._ 

auPt!Nci.u~ ffC - 1M •• ,,,,., 

... OCD, 

A ii 4U.t 

110P - 21000.0002SI/It-U 

Coat.rola •• 1 192/lt 

PoCUrla a• IJt/ltooJICo .. 11 da ~to da Ult, que 
o.tcnta penda alo • ~i ~~'dada ti dilo linuelo Lt41., 
para explorar aarVitõO da racU,adifulo IJOnor& u fr!. 
C{iilaci& .adulada, aa ei~dle de Cara:r..ltlllo, J:a'tado (lo 

1110 Cnnde do ~~- • · 

ror.a~te, a Portada anei:a aat.i - OOCidlçOea lk 
MJ' ••e.•inhlld• A aubcbsfi• psra baau1~• hrl•--:!. 
UPio pt~ra alaboraç•o de -n•e<J•• ao COn<Ireaao "! 
c.loMl. 

.-c:lrl:na. nu. aut:III'!Oii nJ .................... ,... .... 

..... llf/lt. 

llllllftbiO Na CO J: Çnn. 

~ •o UI, .. 11 a •9011t.ô 111a s•••· ..
~·~alo I ~nnM* d:OIO .nnJZLO Jm)A,., pu"a .splo%ar0 

,.lo praao .. n C.S.d _...,._. - direit:o a. .xcla.~!i.S.a.. aarrivo 
.. ra4io4i:hlalo" aÔDora - ~ac:b IIOI!ulada, a& cid&de de ea-a
aialao. :lau.do do ll.io G:J:aa4a do 1a1•. 

I!OCfDSP!!9!• 

:a ....... _, 
2"' :1.11. 1111pra1 

IJ,.O.O do dia 22 .. a~t:o da liU. 

,._ "-to .. I'CII'Irun, ... ~.~ ... 
1-bi~. 

aa~b1-nto ISa · proPOataa P&r• • aaacucao • uplor,c&o da aarvt.ço 4• 
=~l~:-:_~.,·=~• :: a~Í~qlllncia -~l&d•. u cid..S• ,. .car .. t.!IM,• 

e JaiQa"nO Dt lft..OO DU ~ICACOII, taMa - wtata e 
·~•~t.•- lt"U40 li lho hCI"ale n9 70.S.I, •• 1a 41 Ml• •• 1t7l, a .. 
acard, coa •• aor-• aatat..lacad•• no ••'1111-nto •o• larvlcaa •• 
8Mladttll•lle •• v\aor. torna Jlllbllc!i> .,.., tranacorl"tdoa 4S <•uaraftta a 
CIIICO) IU•a, CGn~adoe 4o .... llllllll.t& ao •• II"UbUeaclo daltl ldltll 110 
Da•n• Oflcaal lia Vallo, aatarc racaMndo Jllllo .-r••O da 1~ "(..,1naa• 
:Uaa, Jlropeaha aara • aa.Cllclo • a.qoloraçlo da "rvaco da rdlodlf\11110 
-'•• c: .. •• c:•ractar,atlcu • colllflc:laa "'" •• ••~•1 

J,, larvlc:a 
1. Loc:al 
J. IC.a.l 
•· Cla••• 
1. Cas.alal atat•c. aaaallkl 
I, hrâ'lo 11111• f1.1nno-n.to 

M ..... la co...S1ç8aa lkata ldlt•J t•••• "rta 11111• arec:aaao .,. 
J.M • ., .,.,... • .. COiltr .. •ae .a. •aapeau:lo ... lllt.araa .. doa -
D1ratarlla Aaaao .. t ,.. Dan'I:L, •• Jlorlo llolaara•ll, attua&l - &ua .,._ 
h Callaa, 111•. oada NUa rapraMatantaa laaala --.r&o aatraea.r -
....... t ••• 

: 8ruUla•DI', 10 ••"' .i•-i"• tia 1•1•. 

coorça:s m: mmrc ... PMA ~E 

AI aatl,.ada• lntarauadaa n.a a•acuçlo e ilapl11raçlo 
H aarwlço llilla ratllo41tualo llillavarlo, aor "u rapraaantanta lavai, 
qraaantar auaa arapan•• •uranta o horiArla H aapatliante, n.a OJ. 
rataria "-•l•nal .. CINrQ.- .aJI!tQ M.I:CJE •• a Jlua ... _ .. --
... U7t • --.- --=-
1 ':'! CIX1..MNn::l5 fllfl.ATI'IIOS A D«IDià: 

1.1 ... 1 .. Nl ra,.uariftwnta .,.,. canatar a andaraço ••r• 
, , aarraa,.Ofl'4~cla. 

1.1 -Ata ·nnultutha i. altaraç••• •uto•a•iiallltaa, - •• 
raitpactl••• c.,.r••açOaa Q raglatra •• ar"ui•-t• u 
rlpartlçlo c-.atanta, 

z.z.t ·Do ata nnatltvtJ•o ou"' au.aa altaraçlaa ,..,. 
ria conatar tlhpaaft111a1 tlaclanndo ••praaa-: 
ia .... uaa · -

a.z.1.1 ... A ant•••••. ,_ ~~~-. •lllt•u- • •••.!. 
c•• n ••rwlça tia raCiotllfuaao .. 

1.1.1.1 - TratanOa-aa •• a~claftllillaa anOnliNa, .. .. 
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z.2.1.l..l ••• açtln ,.,, ••• "tatlwat 
llllo capital ao.,lal aa~:t ln 

ca,u:tonhaf• • uuangaJ: 
roa au paaaoaa jvr hr!ca1 
a lnallanavala a eatr•!!. ..... ., .. 

1.1.1.2.1- nanhcm& att~-~~~~lt~"' 
Ull'la podna ~ , .. uz.!. 
da ,_a pr6vh autor i :r.!. 
ç•o tlao MlniiUorlo daa C!, 
~nicaçDaa. 

z.z.t.J - Trltl!ldD•II di ••el•d•d•• por tot•• 
111 r••ponubllldtdl llmlttd•o qu11 

t.l.t.l.t • aa cataa ll'&praaantatlwaa 
tia aapilal a~lal ••o 

lnaltanhala a lracaucl! 
nfwah a lat l'lftt&l tas' IV 
a pauau Jurhtlcaat 

z.z.1,),l .. "'"".,.... attar•,ç•o eanu-! 
'"''' padara aar nallllola 
•- a '"'llvla autorlnçla 
III• NiniiUrla lllllu Ccmun,!. 

••ç••u 

loio4 .. & '" Tente ne c••• olle •••llcflcfl 1nlln1-, C!. 

- no"d• par cot•• •• r .. ,,n.,ltllldlde 

llmiLidl, ""'' 
1.2~1·•·1 .. •• •.tntnl•trafllortl '""!. 

rle ••r llon•ll•lro-• n•t•• 
lu net~o~f'll htüe 1'1 -h 

~· 10 eno• • • '"' ln••!. 
u.-ur• !MI• c•rt•• •-nte 
, .... ,. eeenlt fll•p•h 4e 

ler- 111111 eprewadoa ••J• 
Mfnlltfrie .,,, c:-nlc.! 

~~··· 
t~z.t • Nilo .•atetute "' rurUflt;lo Glev•r• cor~at•r 411P••J. 1 

tlvel 1'111thol, apa11a1, •a• IVbiL•n• z.Z.1.1 0 
t.1.1.z .. z • z.z.t ••• -.. •. 

Z~t.J '" AI 11CIId•411 •nllnl-1 ahoda 111'111 allaC:ulantel filo. 

lll'viCI .,. r•dllcflfutlo "'"'''' 1pra1enur, ju~, 
•• c- ,.,u· cu•tuui, a III!Uaclra toclaulrlo atUI•

1 

lla•lf• conte•ndtt • ~ .. o, o valor • • tl110 dAt 
aç .. a 4c calll• ,,;c:leo 

t:., • blaçl:o Anue.l cfc lnrorw.çlcl Secl•lt (ltl\tSJ, c- ,, • .,., 
ft ~ri-ate Ã IC:&ilf•çl• trabalhhta r•tercn11 1 
•••crwiKIA '4& iJifii'OtCienaUI1ade 4c •r•tilelro• na art• 
u.-allle. 

:r .. • • C:.rt.llflo ft ~ultaçte ~· trlktos. f•4erah. eaceto •u•n
h IC tratar Gl• Mlc:r.....,.resa. 

11:,4.1 .. ~ tlec-ntel an-radll ROl hcas 2.J I Zo41 
tale iJitlcllullll acr •11n1enudot pcl•• entl4adc:t 
~H ai• te01twm ainda. inlcl•do 111&1 uhhtadet. 

2.J • Dcclaraçle U~da 11•1o1 ,.,.lninrad•r•a,.conto.-- Anc· 
ao 1. 

J • o:x:urM'OS etATIVOS A CIO\. COI'SSTA Q.l ACJCJ«STA 

S .. I • Prew• 4• ~ndlçlo file •f'alihriro, lei ta INdlanU: ·iprc

aeata<ÇIO . .._ <~~:udotllcr Yn dD• ••aulntcf. dac~ntll-11 cer• 
lldlo .,. aascbnenle ou c• .. entnto, cercUh::•do fll• rc:ur• 
wlu•.., cltvle H ddtor, c•f'teira ,roU.nloOI•I ou de 

lft.atl.ucl•o c:ertUicall• .,. naturallzaçlo expcllllllo "" 
.. h 4e 10 <tlftla e, ,,,. ea 110r11UIUC:II'Io f'fiCGfti'ICC,m.ntl 

tle l&u•Jd•lfc lfe dlreltot clvft ou puva 4• tiJI.,.ftela 
,._,_lllf/11111 111o h!s. 

J.t.l • Fica tliaprnaado lllla•aprc-aent•çlo M prav• ol!le •"' 
Srat• a Item 4C ,..._, qll.m plti'taac:rl' ao c;;vadro 

•~lrllitlo de orntulltlr ax•cv~anta ck' ;.arvlça .ta 
ralflo<JIIvslo. 

ol • Pr~Jowa tia C:Oiulllçlo da •r••He!re, '""'cfJant~ apre .. ·nt•çle 

tlc ~~Ual.ucr ""dos doevnc-ntes indiCAdos no Jton 3.1 .. 
&.1.t ~ Fie• clhp•nudto d1 1pr•••rtt1çlo d• pro,.....,.. qu• 

tr1t1 • lt., •nt•rlor, "\/., p1rteneer 10 iii!Uidre· 

lflretlvo d• erttldi!de Jcf ex•euunte 4o ••rvlc• 
ft re1Uodlfu•to. 

••t • C:.tlhlle ftt C.r .... lee lflltrlllolllllor•t Ct .. tho Crlllnln•lt 

t lfo •• Protlltlt 4• Trtvl11 1 lfol l•c•h 41 r••llflrtrl• 

"" 61tl<rcl1 ~ (flii'IC:o) 10101, • ., 1ulm "" lecel,lfafll•• 

•~• •••rc• tu fwiJ• •••rc:llfo, ll4l -- iJ11tllft 0 •uw! 
Gled•• eeonom&e••• •- 14-niMUrldltr. 

•·J .. Pr••• cfe cu..pr"'-nte cfel ••rlt•r;;On •l•lt•r•l•, -cr••~ 
11 ctrtlcfle fltnlelcfl pelt Ju1ti<ÇI tleltoul. 

•·• .. O.elertcl• •"''"'"' ,., todoa •• llllrleern.,, ce11f1,_ 
AniXI 11 .. 

&,J .. T1illoa 11 lfec.......,tll, caon ••caçlo dot que t•""- ••llfll,!! 

U •r•fll•t.nmn.dl • do• c~rovtnt•• III• n•cl•n•llodtcll, 

41'•1rlo ••r fl,...cfo•. ••p•cfld~:>l lu ""''llcf14ol- 4eta 
nl• IIUJOirler • 'O (11111nte) llfl•• ollt 1111 apral8ntaçlo. 

A "'-n-'raçlo llqa .. •cursa• tfcnlc•• • "" •• li'! 
r.ra • ~· 5 filo llllft I cfo 1rt19o 16 lia Rotul-nto llo1 Sorwlçel 111 
klflliadlfu•lo, crm 1 redaçSg d1da p110 O.er•to nl J1.1)7/150 d•"'!. 

ri ••r f•lta lftldllnt• lndlelçlo Gln.ceract•rhUcaa ollo u"'""'' 
ml"or • cfo tht..,. lrrafllllnte (An<uco UI) •u• a 1ntlolllft •r•t•; 

11• 11tlllaar "" '"'' in'tt•laçl••· c:.,.,.r••ndlndot f•brlcante, ti,; 
• -d•l• tf••~•• •qulp ... ntet. 
-i "' CAPITAL -..fNifO DOCIOO AJM. O 04'RI:DDDoOfi'O 

&.1 ... O copltal mfnlmo ••19140 pàra o ernpn•l'ldP...roto d1 11111111 

tret• • '''"'' •o•. f 11 "' erJI9a 11 4• AIQUI-nca 
foi lenlçoa da Rtfllladl rv•••• crm a r•olla.;ae fll•llla ••I• 
Decr•t• nt t1.1J7/15, • calcul•do - fvftçh 4• ,ttuncla 

au, ne ceio"' JM, "' claue .d• anar;;ae, confo.- taiP!. 

I• abalae0 u'x•d• '''-' Portlrla t.C ne '''• <111 1t III• fi!. ....... d• 1,,,_ 
ESTII(;OES a: JVDI(J)Ift.JSJO ~ 1M ~ ...:btA, ~ 
a.JU'A E OOil lNPIOIIIL 

11.1,1 • l:ataço•• "' ••Uncle etf SOO w, eacluahe 100 
(c:.m) 'v•:a•a • -lar Yelor tle ftefl~lnclaJ 

._,,,Z • E1t1ç1•• III• ••ta.,da c-. .. eendllfa •ntre 500 w, 
lkcluah•~ o 1 W, lneluahe • ZOO (du:as·nlal) 
•••as a -t•r VaJor III• R.rar•nclea 

...1.J • EltaçDet 4a IIOUttc:Ja C:a11t.Uiftlfldl IRUI 1 kW, 

e~<etu•IH 0 1 5 W; lnclual.va • 500. ((juinhll'ltll) 

••:a•• • -i•r V•lor •• l'.lteranelaa 

'·1•• • ~t•ch• cfa peUncla Clllf1llre•nlflde 111tr• J kW, 
laclolhe, 10 I<Wo lnclualwl • 1000 (""I) li'C&II 
• _,,, Valor 4• tt.f•r•ndar 

11 .. 1.5 • E•t1çDa1 fll• poltncla c~reandlda lfttrl 10 w, 
1xcluaiv1, 1 ZS tilllnc:lutha • tSOO (4u" ..,11 e 

' Jlulnl'l•ntea) w•••• • _,., Valor 41 klflrlnci•J 

11.1., • tll•çDe• fila p•t•~la c:-..raendlolla eruta :u w, 
••clualvl, • 50 kW, lneluliv• .. 5000 (cinco 

111111) veaat • -••r VaiDr ti• ~r.rtnclaa 

11 .... 7 ." Etta~BII .,. plll•ncla auparlat 1 SO IM'~OOÕ 
h••• 11111) ••••• .. -l•r Y1ter de Ref•rtnclar 
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6,1.1. E1taçllu ela••• -c- • 100 (cem) YIZII 1 ..,.,., 

Velor ~~ I'Wferlnçl11 

1.1.t • EnaçG•• deu• -e• • ZOO tó'uzentu) ••••• • 
m.aor Vlllr 41 llt.ferlnclet 

•• 1.11 • E•t•c••• cten• •11.• • JDG («uiMinlee) "''' • 
-••r Veler 111 Rllferii\CIII 

,,,,11 o rttlt;lll Clllll "'I:I,IC:ill"'"• 1100 (Mil) •IIII I 

-ler Yflllt ft ~fetlftCIII 

a.t.tl • Ell•ç••• •• ••Unele •t• Z1 IM', each••'"' UOO 

(llftll • ""''""'"'"J ....... _,., \'si Ir ... ftlf!. 
rlnltill 

1,1.1J • E•t•ç••• 11111 p•Unel• e•''"''"llllllll• efttr• 2 W, 
II'ICIUithlt 1t 10 W 1 IIICIVIIYI • !SOO ( ... 11 mU I 

4•1Mti\Ut) ••u• • -l•r Velei' IIII 1\eterlnclll 

•• 1.1& • E•t•ç•" 11111 p•Uncl• c-..re .. ollllllllle entre 10 IIW, 

tnclueh• 1 '" IIW, eu:lu•l•• • !loOOO (clncl mil) 

"''~"'' • -••r v.ter IIII• 1\eferlnclll 

•• 1.1& .• ltet•çlu IIII• 11ettnct• lpel •u 1up•rl•r • !S 1cW 

.. lSOO. (let• fnl1 1 Oll<llnl'l•nUI) ••••• • -ter 

6.1 .. O. Ytl•r•• ••tlttll•alllllll "' -nclen11111 P•u•rl• M: 
•' )1f/IS

0 
r•f•l'-11 I Cllill -YI ClllnCIIIIO eu pennl1111 

,reundllllllo een•llllll'ldl h•l•llll-nt•, I • ••1•;-,re '!. 
f•rlnele, 1 1er conaldlt•IIIIJ pere 1 cllltcul10 ' I vigente 

.,, llllst• 11• 111\olllllllc•çlo lia E~ltel. 

J ... A~ CE: DISPCNIBILIDICf: CE: ND.R10S FI.......::EIRJS PO

DER( SEJ\ FEITA ~ SECUtNfE ~;· 

l.t .. Na caaa III• ·entllllde ~lnde nao •••euunte llo urvlse lllle 

redl~dlfud•t 

1.1.1 .. ""''"d' • CIPit•l sacl•l de entlllll•ll• ter .!.~!!!! 
'" ~upertor 10 ••1•1' ,lia ca~Ual fftfniii'ID llll.illl 
"'" 1 .,.,,,ndi~Nnto • 11tlv1t troter-nt• I_!!. 

t11f•lla•llll• eu prev11tlo "'' et11 corutllut! 
"''•. • 'nteor•lh•çlo el• a llllate de entnllll1 ... 
tuncl•n-nto IIII enaçlaa 

7.1.1.1 • preva da lll•plhlto, -••nc• au eutrl 
lRitl"rul~~;la fln1na1lra, lllla, no mfnJ. 

-. SU. {cln•Üentl por ceoltl) lllo "!. 
ter cen•IPOnllerUI •o ceplul ••••tdo 

per• 1 -.r•end ltmnt•. 

aastRVIÇfo• S• • •nt.ldedl 11•rtlclper ds -~~ lllle 

- Elfllll dev1rt, 111•~'• catla "" llllel•1• '"""!!. 
tat, al..n' llo tfepG.tte tf1 SO!Io (elnquente por 

e•nto) de ~•plt1l, 4eel•r•t;lo IIII ccmpr-laiG "' 
rlllh:•ç&o lfe 1 .... nto d'o cepltll 1ocl•l 11• rMII 

1 ••ler tfo ~•pitei mtniiiiCI e>tltldi. pu• ceda "" 

41•• 11nlço• pr•t•n<:!'Lde• ·(modelo IVh 

1.1.z • Quando o eepltll 1oelel ler tnhrlor •• ~lpltel 
flllniii'D 111 Jolllllo per• e ....,rlentll..,.nto ou fer 

J..l.2!! eu auperlor, -• nle e1th•r 'etal-nte 
Inteire llzsdo, n.n III"" l1ta • lua I nt1grell 1,! 
ti• etf a deto 4G llofclo •• funclon.sm~nte de 

llt.ÇIGI 
1.1.2.1 • Provi d1 tflpllelte, em ••nco eu outr11' 

lnuuutc•• rtn"rc•lre, 11111 • .,, """.!. 
IIICI, SO'IIio ~el""üonto per, c•nte), de ,.! 
ler correepond1nte eo Clpltel •dtldo 
pen 'o ~reencllnwntoJ 

.,.toi.Z • OilrngniUIÇIO h llll'i!Oftlbllltlldl Â 

erllldlt~ '-arocfrho 1111 III• tuenll• '" 
fltu~M:I ... nto, fetu etr•••• 1111• ÃC.!f.. 

,.l'ltll feriWIItlfte ,.111 ll'lltltllllflll 

,.,,.,, ... eu •• ,.,.,,.,a-na. •••e••! 
•• ,.,,_ flfllotlca~~te dot equl,_ftlllo 

•• lo- 1 e ... letu o .,.,, .. til e•,.!.. 
1•1-I'C'Iel'lltle no aut>tt ... anterlet, 

... '""'''· ... """''""· • lltll ... 
C:IPIIII ealtllle ,,U 1 ..,.uen•fl,.,!l 
lea . 

7.t • No;> cuo fi lnlH•I•If• •••cutan~l l(a ut .. ICI fi n,PI!•Hf~;~• 

.!!..!.!. 

l,J,t,. 0..101d1 1 CIPitll 11cl11 tetl!,..nte Integrei li",! 

11111 fer ~ ev lwperler • •- llllo1 Yllll'll f.J. 

aellllo• "' Psr'ur·•• te nl l16/n, '"' cede vn 1111 

111111 ••r• Iço, etru~:llllle IIII• .,,ntle ••ltlde pere 

1 '""' '""Prunllllknonte, 1 '"tlllllllle fie• henll 
tfl llll.rnon•ttsçlo IIII• lllllsponlblllded• 11111 reeune• 

ra-neelrea. 

1.2.1 .. O.,enlllo • CIP IIII soclel fer i'nferlot e_o c•pltel 

tntnii!'ID ewigUo ''"' • .,...fllndlrrwnto. (111:111'11r 1 

- 111111 lpt;DII 1"11&1 lndiCidllh 

MN.IRo•U 1) P'rewe ft llllitf'dll te, .n lte~o ou ~ 
euue lneUtulçlo flner~eelre, lllle, 
., ... ln5m;l SOMo (clnqüente J~Gr Clf!!; 

te) A."'''" cetrllpondenu •• C!, 
111t1~ ealgllllll psr• novo '""Pfll,dJ. 

-ntll 
•} ,.,.mne IIII• •Hersçlo tfu oit15"i'" «fi! 

Ututfv•• pire ehvet;lo IIII cepltel 

sor;iel., • ••r ,..,.nt~e * -•• I 

Vlllr RICIIIII'il p1r1 I ...... -;,!! 

l!ll'eemfltNn,o, n1 qu•l con•t• ctue • 

'"' l;ugrd la•ç•a tat.t 1''' ''!. 
~ fv1d1 et• • lll•t• "''" l•t• p'•r• • 
•ntnlllll - func.lon-nte 1111 ••t! 

c••• 
sm..tCil!.t e) III''"' 1111 dlp61U0 1 - ••nco ou •!! 

tfe h11tltulçlo flnane•ire, de, no 
ll'll:n'-, SO. (clnqÜ1nt1 por c1nto) 
do tr•l•r CO,rllpCHOdentl aO Clpltal 

••lohto p,,, • novo .. ,,lndlme!!. .. , 
.,, d .... nunclo 11111 dilponlbilldlde d1 

cr!Ldlle ••nelrle ou 11111 9auntl• de 
flnlncl ... nta, felt1 •tr•<wlfll de 
lloe..,.(ltOI fornecido• p•l•~ lnetJ. 
tult;OII prOprlll ou ds flnenel!. 
...11t1 C111Citlltfa pelo tllbrlcente 

~01 eqalp.nantolo IIII• fof'N I C-.:!] 

pleter o ,.llor dO cepitel rrenclan!. 

•ao n• 1ublt- ennrler, et• ltl,!!. 
tlr, •o mfpJno, o tetel 1111e c1pltel 

edti.SO p•ra • ~uendl~~~Gntor 

7.S • Sendao 1 prepiH'Iente - ·fundeÇ>ICO, e•eo;:utente de llrYiço 

lfe flllllledl fullo eu "''• e caft'9tO<wlçlo 111101 reevi'IOI P!. 
"'' ••r felte de Ul'llll •• 1e1ulntll -nelres• 

Pft»oEiftA• .•l pro,., d1 llep611t•, em benco ou evtre ln.!. 

:tltulçlo Un•ncelr• •• - 11\tttlne ""' 
(clnqÜenta por cento) do vtlor eaotriiP':!!. 

lfente ao eopttol ealglh per• • ,...r•onllll,!. 

-nto, •• 
•) cl....,.n•trl;•o III• tfhpanlbiiiCÍede~foUto 

••nc:6rlo ou IIIi t•rantll de u'rte~~elsm~nte, 
feita etre'WI•: .. lllloCU~e~nt•l tornoclllllol O!, 

111 lnnltvlçflll prllllprJ•I eu IIII• flnencl_!, 
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•nt• U"-''~• ,.,, ,,,,, .. ,,.,, •• ._.1 
•-"'''• •• ·,,,_,., .. 1111 1utn·• -••• .,. 
._,., .. ,_ • • .,..,_ .. u,•• " "'''' tetel 
H taplul l•ltlilll• ptn 1 ..,.,,, • ._._,,. 

~~ ••••• III• •••••h.e, - ••nte 111 Iili UI ln.! 
Utt~ICI• ,t'll'ltflctlre, • tenl a tlllt 

••rr••••""'"'' •• •••ll•l ••ltlllt '''' • 

'""'"'""'-"''· 
lo"' • O• Uunc:l-ntet t..., 11 fettrle"'''' 411 ·~lll'lmi!"'H 

11,1 C:- IUibtlt~ln..nJII •• Ctllfltl ftiC'IInlla nll pllllt 

rte ''' eiontreu.i•• por ,,,., ''~''''" •, to (ftl) ,,..,; 

t.t. • A entlllltllle lllertrl eprtltnlar. - c.,.l-nUçle ' eu 

,upute, 1 411111111re (M••• V),'''' •• Une 11111 dlneu 

· J.• .t• .!.• 1· !.• • ! •• I "' '" ertlt• "· •• Pt.g~o~l~fllte 
11111 Snwl;ea 41 llttlll•dlfvth 0 ..,.,. 1 reC•; .. ~~~· lhl fel 

1111~1 1111 O.crue nl f1oH71 •• IJ 111(-'!ut"bre IIII tpJ. ·--
t,.t • Pera tf•lt• ~•"p'rear~ctti!Nnta 111111 lt1r11 7'1 • 111 ""-•• 

Y, C:MIItl"tl 4o lt- 1MirJar 0 I pr.,Orll"ll 11111'1'11'1 11,! 
.. arar 11u1 pretr.,., ldUt:atl•••• arthtlt:Oio culturall 

• lnfem~~tl'l'llo c:.im ab••ranete '" prltte:lpl•• an~o~acl.t 
llo1 lU' artlt• ZZ1 111 O.n•tUuiçla. 

U • O(IPDSic;;:tE.I FINtoiS 

10.1 .. O. llot:UNntll lf••arlo "••r ,,ruantado•, ,rataranc::ll! 
.. nta0 - arlgln•ll lltfwe .. hc:11U1111 I rlj!fi'OIII.IÇIO 

totoatltlca lllntle ""' :;., c;~pl" 11j"" aut1nt1cadaa I! 

···•••h•. 
11.2 • 11. acalti.lj;IO 4ae propctllla nla 1!11111earl. na obrlaatct 

rlad'alla ti• autlrt•• • podendo • [til tal aar cancelada 
••r lntar .. a• da l.mllfliltraçlo, .. dla•ot• ato ofD Mini!. 
lnt of11 c-.n•-;•cD•• ... , tanr-;oa llo artlto 1Z 4ft ,._t.!!. 
tul-nte .-oa Sarwl~l da Aa.-lodlfuaiOo •- 111111 

•roponantn tanh~M~ dlralta a IIIUIIII,uar ract.naçla 111 

lnd•nltaçlo. 

tO.) • eonatahda faha ou lncorraçlia na 4oc: .... ntaçla 111u1 

ac....,anha a prup•un, o CEN'rEL padera Gtlneadar c.nt IIII'.!. 
:~o 4• até 1S dln li propananta (llara auprl·la. 

10.,.1 •. No1 [ltadoa dtl 11Nzon11, Acll'lo Para, tltend.! 
11111, lfNpé' I 1\eralmlo l IICIÇIO de. IUII C:,! 

plnh, o prazo podara ••11' 11• •u )0 dl,.•i .a 
~:rllhlo llo DENTD.. 

10-" • O Mlniltro •• t:nado d~• CGrrurtloac;O•• . padara aut•r.!. 
zar • luntad• tia doc:~~Nntou 111 ~roc•"o tlu ptopo'".!!. 

10., - O Mlnhtra' ct• Eu.ado 1111 can.M'Ic:ac;D•• , ... ,., ... a f.!, 

euldatla ct•. warltleada a ecm•anllncll •• hn·ando ''.!. 
allollldada Ucnlc-a, ou~tlrgar ,.nnl••••·• -•~: III• -
1Jtii9Dft.lnta 1111ntra ai qut, •t•r~d•rwn.•a prll•nt•• cond! ....... 

Me - Jl!'d!L 
HOC!!SSO tct :ztooo.OOZSl/19•35 

lnho:r CocNt(rlo-Gnal,. 

Trau o pnlal!.'tl pf'Oc:auo "' 141 tal •' 
001/~. pa.n •ut:•-qa M .ill:l'vtço .. :ra&.ocllfusle ••.! 

umo 

n .. fn\Musa .... i .... u ct••ta • C&raasu •• 11 
..... ,. aio a, .. ,. .. 1•1· 

snntrtco: N• puao eat:Spulldo, acor:rn•• ao a.u! 
.. u ••ratntu eatldldaa: 
I) Nlod AZ!\'lM I CIA LTDA: 
.) Cot«<KlCAilOlA. IADlOPCNlCA DO JJO CiRA!tll! LtCA. 

e) IOOIIMJ:C UDIO llNtliJ.O l.TDA. 

O pnc:au• lol •.:ulltaolo ,.t. DSnt:oria 
.. JI•aal .. teKDL aa Port:D Al•ste ( .. lpldUt .. f'll. 
U a SOa parac•r •' OU/11 (111. 31 a 40), • pala DJ. 
dtlo .. lafl.o4Uuslo .. lte n.p.rt. ... ato(Jafo:rU.~io • 
W tft UZ/151), coast:&t:lll4o"l• q• u endâdaa &tlpl'f 

Mad•• ... ataa&lrq • .,. pnuupoltos .. l~t.al, 

COHa.OSl.O: MU • •iposto. ••ti • proc.no - COII4!, 
eh• • sa:r aut.Mattlo 1 ccn .. sda..-ç:io 4o Jza• ar. . Kl 
at&'li'D .. !l't&4o du Co-Scaç:iotlf.o 

lual'lia,~ • ~ .a. ltlt. 

· COilirlll&tO SOC:IAL 

·lll'll!t ,LUlS DI: AZIRJ:DO, br .. uaU:o~ C..aado, oo~ 
ol.aat:a, raaSIII•nu • do•1o1Uado n•ata ol.dada 1111 caraaiabo .... 

IS, ,1 Nl lodrJ.&>I•• AI•••• i:to. portadaro lia out:a1f'a d• s
h•t.llllada ar I0097168oi - lU ... IS 1 do CIC III rt.f' 32"·920.6 

''"'"'r 
ALIIAJIDJIE &XDilt GOII.LUJ, ftru11•1ro, aoltairo 1 

•toro a.uolp.ado, eoa•ro~ot•, raa~.daat.a e lloa1cUJ.&do ...... 

t~ cidad• .... C.radnho ... "· l rv• :it'r.sldanta Yaroc••• )82 , 

~t.ador ·U Cl&l"talra da tdantid&da nr 70351127118 ... SSP ... a 
• do CJC da ar -i.eo.o66.02G-]III '• 

oi'OJO At.ltJ!to JUU:I 1:1& C!Ot, bru1h1t'00 1111•o,...1• 

&4o, &d•opdo, r•l1d•nt.e • do.J.G1l1ado rt.asta oidall• 11• C.f'A 

aiallo ... as, 1 rua PoUdorO llbuquarque, 119, pOf'tador Ca 

tartaira.llla ld&nUdade 11.r 1037t6652S • :SSP - ltS • do CIC 11• 

..,. oos.lllzS.t6o..()o, COIISTI1U!M, antre aí, • 11.a .. lllor ~I"U 
III• diNUo, Jochdadc c...,rc;lal por quotas d• raapouab111-

dacle 11.ttada, e~uJ" n,.Ooioa ••r&o N&1dtla ,.la h&blao;::&o 

•lenta 1 pelu e.:iu:aulaa • candl;llaa, • 1aHr* 

flllllll" .. • aoc-l!dada a:lraro( .-ob a raalo &0<11&1 d• Utllll!: 

.... III> • 

AZEVEDO I. til LTDJ., a t•r' eo.Cll finaltdad• a ., .. 

zaouçlo da sar""''li!o• de radiodlfllaao aonora • illa 

nd1od1flla&o I• ·~ • l•aau, .. dfaat• a au1:2 

rluçlo deli Kllllbtlrlo dai Co.mlcaÇD-as, aa to I"

• 'tia 1•.1 • d• l•clalaolo ".i&ante. 

I. aada • rore da aoctedada te. co.., andal"aço .. a 

a1dada llle CarntDbo no bt.ado lf;o 11o Graad• do 

1111, 1 ru• lodl"ipes AI•••• no. 
1 aoei•dada ' e~mattt:u.lda para ~·r "1clncla JOr 

pr•1:t1 lndat•nlc•do • au•• aUw.ldada• tarlo 1111 

blo • ~rt1l" (la-un. .. 'llil•'e"1Jla1at41"~·S"'bi1"ct 

~o•;ees tlat•rlr o do llle. ••t.orp da ooat~aa-
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Otlllll 

· QIUI'ta 

OitAVA 

.... 

ale ~• ~ .... "'_....· ~ neuclls,rle rer • "•• tltloo 
liii!Q'So; , 1'1·) et.fel' ... d<U OS <U.S,.It.l'rOI lia ~, 
& ancrtr \"1. .!• ''~ coll$lrGsete, JKII' eau a.rent.e ~ 
eloa,•a ''oo •r.tuar quelt~uer a1Hraçlo "'"" ... 

Contr;ttt• !"..o:•.u.·• 11•• que tenha para J.aeo aido'l! 

aa • ~•tloiP>f':'lll! eut.ortud.;, J;MI.,Iasenu PdOI • 

lrca.,:o • ., •Un.ht.frlo ~:~u C'o•unlllle;ou. 

la quCJI,"I.~ ,...,,,,,.,,.nt.athaa do C'ap1U:l SOo:tal,ea 

e\111 u~a14~hdw perhncorle, ••&f'i'e, 1 IH"aeUel~ 

roa n:.~:-: " :· .. rS~:» tn~~olleni.""'' • 1neeuc1on'"'"'llro 

'llltret .. -':' l:..!~reheente, a ~etrancetror. • ou a 

,.aeono; ·,.,.,., .Uc••• 

l eor.lo~..:.,,~., ,·a oiH"Ica, por weu ~rent• e tuSctoL 
. . 

a. ob:.el'""~'• ~o• rlaor que •• 1•pOe, Lda, D•eros.. 

t.oa, t.-lor>.ll,,.,,,.tos, Port.erSa:~ • qualaquer deliiPS• 

ollos· c kd:o~r. ... nadas do Klnht<irlo du eco.!!_ 

alcat;:!k"'."'II.~C "'"' ds .. la ór&los au.lloi"Cilnado,.., 

Yl&ef.t':l:< c :. w1.1r a rarar.ntaa .. 1••1.3la;lo de 

radSodlt•.;slo •• 14"•1· 

O el!p~t·,~ •? ·_hl 4 d• ICct li.O<Jo,õO ~quatro •li 

_cru~ad~; novu;~l, rcpr.aant.ado por 4.000 {quatro 

•lU '\IIOt:u, no ••lar un1t.,r1o de IICr.t 1,00 (u.a 

oru:ta.Jc n'e-wo) c.:ula, eu.b:~-cr1tas pelos s6c1oo na 

ror .. que l'C scocuea 

&) AMDfli> L\11!: llE &lEVEDO, subscrate }.600 (tres 

•11 a sdsccnt.as) quotaa, •o••alor t.~tal de 

IC~:t l.:Ooo,OO(trea all e •d•oentoa orpadoa 

lt) AL.E:U.II't.ai:' AIIDRE COU.IIEft, aullacreu 200(du•an

t.aa) q>~otaa', 110 Yalor t.ota,l de ICil:t ~O,OO(d!!, 

1:11111-oi:. •:f-uzadoa noYoa) 1 

a) JO~O lo~!I!:IITO UUEII DA CII?Z• aubacrewc _200(d.!:!; 

z..:M.~~) quotou:, no Ylllor total de IICzt 200,00 
("uz~nté.a erutadoa novos). 

O C.J..lnl .31111scr1to, ' lM.ccraU.iado acata ~· • 
•• Me.::. ,.,çrrc:ntc nacloul. J '" 

• A raspconsab1l1tUidc dQS sÓCiN 4, 11& roraa da " .. 
clslacto, 111111ta_ds ao -..al,cir total do capital •.2 
elal. 

.. .A aoel••J-ade aerf &d•1n1strad& ~lo •6clo AifDkE 

LUI.S toE J.U:YEOO,~.tllto runo:lc 4& a6e1o ••r.nt•,e•

bando-l~e tojlca oa JK!d•~!'·4•· .IÓ:;,1111atraçlo la~ 

cal ;o :'\•1.:. repreaea.taçlo ea ~ilho ou ror• del• 

CD11pr:t1no1o-'lh<l ainda a &lalnatura de todca 0:1 

• lllapoii:::, 1ÍtU101 <I dOcuaent~ ,relatl'I'CI àa' &lt&

tha l:ocala e e-relais. 

llECUU. - O• aéeio:a qu• •x•rcer•• aU-..1d•dea o.a •oo1ad-l.de 

t<lrlo re .. unere.;lo t1~ada dt. coaua acordo. 

lliÇUU. f!llftEI!IA • C U:).) _d• :•ilo aoe1al 0 1101 t&nQ& da cl'!! 

•ub t: .. r.::., deste lnstru.•nto, ' •ad•'ll~ ri. t1an-

.::••· ::1.~.11: • ou~rcs ato• d• t~vor • aatrenho• 

aos ~nh•re,ssea da aocl<ldade, t1caRdo oa 1nrrat2 

re;s pca:.tJ;~.Íaent.e reaporu'••1~ p~loa ata. prat.i-

DIClMl U.ONDA • .&1 1111uo&aa •oet.au ... JO-IIerle ••~~" ••Gltliaa a 

UrG•1roa flatran .. oe l •odc .. lll• ••• o ••n•ont.l• 

.. D.ta ••11r."o "' dtiaaio a6cttoa e llla •u:torl••

..o 111réwh do fllnl•t'rl• ••• Cotiun10a;Gea, aoe 

t.rao• C& cUu:eula QuartA do pr.acnte Coatrat.JI> 

ioclal •• para •sac tia, o' a6oso ret.irante •••t 
r' ooa~unlcar •u•·r••ol•o;;lo 1 lnUd&.Se, b qu:al

•••r 111p4t.eae oa i6ctlos ,....•••oentea tariO,I&I 

'JN1 Jl"<<!trinlll• H •quia1çlo daa quota• dO a6-

•to f'11Urent•, A eveat\lel •a ida da 111&G1o aerl 1 

elloJeto d• pr"•'• •nulnc1• lllo IUnl~t.frJo ••• e:~
'MnleaçO~t. 

llECUIA T&ICEikA - i''.•h"'"ntlo ua doa a6c1oa ou e~cndo~•,.. 
terdlt.Q,;:o --~>eleded• nlo •• dlaeol'lerl, pr'IO -;. 

1111n~o e.:• O!l r••_!lneaoent••• oabeMo aos totr ~ 
Nl# ou r .. preaentantea Iaple éo sócio CaleO:ldo 

•• :Lnt•"·l1to, o C..pJ.tel • t.ua:roa apuradoa no •lil
tl~ •ill•n~o '"''""ohdo oll •• no:O.o balen;o ••P.~C1-

a1••nta .J.,.want.,ao, •• oeo~rJ.do o ralec:Saant.o ou: 

.l.nterd~;lc o'l~tpoia de ••~• .. ,,, ~· data da apro

'I&Çio .Jo n.an;o Anual. O• Nv•r•• aaa1a ap1o1ra• 

do.l aer!lo p:~so: c.: 20 (Ylota} pr•ataçO•• .. n

aa:Le, tco,~d .• e auo•••i•as, Jlevendo • pr1-iraa•r 

paca trP.:::'.:eaa• a.p6• a dat.a da aprovaçlo dQ& o1· 

tad~$ toa. ..ares. O C-lp:Lial SoCial .. r& redu: l-ida . 

proporc::Lon.:~.laenta 0 aunaa inCer.l.or aoa lialt•• t1 . . 
aado• l'l'\ Jcs1~l•.::•o. •tscnt•. Se, entretanto, de-

••J_,.!II. na ~-•rddroi oo,~ r.pre .. ntante• laaa1a 'do 

tal~""eido ou int•rd:Lto oont.l.n•ar na $Õeiôulade0 • 

- isiC" eoncord•r.• 'l' deaa:ls •6c1oa, .d•••rlo • 

dealcn~or quo• ca repr•a•nta no l~r do •!Selo f! 

ltcido ou 1nt•rd1to, cuJo n_. ••r' levado l a-. \ 
precl::t.ç.:lio tlO K1C11stério daa Coeua:Loa;Gea, .• taa-

lllo dela :~ ::Jua apro•açl.o pré-..:La, pltd•r' lnt•cr•r 

o ""'adro :;:!i'.Clal, ~o que adwlri aceselrluan~•· a 

altel-ao;ilo cont.re~al. 

DI!:ClfU. oQGllt1'1 .. oa !ueros, apur•doa ea. balaaço anual, ••rto 

d1st.r1bu:{dQ& cntr• oa eócioa, prQporcJiOflal .. nte 

• ao núet're .Ja quotas ele qu:a alo ••t•ntcrea,dapQ1& 

de deduzido, pr•U.-tnareent•, a :Leport.lnela oor

raspond~nu • 5S (;incQ por c•nto) ISO Lucro W:

••J11SO, p·u·::t. a eonstltutçlo de uaa llaaar'la ttst.a

tut,rL,, .,té que atinja a 20J (-..lnte_ por cento) 

do C..pit:Jl Social • 

Dl!:ci"" QtJlittl - farl!.- o a•erc!eio d&.) tuacGee de ada1n1str&dor 

proco,~ral.lor, loe>.~tcr. r~apoaafvel pe"ta; fnata~•
ç5aa t~er•h::t:: '"'• pr~neip.alaent•• pa.ra o enea~•'; 
ou or.lltnu-;.•o d• _natureza 1n.tel•et.u.a1, c11ret ~.!tf 

tnd1reta~nto, a Socl•dada •• obr~aa •. por "u • ., 

_aclld.nlst.rad,reo a_a6c1oa, dcade ~'• a adaitlr. • 

aoa•rot• br;~~31lelr!'s natos. 

bECIPIA_ SEXTA - O ''or..:lel:~ ate1al •nc•rrar·••-1, c11 31. de d!,. 

ICebro t11r :t~da ar.O.O:: lucro: ap!lf'&doa zerá Proc!. 

diCo •1.'- .~·~r:•-:. or.o., • c:U.u.sul:~~ ll4ciaa. Quarta • oa 
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III& Jr": ,..,,., ''" IIWal qwotllolllo 

~t:;!m :õtTlK.l .. IJ.o .. Yo'u,u Jf<lllr•• "l'n nlo ••tio ln11u:r•o• •• 

l'!lnl'u•• . ~:: c-rn11• pre•lllOII •• h1 qu• lU :I.•J•• 

c•• r., ~'''"''"l' JU•1dldll IUreantla. 

1, JOf' <l':ll,l""' 1~at.oa • cont.ratalloa, aa.tn•• o prt 

••n:c 1n.tro~o~••nt • .., .,. ~ tqJ:.t.rol wJ.a• d• 1cual t•Cir • ror••• 

U fl'lt .. TIÇ& dit,d'l.l': ~.t3Uii>II\1'1Aio 

t. tuiiRGISOih 

l,h F~:rU:nu:t Ut.\YO 1 ... 1 ea.i'n::lo- O ~~~t

,.n. 'l'el..,-luça..i Ltlb. - sio halo 

2. Slltl2to\ JIIW)Uim!:t 

a.t. hlorlt•tu Ki2'IA tu. • c. . ..,. Me_., ttà.. 

I" T'!o.,f;l,lf'> .. ',!"! 

:~-.4'~~ 
~- .... -

CL.lUSIJU Ú1. 

ClAUSULA la, 

IQÇII:p\riC; Ump lflolllt!LO IJPo\• 

S o C I A!. 

Jlf!Tf\'1: \'lllr:.\RA l"niiJtr" r:llll.lo\II~I,S, bu~ll"lro, nu• 

•u, Jorrt!di!'la, 11'1' IUill,OII.fo.~n-rtll, rcr"hkurv e flln 
•lctllo~tl~'"" ICo~to u,,_.,,,,r.n·lt~ • rua l'rC".r~·rl.:o UIICir. 
.Uf>; 

~!:!!!!:· hr~~:~tllclr.t •. :oolcctlra, ••··~~~""· crr 
ont.J'ill,ll!.ll•ll4, rt'•i.k:ntc r oll*h:Uhd• nc•t• capl 
tal ! ru.:~ l\a•t• Antônla, !117, '•pte, so: I' -

cELrNA r:m.r.n,\ Mu.vr., brnll.\1('-lrn, •olt"ln, ra.Jia• 
11114, t"l'l' 11Cid.314,l70•'1• rcl\lolt!U\" c .Joal..:1Uida 

ant• ~::.nlt•l I Ml;a 1111*::~:1: florr,., otS, •.r••.· 10~ 

n•olvc11 di.'" CIDaUII c ...:Otao •cardo lnttlt•ilT ._,. ••
Cied:~ol•· . .,.,,. cot111 di." rc-1ponubiU.Ja.olc li•ihob, c2 

~ f'fl."tir"•~·ntcr ~ hte•, .-.•ll•ntc •:o ..:láu••las 
cr· collill<ti Üt'• at•a:uhncll: 

r .. _.~Iro 1:•~~. !;J!Ilt: 1: 1•nru..• 

l.S'odcol.;adc- 1erá por cot:" de rc•poni••lll<bdo U· 
att!!~•· l'~.,.ndo O!< t;Ôciot, rcpr-.•scntanolo • •::lioria 
4o caplt:~l. pro~o"'C'.dc:-r .11 toda ..:. qu.c~lqucr altc:-n.ção 
ao Conn·:atu Sochol-c, a todo. o te.po, tr•n•feraar 
••'qulll'luer ouno, ~ 11~u ti!'O jurC.Jico, 1h71de qua 
obteonlln •'i>révl' •••tor!.:~:~>ç!.o oln J'<)olcr ~OIIc.clleato. 

A Soclcil:.tl~· n:lo noilcrã tcr p:~rth:ipaçllo •• outTal 
npres;as .S..• r;adlod'HutS:o otl :;o 111111 so •hociar, 
A Sodc.l.:u!c torl po-r objetivo a~çio 

vJt;:ol Je r.adlodlluslo, ca IUIII iliv~:ua&.... -lo!;j~~ 
~~~-· Je .;_ontor.ld.:•dc co.i! n espc:clrtc~çGc 

1
- j 

&cr~cl:t:e cnatldfS nm lcchl.aÇ"ilo próprJa, e; 
Co~• Jetrr.b•ad•• por õra:iioS c autoriola s 
U'rítC'J. 

Cl.lUSUU "'•· a o qu:adro o~~· JIC"POII1 •enril ser Je~ no •[•l•o, Z/3 
(doh rc:-r..;o!l) .Je trabalha.lorcs tuu:lonall,. olevoade. 
por ~onS\''{IICnct,1 0 se•pi'C ser obeJeêlda ena prapo.r. 
doa:~~llola.Je. cot~fOn.e llctcn~i•ll .a lctlllaçiio, 

CLJI:li~Ulo\ 5a. .. 

CLAUSULA t.a. • 

CUUSUL\ ,11. 

A Socil:o.Jade torl a sua s!ldc:: c: foro Jllllta clclade •• 
Porto Aler,rc, EsÍ:allo ~ ltlo Grando de Sul. 

A socic:-d.:u!c pod"erli, -.usnre rosoluçio o.los cotba 
tas, abri-r (Ulail. acênct••· cscrltÔrlos c-. ~tu.al• 
q_vcr r:.rh• do tcrrltóri.o nadonal ou 110 cu;tcrlor. 
li .. ra::.,\:lt 1: bJ:NnNI S,\CAO 

A Soc:I,..•I:~.J•• ter&" a su.:a "'ar.:o..-lio ror pr•:o lndCtlll'rll! 

••.!•· 

"S(I(;II'l•\1>1" lllniO ~U.:l/I:W t.TnA." 

do 01.,21 (~;!uso o SiM:Io-f>~.~rcnte. poftt. Gnlo::a e C".! 
ciiU'h:.::r·;('llt.; no:r; IIC'II:Õc:lol sodab. sc•doalllc. nula• 
do "o·~cu o;-11prcco c• IIV::IIh. U:aat;:al, mdossos, a..:c! 
U!l llc Cl!V<'r ou abonos ca ~eral, por Sua •aturo:a 
Jratuitoa I!' C'llrauilos aos fin~~õ collu:ufos I"" la ca• 

prau1 
JU • CAI'I!AL E COTilS 

cU:usuU. ta-. - A Soded:.ol.: u:ri o ·-· ca!'h.al t~•l•al docl.u·ado 
4o CrS 1,700.000,00 (buu ullhlo o soccc.ontol uU 
c-ruu:iro,), •llwidhlo c• 110,0110 cotas de CrS JO,eo 
(•~: c-ru:ctrosl cada ... a. e anlu sPscrho pelos 

ce•r"•"lttc:o~: 
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l:.!\.7,1.~ .:ot11~ •••••••••••••••••• 

.S::,&!~ ~·'"'"' ............... •••••• 

CIUMo\ t:UUitA IIALL\'t 
lS, .. lO. COiõliL ,,':,,,, 

"' 
,,, 
,,, 
···~ 
' ~2 
IU,UO,OO 

T • t a 1 ! CrS 1,700,000,00 

Cl.CuSULA lOs, • Or. ..a'clc>ll Jatc:Jraliu• SO\ dt' ~uaJ. cous •o capi
tal, •I:'JtC no, •• aoc:.tm (;Orrcnte tuu:lo11a1 o o ••I 
•• •• :.a .,..tcs, ~a•llo:ia e• •Oit.b corrente Rltdonal: 

CLAUSVU Ua, - A :respo•utr.lUolru!c •• o:a<Ja sÓcio, &CitUJulct pr.cd• 
1:ru a ll"t:l•1mç3o e• lripr, i llaltaoJo~ 1 tot.tUodade 
•'• . .::a,r.f.f.,l a.oclal. 

-{0 c:wplul 11CSCh.l, c• st~a tot.111ol:~dc,pertencerl se! 
pre a. t.r~,,.ilt'lro• natoa, ~enJa 11UII!I cot111 rt'pre~c-!!. 

UtiY.:II:l in.olil:n;\'ch e lnt:.n.:_ionliwot'h.. olirt't:r. ou 

J•dlnu••nto: 11 C10Uo:IIAj~CII"OII Clll !"l'I!IO:I!I jU1'foll• 
ca•, ol<'l••·•:di"R!lo ~.~;or:s:f .. m•r aller>~di" conrratu:.l, as~ 
•I• .:,...,,, t r:on:< (~:r,;;n~ i ;o ti<' ,·~ti#~, do• pN11 la .:outar i • 

'· :raç-3n ol••~ ,;r-t:li""' """"f'("h'llh·:~-. • ' 

aAIJSUtA J:b. • A Socl~:d:~d'' 111:r:t ,.:rida o a.l.it~istr.:a.b por •• dos 
•ft<Jos~.:othras._ ao qual será outorc!Wo o ClU'IO da 

. SÓCio-Çaro:•no:o. rodcrS ii-lo, 1:11abC•, por p. .. o• 
estrall.ha ao quadro de sõclos, brasileiro t~uo. !lO• 
rf'• atr.tlfft olc audato. Nu. C ~OUUIII CII.IO, a OICO• 

llla attrl Celta por ••torla der. rotos, cabcoado a c•
~ COh llll (I) YOtO, OUYhfo o Minb:t.!l'lO das CNII• 

aica;&u. · · - - · 
...;.......;... . 

L Unlco: rl~a fosi&llllda c•o SOCIA-CUl:~ a Cotl,! 
1.:. f.Dinl NUUA!llt 

CUUSUU Jb, - A th111a .~ •• n•••nern(.iío .prn-l:aban•, ,,:nb<'rii ao SÓ• 

clo-C..•"•nro• •••-' retlrad:. ... ·n!<al ... uju :•tuanr.-" s~ 
ri oru:u•tun.1 .... ·nr.: (ixa.Jo. e :ttt•• vn1nr ~:~o.:rluu·ao:lo u 
COIIt:Jo .t,• JS..·~pcJ:.s t':cr;ols olo. ~no."lc-.J:..Jc. 

a.ttiStiL.\ lSa, ~ o\ tcprco:«•Atilo;;3.o d:a Soctco.J:adc, .:., Juho ou 

CUUSUIA Jb. 

CLJustJU J7a, • 0 eJIGJ'dc:lO JOCbJ SO iC'ftCCJ'l"atã •o dia JJ dt:: dc&CII 
brao do cad:a ano, ocatliiio e• que sa proccderi ao 11; 
bllÇo ieral r:.r-:a a apuraç;o do rosultõado. -

I l'rl•lro: t'l» lucros ..-ertricaU'os C• balanços 
zanu:z(ll, S4ri;o tlhlolldQs' c-tlt"' ·os cOtl! 
tas, 1111 proporção do carital cCc-~iv~· 

I'K'IIte rcill•h:aolo por c:ad:~ u• o:lclc-J:. c•· 
trctaato. :. crhiJriv d.a~ ad•l•l:uraç3o, 
rcod~·riio 11.or •:antldb• c• ccnn de rundo 
ole rctlel'rll! alt C'll :<uspc•;so, <I.: :.corda 
(',,. ot llltl;'ro:<Jtl;'i< .t:. Su.;lcod:o<Jc • 

.I Seauado: t':< c~r~·utu~~oil< prcjui:o$, :opunnloJ •• 11,! 
J.lmços llnll.:.th, scrio sur•ort:t4os pciM 

colbtu, 11:1 rnmor~ie das cet:.s 4ct t'! 

pltnl pnr "Ir• "ll••crltP~<: rnl"•unro, 
!l.<"rl f•,·••lti..J" W nd•llltillr1,..:i., • .,.nui• 
ll'l!l. cà ••s,..•n•"• ~ ri• olc ..:O•t••·n•.:Õ•lo• 
co• l"!=to1 futuros, dt'•ll"' ~tu~· t•or.IU• 
ol11 ncrla IC'Jhlação do Janouo d'' AC'II• 

•• 
t:L.lUSULA Jla, • 01 llahaçol :.nual• oineriio se-r anln••ros J>OIO li&• 

clo•Copate, Juat .. onto CQ o .. lor cothta, 

C:UI:t•!Wl,A l!la, • Aa cot•s dc ,•;apltAl do lnolitrlsbciJ c sua tr:an1fe 
r~a.::ta a h'Ndre<s •ii r""'·r.i u·r orctuad:a ...,,H:allt; 
""'t•rJzaçiiu ,.,pressa d:a s...:a~:olado•, .,.,....,J:\Ir.:al\do o 
ollretto tiO ••ro;:il'l, coa l'u:ald:.atlc .J, • ..:uii.JI~:õ~:.,:a q,um! 
'l-.er do1 sÕo;.h•:<, CII>!IC'rlf:tnolo o dhposto n:o c:l.iu~ula 

u •. 

Cl.AIISUI.A :r~<~. • l'l 'uvre ~, .... ,.,;.,ou transrt-t"êne~t::l~ • 
as 11Ôc:ln"; l.,lfavi•, catiCs não pndcriio, t'• •I . 
•t~.Stc!IC, r.r:ztri•t:.s • tcrccolrn,., csunubo:o; · ~oct,t 
th.do. :lltt'nolotno:lo, u•béa, ao fll'CI."ohuatl~ n:t i.f~, 
klh. · ~~A 

- ~ ..... 

ruuSUIA Zlã .. " lia •tp&tco~t' ~!o rotlr:.d:a, 11ortcr ou lnteroliçlio elo 
4l••lquer .WI aõe"ios, • Soclool:adc C'OII.dftuari, pode.!!., 
tle •lialtlr c:o- co"htu es lecfUaos b~rtJctros e 
lucé,SJorC"I do late1'1IIto ou o1o "ele cuj111.,, c:oa o C!!, 
ta tio ca,pHal que aquela ou esto, Unltm A::l Socicd! 

.de • 

t:Uosuo. :za. - N:io han'tldo illtC'resO\e dos Jecfth•o• hcr..rctro• e '!! 
ce:uorc-" oi>J i•rcrdito ou dn l''~·•orto, e• p:articl.• 
p•na da •:.,,..tc:dadc, a llflur:•ciio do .::apito I ser,;: c:o• 
boaa De ioltlao b::ll:llnço ola S..cicotl:toh: c us h:aVCl'O'I 

r•aos c:• qu;~.:ro parc;el:as, s~·n:ln n pTliiC lr:a 4f1ÔI 11 
·-olos::ai":Õn d:a r:u·ti lh:o " ai< deaa.i.a dC' trint:t oa 
trha11 dias. 

A Soc:led.:a.W poderá '"' c:~~tlnt:a 11 qualoju<"r te•f'O, 
cindo que par• hto dclibcr• • •:.ioria o.lo c;,pital, 

ClAusULA '!.fa. ~ 0$ casoa G~~~issoJ acrstct ln~tr.....•nt~ •c- Coutr:ato So
cial scrio Rlldoa pela Jc:cht:aç:io e11 'lli11or, cospc
claJ .. ate a I!ZPl'O:<S3 no cô'ollco llrasUclio olco Tcltt• 
c-...ntcark:<" lõ,bb"iio coaplcoacnur. 

CLiiUSULA !S. .. • O an.~c>rro;" ''"' SocJc-.to.dco I'IC'Sl3 cnpttlll ~: 

.,A ÃNttRt: l'lllt!IITt N• li~ • l~ll.t.l'l:..'UI~Cl.A. 

li. pGJI .asl41• justos f' i:oatr•,ado:l ~:.st•rc•, auinaa 

• ""'"•c• tuuu.crnto de Contrato 5oclal, ca l wlas, .. toda;s de llu:al 



2744 Quinta-feira 31 DiÁRIO-DO -CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 
- - - ~ -

Maio de 1990 · 

t••r e Coral, aa putenÇ3 dQa dutt teJttaunh•a ebt~J'aa.ri. 
tlflt'U~ IC'tlta• I 11 Obi'II:A• 1101' tJ '-" fOI' "'IIII' hr.:hlaoa lo 
1 auciiJI1'ort, a bc• 1 flct~nu c-ptraln, 

$0CrEDA.DE mxo SIN~LO LTDA• 

CCC•MF 17oS51,1fl/OD01•SZ 

MILTON VEACAKA. COM,I!A CUIM,.\JtlES, b:ruileiro, casado, 

jon~.aUsu. nsldo1n:e • doaiciliedo •• Novo Ka.burao 
-as ii. rua Frederico U11ck a• U6: 

t:rii':'!I REVJAIU!., lloruU.S.n, toltdrl, dvc,ada, rul
•••te • do.icUhcla c• Pono Alecn·JtS li :rue Santo • 
kn;ónio h~ 267, •Ptcl, 302; 1 

p!UN" -GUI:Rfi.A hlLVS, bru1ld:.ra, JO~tdra, ndblh 
ta, residente: e doaicilbct. ta Porto Alc.rr•-Jt.S ã rua 
'tho-.u l'l>Jres a• 45, apto. to, 

únicos •!S'c.ios cotlstas 11111 SOCIEDADE AKDIO SIHUELO 

t1DA., lll!lpl'!:Sa enllbeledda ea Porto Alorcn·lt.S i rua 
P.1dn Chal!:aS, 67, conjuntos 106, 201 a Z04, coa nu 
bsn•ento lnscitucional •t"Ctuiwado aa HIC JUQta Co
aerchJ do ACS e• 02:.07.11 IJOb n• 4l200l7S4l7, Jalo 
pn:Jeet.te iJlStr.-at"o a d• conu. acorclo, 1'esalvea: 

Alu:rar a rCida~la da CllusuJa,zsa. (v.tafdaa'"CI,uiau) 
• Coat1'ato Social, quo passa a ••1' a se1ulnte: .. ~ 
CUUSUU :Ua. _. O C:ftdoroço da SGctedafil A.,.ta CapiUl i e ••1ulnta · 

RUA PAilRE CHACAS H• n; COHJIMTOS 106 0 2:01 a 2:04 
(;L lAliUto NOINIIOS QE YEHTO 

11 

Peraa.necc-a 1n.ahera4as aa doaals c.l'u•~loS do COA·tra 
to Sodal 11• alo colidire• co. as ~~:Gnl:tatatea tio preaa,iíu la•tn.e!' ... 

I, por ~•aia justos a co~auatacloa aatarea, :i!' \ 1· 
f:r&I&&U b&U'UII!&to de illt.eraçlo oeonnatu.&l •• l vtaa. tod.a 1' 
tpal teor o fona, aa proi~U~Ç& tias lua. I tastaaualaas abh 

•••• 0 ratiflcaa, acatua e •• o~r11 .. par si • por seus ff~~~_-i) 
... r .. 1ros a aucaasoraa, a b1a o Ual•at• coapr(•loo ~ 

fO).TO At.EGU, U fa &lesto 4e JUS 

tahna Cuc-tn lallva 
SOc:II:Mnt: MniO SINUE1.0 LT!?J\• 

CQ:•NF 17.UI.I"lf0001·52: 

- ,\l,,.ll~A("AO M; r.ONTIU.TO SOCIAL 

JIILTOlil \"l:kCAR.I\ COaRI!A CUINARAES, braaUairo, ca 
•ado, Jomausu, natkate a doalcUildo •• ,.;; 
1'8 lll\Üolll',o·lt~ ii rua Frederico Linck n• U6: -
J:Dtnl ~I:IIJ,\IIIt, liras .i letra, sol to I r a. ad•oa•da, 
rcsit!cnlc. c dt'tl.clUada ca Porto Alaaro-Ãs i~ 
l':lntol ,\nt&...io n• ~·;, apto. 302:; f! 

n;us.\ t:l:lliltlt.\, 11.\J.L\'E'. brasileira, aolta.iu, r:a· 
o.!in:l"'"• reaidc.nta C •oa.J.c.:l.lbd~ c• Port.o .Üe• 
,:r..•-11~ :"i rua 1haaa-: "norca a• •IS. apt.o. 90• 

~l.:c~· :<Ó.:Io• cotbÍ:aa da SOCitD.\llE. R/U)IO SINUI: 

f!1. l1: .. ,,. c-aprcuo cstal:tcrlec:l.d:t. c• Pono Al~:an:
l'> !i ru.1 r:ulr~ Chaa:as a• 67, conjuntas 106, .ZOI 
"' .: .. ., , .:MI •'"" lastrua.oato insthucioaal arqul· 
\'a.lo na »-t .Junta ~:rcial cto Jt:CSul •• oz de J!!, 
lho .le tYil·. ~Job n' Ul~;17S4l7. pelo prctacnto 
la"rr~o~~~::"ato -a io c.,_ .conto, rc:~~olv.,.: 

. .W•h.ir .ii, :a:ocicdadc o "'· c!URIC C.EORCG O'MAY ,• 
-.rasUciro, cauda, do co•~rdo. crr a• 003.996.2:011-lC, portador da d 
dula lfe .ldoathla<kt a• ltll:lii!Cl!lllJ. r<-lli.!'ciiUI c dN~iciU:ulo a.:ua Capl: 
tal 1 Z"Ua s ... !.,_ Iaácio n• 111.11. apto. ll, -.:.Uante "' transrcrêinda dr 
1~1.7:57 (<czlllto.• dat" <' 111'1:1 1111, "<'tc;•,·..,ntas c t.rintA c •ct.cjcotaa de 
valor aoaiaal 4a CrS ln.up (dv: .:ru:clra.s) cada ... a, pert:uondo o lo
tal de Cr$ l.~;J.l70,uu rhna .. illiiio. duzontos e dezos5cte ail, trctcn 

.tos a ao tonta cruza.lro:l). '"'"' lhe fa::. o s,5c:lo Nlhoa \õcr&ara. Corrê: 
Gu!aarJca. paJo prc.ço ,....,n,., njun:t.lo' de Cr$ 1.2:17.l711,UO (bua ai• 
lhlo, ••.ncn:tOI & de::.C:r;::C"f ~· <1 I I • trP~CIIUCS C "llltCRt.:t CFti~Ci ra• ~, O:UjO 

t.otal t crdantc tlocla:too .": h:on•r r••,·•·'>i.do, dando plcnn •. Jt'T&I quha· 
elo. 

11 

llo.'alr,nur, aa subsdtuÍçio I •6cia Edhb fC'•uhhr 
a •ovo c~tlau CIIDliC 1:a>la:l! U'AAr ca.aa. •ficto-aorc:nt.c da Sa.ciodado. 

IV 

J:• .:onuql!Encla das ah•raçM.s ilclu, • aplt.al 
alo aoCH alteraçio, pei'Q:utro:cndo 11111. crt 1.700,000,00 (h.- aUhio " 
aatecoatoa llil crv:tdrosL ficando •lteraios a cllulula ta. (aoaa) .c 
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• I •Tlllll'l'l'• •• eJ.iiuJuh na. ('.-lct••·tnce.ha), <~~• P•••• a ter.n• 
,.cthal .. atl. 1 ••a~oalnt~ ro·~"'tlo: -

a.IU$tiU. ta. '" J. loc:.:IIL"ol:hle f<'rii o Uu capital uellu,J Uadlll'alla lle 

Cd 1.:"mi,OUd,IO (lu• alU•I• • .. ucan~o• wU cna••l~ 
n•l, lllrldl.r .. ca 170,000 ~•ca• da Cri 10,00 tln cru 
.. hatl Cllda -• • 111d1 Jubacrlta pe1oa c~Ontlllltll'; 

CIDII:lC 'c:~:~;~~; O'NAT 

121,7)7 cotas ••••••••••••••••u••• CrS 1,117,171,10 

IDltU Ml!II.JNIII: 

12.127 utal •••••••••••••••••·••·• Cri Jli,Z71,10 

aLrNA I:VI:IIlA ULLvt 
15.436> Cltlll ,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,, Cl'$ 151,310,0U 

•. T • t a 1 ••• c:rs 1. 70o.ooe,oo 

ClAUsULA Ua. o: I Galco: Fie• olcllr.nado co.o ICic'lo-CI!UNTE e couna 
CEDiliC &."fiO~ ·O'NA."C. 

Jal"'lano:c\'1 tualu•ndaJ 11 oleaab ctlu•ulll do Cont.ra
t• lecla! ~~:• alo colloHn .. ~··• .u censun.tcs .lo pns~nte: ta1tnn.c11to. 

I, por anla justos • corlltr-,J:H.OI eitaZ"C! .. ,"\';í'f,;"ii.. 
tn•••t• iast.,."'to v"2 trõs \"la~ de i&ual.ieo~ e ronca, n/' presenç 
lu Pu teau•unhAs :;~;on i KO (I r•~ol:.', rat l!lc:u, ac:cltcue a se oltrit• 
,.r d • por uus lcr.tti..,ll locrddros 111 luc:aii"tOr}• • ~fel• .,..!fi; nt•l 
c.prt~lo, · I .1, 

~!: .. 

SOCIEDADE UOIO SJkUELO LUlA, 

Klll~t~t• III• AI, TEUCAD Ot COI!liU.lO SOtl,\l 

((DitJC «0111:( O'IU.Y, IM-NUefro, asado,. a.irdD, ,.._ 
stMnt. • *-ictlhdo ncsb Caplt.1, N rw S.nto lllicfe, 
1111, apto. llo 

lOITH IIE!,L,IA!i1t, •rut1alrl, solt.e.lra, a.t.ooadt.. rai•ntlt 
1t ~et1hda, MStl C&p1ta1, na rua Santo .llntônto, 2'7, 
.,to. w; .e 
!Wt!A Wtnl IALUE:o ltnsilitlrlo cau_,., c.ardirle, ,.... 
IIMIItlt e folotciUIMk MIU C.plta1, na rua Filhl C. C.. 
.... ,,, apto. 101, 

ilrlcos sõd01 cotbtll * SOCitiWIE IADIO SJIII.nl L'TOA,, 
illlll"'ft:' ntabltutca Msta teptta1, •,.,.,. a.a.-, 

&1, ui.f, 101,-IOi .-104 •. a- N111 t.M\.,..,t.tMttt.ét ... 
Ml .,....,.. "' • ,_ta to.rcta1 • ..S..l .. ot • J .. 
1M * IHI, •• a ,.._ OZ00l754l7, ,.11 JNI~tlo IMt,._ 
..... a .. a.. ICONe, NtD1 .... : 

·, 
Altll"'lr • I'Hi"" M tlli111wla Ua. (4icl•-tlt1Utra) 

,CIDatn• ~11, .. IIUII I .. , a .... tfttl; 
.. 

I ........ , .. ,. A Soctt*• hf'li .-Mei a .-tnlstraâ por ta *" IÕCIOI• 

cotht. • .o ..-..1 •ri .rto'fHo • ca,.., • S&t.,..'-~· 
h*ri 1;..1o,.t.II!Di., "'" ,.,.01 tltrenlll 10 lltu&4,.. llt 1Õoo 

cl•, ....- ltl'todl llt MM~ to. lll qu•t.,.r lirlpÕ~s•, a •• 
coltoa Mri f1IU ,.,. •tltf11 M "'tos• cdefl4o 1 caM coÜ 
• voto. 1tw a ftOUti'O CQO, .... "; MI' ~Wta.tfetro 111to au 
•atvf.ltzNo IIi •h llt •:r 11101 • 1 tt~Y~~stt~a no ca,. ,..,.til IIOd&ti KOmar .,g. Nftf' stllo .,,.,. .. c-lo tt1111b 
tirt• -. eo-ttu;õas -

11 

"'-ntar e c.,1ta1 Sodal • IICd 1.000,00 (1ft •ti C'I'\IZI• *' _....), totel~tol so.tt5crt'to a tnt.gi"'IHndo, ,.,.. ~ l7.JOO, .;-t ·~ltlt 
.n • '"c..~ IIIO'IOl}, •di1111te • .•uflsrortçio ... _. c:et"N~~t. 1c1 • j • 
1,.100 {MliHMts 1111 • c.) cous • IICzS l,DCI (• cruza -o) 
ctlll 1 •tw.1 pn~C~GrdiiM1hltM., tafittal Soc1a1.- ,.._: 

Cdr1e 181of'vt"'O'MQ' 
n.su cetas ; .. : ......................... IICIS n.sn.oo 
ldttn l't\IJMI' 
:S~Uii ata_ ............................ IICzl :1.101.00 

tllrt.a bP,ylll i.11wi 
'1.4Cit cot.s .............................. •c:rJ 1.41i2.00 

ltCd 16.100.00 

·UI 

Que, • ~~. 1 c1iusu1t ta. llkt c.ntrato SOda1 
,.,,. 1 ter 1 Ml~'tnte reclaçio: 

............ A Soc1•4"* teri e stv C.pttal -'1111 dtcltl"'ldao • •eas 
U.loo,oo (liezessete •11 e oe11 cruudo$ ~~~Nos), 4h11ftê 

• 17.100 cvtas 41 kC:rS 1,00 cada -· tatlt .. te subicrf 
to 1 hltqrllt:rado 1t 1ssta tllriottllto tntre " sõctos: -
aattt ~ O'MAY 
1t.tcs.cotas .................... ~ •• - .... IIC&S t.t.245,00 
lDITK 11EWN1t 
3.30: cotn. ..................... - ........ IIC:.IS l.:IC1ZIJIJ 
*ATA W1:nt IALL W( 

I.SSl ata ............................... IICd l.5Sl 11 00 

TOTAL ... ,. .... aczs li.Joo,oo 

" 
,......,.CHI lnalt.radu "*-b clius-.1u·• Collltrat..So 

c111 ,... aJe cou-.-:- CQII 11 COIIItll'ltlts do J!'eStnte tr.~te. -

E, P«' JmtH • COCitratadoa. esta,..., ,,,_ D presute .. 

Dl riu ola tgual uor • foral,.,. p~ dtllZ tta.~u;. retttte~~~. a~u.- a 
U lbrtt• ,or" li a por 11111 Ml"dtfrK a IUOIUUF'ft I- I flel•ntt cmprf•lO, 

PORTO AU:W:(IS) 0 

a:oa:u: litOG O'MT 
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I '"' JI:A!t$U!SS0-

1.1 • falloilc:;ollt,• • 'I'Ef.AVO ... IA4 • era. .. ~· pfh~. 
z.; .. 1:lJKt .. ••t.l-
t.J .. ..,lida - ..,. zso-• 

2 • $1S'W!A IAAAPL\Io.'TC 

t.l • fabrlcmu • MAPM ntD J: ODft te ~ l:.'J'M, 
:.~ .. d,. .. -.tlkr-c101Uo~ .. vol&ria ... io clZ'CU14r 

lol .. •ookle •Al'lt.na .. J ....... toa ~ w....t~o .. '·" 4b 

13/03/!t 
{Uu) 

(.lld~ lci'pJ.;nu kabUit:Mo} 

'W' .. paOGaAaAI';I.Ct 

.A ~~~ate ft ~~IA a·~ .. _~-
- S.fcu:..tU-. adacac:1onaia.a .., '"'-· ._ o;., a pablid.aa.s. CS!: 
~111 • o ••l:'riço aotid0o1o, !h ~~ a -~r Piora o dot..-
WllfiMAw 4A -..;~. •t.z"•ft• dQ aper,•1~a~ izi.U~al do 11-.. 
•:ru.u.uo, Al>M:~c!Q, -tn Óut.%'011, o. Ngv.1at41a cr.ldirio.f 

aJ l'n:fadnc.ta a f~U4a4ea ..tucatJ."WU, a:rtlau
~-~ eultw:at.a • ta~., .. , 

b) Pro.oçia ·.r. ev.ltun aaci011.d a ntl1111d a aatJ. 

.uJ.o;. I ~o i.Diepln~au •'~~'~~ ob'at!M .~ 
41'1'\1lgoaçio, 

eJ a.'§'toaaUaaç~~ ._. prootuçio CGJ.tural, artlu.tc:ra 
• jonalbuca, -.ro~ S*rc»at:llda .. tabel

. ddool - b'lr 

d) ... püt:D ·~ ••lDftol 'tJ.ao. • -Ui· «a ..... 
- • .. f.-!11a• 

ai 1'1. .. 4t.pt&w. C. f•te de lll~ 4o fato· -
ut .. 4a -'.aaio da attt!da a ebeenSDCih, -
f'lblicl.a.M~ 41: _,_ lt:iou .trxli~lws.. 1 
JO"tllçio 4o pGblJ.O? • ., fd!OGII-'Ikt:.;, 

fJ ,. fl'l*.l1(11dadll .. s-~ J.Uu.U.U • - aizt.o. .. zs• 
M llorl:tio .., t~uio~ ~ .. - qwal~ 
... S' cuo. la ··t:.t~· ., JWguJ.-.to ... .. ~ .. ~, 

tJ U eMCIO ... 1.1aa6J _, NHJ.çg .. aou.~. C!, 

Jln .. ftt~rl- •• ~,.....,;, ülda,. -~ .. 
10' ~ tou~ ... tH~~-s.uO.a. 

hl P"fJ'--.;io ead aiataUI&lla hCI' .v.atro 11ft1 ... 
FUJ,I:UntO t! :!!ftiSO 

17100 1M • l.p!!1"!lM: Da. !XIS.OI!!!. 

e?10S U '"' l!!fl:CA p95 1!01f! !p!'O! 
c.&o1ou <rU1a4u ,fo •91'&M da "pjo) 

lltOO U - @ICA !OJ:ULu. !!A!IU%!!. 

(oa •~»n.t - ca. ••1 
ftiOIP M .. çun·:tJnlO nt U .o!'!CUf 

(M PJ"Poi1r• 1M:I'da1.- 4o dl.al 
tJtlO U .. tan.t~A l:C !CIC!$$0f 
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MENSAGEM 
Do Governador do Distrito Federal em 

exercício, submetendo à deliberação do Sena· 
.do proj.eto de lei: 

MENSAGEM N• 73, DE 1990-DF 
(N• 46/90-GAG, na origem) 

Brasília, 30 de maio de 1990. 

Senhor Presidente: 
Com base nos § 1~" do artigo 16 do Ato 

das Disposições Transitórias da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combi· 
nado com o artigo 3~", inciso II, da Resolução 
n~' 157/88, do Senado Federal, tenho a honra 
de submeter à elevada apreciação de Vossa 
Excell!ncia e de seus ilustres pares o anexo 
pro~to de lei que versa sobre remissão db 
crqtito do Imposto Predial e Territórial Uf
b4o- IPTU, relativo ao exercício de 1990, 
sd&re imóvel residencial, no Distrito Federal, 
~ propriedade de componente da Força Ex· 
pedicionárla Brasileira, na condição de con
tribuinte do imposto. 

O presente projeto de lei se faz necessário 
em face da insubsistência da Lei n9 6.968, 
de 9 de dezembro de 1981, pois que incom
patível com o estabelecido no novo sistema 
tributário nacional, em seu artigo 151, inciso 
rn. 

Cabe esclarecer que pela Lei o9 5.755, de 
3 de dezembro de 1971, decretada pelo Sena
do Federal, foi concedida, pel9 prazo de dez 
anos, isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano- IPTU - a imóvel de compo~ente 
da Força Expedicionária BraSJ1eira, extensiva 
à sua viúva e à As~ação Brasileira de ex
Combatentes do Brasil. Também, pela citada 
lei, foi estabelecida, sem prazo certo, isenção 
do Imposto sobre Transmissão de Bens Im:ó
veis e Direitos a eles Relativos para a aqui
sição do primeiro imóvel residencial por com
pcmente da Força Expedicionária Brasileira. 

Findo o prazo fixado na referida Lei n~> 
5. 7SSn1. foi .editada, já agora decretada pelo 
Con~o Nacional, a Lei n! 6.968 .. de 9 de 

dezembro de 1981, que prorrogou por mais 
dez anos a isenção do IP'IU, o que se encer-
raria em janeiro de 1991. , 

Todavia, em 1~" de março de 1989, com 
a entrada em vigor do novo sistema tributário 
nacional (art. 34 do ACDT) ocorreu a derro· 
gação da isenção do IP1U, prorrogada pela 
Lei n9 6.968/81, por força do disposto no inci· 
so III do art. art. 151, combinado com o esta
tuído no§ 5• do art. 34 do ACDTN, ambos 
da Constituição Federal. 

Contudo, analisada a matéria não só sob 
o ponto de vista jurídico-legal, mas e princi
palm~nte, sob o aspecto político-tributário 
e considerando que o fato gerador -do IPTU, 
para o exercíCio em referéncia, ocorreu a 1P 
de janeiro de 1990; quê o valor do imposto 
objeto da remissãO, em termos globais, não 
é tão expressivo; que os destinatá)ios do favor 
em tela renovaram seu requerimento de isen
ção para o exercício de 1990; considerando 
finalmente, que os ex-combatentes e suas viú
vas, em face de todo o exposto, são merece
dores da remissão proposta, é que o governo 
desta unidade federativa houve por bem em 
conceder o perdão da dfvi<:J:a fi~cal Il;~ flj>rma· 
·ora proposta de remissão do crédito. 

Cabe esclarecer que o projeto em qudstão, 
no seu artfgo 4~, revoga uma isenção parcial 
do Imposto defTransmissão constante na lei 
de 1971 tendo em vista que, pelos seus quase 
vinte anos de 'vigência, jt tenha cumprido 
a sua função social a que foi destinada. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa 
Excelência os protestos de minha ~nside· 
ração e apreço:- Wanderley Vallim da SOva, 

-Governador do Distrito Federal em exercí
cio. 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 32, DE 1990 

Remlte <ndlto do Imposto Predial e 
Tenitorial UrbiiDO, no Distrito Federal, 
relativo a baóvel de propriodade dt oom
ponente da Força Expedldoúrla 8rasi
ldra, • oü outras provldeadas. 

(A Comissão de Educação.) 

O-Senado Federal decreta: 
Art. 1 ~ Fica remi tido o crédito do Impos

to Predial e Territorial Urvano de que trata 
o artigo 3" do Decreto-Lei n~' 82, de 26 de 
dezembro-de 1966, relativo ao exercício de 
1990, incidente sobre o imóvel residencial, 
no Distrito Federal, e com esse fim utilizado 
por componente da Força Expedicionária 
Brasileira na condição de contribuinte do im
posto. 

Art. 2P São considerados componentes 
da For,ça Expedicionária Brasileira, para os 
efeitos desta lei, os que"houverem prestado, 
efetivamente, serviço de guerra no Exército, 
na Aeronáutica, na Marinha c na Marinha 
Mercante, nesta última a partir do _primeiro 
torpedeamento de navios em águ-ãs -territo
riais brasileiras. 

Art. 39 A remissão previstêl no artigo 19 
é extensiva aj:> imóvel: , 

I - resídencial, para esse fim utilizado, 
de viúva de e~-compoóente da Força Expedi· 
cionária Brasileira, na condição de contriR 
buinte; J 

II - destmado à sede da Associação do 
Ex-combatentes do Brasii.Seção de Brasília; 

UI -destinado à Casa do ex-Combatente, 
no Distrito Federal. 

Art. 4~> Fica revogado o artigo 2~ da Lei 
n~ 5.755, de 3 de dezembro de 1971. 

Art . .5• Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão do Distrito. Federal) 

PARECERES 

PARECER N• 174, DE 1990 
.{I:?,a Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lel do DF 
n' 75, de 1989-

À Comissão Diretora apresenta a redação 
_final do Projc;:to de Lei do DF nP_75, de 19_89, 
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que veda construção em Brasília, nos locais 
c na& condições que menciona. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 30 de 
maio de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente 
- António Luiz Maya, Relator - Pompeu 
de Sousa - Nabor Júnior. 

ANEXO AO~PARl'>CER N•!74,'J;>E 1990 

Redação Final do Projeto de Lei do 
DF g? 75, de 1989, que veda construção 
em Brasfifa, nos locais e das condições 
que menciona. 

O Senado Federal decreta:-
Art. 1~' É vedado erigir construções, ain

da que de caráter provisório, na Praça dos 
Três Poderes, do Buriti, e na Esplanada dos 
Ministérios, na Cidade de Brasflia, Distrito 
Federal, em desacordo com as normas que 
regulamentam a matéria, 

Parágrafo único-.-- ÉÍn caráter excepcio
nal, mediante expressa autorização do Poder 
Executivo do Distrito-Federal, ouvido o ConM 
sclho de Arquitetura, Urbanismo e Meio 
Ambiente- Cauma, poderá_ ser erigida cons~ 
trução, em caráter provisório, nos locais refeM 
ridos neste artigo, com vistas a espetáculos 
públicos, com apresentação úriiCa, vinculados 
a comemoração de datas cívicas. 

Art. 2? sta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. --

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

PARECER N•l75, DE 1990 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçio Final do Projeto de Lei do 
DF n .. 20, de 1990. 

A Comissão-níretora ãpresenia a redação 
final do Projeto de Lei do DF Ii~> zo; ae 1990, 
que introduz alterações na Lei n9 7, de 29 
de dezembro de 1988, -e dá-outras providênM 
cias. 

Sala de Reuniões da Comissâá, em 3-0 de
maio-de 1990. -NelsoD. Carneiro, Presidente 
- Antônio Loiz Maya, Relator - Pompeu 
de Sousa - Nabo r Júnior. 

ANEXO AO PARECER N' í?s; DE 1990 

Redaçáo final do Projeto de Lei do DF 
n' 20, de 1990, que introduz alterações 
na Lei nm'7, de 29de dezembro de 1988, 
e dá outras providências. 

O Senado Federal dêcreta: Art. 19 o' 
, inciso II do art. 35 da Lei n9 7, de 29 de 
dezembro de 1988, passa a vigorar com a-
seguinte redação: - --

"Art. 35. ·········-····-·········-··"·· 
I -~c' ..... ·-···---· ~ ---------·-···-~ 
II- nas operações e prestações ·inter

nas: 
a) de vinte e cinco por cento para au

tomóveis de passageiros, utilitários e vei
culas de uso misto (camionetas) com ca~ 
pacidade de até uma tonelada, inclusive; 
motocicletas a partir de cento e oitenta 
cilindradas, inclusive; armas e munições; 
embarcações de esporte e recreação; 
cosméticos e perfumes; bebidas alcóo
Iicas; fumo~ seus derivados, cachimbos, 

cfgarreiras,-pitei~s e isqueiros; jóias, fo
gos de artifício; peleterias; aparelhos ci
nematográficos e fotográficos, suas pe
ças e acessórios; artigos -de antiquário; 
aviões de procedência estrangeira de uso 
não comercial; asas-delta e ultraleves, 
suas peças e acessórios; 

b) de doze por cento para as seguintes 
mercadorias: açúcar cristal arroz; feijão; 
farinha de mandioca macarrão comum, 
fubá de milho; páes; café em pó; sal; 
óleo de cozinha comum; carnes bovina, 
suíita e de aves frescas, resfriadas ou con
geladas; ovos comuns; creme dental co
mum; sabonete~ comuns; papel higiêni
co comum; sabão em barra; leite fresco; 
frutas nacionais; verduras e borta_liças; 
gás -de cozinha e energia elétriCa até 200 
KWs mensais; ____ __ _ 

-- c) de dezessete por cento para as de
mais mercadorias e serviços." 

Art. z~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo efeitos a partir 
de 1 ~ de janeiro de 1991. 

Art. 39 Revo~a~~e as disQosições em 
contrário. -

PARECER N• 176, DE 1990 
(Da Comissão Diretora) 

Reclaçto ftnal do Projeto de Lei do Se
nado n• 190, de 1989'~ 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do Senado n~ 190, 
de 1989, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que dispõe sobre a venda 
e revenda de combustíveis derivados de pe
tróleo e álcool carburante, regulamenta o art. 
238 da Constituição Federal, e dá outras pro
vidências. 
• __ Sala.de Reuniões da Comissão, 30 de maio 
de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente -
António Lulz Mlllya, Relator - Pompeu de 
Sousa- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 176, DE 1990 

Redaçio final do Projeto de Lei do Se
nado D' 190, de 1989, que dispõe sobre 
a venda e revenda de combustíveis deri
vados do petróleo e álcool carburante, 
regulamenta o art. 238 da Constituição, 
e cU outras providências. 

O Coõgn!sso Naciçnial decrf:ta: 
Art. 1~" A venda e revenda de combus

tíveis derivados de petróleo, álcool e outros 
combustíveis derivados de matérias-primas 
renováveiS para fins carburantes são atividaM 
des essenciais, consideradas de relevante in
teresse social, e se regularão pelo disposto 
na presente lei. 

'Al;t, 2~> As atividades a que se refere a 
art. 1~' desta Lei, desenvolver-se-ão de forma 
harmónica, segundo critério de complemén
tarledade, através dos asentes económicos 
que compõem o Sistema Nacional de Abaste
cimento, tendo como princípio assegurar: 
I- o abastC?cimento permanente do mer

cado nacional de combustíveis; 

1I -a pTote"Ção do oonsumídor, com vistas 
à qualidade e à economicidade do abasteM 
cimento; 

UI ~a ptiServaçã-o di-livre concorrência 
e da liberdade de iníciativa; 
IV- a garantia de acesso às atividades do 

Sistema a todos aqueles que preencherem os 
requisitos para o seu exercício; 
V- o equilíbrio do Sistema através de tra

tamentO isonômico dos agentes económicos 
e da adequada remuneração de cada setor. 

Parágrafo único. Para efeitO do disposto 
no preSente artigo, consideram-se agentes 
económicos: 

I -do Setor Produtor - as empresas pú
blicas ou de economia mista, e empresas pri~ 
vadas produtoras de combustíveis derivados 
de Petróleo ou de !Jlatérias-primas renováveis 
para fins carburantes; 

II -do Setor Distribuidor - as empresas 
que comercializem, no atacado, os combus
tíveis referidos no art. 1~" desta Lei. 
III-do Setor Revendedor- as empresas 

que comercializem, no varejo, para consumi
dores finais, os combustíveis referidos no art. 
1~ desta Lei. 

Art. 39 A atividade de dístribuição·com
pete, privativamente, aâqUisíÇão junto a pro-' 
dutores, a estocagem, o 'ª-condicionamento, 
a movimentação através de veículos próprios 
ou de· terceiros credenciados e a venda de 
combustíveis aos Postos Revendedores, aos 
Transportadores Revendedores Retalhistas, 
e aos grandes consumidores. 

Art. 4~> A atividade de revenda compete, 
privati\'amente: 
I- aos Postos Revendedores: a aquisição 

junto às D_ístribuidoras, .e vendas, no varejo, 
de combustíveis de uso automotivo, realizada 
através de equipamentos de medição, instala
dos por Distribuidora, nos locais destinados 
ao atendimento.ao público consumidor; 
II- aos Transportadores-Revendedores

Retalhistas: a aquisição junto às Distribui
doras, e venda, mediante a utilização de veí
culos próprios para entrega direta a pequenos 
consumidores, de óleo diesel, óleos combus
tíveis e querosene iluminante. 

§ 1~" A ~Dd~· drreta de gás liquefeito de 
petróleo a consumidores finais compete, con
correntemente, às Distribuidoras e seus re
vendedores credenciados. 

§ 21' A Distribuidora poderá ser autoriM 
zada a instalar e operar Postos Revendedores 
em caráter províS-óriÕ, por prazo previamente 
estabelecido, nas regiões da Amazônia legal 
de difícil acesso, para atendimento a interesse 
de segurança nacional ou projetos' pioneiros, 
quando solicitado por órgão governamental 
ou empresa estatal. · 

Art. S~" Compete ao Poder Público, entre 
as atribuições inerentes à qualidade de res
ponsável pela manutenção dos objetivos nO 
art. 2~" desta Lei: 

I-dispof sobre normas técnicas, padrões 
de segw:an~, padrões de qualidade dos pro
dutos, bem Como requisitos pãra o exercício 
das atividades dos setores de distribuição e 
de revenda; 
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II- fiscalizar, em todo território- nacional, 
o exercício das atividades disciplinadas por 
esta Lei; 

III -aplicar penalidades por infrações ao 
disposto nesta Lei e nas normas que regulaw 
mentam as atividades da venda e revenda 
de combustíveis; 

IV- estabelecer os critérios básicos de cow 
mercialização dos combustíveis para cada se
ter, disciplinandowlhes o relacionamento; 

V-- fixãr preços de produtos em cada fase 
de comercialização, segundo os custos incor
ridos, bem como fixar prazos de pagamento 
düerenciadoS por critérios técnicos de avaJia
ção do ciclo de estoques mínimos de segu
rança, movimentação e prazos médios de co
mercialização de cada setor; 

VI -estabelecer margens dife:renciadas 
de comercialização para cada setor, que cu
bram os custos das empresas, assegurem ade~ 
quada remun~ração dos invCs.timentos, se
gundo critérios de avaliação cr-e .adotem pa
drões de mercado de cada setor, e estimulem 
o reinvestimento no nível comPIÍtível com a 
demanda; 

VII -cadastrar as empresas legalmente e 
livremente constituídas com o objetivo social 
de praticar a distribuição e a revenda de com
bustíveis previstas nesta Lei; 

VIII-definir, para fins do disposto ·nos 
arts. 3'~ e 4'~, "grande consumidor'' e "pe
queno consumidor". 

Art. 6? A infração aos preceitoS -desta 
Lei e dos seus dispositivos regU.lament3f9s 
implicará nas segUinteS penalidades sem p,te
jufzo da composição dos danos causados: 
1-advertência; 
II-multa de valor até 10.000 Bónus do 

Tesouro Nacional; 
III -suspensão do exercício da atividade 

por até noventa dias; 
IV -proibição definitiva do exercício da 

atividadC no caso de reincidência de falta gra
ve comprovada. 

§ V 'Na fixação da_ pena, serão conside
rados os atencedentes do infrator, as circuns
tâncias atenuantes e agravantes e as conse
qüências da i:ofraçáo. Ressalvados os casos r 
de manifestaJgravidade ou de reinciQ.ência, 
a imposição "l-e penalidade obecederá1 a gra
dação deste attigo_. 

§ 2'~ As sanções previstas nesta Lei não 
passarão da pessoa do infrator, vedada qual
quer extensão fundada em culpa presumida. 

§ 3? É assegurado ao autuado, através de 
processo regular, amplo direito de .defesa, 
inclusive mediante recurso, com efeito sus
pensivo, ao Ministro de Estado da respectiva 
área, no prazo de trinta dias a contar da data 
da notifica-ção da decisão 41!qprimeira instân-
cia. • 

Art. 7'~ Os direitos resultantes desta Lei 
incorporam-se: de imediato, aos que, "regular
mente auto~dos pelo Conselho Nacional 
do Petróleo no-1i termos da legislação anterior, 
estão no efeti~.o exercício da atividade. 

Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 9'~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER N•l77, DE 1990 
(Da Comis_sãQ Diretora) 

Redação final da emenda do Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n' 61, 
de 1989 (n' 161/86, na CWnara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final da emenda do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 61, de 1989 (n9 161/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Mútua entre 
os Governos da, República Federativa doBra
sil e dos Estados Unidos da América para 
a Redução da Demanda, Prevenção do Uso 
Indevido e Combate ã Produção e ao Tráfico 
de Drogas, ·assinado em Brasfiia, em 3 de 
setembro de 1986. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de maio 
de 1990. - Nelson carneiro, Presidente -
Antonio Luiz Maya, Relator - Pompeu de 
Sousa- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 177, DE 1990 

Redação final da emenda do Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 61, 
de 1989 {nl' 161/86, na Cdmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Acordo de 
CooPeração Mútua entre os Governos da 
República Federativa dõ Brasil e dos Es
tados Unidos da América, para a Redu· 
ção da Demanda, Prevenção do Uso Inde
vido e Combate 1\ Produção e ao Tráfico 
de Drogas, assinado em Brasília, em 3 
de setembro de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: 

EMENDA N•1 
(Corresponde à emenda n• 1 de Plenário) 

Acrescente-se ao Projeto o 'Seguinte dispo· 
sitivo, renuineraildo-se para art. 3~>o seu atual 
art. 2~:-- -

"Art. 2~ SãosUjeitosàaproVaçãodo 
Coiigtesso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em revisão do presente 
Acordo!' -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Do-EXpediente lido, constam os Projetes 
de Decreto Legislativo n?S 10 a 30, de 1990, 
que terão tramitação com prazo determinado 
de 45 dias, nos termos do art. 223, § 19, da 
Constituição, combinado com o art. 375 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Do Expediente lido, consta, ainda, o Pro

l jeto de Lei do DF n9 32, de 1990, que será 
despachado à Comissão do Distrito Federal, 
onde poderá receber emendas, após sua pu
bl~ação e distribuição em avulsos, pelo prazo 
de-..5 dias úteis. 

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

Concedo a palavra ao nobre senadÕr Má
rio Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT ~ AC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presiden~_Srs., Sep.adores: 

Na esperaflça de que a voz dos povos da 
Floresta Amazónica chegue aos ouVidos do 
Príncipe, voltamos a abordar o mesmo assun
to objeto do nosso pronunciamento de on~ 
tem, -certo de que sua Ministra da Economia, 
Df'! Zélia Cardoso de Mello, não fará ouvidos 
de mercador às aflições dos seringueiros da 
Amazónia. 

Todos os membros deste colegiado, ilustres 
Senadores, são integrantes da classe média 
brasileira. Isto, porém, não pennite sup,or 
que outros estratos da sociedade civil do nos~ 
so País não sejam representados e não te~ 
nham efetivamente seus interesses defendi
dos no Plenário do Senado. É o caso, . por 
exemplo, das freqüentes incursões que faze~ 
mos nesta tribuna para tratar de assuntos re~ 
ferentes à população do Estado do Acre. 

Rio BraDco, hoje, é uma grande favela, 
com cerca de 150 mil h~bitantes que sofrem 
de todos esses problemas comuns a todos __ os 
brasileiros: habitação, transporte, segurança, 
saúde, educação etc. Mas no Acre o _caso 
6 mais grave. Lá, considerando os sucessivos 
Governos que têm passado pelo Estado, não 
houve um planejamento a longo prazo, não 
houve preocupação com a grave problemá~ 
tica social do povo, não houve, ao longo do 
tempo, respeito com o cidadão acreano. O 
resultado diss.o tudo é o que se vê nas ruas 
das cidades do-Estado: a miséria humana, 
c,om suas chagas sociais espostas. -

Uma das principais causas dessa decadên~ 
cia económica do Estado do Acre tem sido 
o tratamento incompetente e, muitas vezes, 
desumano que se dá ao segingueiro. Quando 
o Estado intervém nessa atividade éconômi~ 
ca, o faz de maneira nefasta, procurando de~ 
fender interesses escusas de 'grileir~~--e de 
~es latifundiários do Centro-Sul, levan~ 
do o seringueiro a interromper suas ativida-
9es na floresta e migrar para os pequenos 
centros urb_anos do Estado, inchando-os e 
participando de sua progressiva deterioração 
estrutural, quando não emigram para a Bo~ 
lívia. 

Quando a intervenção do Estado não-é. pa
ra obrigar o- seringueiro a abandonar suas 
terras em benefício de ricos empresários, ele 
o faz com a indiferença de um burocrata que 
teve a alma congelada pçlos aparelhos de ar 
refrigerado de Brasília. É o caso de recentes 
decisões de área económica quanto aos juros 
e correção monetária praticados pelas insti
tuições b~~s. no Estado do Acre. 

São questões difíceis de entender. O Go~ 
vemo limita os preços da borracha aos valores 
estabelecidos no ano passado. Mais precisa
mente em novembro de 1989. Desde o ano 
passado, portanto, os preços da borracha es
tão congelados. Acontece que os juros cobra
dos pela rede bencária baseiam-se no IPC 
de março, 84.32%, e de abril, 44.80%. Co
mo~ então~ os seringueiros e produtores de 
borracha poderão cUmprir suas obrigações 
com as instituiç(les bancárias se os preçós da 
borracha estão' nos valores, ainda, do ano 
passado? 
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Para ser máis claro, voUamQ~.a me.qcjPJ;liSl," 
urh exeníplo citado por nóS' Ontem mesmo 
aqui, nesta tribuna: em março deste ano, um 
produtor de borracha que devesse um milhão 
de cruzados novos, poderia pagar esse débito 
com 14.927 quilos de borracha. Já em maio 
deste mesmo ano, esse mesmo produtor, que
rendo quitar a mesma dívida de um milhão 
de cruzados novos, terá que entregar 40.641 
quilos de borracha. Exatamente dois meses 
depois, o trabalhador da Floresta Amazónica 
tem uma defasagem verdadeiramente amazô· 
nica em seus ganhos. __ -- - -- -

É urgente encontrãrümá- solução satisfa· 
tória para esse grave problema. O Governo, 
há algumas semanas, entendeu o significado 
de outros apelos que fizemos neste Plenário 
e revogou decisões tomadas anteriormente, 
demonstrando sensibilidade para essas ques
tões. Agora, voltamos a apelar em defesa 
dos mesmos trabalhadores e confiamos que 
há de ser encontrada alguma solução para 
resolver o problema. Acredit'amos serem dois 
os caminhos~ ou se atualiza _o preço da borra
cha, incluindo os juros cobrados pela rede 
bancária, ou se isenta esse ramo gumífero 
do pagamento de juros com base no IPC._ 

Sr. Presidente, a propósito do assunto que 
acabamos de abordar, ontem â tarde estive 
no Ministério da Economia e encaminhei à 
S~ Ministra Zélia Cardoso de Mello, por in
termédio de seu Secretário de Economia, Dr. 
João Silva, e de outro assessor, um abaixo-as
sinado, feito pdos seriDgU.eiToS: e senrigalisiaS 
do Município de Tarauacá, que abordam e 
apelam exatamente_sobre_ o que acabamos 
de nos referir neste pronunciamento ~como 
já afirffiamos- pela segunda fez, da tribuna 
do Senado da República. 

Assim, Sr. Presidente, se não foi levado 
em consideração até agóra o a-pelo dramático 
daquele povo da floresta, de agora em diante, 
com o pronunciamento de ontem, com() pro
nunciamento de hoje, com a documentação 
específica sobre o assunto, entregue às autori
dades monetárias, as soluções adequadas hão 
de vir para minorar o sofrimento do povo 
da Floresta Amazónica. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concttdo a palavra ao nobre Senador Cíd 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Pronuncia o seguinte discur
so.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, dois 
assuntos .me trazem à ttibuna nesta tarde. 
no Senado Federal. 

Para o primeiro, chamaria a atenção da 
Presidência do Senado Federal, tanto do Pre
sidente em exercício, Senador Pompeu de 
Sousa, que nos dá o prazer de ter nasCido 
no Ceará, como, de modo especial, onde quer 
que esteja neste momento, em seu gabinete 
ou onde haja um serviço de som, chamaria 
atenção do Presidente da Casa, Senador Nel
son Carneiro. 

Srs. Senadores, ontem hou_ve uma reunião 
extraordinária da Comissão de Constjtuiçilo, 
Justiça e Cidadania. A Presidência da Comis
são, exercida por mim, convocou.essa reu· 

~ ~f34e de um grandl! número de projetO 
de lei e de outros assuntos que ali se encon
tram. E, como as pautas vêm sendo prejudi
cadas pelo exame, por parte de autoridades, 
de_a~_qn_tos_~da maior urgência, e, também, 
:ie quando em quando, pela falta de quorum 
em face_ do momento-vivido pela Nação brasi
leira, faz-se absolutamente necessário que 
reuniões extraordinárias sejam convocadas. 

As reuniões eram convocadas, em caráter 
extraordinário, para o período da manhã, 
mas, num determinado dia, um dos Membros 
de nossa Comissão parecia um tanto quanto 
preocupado- era o nobre Senador João Cal
mam, porque a nossa reunião extra coincidia 
com ~ma reu:Q.ião da Comissão de Educação, 
e mUitOS- Membros da Coniissão de Consti
tuíção, Justiça e Cidadania também perten
cem· â Comissão de Educação, e, assim, as 
duas nã()_po4_emreunir-se a um só tempo. 

Nessa reunião, de que falo hoje, o Senador 
João Calmam pediu a palavra e consignou 
o seu protesto diante daquelas reuniões de 
ccrráter extraordináiíO coincidindo com as 
reuniõeS da Comissão de Educação. Prometi 
a S. Er e tenho cumprido exemplarmente 
--: q_u~_ n_~ maiS convocaria -reuniõe"s extraor
dinárias no período matutino, para que não 
ho!J.vesse coiocí(j~nçia, não apenas _com a sua. 
ComiSSão, .inas com a Comissão de Assuntos 
Económicos, com a Comissão de .Ássuntos 
Sociais, córii ã. CóDiissão de Relãções Exte
riores e Defesa Nacional, enfim, Coin toda 
e qUalquer Comissão. 

As reuniões extraordinárias, Sr. Presiden
t~, sãg necessárias. EntRo, podemos combi
nar de realizá-las no pe~odo da tarde, entre 
as sessões do Senado Federal e do Congresso 
Naciopal, pois mesmo com reuniões rápidas, 
é possível examinar cinco, dez, quinze pro
cessos, como-aconteceu ontem. Podemos fa
zer muito numa reunião extraordinária con
vocada para o período da tarde, sem preju
dicar as sessões do Senado Federal e do Con
gresso Nacional: ontem fizemos isso_ É muito 
grande o número de processo que se encon
tram na Com:íssãO de Constituição, Justiça 
e Cidadania. -

Naquela reunião estava presente, mesmo 
sem ser Membro, mas dentro daS possibi
iidades __ regimentais, dando-nos o enorme 
prazer de seu comparecimento, o Senador 
José Ignácio Ferreira, do Espírito Santo, que 
hoje é o Líder do Governo nesta Casa. Notá
vamos que S. Ex~ apresentava nervosismo. 
Em determinado momento, quando a palavra 
estava dada ao Senador An_tônio Luiz Maya, 
do PDC-TO. Relator de um dos projetas de 
lei em exame, eis que S. Ex• foi abruptamente 
interrompido pelo Sena.dor José Ignácio Fer
reira, que dizia que um assessor seu estava 
comunicando que o Congresso Nãcional já 
estava votando. Então, nós, imediatamente, 
apesar do aspecto violento da interrupção, 
.talvez até indelicado, concluímos o mais de
pressa possível aquele exame e fpmos para 
o Congresso Nacional, momento em que o 
Senaqo Fed~ral cumpriu a sua missão exami
nando os vetos presidenciais. Quando o Con
gresso teve de parai não foi por falta de Sena-

dores, mas pti;r falta dos Srs. Deputaâds Fe
derais. O quorum, na Câmara dos Deputa· 
dos, não era atingido naquele instante. 

Eu adentrava no Congresso Nacional a 
tempo de ouvir algo que me deixou um tanto 
quanto surpreso, para rião dizer indignado, 
Sr. Presidente.. O Senador José lgnácio Fer
reira, saiddo apressadamente da Comissão_ 
de Constitp.ição, Justiça e Cidadania, tomaya 
o microfone de aparte no Congresso Nacional 
e comunicava ao Presidente que, como uma 
verdadeira. emboscada, a Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania estava reunida 
para prejudicar o Congresso Nacional. 

A surpresa não foi a intervenção exagerada 
do riosso querido Colega, mas também veio 
por conta da colocação do Presidente da Ca
sa, porque, se bem ouvi, saiu dos lábios -do 
Senador Nelson Carneiro a afirmativa de que 
as COniiSsóes ·não podiam deliberar durante 
as sessões do Congresso Nacional e que suas 
deliberações eram nulas. Isso ofendeu a mim, 
a minha dignidade, a minha função de Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

Sou um homem plenamente responsável, 
que conhece o Estatuto desta Casa, o seu 
Regimento Interno, e que se esforça por co
nhecer muito mais, inclusive os princípios 
morais e éticoS que devem nortear a vida 
de um Senador. Se todos nós somos honra
dos, confesso_que o sou também. 

Aqui sou um dos cumpridores maiores de 
todos os deveres. Ás vezes até exagero na 
observância da lei e da letra regimental. Tudo 
tenh-o feito pela dignidade desta Casa e não 
ace_ito qu~ a dignidade dos componentes da 
Comissão de COnstituição, Justiça e Cidada
nia, essa dignidade coletiva, seja atingida a 
um só tempo pelo nobre Senador José Ignácio 
Ferreira, que na sua presteza de atender ao 
Governo Se esquece de que também é um 
Senador. e q'ue já presidiu essa mesma Co
missão, em período anterior. Se não me enga
no, em 1986, S. Ex~ era Membro dessa Comis
são, oportunidade sobre a qual posso falar 
porque dei-me ao cuidado de conhecer algu
mas de suas atas em período em que eu não 
a presidia. Nessas atas encontrei o nobre Se
nador José lgnácio Ferreira presidindo reu
nião, incluindo matérias que não estavam em 
pauta, com esforços naturais de ferir o Regi
mento Interno para apressar o trabalho. 

Deste modó, Os Srs. Senadores estão vendo 
coniõ sou laborioso. Poderia ter trazido essas 
atas aqui para a sessão do Senado Federal. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, conside
rar-se emboscada a reunião de um órgão téc
nico, de um Cçdegiado COillO o Senado Fede
ral, isso não é bom para esta Casa.. É evidente 
que aJi estavam pessoas honradas, Senadores 
de: escol, todos do maior peso e da maior 
expressão- Senadores como Jarbas Passari
nho, Odacir Soares,. Áureo Mello, Chagas 
Rodrigues, o vigilante Jutahy Magalhães. É 
a Comissão de Afonso Arinos, é a Comissão 
de Luiz Viana, é a Comissão de SenadorGS 
de longos serviços prestados ao Parlamento 
brasileiro, à cultura nacional. É uma Comis
são de figuras de grande destaque não apenas 



2752 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1990 

no· Parlamento, mas que se Sóbnlisaem nos, 
seus r,espçtives.Eit~ils. Admitir qtte elas- se 
reúnem para emboscar o Congresso Nacio
nal, para impedir que. sejam votados os inte
resses do Governo, essa é uma interpretação, 
evidentemente, um tanto quanto equivocada. 

O Sr .. Afonso Sancbo- Permite-me V. EX' 
um aparte, nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouvirei o aparte de V. EX' logo que concluir 
o meu raciocínio. _ 

É uma interPretação que foge aos parâme
tros que tém norteado a vida d.o Senador José 
Ignácio Ferreira nesta Casa. S. Ex:' não po
de inãndar ·a lhaneza embora. ·s. Ex" não pocle 
~espedir-se da boa educação nem da ética 
com a qual deve ligar-se aos seus companhei
ros. Deve, sim, guardar as mesmas dimensóes 
daquele Senador que presidiu a Comissão da 
Corrupção' e que, sendo Vice-Presidente do 
Senado Federal, devolveu medida provisória 
do ex-Presidente José Samey. 

Hoje, S. Ex' não admite que a COmissão 
se reúna entre uma reunião do Senado Fede
ral e outra do Congresso NaciQnal, com medo 
de que esse fato vá prejudiCar os interesses 
do Presidente da República. Evidente que 
a situação se tornando muito difícil para esta 
Casa, posto que a Liderança do Governo tem 
de servir ao Governo. Entretanto, esse traba
lho, esse serviço náo precisa ser subserviente, 
mas deve ser digno como tudo o que tem 
feito até aqui o Senador José Ignácio Ferrei
ra, deve guardar o mesmo caráter impoluto 
na devolução daquelas medidas provisórias, 
porque entendia que atentavam contra este 
Poder. 

No momento em que serve ao Presidente 
da República, antes de mais nada S. Ext tem 
que riotar que serve na condição de Senador, 
condição de integrante do Congresso Nacio
nal, na condição de um ·fiomem eleito pelo 
voto popular do seu Estado, na condição de 
qrie foi distinguido pelos eleitores de· sua terra 
para, por oito anos, exercer essa mandato 
que distingue todo e qualquer brasileiro, 
diante de si. 

O Sr. João Menezes- Permite-me V. EX' 
umapane? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Em primeiro lugar, gostaria de ouvir o Sena
dor Afonso Sancho1 depois ouvirei V. Ex• 

Ouço o nobre Senador Afonso Sancho. 
O Sr. Afonso Sancho- Eminente S~iiador 

Qd Sabóia· de Carvalho, ·não tenho procu
ração· para ~fender o nosso' ilustre Colega 
José Ignáció Ferreira neste momento, mas 
acho que..._ V. Ex' está transformando um ar
gueiro em um cavaleiro porque não é muito 
bonito para um colega apropriar-se de uma. 
força de expressão que. às vezes surge em 
um momento que a pessoa não teve intenção 
de fazer disso uma batalha como V. Ex• está 
fazendo. Eu até estou vCitdo ali o jovem Cid 
saindo da Faculdade de Direito, querendo 
pegar o pião na unha e tudo que ooorra. Isto 
não comportaria tanto vei:bo, tantas palavras 

como V. EX' está fazendo a propósito de uma· 
força de expressão. Como aqui mesmo o. soo
nadar Jarbas Passarinho disse, S. Er foi infe
liz. Então, porque foi infeliz, nós vamos levar 
o nbsso colega à execração pública? Não. Eu 
também sou favorável a que Comissão algu
ma deva funcionar quando o Congresso esti
ver funcionando, porque nós não somos oní
presentes; ou damos presença lá ou damos 
presença aqui. Este é um erro tremendo que 
acontece nesta Casa, e eu já falei várias vezes 
ao Presidente. De forma que discordo plena
mente dessa maneira com que V. Ex• quer 
levar o nobre Senador José Ignácio Ferreira 
à ~ecração público. 

O SR. CID SA1!6IA I)Ji; CA!I.VALHO -
Não, eu não quero levar o Senador José Igná
cio Ferreira à execraçáo pública, e nem que 
o Senador José lgnácio Ferreira leve a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania à 
execração pública. É evidente que há um en
gano do meu nobre e querido companheiro. 
Não tenho desejo se não de defesa; não estou 
aquí fazendo nenhum ataque. V. EX' não ou
viu uma palavra sequer indelicada minha para 
com o S_enador José Ignácio Ferreira; estou 
apenas fazendo a defesa do órgão que pr,~si
do, distinguido pelos meus companheiros que 
compõem este Cólegiado do Senado Federal. 
Não há, aqui, na minha fala, uma palavra 
sequer, duvido que exista uma palavra, pelo 
menos um adjetívo contra o Senador José 
lgnácio Ferreiiã.. Estou apenas fazendo um 
devido reparo, principalmente diante da ex
pressão do Presidente quando, sabendo da 
honra e da dignidade dos integrantes da Co
missão de ConstitUição, Justiça e Cidadania 
e vendo que os seus integrantes estavam em 
plenário, d_everia não ter prolatado aquela 
fala de repreensão e, sim, ter dito o que esta
va havendo ou ter deixado para averiguar 
e, depois, responder e não dizer que as deci
s6es seriarii nUlas, porque isso não tem ne
nhuma correspondência regimental; nem Re
gimento existe quãntO a isso. 

O Sr- Joio Menezes - Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR. CID .SABÓIA DJi; CARVALHO -
Só Um minuto, Senador João Menezes. 

Querer dizer mais, aos meus Pares, que há 
uma coisa muito interessante: não precisa
mos, aqUi, estar sendo favoráveis ou contra 
isso ou aquilo quando o assunto estiver resq,l
vido no Regimento Interno. Devemos é cum
prir o Regimento Interno. Errado é não reu
nir as Comissões; errado é não examinar os 
projetas de lei; errado é não deliberar; errado 
é retardar as decisões de toda e qualquer Co
missão; errado é nunca reuni-las. A Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania tem-se 
reunido exemplarmente e dado conta de sua 
missão, e disso nós, os seus integrantes, não 
podemos abrir mão. Mas, queremos dizer, 
nesta fala, que estamos plenamente conscien
tes de nossa missão e de nosso trabalho. As 
reuniões para o período-da tarde são necessá
rias. Hoje mesmo, possivelmente teremos 
uln.a reunião da Comissão de Educação, terá 
que ser iiepois sessão do· Senado; depois da 

Ordem"' do Dia do Senado e ·até a Ordem 
do Dia do Congresso Nacional. Isto não tem 
mal nenhum,-isto não atrapalha coisa alguma. 
O Senado e a Câmara são órgãos de muitas 
Comissões e esses órgáos necessitam reunir
se para resolver os seus assuntos. 

O que eu não quero é que, no afã das 
defesas que sejam prolatadas pelas Lideran
ças, joguemos, aqui, questões insultosas con
tra nós mesmos. 

Estou falando há vários minutos e garanto 
a V. Ex•! que não fusultei ninguéiit, até aqUi 
não insultei ninguém e não ·-disse nenhum à 
palavra ofensiva contra nenhum dos meus CQ
Iegas, no entanto, estou prolatando a defesa 
de um órgão. 

Ouço o aparte do Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes - A Comissão de 
Constituição; Justiça e Cidadania, presidia 
por V. EX', está acima de qualquer comen
tário desairoso. V. Ex' tudo tem feito para 
defendê-la, representá-la e colocá-la no devi
dQ lugar. S6 que V. EX', agora, com a maior 
delicadeza, tem dito algumas indelicadezas 
com referência ao Senador José Ignácio Fer· 
reira. O Senador José Ignácio Ferreira não 
precisa de defesa, porque nada fez, V. Ext 
é que está dando ê:nfase a um assunto costu
meiro nesta Casa, procurando fazer, em tor
no dele, um belo discurso e encontrando 
idéias e sugestóes. V. Ex' sabe que esse assun
to de Comissão Se reu-nir durante as sessões 
do Congresso Nacional e do Senado Federal 
tem sido ;MUito discutido. Certa vez, em "reu
nião da Goft!.issão Mista de Orçamento presi
dia pelo :nobre Senader Nelson Carneirõ,"S .. 
Ex~ não efetuou a eleição do Presidente da 
Comissão sob a alegação de que iria haver 
sessão do~ Congresso Nacional. Isso é uma 
coisa lógíca, nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. O que está eriado é a ·orie"ntaçâO 
da Casa, é a orientaÇão-dos trabalhos da Ca
sa, porque não é possível fazer sessão do Se
nado e reunião de Comissão. Então, não po· 
demos estar, como já disse um Senador ante· 
rionnente, em todos os lugares. De maneira 
que não vejo por que V. Ex• dá tanta ênfase 
a esse fato e, sobretudo, faz referências e 
procura fazer comparações com a pessoa do 
Senador José Ignácio Ferreira. O Senador 
José Ignácio Ferreira é um honiem de gránde 
gabarito, de bom trato, de boa educação, de 
bom saber jurídico e tem honrado esta Casa~ 
Onde S. Ex' passa tem deixado es traços do 
seu traBalho e da '!5.ua vivência. Muito obri
gado a V. Ext. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
É por pensar como V. Ex• que eu estou na 
tribuna, por ter desconhecido ontem, ou por 
não ter reconhecido no autor daquela obser
vação a pessoa nobre, amiga, distinta, Lhana, 
a figura elevada e harmónica do Senador José 
Ignácio Ferreira. Daí por que, baseado em 
suas palavras, encerro esse item inicial do 
meu discurso, pedindo yo nobre Senador José 
lgnácio Ferreira que vá. aos Anais do Con
gresso Nacional, requisite as notas taquigrá
ficas e façã uma retifi.caçáo da sua fala, para 
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Uão ~ir~ a Comiss~o -de COnstituição,~ jUJ• 
tiça e Cidadania. 

O Sr. JutàbyMagalhães -Permite-me um 
aparte, nobre Senador, antes que V. EX' en· 
~ no segundO item de seu discurs_o? 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO -
Darei o aparte logO mais. 

O que eu espero do nobre Senador José 
I~ácio Ferreira é que S. Ex• requisite as no· 
tas taquigr~fiqiS do Congresso Nacionªl e po
nha o seu raciocínio mais_ frio, zp.ais amigo 
e também mais cético em substituição à agres
são que todos sofremos no Congresso Nacio
nal. 

Ouço V. Ex•, com todo prazCr, Senador 
Jutaby Magalhães. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. Ex•, comeu,esperava 
-e tive oportunidade de .,.dizer, ontem, aó 
próprio Senador José lgná,cio Ferreira, sem 
ter conversado com V. Ex' - está dando 
a resposta ~vi_da ao ataque inesperadO e 
inexplicável, por parte do Líder do Governo. 
Mas V. Ex~ poderia responder simplesmente· 
dizendo que estava acatando uma decisão da 
própria Comissão. V. Er' talvez recorde que, 
quando veio aqui a indicação do MinistrO Se
púlveda Pertence para o_ Supremo Tribunal 
Federal, levanteí U:ma questão de_ ordem se 
.devçríamos ou não ter a reunião naquela hora 
em que estava havendo sessão do Congresso 
Nacional. A Comissão de Constituição, Jus· 
tiça e Cidadania, através do parecer do Rela
tor, submetido a votos, por maioria - meu 
voto foi contrário- decidiu que_ poderia ha· 
ver a reunião naquele instante: E, se V. EX' 
recordar mais ~ioda, houve uma provocação 
ao próprio Depoente da época, Ministro Se
púlveda Pertence, para saber como S. Ext, 
Jurista e futuro Ministro do Supremo Tribu
nal Federal, interpretaria, ali, aquela deci· 
são. E S. EX' disse que, se fosse votar, não 
se mariifestaria a fàvor. Então, veja V. EX' 
que foi a decisão da Comissão que permitiu 
as reuniões. Agora, mais do que isso, é pre· 

,ciso ver que, sempre que há uma indicação 
de autoridade, a Maioria governamental quer 
que se faça·a reunião rapidamente; em qual
quer horário. Quantas e quantas vezes já fize· 
mos reuniões da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, nesse horário de ontem, 
:..para atender àquelas solicitações do pessoal 
,:lo Governo. Então, veja V. Ex', que não 
J1á nenhuma consistência na manifestação do 
Uder do Governo. E Y. EX' faz muito bem 
em dar a resposta devida. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
Na verdade, o qu~ estou fazendo não. é agre· 
dir o Senador José Ignácio Ferreira; nini,uém 
poderá dizer que estou dizendo isso, nin
guém. 

Acho que houve até um excesso de zelo 
do meu,prezado amigo Afonso Sancho, e do 
meu prezado amigo João Menezes, quando 
entenderam alguma coisa contra o Senador 
José Ignácio Ferreira. De modo nenhum. Es· 
too apenas analisando um acontecimento e
deplorando o rumo tomado. Porque vivemos 

'31ttri--sob o fogO éruzado que, industiJalmente, 
chega a nós. Somos atingidos de um modo 
mais injusto. Mas, muitas vezes, as distorções 
nascem aqui. Imaginem se u~ jornal, ama
nhã, diss~sse que a Comissão de Constitui
ção,- Justiça e Cidadania, para f'rejudicar a 
Votação de assuntos presidencirus, se tenha 
reunido. Ora, isso é coisa de serra acima, 
é uma coisa estapafúrdia. 

Encerro aqui estes reparos que queria fa. 
zer;. a bem da verdade, e com ressalvas natu
rais à atitude _tomada pelo nobre Senador Jo
sé Ignácio Ferreira, que acredito vai rever 
a sua posição nos Anais do Congresso Nacio: 
ilal, para que não fique essa agressão ali per
petrada, ali consumada. 
-~{&~Senadores, pela Liderança do PMDB, 

falei, aqui, no terror que está sendo vivido· 
pelo funcionalismo público do Brasil. Eis 
que, em face disso, fui procurado e recebi, 
por eXemplo~ a transcrição de uma audiência 
de representantes da Unafisco, Unasten e 
Sindifisco com o SecretáriO de Administra
ção-Geral do Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento, Sr. Cid Pimentel, uma 
reunião realizada nos últimos dias, se é que 
não foi ontem. Nessa reunião, houve uma 
série de perguntas a este administrador, que, 
em detenninadas oportunidades, respondeu: 
"0 que está em jogo, neste momento, é a 
redução do pessoal; o povo votou nisso." Um 
pouco antes, ele disse: "O aumeilto da arre
cadação não é preocupação do Governo; o 
que está em jogo, no momento, é a redução 
de pessoal." 

Ora, isto é estarrecedor porque, pelo que 
Sei, como funcionário que fui, durante muitos 
anos, do Ministério da Fazenda, tendo exer
cido a sua Procuradoria, a preocupação natu
ral do Ministério é exatamente arrecadar os 
seus impostos e ter como prover o setor de 
despesas; o Ministério que tem a receita e 
a despesa •. tem a Delegacia do Tesouro Na
ciona1 para Ctlídã.f exatamente dos meios pe
los quais deve pa&ar: e uma Secretaria para 
arrecadar, cobrar e aplicar o Direito Fiscal, 
o Direito Tributário, decidir os processos ad
mini~trativos; tudo formado como e para 
quê? - Fonnado de um modo tecnicamente 
recomendável para obter a verdadeira arreca· 
dação a que faz jus o Gdvetôo, por·força 
de l~i. · 

O Sr. Dlvaldo Surnagy - Permite-me V. 
Ext um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Dfvaldo Suruagy - V. Er aborda 
um tema que está inquietruulo toda a socie
dade brasileira. Encontramos essa inquieta
ção nas universidades, onde; professores coo
cursados estão sendo ameaçados de demis
são; éncon1ramos essa angústia nos ferroviá
rios, inclusive, vários delCfi já entraram em 
greve em dive.r:sos Estado~ da Federação; en~ 
contramos essa perplexidáde nos portuários 
e no corpo do funcionalismo como um todo. 
Poderia citar vários exemplos, para V. EX' 
e para esta Casa. mas vou fixar-me num só, 
curioso: em princípios de 1989, a Petrobrás 

promoveu a reaUzação de concurso públicO; 
inscreveram-se 34 mil pessoas, dentre as 
quais 673lograram iprovação. Os aprovados, 
que trabalhav,am nas mais diversas funções. 
acreditaram no Governo, acreditaram na Pe
trobrás, uma das empresas mais sérias do 
Pafs; deiJ!;aram 5Uas funções, pediram demis
são dos cargôs lfue exerciam em outras em
presas e for'atn'trabalhar na Petrobrás. Ago
ra, estão sendq demitidos sem nenhuma ex
plicação a nãq ser aquela que o GovernO 
anuncia: que precish reduzir 30% do corpo 
de funcionários. Isso sem nenhum critério_._ 
de maneira discriminat6ria, inclusfve, deml~ 
tindo agentes do Fisco Federal, numa incon~ 
gruência, quando precisa aumentar o corpo 
de fiscais para melhor arrecadar; demitindo 
agentes da Polícia Federal, quando, reconhe.
cidamente, essa Corpora!j'tío está com déficit 
bastante expresSivo de agentes para o melhor 
exercício das suas atividades. Tudo isso deixa 
a Nação atónita graças ao terrorismo implan
tado nas diversas repartições p~blicas do 
País. V. EX'. mais uma vez, merece nossas 
congratulaçóes pela defesa intransigente que 
está fazendo dos menos beneficiados da sor
te, porque sabemos muito bem- todos nós, 
homens públicos com assente nesta Casa, ho
mens vividos, experientes -que essa demis
são em massa vai atingir apenas os pequenos 
funcionários mesmo porque os diretores e ·ge~ 
rentes não irão incluir os seus nomes nas listas 
de demissão. ·Agora, o pequeno funcionário, 
que o Presidente, demagogicamente, alar
deia proteger, os descamisados, esses, _mais 
uma vez serão as maiores vítimas dessas atitu
des erróneas que o Governo Federal vem to
mando na demissão sem nenhum critério de 
300 a 400 mil funcionários. Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, V. Ext, neste momento, 
interpreta a angústia de milhões de brasilei-
ros .. Meus parabéns. 

O SR. CID SAuÓIA DE CARVALHO
Obrigado ao SenadOr que me aparteia, por 
ter feito esse adenda, que é do maior valor 
e alcança grande expressão, ao meu pronun-
ciamento. · ' 

Mas, neste mQmento em que falamos, pesa 
sobre a Receita Federal a ameaça de demis
sões, aposentadorias forçadas, disponibilida
des. O Sindicâ.to Nacional dos Auditores Fis
cais,do Tesouro Nacional é a entidade repre
sentantiva da categoria, que é devidamente 
registrada no Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social. Por isso, esse órgão, esse 
ente expressou sua apreensão quanto às con
seqüências das medidas governamentais.. 

Não se vislumbram, nas decisões do Gover
no, possibilidades de tranqüilidade para o 
pessoal fa:Undário. A situação chega a um 
ponto de grande difi~ldade e de ameaça a 
uma célula de grande ~portância da admi
nistração pública, que ·é. exatamente o setor 
da Receita Federal. 

Mencionei, aqu"i, a audiência entre inte
grantes da Receita Federal e das entidades 
que congregam os senqdores e o cidadão ao 
qual já me referi neste discurso, Cid Pimen-

- te I. Ele teve algumas respostas mais ou menos 
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assim. ãs indagações feitas pelos servidores: 
pergnntal"tMn-lhe qualquer coisa sobre a situa
ção futura dos servidores da Receita Federal 
e ele respondeu: "Quando agente está em 
cargo cumpre as decisões. Eu não sou ouvido 
neste momento. Discute-se a decisão até que 
ela seja tomada; a partir daí, não se· ques
tiona". 

Este é um belo princípio de obediência, 
mas não encontra respaldo na Lei n~ 1.711, 
de 28 de outubro de 1958 - o Estatuto dos 
Funcionários·Públicos Civis da União.;_ que 
diz que nenhum servidor é obrigado a com· 
prir determinaç6es ilegais, e que sempre que 
receba determinações ilegais poderá devol
vê-las, e somente as determinações ilegais rei
teradas é que deverão ser cumpridas mas sem 
a responsabilidade do servidor que obedece 
à ordem ilegal. 

Se não fosse assim, o nosso Direito Admi
nistrativo deixaria de ter um princípio basilar, 
um prindpiO básico da maior expressão, mes
mo em respeito à intelgiência do servidor ptl
blico, porque, havemos de convir, o servidOI 
ptlblico tem o direito de pensar; o servido! 
público tem o direito de ser culto e sendo 
culto, tem o direito de conhecer. Mais do 
que direito, tem o dever de conhecer a legisla
ção pátria e, como tal deve fàzer barreira 
ao cumprimento das determinações indevidas 
que venham ao arrepio da lei. 

O plano económico tão falado neste mo· 
mento no País, prevê um ajuste fiscal muito 
alto com graves correspondéncias no Produto 
Interno Bruto. Por isso, pensa-se em cortes 
de despesas, pensa-se em muita coisa ·para 
facilitar a gestão governamental. Mas quero 
dizer que num País civilizado tudo que se 
tente em se sendo governo, tudo que se faça 
em se tratando de administração pública, tu
do que se realize no País deve ser nos limites 
do Direito, nos limites da legislação e com 
plena observância constitucional. 

Qué vale um País corrigir suas finanças e 
acabar com as conquistas do povo através 
da Constituição"? Que vale tornar molambo 
a Constituição do País para economizar di
nheiro? Melhor, muito melhor, todo e qual
quer problema fmanceiro, mas que não haja 
o problema institucional, porque sabemos 
que o preço final, a moeda final se constitui 
das liberdades individuais de cada cidadão. 

Se formos exagerar, numa neurose coletiva 
-tem que demitir, tem que fazer isso, -tem 
que fazer aquilo ao arrepio da lei-, termina..; 
remos, é evidente, pagando com a própria 
liberdade do cidadão. Essa é a moeda final, 
essa é a moeda para o derradeiro·pagamento 
que se há de fazer neste País. 

No mais, tudo é tolerável, mas que não 
se afete a democracia reconquistada com tan.:. 
tas e tantas dificuldades. Qu_e nunca pense 
o servidor que as suas gararttias constitucio
nais de nada valem; que ninguém pense que 
a sua estabilidade, a sua efetividade deixou I 

de ter um peso no universo jurídico da Nação. 
Nada disso é concebível, Srs. Senadores. Por 
isso, estou na tribuna pedindo cautela ao Go~ 
vemo Federal, no que se refere ao Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento, prin-

cipalmente ao seu setor de arrecadação. Por 
que o setor de arrecadação? Porque esse se to r 
atinge o contribuinte, porque esse setor ofe
rece à Nação as receitas de que ela precisa. 
Esse é o setor. da aplicação administrativa 
do Direito Fiscal, é o setor da aplicaÇão do 
Direito Tributário, é o setor da moralidade 
pública pela observância e cumprimento da 
lei e pelas penas administrativaS concedidas 
aos infratores. 

Em outra oportunidade, Srs. Senadores, 
deverei voltar à tribuna na defesa, que a cada 
dia se toma mais difícil, do servidor público, 
num País onde se criou a neurose de que 
é preciso combatê-lo, enquanto toleramos os 
que desviaram os incentivos fiscaiS, tolera
mos os sonegadores de impostos, toléramos 
os criminosos de colarinho branco. Tolera
mos a tudo mas fazemos guerra cerrada con
tra o servidor público, uma categoria honrada 
e da qual não prescinde a Nação. 

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

Durante o discurso do Sr. Cid Sab6ia 
de Carvalho, o Sr. Pompeu de Sousa, 
39 Secretário, deixa a cadeira da Presi
dência, que é Ocupada pelo Sr. Nelson 
Carneiro~ Presidente. 

O Sr. Mata Machado - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Tem a _p_alavra o nobre Senador. 

O SR. MATA MACHADO (PSDB- MG. 
Para comunicação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é uma 
breve comt~nicação que tem ·'o seu interesse, 
porsetratardedefeaa não só da Universidade 
Federal dt Minas Gt!ais como de· todas as 
unive~i~ades y~blicas do País. 

Sr. Pre*lente, Srs. Senadores, faço uso 
da palavra em defesa da Universidade pública 
brasileira, em face do que pretenderia a Se
cretaria Naqi.onal da Administração, interes-· 
Sada em reduzir 30% dos gastos de pessoal 
dessas instítuiçóes. -

Releia~se o art. 207 da Constituição, ter
mlnls: 

Art. 207~ As uitiversidades gozam 
de autonomia didático-científica, admi
nistrativa e de gestã(_) financeira e patri
monial, e obedecerão ao princfpio de in
üissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão. 

Os reitores, atentoS a seus deveres, não 
vêem como aceitar se façam cortes indiscri
minados que possam comprometer a conti
nuidade dos serviços acadêmicos: ensino, 
pesquisa e exten~o. Entretanto, todos estão 
dispostos a realizar uma_.avaliação criteriosa · 
das suas unidades e sugerir economia de gas
tos sem prejuízO de sua eficiência. O que 
não podem admitir, com razão, é que todas 
as universidades sejam consideradas em blo
co, e· que se atinja a autonomia prevista na 
Constituição. 

_Srs. S~nadores, cada vez mais a genera
lidade das nações compreende que é funda
mental para o seu desenvolvimento e sobe 

rahia investir na atividade intelêctual. Se tal 
só acarreta retomo a longo prazo, sempre 
se colhe resultado positivo na solução dos 
problemas de todos os tipos. O estímulo à 
criatiVidade tem Sido, contemjXitaneamente, 
a melhor maneira d,e fazer avançar as institui
ções de alto nível, c_olocando-as no que reque
rem ·as sociedades de variado gênero. 

A reforma adiPinistrativa pretendida pelo 
Govenio, _fug.dament~a em número~ frios, 
desconhece que por detrás da máquina públi
ca existem indivíduos, com desejos, aspira
ções· e motivações. A continuar a sanha de 
cortes de pessoal na administração, em breve. 
assistiremos à deterioração dos serviços pú
blicos e aos conseqüentes protestos sociais. 
Cortes nas universidades tém um coníponen
te ainda mais perverso, pois se está compro
metendo o futuro do País, a sua indepen
dência tecnológica, científica, cultural e artís
tica. 

Cumpre lembrar que, há algum tempo, as 
universidades vêm sendo forçadas, através de 
decietos inconstitucionais, a limitar a contra
taÇão de pessoal docente e administrativo, 
além. 9e sofrerem sucessivos cortes orçamen
tários. ·No lugar de reduzir despesas, a univer
sidade precisa de novos investimentos. Do 
contrário, os serviços acadêmicos sofrerão 
inevitável regressão, o que é inadmissível 
num país que pretende corresponder à evolu
ção_verificada e estimulada em todo o mundo. 

Ã reação dos reitores à proposta tómuni
cada pelo Senhor Ministro da Educação, não 
se reduz à simples recusa. Há vM:ías sugestões 
pãra melhorar a eficiência:_ cfus univeisidades 
e entre elas destacamos: aumentar o número 
de vagas, abrir cursos no turnos (como prev~ 
o inciso- VI do artigo 208 da Coil.Stituição )? 
organizai o ensino através da uni_ãó de disci
plinas conexas que são ministradas a turmas 
pequenas, dar maior autQnomia aos reitores 
para gerencíar os orçamentos, etc_. Sugerimos 
ao Sr. Ministro da Educa"çlo, nosso cólega 
Senador Carlos Chi~elli, que· ouça ames os 
reitores. Eles estão mais preparados para 
conduzir a universidade, e saberão· conciliar 
os iO:teresses do GÓverno, da comUnidade 
acadêmica e da soci'edade em geral. 

Sr. Presidente, Srs. Senadofes. Ao nosso 
pronunciamento requeiro que se iriclua texto 
do belo artigo do presidente vitalício da Aca
demia Brasileira de Letras, o grande Austre
gésllo de Athayde sob a significativa epígrafe 
de "Cultq.ra em :ü_m de festa". Reproduzo 
o que se inscreve em o Estado de Mlnas como 
o poderia fazer no Correio BrazilleDSe e .de 
quantos pelo Brasil afora se reproduzem nos 
órgãos dos Diários Assodados. Leio, Sr. Pre~ 
sidente, agora e aqui, apenas os nomes dos 
que se pronunciaram em memorável sessão 
do mais alto porta-voz da inteligência e da 
cultura em nosso País. O principal orador 
foi Otto Lara Rezende e solidarizaram-se Ab
gar Renaut, Afrânio Coutinho, Arnaldo Nis
kier, o sábio cartas Chagas F'dho, Evaristo 
de Motaes Filho, o General e escritor Lyra 
Thvar'es, Américo Jacobina Lacombe, o dis
creto CY[Q dos Anjos, e fazendo a ~a estréia 
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na oratória acadêmica, Nélidã Pinõn enrique
ceu o'debate. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. MATA MACHADO EM SE.U 
DISCURSO: 

CULTURA EM FIM DE FESTA 

Austr_egésiJo de Athayde 
Rio - Os órgãoS- culturais de todo o 

País, falo naturalmente doso<que se asse
veram pelo tempo e qualidade dos servi
ços prestados à comunidade, e- não dos 
especuladores nascidos dos abusos co
metidos à margem da Lei Sarney, inquie
tam--se e temem pela própria sobrevivên
cia. Muitos deles dependiam de recursos 
materiais próprios que, mesmo não sen
do abundantes, estavam entregues aos 
instrumentos financeiros de poupança, 
tão recomendados pelos governos, pela 
respeitabilidade e segurança dos seus 
compromissos. Veio _o confisco daquelas 
pequenas achegas, com a fementida pa
lavra de honra do Governo de que as 
cadernetas seriam intocáveis. Vimos que 
nao só deixaram de lado a promessa da 
intocabilidade, como vieram a constituir 
o elemento primordial do assalto de que 
foram vítimas e tristemente castigad~ 
pessoas e instituições que confi~am sc;us 
parcos haveres de uma economia mwto 
contada, anos seguidos, sobrenoite, na 
linguagem seiscentista, volatizou~se para 
todo o sempre. Sem a mínima e~pera.nça 
de retorno, como e"Stá escrito nas pOrtas 
do inferno dantesco: "Lasdate vol ogni 
speranza, voi cbi entrate". 

O assunto foi vastamente, díscutido na 
Academia Brasileira, em' 'sua. s;:ss?o da 
última quinta~feira. Otto Lara Resende, 
pelo muito que conhece do assunto e 
pelagraçairônica com que o trata, falan~ 
do e escrevendo, reçonheceu os erros 
ou meros equívocos quê a solércia inspi
ra aos falcatrueiros de um falsq e insaciá
vel culturisnio, os quais multiplicaram-~ 
por muitas centenas e, com aquela sag~ 
da fome de ouro, ganho facHmente e 
mais facilmente ainda gasto, às custas 
do Erário. TodoS os demais presentes 
â memorável sessão, Abgar, Afrânio 
Coutinhó~ Niskier, o sábio Carlos Ch~ 
gas Filho, Evaristo, Lacombe, ~yra Ta
vares e o discreto Cyro dos AnJOS, e fal, 
zendo a sua estréia na oratória acadê~ 
mica Nélida Pínõn enriqueceu o debate. 
Tod~s apreensivos quanto ao·ctest1no da 
cultura nacional, no triste abandono em 
q_ue se encontra, depois do lance doBra
sil Novo, contra os únicos· que verdadei
ramente perduram para guardar a me
mória dos povos. 

Não vale a pena recordar o que pensa
vam e como agiam os hitJeristas quando, 
diante deles, alguém ous.ava falar em cul
tura. A reação era imediatamente a mão 
do coldre para o tiro na nuca. Pode até 
mesmo não ser verdade. A versão correr 
o mundo e 6 um dos esti@llftS dos homens 

qrie ahijuraram mais sua con~ção par~ 
servir a tirania da cruz suásttca. Aqu,1 
a mentalidade é outra. Fala-se muíto 
bem dos valores espirituais, mas esses 
não deixam de ser os primeiros rude
mente golpeados quando há aperto no 
erário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: 

Ronaldo Aragão - João Castelo - Rai~ 
mundo Lira- Nelson CarO. e iro- Mata-Ma~ 
chado - Alfredo Campos - Severo Gomes 
--FériicindO Hênrique Cardoso - Mauro 
Borges- Iram Sara~va --Meira Filho -
Mendes Canale -DirCeu Carneiro-Nelson 
Wedekin- Alberto Hoffmann -José Paulo 
Bisol:.... José FOgaça. 

o SR. ·pRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o segl!inte 

PROJETO ilE LEI DO SENADO 
N' 61, DE 1990 

Fixa critérios para a divulgsção de ~ 
sultadO de pesquisa de ~inião púbHca 
e d4 outras providências. 

O CongrCsso Nacional decreta: . 
Art. 19 Adivulgação,porqualquermelO 

de comunicação impresso, de som ou de som 
e im.3gem, -de resultatlo de pesquisa de opi~ 
niá.o pública deverá ser acompanhada das se
guintes informações~ _ 

a) metodologia e:q:~pregada; 
b) indicação das localidades pesquisadas; 
c) número de pessoas entrevistadas por lo-

calidade; 
d) natureza das perguntas formuladas; e 
e) nome do patrocinador da pesquisa. 
Parágrafo único. Qualquer interessado 

poderá requerer diretamente da empresa res
ponsável pela pesquisa os dados e elementos 
sUplementares julgados necessários para o 
perfeito esclarecimento dos resultados. . -

Art. 21> As entidades sindicais, os parti
dos políticos com representação no Cong_res
so Nacional bem como as pessoas refendas 
no art. 59 da LC:i n' 7.347, de 24 de julho 
de 1985 poderão requerer, diretamente da 
empres; responsável pela realização de pes
quisa de natureza soçial ou económica, desde 
que publicamente divulgados os' resultados, 
os elementos referidos nas alíneas a e e do 
artigo anterior, bem ·como quaisquer ou~ros 
elementos elucidativos julgados necessários. 

Art. 39 Constitui crime punível C<?m pena 
de reclusão de dois a quatro anos e multa, 
recusar-se a fornecer as informaç6es"de que 
trata esta Lei. 

Art. 4' Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. s~ São revogadas as disposições em 
~ntr~o. 

Justlllcaçio 

É notório que as pesquisas de ?Pinião p~
blica exerçam marcada inferência no melO 
social. 

Faz-se necessário, destarte, assegurar qqe 
as informaçõeS veiculadas sejam acompanha
das de todos os elementos elucidativos rele
vantes a fim de que o destinatário da n9tícia 
possa formar um juízo crítico sobre os dados 
apresentados. 

Por outro lado, em questões económicas 
e sociais, os partidos políticos, as entidades 
de classe, os entes públicos em geral e as 
associações que tenham por finalidade estatu
tária a defesa de interesses coletivos (art. 59 

da Lei n~ 7 .347185), têm legítimo interesse 
em obter todos os informes necessários sobre 
as Pesquisas levadas a efeito com. o pro~ó~ito 
de melhor exercerem as respectivas at1v1da~ 
des. 

Assim sendo, o presente Projeto de Lei 
vem a suprir lacumã inexcusável até hoje e xis~ 
tente em nossa legislação e que dificulta so~ 
bremaneira a realização plena 'do-interesse 
público. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1990. -
Jutahy Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 7.347. 

DE 24 DE JULHO DE 1985 

Dfsclplina a açáo d.vil pubUca de res
ponsabUidade por danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artlstlco, estético, his
tórico, turístico e paisagístico (vetado), 
e dá outras providências. 
Oooo•••oo.-••••••••••ooo••••oouoo•ooooooooooo.-.... 

Art. 5~> A ação principal e a cautelar po
derão ser propostas pelo Ministério Público, 
pela União, pelos Estados e Municípios. ~o
derão tamóém ser propostas PÇ)r autarqma, 
empresa pública, fundação, sociedade de 
economia mista ou por associação que: 
I- esteja co11;stituída há pelo menos um 

ano, nos termos da lei civil; 
U -inclua, entre suas finalidades institu

cionais a proteç_ão ao meio_ ambiente. ao çon
swniddr, ao -p~friiÍlônio, estético, histórico, 
turístico e paiSagístico (vetado). 

§ 1~> O Ministério Público, se não inter
vier no processo como parte, atuará obrigato
riamente como fiscal da lei. 

§ 29 Fica facultado ao Poder Público e 
a outras associações legitimadas nos termos 
deste artigo, habilitar-se como litisconsortes 
de qualquer das pa~es. 

§ 39 Em caso de desistência ou abandono 
da ação por, associação legitimada, o Minis
tério Público asswnirá a titularidade ativa. 
........................................................... 

(À ComisSão de Educ,açáo -· compe
Jência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Q_ projeto será publicado e re:metido à 
Comissão competente. 

O"SR. PqSIDENTE (Netson Carneiro) 
-'- Sobre a mesa, mensagem' que será lida 
pelo Sr. Primeiro ·Secretário. 

É lida a seguinte 
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'MENSAGEM'!~~• i24, DE 1990 Tenho a honra de solicitar a V. Ex" a retira
da, para reexame, das Mensagens referentes 
a concessões e renovações de rádio e TV rela
tivas a 1989, de n~' 268, 279, ~.2Q. 351, 353, 

. 355,369, 372> 459, 460, 462, 463, 465, 467, 
469,471, 472', 475,476, 537 e 544 .. (N' 433190, oa origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Brasilia, 29 de maio de 1990. -Fernando 
CoUol', Presidente da República. 

Nr -/Ano 

MSC 
0268/89 

MSC 
0279/89 

MSC 
0350/89 

MSC 
0351/89 

MSC 
0353/89 

MSC 
0355/89 

MSC 
0369/89 

MSC 
0372/8~ 

Ementa I Autor 

MRTV - Poder Executivo ( PDC 117/89) . 
Submete a consideração do Congresso NaCiOna:l· a~:ato ;que renova a. 

concessão outorgada a Rád1o Gaurama Ltda. para explorar serviço de ra~ 
diodifusão sonora em onda média. na cidade de Gaurama_, Estadq do Rio 
Grande do Su1 

MRTV- Poder Executivo (PDC 142/89) 
.Submete a cons1deração. do Congresso Nacio_pal o _ato ·~que.outorga 

permfssão a Sisfran - Sistema· de Comunicação Alto São Francisco Ltp_a·., 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez)__ anos, sem direito de exclus-1v1- · 
dade, serviço de rad1od1fusao sonora em freqüência_modulaàa~ na cida
de de Pompeu, Estado de Minas Gerais. 

MRTV- Poder Executivo (PDC 118/89) 
Submete a consideração do Congresso Nacional o ato que reno.va a 

concessão outorgada a R-ádio-Princesa do Vale l,.tda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na- cidade de Açu, Estado do 
Rio Grande do Norte. · · · · · 

MRTV- Poder Executivo (PDC 144/89) 
Submete a consideraÇãO do con_gr~esSci Na.cional 6 ·afo qUe outar_ga 

concessão a Telecomunicações CampoS oourados Ltd~, para explorar, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de_Cascavel, _Es
tado do Paraná-

MRTV- Poder Executivo (PDC 126/89) 
Submete a consi.deracão do Congr~sso Nacional a··at_o_ QUe outorga_ 

concessão á Rádio e Televisão Imagem Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisa.o), na c1dad,e_ de -Paranavai, 
do Estado do Paranâ.. - -

MRTV- Poder Executivo (PDC 137/89) 
Submete a .consideração" do Congresso Nacional o ato, que outorga _. 

permissão a Rádio Cidade FM de Laura Müller Ltda-. para explorar, pe
lo prazo de 10 (dez) anos, sem aireito de exclusividade, serviço de 
radiod1fusão sonora em freqüênc1a modulada, na cidade de.Lauro MOller, 
Estado de Santa Catarina. 

MRTV - Poder Executivo (PDC 145/89) 
Submete a consideração do Congresso Nacional_ o ato que outorga 

permissão a Melodia Sistema Capelinhense de radiodifusão Ltda., para 
explorar, pelo prazo de 10.(dez) anos, sem d1r~ito de exclusividade, 
serviço de rádio difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Capelinha, Estado;?e Minas Gerais_ 

MRTV- Poder Executivo (PDC 146/89) 
Submete a consideracão do Congresso Nacional p ato. que outorga 

permissão a Rede Gerais de Comunicação Ltda., para explorar, p61a pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito de exclus1vidade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Coromandel, Estado 
de Minas Gerais-
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Nr./Ano 

MSC 
0459/89 

MSC 
0460/89 

MSC 
0462/89 

MSC 
. 0463/89 

MSC 
0465/89 

MSC 
0467/89 

MSC 
0469/89 

MSC 
0471/89 

MSC 
0472/89 
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Ementa I Autor 

MRTV- Poder Executivo (PDC 
Submete a consfderacão 

conces.são outorgada a Rádio 
rar serviço de radiodifusão 
gre, Estado do Ceará. 

121/89) 
do Congresso Nacional o ato qUe 
Cultura de Várzea Alegre Ltda. 
sonora em onda média~ cidade de 

MRTV- Poder~ Executivo (PDC 165/89) 

renova a 
para explo
Várzea Ale-

Submete a consideração do Congresso Nacional o ato oue renova a 
c_oncessão outorgada a Televisão tfr-uguafana Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Uruguaiana, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

MRTV- Poder Executivo (PDC 148/89) 
Submete a consideração do Congresso Nacional o ato que· renova a 

concessão outorgada a Rádio Heróis do Jen1papo Ltda., para explorar, 
serviço de radfódffusão sonora eni onda média, na didade de Campo Maior. 
Estado do P1aui. 

MRTV- Poder Executivo (PDC 149/89) 
Submete a consideração do Congresso Nacional o ato que renova a 

concessão outorgada a Rede Eldorado de Rádip Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda~média, na cidade de Eldorado. Esta
do do Rio Grande do Sul. 

MRTV- Poder Executivo~(PDC 151/89) 
Submete a considerac~o do Congresso Nacional o ato que outorga 

concessão á Televisão- Planalto _Central Ltda., para explorar, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na c1dade de Porangatu, 
Estado de Goiás. 

MRTV- Poder Executivo~(PDC 160/89) 
Submete a consideração do Congresso Nacional o ato QUe outorga 

permissão à Rádio FM de Itabaiana Ltda., para explorar pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direi to de exclusividade, serviÇo de raçlio_di_fusão 
sonora em freaüência modulada, na cidade de Itaba1ana, Estado de Ser
gipe. 

MRTV- Poder Executivo (PDC 152/89) 
Submete a consideração do Congresso Nacional o a-to Qüe outorga 

permissão a FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., para explorar, pêlo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviÇo de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade d_e Pirai, Estadodo 
Rio de Janeiro. 

MRTV- Poder Executivo (PDC 153/89) · 
Submete a consideração do Con~resso Nacional o ato que outorga 

concessão a Rádio Vale do Vasa-Barr1s Ltda., para explorar, pélo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora, em onda média, na cida.de de Jereboa1do, Estado da 8ahia. 

MRTV- Poder Executivo (PDC 154/89) 
Submete a apreciação _do Congresso Nacional o aeó que outorga a 

concessão a SPC- Sistema Paranaiba de Comun1cac~o Ltda., para explo
rar, pelo wazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de rad~od.ifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Itum-
biara, Estado de Goiás. · 
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Nr-./Ano Ementa I Autor-

MRTV- Poder Executivo (PDC 155/89) MSC 
0475/89 Submete a apreciação do. Congresso NaciOnal o ato que Outorga 

permissão ao Sistema Rainha de Comunicação Ltda. para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço des~dio
difusão sonora em freqüênCia .modulada, na cidade_de Campina Grande,- Es-
tado da Paraiba. · ·- · · · · 

MSC 
0476/89 

MIUV - Poder Executivo (PQC 156/89) . _ 
_Submete a canside~qção do- Cor1gt-es_S9 Nacion-al. ó ât9_._que butor:g~

permissão a Sociedade Rádio Sinuelo Ltcla-, para explorar, pelo praz-o de 
10 (cte·z) anos, ,...sem direito de excJusfvidade, serviço de_ radiodifusão :so
nora em freqü~ncfa modulada, na cidade de Carazinho, E-s-tado do Rio Gran
de do Sul. 

MSC 
0537/89 

MRTV - Poder Executivo (PDC 158/89) 
Submete a consideração do CongrésS.o Nac1ona:1 ·a· atO Que out_órg~ ~ 

concessão a Televisão CapHal de Fortaleza Ltda., para explorar· servi
ço de radiodifusão de sons e imagens_(televisão), na cidade de Forta
leza, Estado do_ Ceará. 

MSC 
0544/89 

MRTV .,-_Poder Executivo (PDC 159/89) 
Submete a apreciação do Congresso Nacional o âto Que· outorga_ 

concessão a Rádio Vitória de Batalha Ltda., para explorar, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Batalha, Estado do 
Piaui. --~-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Essas proposições não foram ainda exami
nadas pelo Senado Federal. A Presidência 
defere a solicitação do Senhor Presidente da 
República e determina que as referidas pro
posições vão ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, requerimento que serão 
lidos pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 129, DE 1990 

Nos termos do art. 43, inciso I, do Regi
mento Interno, requeiro licença para trata
mento de saúde, no período de 4-7 e 8-5-90; 
conforme atestado médico anexo. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1990. -
Senador, Mário Maia. 

SUBSECRETARIA DE ASSIS~NCIA 
MÉDICA E SOCIAL 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Ex
celentíssimo Senhor Senador Mázio Maia, es
teve sob nossos cuidados médicos, "CID -, 
402.0n", justificando-se o seu afastamento 
das atividades Parlamentares nos dias 4-7 -
8-5-90 

Brasília, 30 de maio de 1990. -Dr. Joarez 
Abdulmassih --Dr. Cid Nogueira- DI' Eny 
R. Ramires. 

REQUERIMENTO N• 130, DE 1990 

Nos termos do art. 43, inciso I, do Regi
mento Interno, requeiro licença para trata-

mertto de saúde, no período de 14 a 28-5-90, 
conforme atestado médico anexo. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 19"90. Seita
dor Mário Maia. 

SUBSECRETARIA DE ASSIS~NCIA 
MÉDICA E SOCIAL 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Ex
celentíssimo Senhor Senador Mário Maia, es
tá sob nossos cuidados médicos, "CID 
402.0n", justificando-se o seu afastamento 
das atividades Parlamentares no período de 
15 dias, (de 14 a 28 de maio/1990). 

Brasfiia, 30 de maio de 1990. -Dr. Juarez 
Abdulmassih - Dr. Cid Nogueira- Dr Eny 
R. Ramires. 

REQuERIMENTO N• 131, DE 1990 

Nos termos do art. 43, inciso I, do Regi· 
menta Int~ino, requeiro licença para trata· 
menta de saóde, no período de 28-5·90 a 
2-6-90, cotiforme atestado médico anexo. 

- Sala das Sessões, 30 de maio de 1990. Sena
dor Mauro Beoevfdes. 

SUBSECRETARIA DE ASSISTÉNCIA 
MÉDICA E SOCIAL 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Ex
celentíssimo Senhor Senador Mauro Bene· 
vides, está sob nossos cuidados médicos, 
"CID --482.9/1'', justificando-se o seu afas-

tamento das atividades Parlamentares no pe
ríodo de 6 dias, a partir do dia 28-5-90. 

Brasília, Z9 de mafo de 1990. -Dr. Juarez 
Abdulmassih- Dr. Luiz de Gonzaga N. Gui
marães ~ Dr. Aderbal Jurema Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
-Os requerimentos lidos serão votados ap6s 
a Ordem do Dia, nos termos regi_me_n~ais_. 

O SR. PRÊSIDENTE 0'1eiS0n- Cãritetro) 
- Sobre a mesa.~ requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 132, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei do Senado n? 30, de 19§HJ 
que "dispõe sObre ã õbrigatoriedade de publi
cação dos vencimentos, salários, soldos, gra
tificações, vantagens, adicionais, verbas de 
representação, comissões~ jetons, ajudas de 
qualquer forma de retribuição pecuniária, na 
administração pública direta, indireta, inclu
sive a superviSionada e a vinculada, ou funda· 
cional, dos poderes federais, e no Ministério 
Público da União". 

Sala das Sessões .. 30 de maiO de 1990 . .:.: 
Alfredo Campos, e mais 64 subscritores -
'Jutaby Magalhães- Jamil Haddad- Salda
nha Derzi - Chagas Rodrigues - Gerson 
Camata - Márcio Lacerda - Antônio Luiz 
Maia- João Calmon- Meíra Filho - Jorge 
Bornhaosen - Louremberg Nunes Rocha -
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Maurjcio. C01Têa - Afonso Sancho - Cid 
Sabóia de Carvalho - Francisco Rollemberg 
- José Paulo Bisol - José lgnácio Ferreira 
-- José Fogaça - Marco Maciel - Aureo 
Mello - Roberto Campos - Mauro BeneM 
vides- Moisés Abrão- Lavoisier Maia
Teotonio Viléla Filho- Irapuan Costa Junior 
- Mansueto de Lavor - Almir Gabriel -
Ney Maranhão- Mário Covas- Carlos De• 
Carli - Mendes Canale - Carlos Alberto 
- -Afonso Camargo ....: Lourival Baptista-
Albano Franco - Jo:ão Castelo - Divaldo 
Suruagy - Dirceu Carneiro - Edson Lobão 
- Humberto Lucena - Raimundo Lira -
Mauro Borges- Jarbas Passarinho- Nelson 
Wedekin- Ronan Tito- Alberto Hoffmann 
Oadclr Soares - João Lobo - Carlos Patro~ 
cfuio - Alexandre Costa - Mata Machado 
- Alufzio Bezerra - Ronaldo Aragão - Se
vero Gomes- Olavo Pires- WUson Martins 
- José Agripino - Hug~ Napoleão- Fer .. 
nando Henrique Cardoso - José Richa -
Luiz Viana- Ruy Bacelar- Nabor Júnior. 

REQUERIMENTO N• 133, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea c, do Regimento 1nt'erno, ao Pro
jeto de Lei do DF no 31, de 1990, que "Auto
riza o Poder Executivo a abrir créditos adicio
nais até o limite de Cr$ 15.878.422.000,00 
(quinze bilhóes, oitocentos e setenta e oito 
milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cru
zeiros) e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1990 . ..,..... 
Joiio Calmon - Affonso Camargo - Chagas 
Rodrigues - Mário Mala - Marco Maciel 
- Odaclr Soares - Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão votados, na forma regimental, após a 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~' Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 134, DE 1990 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regi
mento Interno, requeiro inverSão da Ordem 
do Dia, a fim de que a matéria constante 
do item 7 seja submetida ao pleiiário em 2P 
lugar. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1990. -
Jutahy"MagaJbães. 

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, será cumprida 
a deliberação da Plenário. 

' 

Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO 
N" 18, DE 1990 

(Em regime-de urgênciã, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Votação, em torno único, do Projeto 
de Resolução n~ 18, de 1990, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que modifica- -
o § 1~ do art. 65 do Regimento Interno, 
tendo 

PARECERES profúldO$ effi-plená~
rio, das Comissões: 

-de Constituição, Justiça .e. Cidada
nia, favorável, com a Emenda que ofere
ce de n9 1-CCJ; e, 

- Díretora, favorável ao projeto e à 
emenda apresentada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

A discussão_ da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária de 28 do corrente. 

-Passa-se ã votação· do Projéto, sem pre
juízo da emenda .. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDE!'_ITTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
co _Maciel, para encaminhar a votação. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pa
ra encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

_Serei breve em minha manífestação. Dese
jo, apenas, ressaltar dois aspectos do projeto 
que me parecem relevantes. 

Primeiramente, a proposição tem em mira 
melhor di_sc_iplinar o problema do exercício 
da Vice~Liderança, sobretlldo no instante em 
que o Congresso vive momentos de hiperati
vidade, sendo os Líderes e, por conseqüên~ 
cia, os Vice-Líderes freqüentemente chama
dos as mais diferentes tarefas e funções den-
tro. da própria Casa:: -- · 
- Em segundo lugar; gostaria de dizer que 

essa propo-sição recebeu uma emenda, de au
toria do Senador Jutaby Magalhães, que foi 
o Relator da matéria. A meu ver. a referida 
emenda, de alguma forma, aperfeiçoa o pro
jeto, na proporção em que dá melhor disci~ 
plina à questão do número de Vice-Lfderes. 

-Finalmente, Sr. Presidente, me caberia co-
mentar apenas o faro, para mim extrema
mente significativo, de essa proposição resul
tar de um acordo de Lideranças, visto que 
o projeto foi previamente submetido à discus
são que mantivemos, tanto com o Líder Ro
nan Tito, do PMDB, quanto com o Uder 
Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. 
Reuni-me com S. Ex., em mais de uma opor
tunidade, bem assim com outras Lideranças, 
com as quais, posteriormente, tive o ensejo 
.de falar. 

Isto, pOSto, Sr. Presidente, nada mais teria 
a acrescentar senão reiterar as razões por que 
gostaria de ver a proposição aprovada, e es
perar que, por inteimedio dela, possamos 
melhor disciplinar os trabalhos legislativos no 
Plenário. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação projeto, sem prejuf:z:o da 
emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queirani 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação a Emenda n~ l, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados_ (Pausa.) 

Aprovada. _ 
A matéria vai à Comissão Díretora, para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-sobre a mesa, o parecer da Comissão O ire
tora oferecendo a redação final da matéria. 
que vai ser lida pelo Sr. 1~>-Seci'etário. 

É lida a seguinte 

Parecer n" 178, de 1990 
Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 18, de 1990. 

A Comissão Diretora apresenta a re'dação 
final do Projeto de Resolução no 18, d~ X990, 
que modifica o § 1~ do art. 65 do Regimento 
Interno. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de maio 
de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente
Pompeu de Sousa, Relator ~ Antonio Luiz 
Maya- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER 
No 178, DE 1990 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 18. de 1990. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
e eu, , Presidente, nos ter
mos do art. 48, íteín 28, do Regimento Inter
no, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1990 

Modit1ca o § 7• do art. 65 do Regimento 
Interno. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~0 art. 65 § 7~ do Regimento Interno 

do Senado Federal passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 65. . .......... ~ .. ----.-.--.-- ...... _fi;. ••• 

§ 7P Os vice-Líderes das Representa
ções Partidárias serão indicados pelos 
respectivoS Líderes, na proporção de um 
vice-Líder para caàa grupo de três inte
grantes de Bloco Partidário ou Repre
sentação Parlamentar, assegurado pelo 
menos um vice-Líder, não computada a 
fraçâo inferior a três." 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
trário. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão a redaçao finai. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questãci 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO.(PSDB- SP. Pata questã<:fde ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
foi apresentada a V. Ex• uma queStão de or
dem por um Senador, a respeito da compo
sição das Comissões Permanentes do Senado 
Federal. 

Sabe V. Ex• que alteramos 5J Regimento 
Interno desta Casa no ano passado e que esse 
Diploma reza que no início de cada Sessão 
Legislativa haverá recomposição das Comis
sões, de acordo com a proporcionalidade das 
Bancadas~ 

Foi em atenção a este dispositivo regimen
tal que encaminhei a V. EX" a designação 
de diversos Membros da Bancada do PSDB 
para a composição das várias cOmissões. 

Eu pediria que V. Ex• resolvesse essa ques
tão de ordem - houve uma objeção a esse 
nosso procedimento que, entretanto, é regi
mental-, porque estou numa situação difícil 
como Líder do PSDB. Alguns dos Senadores 
da minha Bancada estão sem participar de 
qualquer comissão. Saiba V. Ex~ que, neste 
momento, as comissões podem, em algumas 
matérias de caráter terminativo,-opinar de 
forma definitiva. Então, estamos retirando 
desses Senadores a possibilida'de de efetiva
mente exercerem o seu mandato. 

De modo que, Sr. Presidente, eu pediria 
a V. Ex• resolvesse esta questão, de tal ma
neira que pudéssemos fazer a Composição 
das Comissões._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa recebeu a sua questão de ordem,
mas V. Ex~ compreenderá que têm ocorrido 
muitas mutações no quadro partidário. 

A Mesa terá um entendimento com as Li
deranças, para que se ajuste, afinal, o número 
de componentes de cada uma das Bancadas, 
e se faça, então, o remanejamento que V. 
Ex" pleiteia. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cãrneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Pela 
ordem. Sem revisão_do orador.) -Sr. Presi
dente, não tenho aqui, em mãos, o Regi-, 
menta Interno dp Senado Federal, mas este 
assunto está disciplinado. Peço à Mesa me 

forneça, um exemplar, para que eu possa ler. 
(Pausa.) 
Leio: 

~·Art. &O~ Fixada a _r.epresentação_ 
-prevísta no artigo anterior, os Líderes 
entregarão à Mesa, nas quarenta e oito 
horas subseqúentes, as indicações dos ti
tulares e suplentes das comissões. 

Parágrafo único._ Recebidas as indi
cações, ,o !?residente fará a designação 
das comissões ... 

Art • .81. _,O .lugar na comissão per
tence ao Partido ou Bloco Parlamentar, 
competindo ao_ Líder (espectivo pedir, 
em documento escrito, a substituição, 
em qualquer circunstância ati oportuni
dade, de titular ou suplente por ele indi~ 
cado. 

§ 1~ A substituição de membro da 
comissão que se desligar do Partido ao 
qual pertence o.lugar na comissão, não 
alterará, at~ (\ encerramento da sessão 
legislativa respectiva, ~ proporcionalida
de anteriormente e.stabelecida." 

Verdadeiramente, eu queria dizer ao nosso 
Líder ... 

_ O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Se 
V. Ex• m~ perfi i te O -aparte, estamos no início 
da Sess~q_J.-~g!_s~tíva. É o que estou pedindo. 

O SR. RONAN TITO - Estamos ·no iní
cio?! 

O Si._ Fernando Hen_rique Cardoso - É_. 
Símplesmente posterguei a indicação e V, Ex• 
sabe a razão: "tínhamos algumas eleições e 
aJgumas c_omissões. Estamos no início da Ses~ 
são Legislativa. Estou pedindo que se cumpra 
o Regimento no iníCio da sessão. Não foi 
feito até agora. 

O SR. RONAN TITO- Senador Fernando 
Henrique Cardoso, com o n9vo. Regimento 
Interno do Senado, do qual V. Ex~ foi o Rela-· 
for, a nossa Sessão Legislativa aqui está, bia
nual para todos os cargos, inclusive para elei
ção da Mesa, eleição dos Líderes ... A partir 
daí, parel::e que a Sessão Legislativa -pelo 
menos se entende em todo o artigo ... 

O Sr.-Fernando Henrique Cardoso- V. 
Ex• me -permita discordar. Fui realmente o 
Relator. Por isso mesmo, parece-me que Ses
são Legíslativa é diferente de Legislatura. 

O SR. RONAN TITO - Legislatura são 
oito anos, nobre Senador. 

o ·sr.~ernanao Henrique Cimloso - A 
Sessão Legislativa é a: cada ano. Acontece 
que a eleição para as Presidências das Comis
sões será feita a cada dois anos; não a compo
sição que é lida a cada início de Sessão Legis
lativa. 

O SR. RONAN TITO- Veja, nobre Sena
dor, ... 

-O Sr. Fernando Henrique CardosO- Jus
tamente porque às Comissões pertencem aos 
Partidos. Como houve uma alteração na com
posição dos Partidos, é preciso refazer _a pro-

porcionalidade das_Comissões. É só isso que 
peço. 

O SR. RONAN TITO - Tudo bem! Sena
dor, não -sou ·contrário _a que veiífiqUemcis, 
porque fica, inclusive, difícil a alguns Parti
dos, que sofrerão desfalques nas suas Banca
das, suprir as Coiriissóes de todos os elemen
tos. Acredito até que seja alguma co:i~a que 
os Líderes devem fazer interna corporis. 

Sr. Presidente, já que estou com a palavra, 
agradeço ao nobre Senador Fernando Hen~ 
rique Cardoso o esclarecimentO e estou pron
to a acertar com V. Ex~ um entendimento. 

No que tange à questão de Regimerito In
-rerno ... Aliás, Sr. Presidente, .estamos em 
votação de matéria da Ordem do Día. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Estamos exatamente entre matéria já vota
da e a segunda a ser posta em votação. 

O SR. RONAN TITO - Sim, mas já foi 
levantado o precedente, em que se tratou 
de assuntos d_o Regimento Interno. Então, 
quero aproveitar este momento para fazer 
à Mesa um requerimento verbal, baseado no 
~~- 90 do Re_gímentO Com~m. qu~ ~!z: 

"Art. 90. _ O Projeto de Lei Orça~ 
mentária será apreciado por uma Comis
são Mista que contará com a colaboração 
das Comissões Permanentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal," 

Chamaria a atenção dos Srs. Senadores pa
ra este aspecto, porque; no úlitrrio-ano, tive
mos desagradável incidente com a Direção 
da Câmara d_Q_S_ Deputados, porque houve 
certo sofisma- na in-terpretação do Regimento 
etc., e a Presidência da Comissão de Orça
mento permaneceu na Câmara dos Deputa
dos. 

Assim sendo, neste momento-, requeiro ao 
Sr. Presidente convoque as Lideranças para 
o preenchimento da Comissão de Orçainen
to, de acordo-com o Regimento Comum, que, 
no§ 1~ do art. 90, reza: 

"A Comissâo Mista será constituída 
até a Primeira quinzena do mês de junho, 
integrada por 45 (quarenta e cinco) De
putados e 15 (quinze) Sendores e Suplen~ 
tes, em número de um terço de sua com
posição, indicados pelas respectivas lide
ranças, obedecida a proporcionalidade 
partidária.'' 

Isso, combinado com a letra f: 

"Por deliberaçãO da maioria de seus 
membros, as Comissões Permanentes do 
Senado e da Câmara dos Deputados, que 
tiverem competência coincidente, pode~ 
rão realizar reuniões conjuntas sob a di-· 
reção alternada dos respectivos Presi
dentes, podendo concluir pela apresen-
tação de parecer único;" -

A alternância, nesta Casa,-da P"rf~,-sidência 
das Comissões Mistas é uma tradição, além 
de oonstar do Regimento Interno um pouco 
defasado. Por isso, requeiro a V. Ex• covoque 
os Líderes para preencherem esSaS vagas, e 

• 
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aí poderemos fazer também o acordo do ano 
passado, para que haja aumento proporcio
nal dos participantes, e possamos constituir 
a Comissão _de _Orçamento, mas neste ano, 
sob a Presidênc:ia do Senado Federal, para 
que se respeite o Regimento Comum e a tra
dição da Casa de que haja alternãnêia. E, 
por outro lado também, que essa Comissão 
funcione aqui no Senado, porque ternos ver
dadeiramente toda uma infra-estJutura que 
permite que essa Comissão funcione melhor 
no Senado, onde existem salas amplas para 
esse funcionamento, além de .centro de com
putação de dados e_ uma assessoria compe
tente. 

O Sr: Fernando Henrique Cardoso- Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. EX" 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-
SO (PSDB -SP- Pela ordem-)- Sr_ Presi
dente, subscrevo o pedido do nobre Senador 
Ronan· Tito. S. Ex' tem -toda razão. 

O SR. PRESIDE-NTE- (Ne_Jso~- C~rn~i~o) 
-A Mesa vai oficiar àS Lidêranças da Câma
ra e do Senado para que indiquem os Inte
grantes dessa Comissão de Orçamento, e es
clarece_ que, salvo engano,- já no ano passado, 
esse número foi aumentado para 60 Depu
ta.do_s_e_20 Senadores. Desse modo, quanto 
à alternância, está no .Regimento, tem que 
ser atendida. _ 

A Mesa, hoje mesmo, proVidenciará, pe
dindo aos Srs. Líderes indiquem os Membros 
dessa nova COmisSão; a atual foi prorrogada 
até que se tomasse essa providência, mas está 
terminado o seu mandato. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Discussão, ém turno único, do ProJeto 
de Lei do DF n~ 19, de 1989, de autoria 
do Senador Pompeu de Sousa, que esta
belece a eleição direta dos administra~ 
dores regionais no Distrito Federal, fixa 
suas atribuições e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n' 129, de 1990, da 
Comissão 

- do Distrito Federal, favorável ao 
Projeto com emenda que apresenta de 
n9 1-DF, com voto vencido, em sepa
rado, do Senador Francisco Rollemberg 
e voto vencido dos Senadores João Lo
bo, Meira Filho, Lourival Baptista e Ro
naldo Aragão. 

A matéria constou da pauta da sessão ordi
nária anterior, tendo sido lido, na oportu
nidade, o Requerimento o? 128/90, de adia
mento da apreciação da proposição por 15 
dias, o qual ficou prejudicado em virtude de 
falta de quorum. 

Passa-se à discus~.LO do projeto e da emen
da, em turno único. 

O Sr. Ronan Tito- Peço a palavra para 
discutir~ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Goncedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONANTITO (PMDB- MG. Para 
djscutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, devo dizer, inicial~ 
mente, que sou contra a postergação da dis
cussão desse assunto e, como sou contrário, 
gostaria de vê-lo discutido e votado, se possí~ 
vel nessa reunião, por entender que isso fere 
as instituições normais existentes no País. 

Países como a Alemanha têm, na sua Cons
tituição, o Município, o Kreisstadt, que seri~ 
uma associação microrregional reconhecida 
co"rriQ _íil_s_tàri.Cia verdadeiramen'te legal, o Es
tado e, depois, a Federação. Nós, aqui, só 
temos o MunicípiO, o Estado e a Federação. 

É um perigo muito grande_. Vi o projeto 
do Senador Pompeu de So'usa e temo com 
toda a sinceridade, pela sua aprovação. Por

_que, veja: se, amanhã, por exemplo, for elei
to um Administrador de Taguatinga contrá
rio ao·Govetnador do Distrito Federal, não 
terá nenh-uma ·dotação orçamentária, porque 
o orçamento vai ficar, continuará na mão do 
Governador. Como vai funcionar? Nós va
rnõ_s criar impasses dentro da administração:-

De maneira que, na nossa Constituição, 
prevemos a criação do Município, do Estado 
e da Federação i não temos instâncias -inter
mediárias; e- vejo que haverá, se criado isso. 
Gosto muito de eleições, até de miss, mas 
aquj te_nho m_edo de que o resultado de uma 
eleição, por mais limpa que seja, caia num 
impasse, ou seja, o admínistrador regional 
ser contrário ao "GoVernador, que, por sua 
vez, detém o orçamento e não repassa os 
recursos. A partir daí, vamos criar um impas
se administrativo. 

Há esse inc:onveniente, de maneira que 
gostaria de v_er esta matéria votada o quanto 
antes. 

O Sr. Pompeu de Sousa - O Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

-0 sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. 
SenaâOres, parece-me que os temores do no
bre Líder,do PMDB, nosso caro amigo e pre
zado Colega Senador Ronan Tito, não são 
de todos ~undados. Não sou jurista, mas pare
ce-me que S. Ex• se engana quando diz que 
a estrutura federativa 'do País é composta de 
Estados e Municípios. Esquece-se de- que, 
pela Constituição que nós elaboramos, vota
mos e promulgamos, o Distrito Federal tem 
uma estrutura sui generfs. 

Tenho, aqui, ao meu lado, o ilustre Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, o eminente Jurista e Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, para subscrever esta· 
informação, que-não precisa, aliás, de grande 
saber juiídico da minha pane, que não o te
nho, mas, na verdade, o artigo da Consti
tuição que regulamenta a condição institu
cional do Distrito Federal lhe atribui, de ma
neira absolutamente sui generis, a c~ndição 

simultânea de Estado e de Município; tem 
a dupla condição: Estado e Município. 

Receia S. Ex• de que, vamos dizer, uma 
possível eleição de administrador regional 
possa elevar o administrador de uma região 
administrativa - S. Ex• imaginou Taguatin
ga, mas posso imaginar qualquer outra, indi
ferentemente -à condição de administrador 
eleito pelo voto direto da população daquela 
Região Administrativa e ser ele um candidato 
politicamente de Partido di verso do candi
dato que se elegeu Governador do Distrito 
Federal, e isso possa criar um conflito absolu
tamente insanável. 

Na verdade, ele levanta o problema do or
çamento, inclusive da utilização do orçimen
to. Esquece-se S. Ex~-e provavelmente não 
deve ter tido tempo de ler o projeto ~ do 
disposto no § 4~ do art. 3~: 

"A lei orçamentária anual correspon- · 
derá o orçamento fiscal referente aos Po
deres do Distrito Federal, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração di
reta e indireta., inclusive fundações insti
tuídas e mantidas pelo poder público, 
além do orçamento de investimento das 
empresas em que o Distrito Federal, di
reta ou ind.íretamente, detenha a maioria 
do capit.al social com direito a voto." 

Mas não é isto o essencial. 
Ses. Senadores, especialmente rneu caro 

amigo Senador Ronan Tito, este projeto foi 
feito há tanto tempo, há mais de um ano 
está em tramitação. Ontem mesmo, fiz um 
pequeno discurso a respeito -pena que V. 
Ex' não e$ tivesse presente para testemunhar. 
Talvez V. Ex• .não esteja lembrado do que 
preceitua o art. 4" do Projeto: 

"Aos Adminísfradores Re8;f0nais 
compete, além <tas atJjbuições previstas 
no artigo aUterior: 
I- a supervisão e o acompanhamento 

da execução do plano plurianual, das di
retrizes orÇamentárias e dos orçamentos 
anuais do Distrito Federal, no âmbito 
do Conselho Superior de Administração 
Pública do Distrito Federal." 

Escla.reço a V. Ex" que essa entidade está 
prevista no art. 3~. que diz:_ 

"Os Administradores Regionais, ·sob 
a presidência do Governador do Dis
trito Federal, constituirão o Conselho 
Superior de Adminístração Pública do 
Distrito Federal, ao qual competirá, na 
forma de projetas de lei a serem subme
tidos à Câmara LegislatiVa, a elabora
ção do plano plurianual, das diretrizes 
orçamentárias e dos orçamentos anuais 
do Distrito Federal." 

Diz outro dispositivo que estas previsões 
deverão ser devidamente regionalizadas na 
elaboração e, depois, na aplicação. 

O inciso II do art. 4~_ diz que compete ao 
Administrador Regional: 

"À implementaçãO supervisão e 
acompanhamento da execução das obras 
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e serviços públicos especificamente afe
tos à sua ârea de amaça.o administrativa; 

Compete, poi!;, a cada um deles, a imple
mentação, supervisão e acompanhamento da 
execução. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex~ 
uma aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Com muita 
honra, meu caro amigo! 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Pom
peu de Sousa, acho que seria aconselhável 
ocorresse com o nosso Distrito Federal o que 
acontece normalmente nos Estados e, agora, 
nos Municípios: após a elaboração da nossa 
Constituição, os Estados elaboraram suas 
Constituições e os municfpios passaram a ela
borar as respectivas Leis Orgânicas. 

O SR_ POMPEU DE SOUSA- O seu apar
te mostra que V. E~ não observou o que 
acabei de ler. 

O Sr. Ronan Tito_ - Eu te~::mino, vamos 
dizer, o "nariz de cera", para, depois, fazer 
a pergunta a V. E~ Será.que não estaríamos, 
neste momento, antecipando a elaboração 
daquilo que seria da atribuição, sem dúvida 
alguma da Assembléia Distrital? Parece-me 
que a eleição ocorre já nesta ano, e eles, 
com muito mais competência, irão dizer os 
percentuais, porque qualquer coisa feita neS! 
se sentido, neste momento, estamos avan
çando numa legislação muito partiCular. V. 
E~ já é testemunha de certa indignação, o 
agastamento desta Casa, chamada Casa alta 
da República, ter que, muitas vezes, paralisar 
os estudos e os projetas de interesse de toda 
a Nação para se transformar em mera Câmara 
de Vereadores. Novamente, estamos entran
do numa discussão, num debate, num assunto 
que deveria ser e que deve ser partícular
mente do Distrito Federal e dessa Assembléia 
Distrital. V. Ex• disse que o projeto esperou 
um ano. Pois digo a V. Ex~ o que me foi 
dito por um parlamentar inglês: que cinco 
anos não é muito tempo para que um projeto 
fique sendo discutido nas Comissões. E ago
ra, neste instante, poderíamos esperar mais 
um ano, porque essa Assembléia, legitima
mente eleita pelo povo de Brasl1ia, poderá 
elaborar, a exemplo do que ocorreu em todos 
os Estados, a sua Constituição, a· Lei Orgâ
nica do Distrito Federal. Por que nos anteci
parmos, aqui, em úlZer uma legislação parti
cularizante para Brasfiía? 

O SR_ POMPEU DE SOUSA- Nobre Se
nador Ronan Tito, se V. Ex" tivesse lido o 
art. r~ do meu projeto, verificaria o que diz: 

"Até que a Lei Orgânica do Distrito 
Federal seja promulgada pela Câmara 
Legislativa, os administradores Regio
nais, no Distrito Federal serão eleitos, 
para cada uma das Zonas Eleitorais, pelo 
voto direto e secreto dos eleitore~ alista
dos na respectiva jurisdição". 

Na verdade, nobre Senador Ronan Tito, 
quando elaboramos a Constituiçâo, C$tabele
cemos, nas sua Disposições Transitórias, que 

competia a esta Casa exercer- temporaria
mente, ·trartsitoriameme, até que o Distrito 
Federal fosse institucionalizado em definitivo 
-as funções de_Foder Legislativo do Distrito 
FederaL E é nessa qualidade, meu nobre 
Companheiro, que estou me batendo para 
que o Distrito Federal já comece institucíona
lizado, embora estabelecido que a Câmara 
Legislativa é que vai decidir em definitivo 
sobre a sua in:.titucionaJi~ação permanente; 
mas que, desde a primeira gestão oriunda 
do voto popular, o voto popular atinja tam
bém as Administrações Regionais, pelos abu
sos que têm come:ti_do contra a população das 
regiões por elas administradas. 

E preciso que haja um compromisso, uma 
responsabilidade do Administrador para com 
seus administrados. Porque temos a expe
riência de todos esses anos, desde que Bra
sília existe como cidade, desde que é adminis
trada por um preposto da Presidência da Re
pública, que põe prepostos seus. do "bolso 
do colete", nas Administrações Regionais. 
É por essa experiência, eSsa longa experiên
cia, ineu ·caro-amigo Ronan Tito, que este 
velho candango, que aqui tem estado desde 
antes da criação de Brasília - porque vinha 
com o seu conterrâneo Juscelino Kubitschek, 
no tempo em que só existia o Catetinho e 
o aviãozinho em que vínhamos pousava no 
terreiro do Catetinho e dali decolava por co
nhecer justamente isto, por lutar contra a 
bionicidade que aqui se instalou é que este 
seu Colega se apressou em, desde já, quando 
se constituísse ã. própria administração demo
craticámente instituída no Distrito Federal, 
ela fosse plenamente democrática, trouxesse 
em si todos os instrumentos de que a vontade 
popular se manifestasse não apenas politica
mente mas, sobretudo, administrativamente. 

A verdade, meu nobre Colega Ronan Tito, 
que esse projeto não tem nenhum contéudo 

de natureza intrinsecamente política, mas sim 
de natureza instrinsecamente administrativa. 
b preciso que os abusos administrativos, que 
a traição de administradores contra a popu
lação dessas Regiões Administrativas, dessas 
Cidades-satélites, não sejam cometidos im
punemente, porque esses administradores 

- nascerão da escolha dos próprios moradores 
das cidades satélites. 

É nessa luta pela democratização, pela ins
talação de poderes democráticos, tão pronta 

. quanto possível, tão imediatamente quanto 
possível, que este velho lutador da demo
cracia aqui vem, em nome do povo do Dis
trito Federal, reclamar dessa institucionali
zação-; cansados que estamos de ser adminis
trados pela bionicidade geral e pela bionici
dade local nas váriaS -administrações, essa 
bionicidade que faz desse território e da po
pulação da Capital da República uma terra 
de ôinguém. (~uito bem!)' 

O Sr. Odacir' Soares - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)" 
-Concedo a palavr~ ao n·obre Senador. 

O SR- ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, o projeto ora em 
discu~ão, qu'b teve inspiração no .Senador 
Pompeu de Sousa, é um projeto inteiramente 
inoporfuilo e· fadado à inocuidade. E quem 
diz isso é o autor do projeto, no an. 1? e 
seu§ 1~. 

S. Ex' apresentou o profeta no diã. 9" dê 
maio de 1989, portanto, uns seis ou sete me
ses depois que promulgamos a Constituição 
e que nós, Congressistas estabelecemos as 
eleições diretas para Governador, criamos a 
Assembléia Distrital de Bra511ia e institucio
nalizamos o Governo do Distrito Federal. 

Quando S. Ex~ apresentou o projeto, ima
ginava _que ele pudesse ser imediatamente 
aprovado,_e_que essa nova disposição pudesse 
ser imediatamente executada, criando a fig!l
ra dos prefeitos ou dos administradores elei
tos da çidades satélites~ 

Ocorre que isso não ·aconteceu e o art. 1~" 
do projeto diz o seguinte: 

"Até que a Lei Orgânica do Distrito 
Federal seja promulgada pela Câmara 
Legislativa" -o que vai acontecer no 
começo do ano que vem, quando a Câ
mara se instalar e elaborar a '3Ua Lei Or
gânica - os Administradores Regionais 
no Distrito Federal serão eleitos, para 
cada uma das Zonas Eleitorais, pelo voto 
direto e s_ecreto dos eleitores alistados 
na respectiva jurisdição. 

§ 1"_ "A eleição dos Administrado
res Regionais coincidirá com a do Gover
nador e do Vice-Governador do Distrito 
Federal, para mandato de igual dura
ção." 

Ora, seria absolutamente inoportuno que 
o Senado Fed.eral passasse, neste momento, 
a legislar sobre matéria que vai ser, necessa
riamente, objeto de decisão da Câmara Dis
trital de Brasília. Por. que aprovarmos agora 
uma lei federal que pode ser, inclusive, revo
gada, conforme quer o próprio autor do pro
jeto, pela Lei Orgânica do Distrito Federal? 
Esses administradores que viessem a ser elei
tos a 3 de Oijtubro s6 tomariam posse no 
mesmo momento em que viesse a tomar p_osse 
o Governador de Brasília? 
Parece~me que S. Ex•, ao ter a inspiração 

dessa proposição, cometeu um erro, diria, 
de apreciação, ao não perceber que o seu 
projeto não seria imediatamente aprovado . 
S. Ex~, primeiro, deveria ter apresentado esse 
projeto logo depois da promulgação da Cons
tituição, e não fez. Só o fez sete meses depois, 
em maio de 1989, e não percebeu que a sua 
tramitação demandaria tempo. 

Por que neste momento, repito, nós, do 
Senado Federal, devemos aprovar uma lei 
que só será executada no dia 3 de outubro 
e que pode, logo no início de 1991, ao ser 
instalada a Assembléia DiStrital e ao _ser esta 
levada a elaborar a Lei Orgânica do Distrito 
Federal, revogá-la? 

Então, parece-me que o projeto é absoluta
mente inócuo, na medida em que não tem 
aplicação prática, porque a sua execução s6 
ocorreria se a Câmara Distrital de Brasüia 
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mantivesse essa lei na Lei Orgânica do Dis- democrãcia. Tem, portanto, esse méiifo o. 
trito Federal. projeto do Senador Pompeu de Sousa, que 

Por esta razão, sem entrar em outras consi- dificulta sobremaneira que Parlamentares de 
derações de ordem constitucional, do ponto conduta como a minha tenham posição con-
de vista mesmo administratiVo da organiza- trária. b evidente que a filosofia básica do 
ção política e administrativa do País, e estan- projeto contém uma identificação muito 
do satisfeito-, -inclusive, com as observações grande com os ideais democráticos. 
levantadas pelo eminente Senador Ronan Ti- Segundo, é preciso lembrar que BraSília 
to, desejo, pelas razões que acabo de expor, vem sendo governada esdruxulamente, e os 
encaminhar o projeto pela sua não aprova- que chegam ao poder esdruxulamente ficam 
ção; Entendo que não deve s_er aprovado, com essa aptidão, uma aptidão imensa de 
porque é inócuo e inoportuno. uma vez que designar administradores, ter mando, fazer 
estamos às vésperas das eleições do dia 3 de base eleitoral, às vezes com os recursos do 
outubro, portanto, às vésperas da instalação próprio Governo, sem cuidado ético, sem o 
da Assembléia Distrital de Brasflia. {Muito receio de um julgamento futuro, sem o receio 
bem! Palmas.) do julgamento dos pósteros. 

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Ontem, por exemplo, que o Sr. Joaquim 
-Continua em discussão a matéria. Roriz atingiu uma gra~d.~ p<?pularidade com 

os assentamentos, com os favores do Estado; 
O Sr. Mefra Filho- Sr. Presidente, peço não com os seusfãVo!es, n<locom o seu traba-

a palavra. lho, não com a sua luta. É contra isso que 
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) se insurge o Senador Pompeu de Sousa, per-

- Concedo a palavra ao nobi"e Senador. mitindo aos eleitores a escolha daqueles que, 
arbitrariamente ou com exagero do poder, 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. Pa- são designados por alguém que chega ao go-
ra discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. vemo por uma condição indireta. E falo, no 
Presidente,sendovotovencidoeemhavendo momento em que todas as dúvidas pairam 
a votação neste Plenário, é evidente que vou s_obre a legalidade do exercício do Governo 
ratificar a minha posiçãO: Arites 3.p-reSerito do Distrito Federal pelo Sr. Wanderley Va-
a minha solidariedade ao Líder do PMDB. llim. É um Vice-Govemador no eterno exer-
o nobre Senador Ronan Tito, pela explicação cCcio do Governo do Distrito -Federa!. -
lógica e indiscutível que S. E)0'deu ao Plená- Não podemos perder o fim da•nieada. O 
rio, e também ratifico a posição do nobre Senador Pompeu de Sousa quer uma provi-
Senador Odacir Soares.- dência saneadora e transitóría. S. Ex' quer 

No meu entendimento, Brasília é um muni- a disposição de uma determinada matéria, 
cípio único-e iiidivisível. De mais a mais, Sr. de um determinado projeto, que poderá ser 
Presidente, não termos tempo para forma- lei para evitar esse arbítrio durante um tempo 
lizar esse tipo de eleição defendida pelo pro- importante, aquele em que, já estando fun-
jeto do ilustre Senador Pompeu de Sousa. cionando a Assembléia Dístrital, ela leve pa-

Apenas manifesto e ratifico a minha posi- ra elaborar a lei interna do Distrito Federal, 
ção, já de voto vencido, em caso de votação para elaborar e ficar bem clara a Lei Orgânica 
ao Plenário. do DiStrito Fedúat --

Sou contra o projeto, Sr. Presidente. (Mui- No§ 1~ do art. lP da propositura diz: 
to bem!) 

0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presi- "A eleição dos administradores regio-
nais coincidirá com a do Góvernador e 

dente, peço a palavra. Vice-Govemador do Distrito Federal, 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) pti.ra um ma-ndato de igual duração." 

- Concedo a palavra ao nobre Senador. Então, esses administradores seriam elei-
0 SR. CID SABÓIA- i> E CARVAL-HO - tos para uma transitorieda-de que duraria exa-

(PMDB ~ CE. Para disentir.) -Sr. Presi- tame_nte um mandato de quatro anos, quando 
dente, as discussões são necessárias e impor- então já teria a Assembléia Distrital delibe-
tantes mas, muitas vezes, há certos desvios. rado e elaborado novas regras, para saber-

Na ComissãO do Distrito Fedéra"t, <\qual mos, daí para frente, como será o tratamento 
integro representando o meu Partido, votei legal para essa situação, que o Senador Pom-
favoravelmente à propositura do Senador peu de Sousa tenta equacionar. 
Pompeu de Sousa e vou explicar por que vo- Sei que há muitas dificuldades de locali-
tei, a título de encaminhar a votação. zação dessa matéria dentro das tradições. E 

Pririteiramente,sabe-ffiosqUeoprojetotem o pior, no Brasil, que tudo o que se choca 
um mérito: ele trata, mais uma vez, de elei- com as tradições torna-se realmente muito 
ções diretas. E, neste País, que tanto conhe- difícil. 
ceu o arbítrio e as escolhas indiretas, sempre Não examinei todas -aS-conveiiiêllclaS do 
que pudermos por o povo a manifestar-se Distrito Federal nessa matéria, mas quero. 
é como que írmos ao encontro do Programa deixar o meu ptOm.i_fidamento de louvor ao 
do Partido do Movimento Democrático Bra- Senadod'ompeu de Sousa, por ser um demo-
sileiro. ·crata inveterado, que está tentando mais uma 

Levo em conta a origem da luta do meu vez dar ao povo as oportunidades perdidas, 
Partido, que sempre buscou a consumação em muitas e muitas oportunidades da nossa 
da vontade popular através das umas, ~través História. Quem conhece a História do Brasil 
do voto secreto, que é a maior conquista da sabe como sempre foi mania dos poderosos 

subtrair do povo· o sufrágio, que agora é çon
quista nossa, universal, secreto, o voto que, 
realmente, leva a manifestação do povo para 
a escolha daqueles que vão ocupar postos 
nos Poderes da Nação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Crrneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -
PA. Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. 
'Senadores, eu preferia- não pã.rticipar da dis
cussão, porque tenho um ponto 'ele vista, já 
de tal modo firmado, que me parece irredu
tível. 

Acabo de ouvir_ as ponderações feitas pelo 
nobre Presidente da Comissão de Constitui
ção Justiça e Cidadania, e decido fazer o que 
não queria: discutir a matéria. -

Sr. Presidente, V. Ex\ que está aqui há 
três mandatos no Senado Federal e há quan
tos outros na Câmara dos Deputados, sabe, 
desde que o Presidente Juscelino fundou Bra
sília, que esta cidade teve momentos de gran
de dificuldade para a sua consolidação. 
Quando participei de governos, sabia-se que 
Brasília vivia às custas de uma receita que 
provinha da diferença entre a importação e 
a exportação de trigo. 

Foi precisamente com o Governo do Presi· 
dente Castello Branco e depois com o Presi· 
dente Costa e Silva, quando aqui cheguei fun
damentalmente, em 1967 - sou morador de 
Brasíliã 'desde essa época, tenho domicilio 
e_m BeléJ:_D., mas moro aqui -, que se çonso· 
lidou Brasília. A Asa Norte praticamente. na
da tinhã, e a Asa Sul estava ainda rarefeita 
em termos de construção. Brasília manleve
se portanto às expensas do Tesouro Nacional. 

Durante muito tempo se pretendeu que 
Brasília tivesse a sua representação própria 
e aqui fui procurado, já no meu segundo man
dato, por líderes locais. Eu chamava a aten
ção~ àquela época, por exemplo, para o caso 
de Washington, D.C, que por muito tempo 
n_ão teve prefeito eleito. Foi mantida a mesma 
caracterização do Rio de Janeiro, onde viveu 
e já caracterizou-se pelo brilho da sua inteli
gência o Jornalista Pompeu de Sousa, no Diá
rio Carioca. 

O Rio de Janeiro também não tinha auto· 
nomia. Por quê? Porque dependia em grallde 
parte do Presidente da República e o Go
verno local, em conflito com o Presidente 
da República, quem sofre são exatamente os 
munícipes. Mas concordamos que afinal Bra
sília também ti_vesse a Sua representação. 

Uma cidade_ que não tem indústria, uma 
cidade que vive do seu comércio e dos funCÍO· 
nários públicos da União, subitamente se pre
tende que ela avance tudo o que aqui não 
avançou durante a tradição brasileira. O Rio 
de Janeiro continuou lá com o Governo, 
quando foi Guanabara, quando foi a cidade
estado. O Meier, sozinho, seria mais impor
tante que qualquer das argumentações feitas 
aqui côm Taguatinga ou que fosse. O Meier, 
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Jaearepaguá. Quantos subúrbios-da Rio de 
Janeiro têm a população enonnc como Tiju
ca, Madureira, Ipanema, Leblon? No.entan
to, não se pretente lá fazer administração di
reta. 

Ora, se lá, existe uma pOssibilidade de arre
cadação indiscutível, não se pensa nisso, quer 
se avançar o passo aqui em Brasília já com 
essa velocidade que admiro na tendência de
mocrática do Senador Pompeu de Sousa? Pa
rece-me um pouco proustiano, porque .S. Ex• 
quer reconquistar ess_es tempos perdidos. 

Em conse_qüéncia, eu acho, Sr. Presidente, 
para a minha posição ontem era maiS f1rme 
em relação a ser contrário ao projeto do Sena
dor Pompeu de Sousa; boje, é mais serena, 
porque não entendo que os argumentados 
levantados pelo Líder do PMDB possam ter 
sidos destruídos pelo seu Liderado, Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

S. Er-- diz que tem grande dificuldade de 
votar uma matéria contra uma eleiÇão dlreta. 
Todos nós teríamos. A questão é saber qual 
a conseqüência que i~o pode trazer para os 
que moram aqui, porque nós moramos aqui. 
Sabemos que amanhã, se tivermos uma admi~ 
riistraçã'o direta no Lago Norte, uma no Lago 
Sul, uma no Plano Piloto, uma em Ceilândia, 
uma em Taguatinga, outra no Gama; e não 
houver, como salientou o Senador Ronan Ti
to, uma articUlação perfeita entie o Gover
nador e esses administiadores, é eVidente que 
quem vai pagar o preço disso é o morador 
da cidade e não aquele' que eStará aqUi coino 
Senador, como Deputado Distrital ou quem 
~a. . . . 

Daf a posição que tomo pelo meu partidO 
- hoje somos 2/3 da bancada presente -, 
e a bancada está unânime numa posição con
trária, em que pese o respeitõ e a adminis
tração que tenho pela votação democrátiCa. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Permita-me V. 
Ex~ um aparte, nobre Se,:nador Jarbas Passa· 
rioho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois 
não, com muitO prazer ouço o aparte de V. 
EX', nobre Senador Pompeu de Sousa, por· 
que já ia encerrar o meu discurso. 

MasEr.- se engana. A sorte é minha, quan
do V. Ex' pede aparte. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Não. Estou di-. 
zendo, porque conheço mUito bem o compor
tamento democrático de V. Ex•, que _se con
trapõe ao comportamento autoritário do Se
nador Odacir Soares, que me interrompeu~ 

O SR. JARDAS PASSAit!NHO--' Não en
tendi se falei de saudosismo de V. EX'. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Falou de prous
tianismo. Acho que V. EX' está um pouco 
distraído. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Estou 
sofrendo um pouco das oiças, mas entendi 
criStianismo. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Não. Prous
tianismo. 

O SR. JARDAS PASS.\,RINHO- "E are
cherche tu temps perdu" ... 

O Sr. Pompeu de So11sa --Não. Proustia~ 
nismo, sim. V. EX' usou a expressão c colocou 
no debate o nosso Proust, qoe ambos admira~ 
mos. Então, de minha parte, não há nenhum 
proustianismo. Na verdade, o que pretendo 
é evitar os males que longamente afligiram 
o velho Distrito Federal, no Rio de Janeiro, 
e que afinal de contas, por se tomar democra
ticamente eleito, acabou gerando o golpe do 
Estado Novo. 

O SR. -JARIIAS PASSARÍNHO - Aliás. 
foi eleito com o voto de V. Ex•. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Exatamente com 
o meu voto, o Prefeito Pedro Ernesto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Os ho· 
mens também erram. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Na realidade, 
meu caro amigo e Companheiro, este País 
não se acostuma com as _práticas democrá
ticas. O que· é preciso é ter esse costume. 
Espero que ele já esteja v.acinado, já tenha 
produzido anticorpos contra o germe da con· 
tra democracia. Quando V. Ex• fala que cer
tas cidades-satélites são insignifican es, saiba 
V. Ex• que·Taguatinha é maior do que a séti
rtlã ·capital deste País. 

(} SR. JARDAS PASSARINHO - Não, 
V. Ex' está equiVoCadô.- - · 

O Sr. p_ompeu de Sousa- A sétima grande 
cidade. 

-O SR. JARDAS PASSARINHO - Ca
pital, não grandes cidades; te!ritório que jâ 
foi, não o berço, mas o local onde V. EX' 
chegou à mãturidade in.telectual, que é o Rio 
Janeiro, Nova Iguaçu, é a sétima. 

O Sr. Pompeu ~e Sousa - É déci~a. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É a séti
ma. Mas não ~s~ou pondo em dúvida isso. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Não vamos dis
cutir este detalhe. 

()SR. JARBAS PASSARINHO- Veja 
V. Ex• que citei diversos subúrbios do Rio 
de Janeiro, expressivos demais. Meier, onde 
foi preso Carl.os Prestes; Madureira ... 

O Sr. Pompeu de Sousa- V. Ex• faz provo
Cã.Çóes .:1. este velho defensor da democracia. 
Faz referência à prisão do héroi nacional, 
chamado Luís Carlos Prestes, que V. Ex• não 
renega como herói nacional. 

O SR. JÂRBASPASSARINHO- Não me 
comprometa. O que admirei, na vidª do Sr. 
Carlos Pre$tes, foi a sua coeréncia, -não os 
seus pontos de vista. Não poderia chamá-lo 
herói, até porque,_ Senador Pompeu de Sou· 
sa, passando do chiste para a questão mais 
profunda, tenho sérias dúvidas sobre coisas 
ocorridas ao longo da vida daquele grande 
chefe rebelde._ E eu não poderia, neste mo
mento,.admitir que eu o cOlocasse na condi
ção-de herói nacional. Respetei sempre a sua 
postura, mas nunca me solidarizei com as SUas 
posições políticas. 

O Sr. Pompeu de Sousa -Eminente Sena
dor, V •. Ext náo vai, absolutam~nte, negar 

que Luís Carlos Prestes realizou a maior mar
cha político-militar dil História Universal, 
maior do que a de Mao Tsetung, contra as 
oligarquias que dominavam este País, antes 
de 1930. Mas não vamos discutir isso ãgora, 
porque, quando nós rios aparteamos, ocupa
mos a sessão inteira. N6s somos prodígios 
em apartes e contra-apartes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO~ Porque, 
··como V. Ex' acabou de botar Aníbal, Júlio 
César, tudo em funÇão secundária em relação 
à marcha da Coluna Prestes que, aliás, é Mi~ 
guel Costa Prestes .,...... sempre se esquece o 
chefe - Prestes era o Chefe do Estado
Maior, mas o Chefe âa COluna era Miguel 
Costa. Mas V. EX' talvez tenha má vontade 
com Miguel Costa, porque ele não era Gene· 
cal-do-Exército, era General de Polfcia. En· 
tão, com isso, aparece a discriminação. 

Ouço V. Ex~, senão vou sofrer aí a adver~ 
tência do Presidente. 

O Sr. PompeudeSousa-Então, eu quero 
terminar o meu aparte. 

O SR. JAIUIAS PASSARINHO- Mas "on
de Carlos Prestes entra em Taguatinga? 

O Sr. PompeudeSousa~Foi V. EX! quem 
introduziu. Não fui eu, V. Ex~ é que o trouxe 
para a discussão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ele en
tra no Meier mas aqui em Taguatinga eu não 
vejo ... 

O Sr. Pompeu de Sousa- V. Ex' é quem 
o trouxe para a ~scussão, como só i aconte
cer, sempre, nos nossos debates. Mas, nobr::e 
Senador, eu acho que,.o meu aparte, também, 
já terminou. Porque, a verdade -quero 
dizer-, nós que somos cordiais adversários 
políticos ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Há tanto 
tempo. 

O Sr. Pompeu de Sousa- ... e ideológicos, 
remos um pelo outro ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Jdeoló• 
gico, eu tenho dúvida. 

O Sr·: Pompeu de Sousa - Ótimo. Isso, 
realmente, muito me agrada. Verificai que 
V. Ex• c3IIlinha um pouco para o lado de 
cá, para a esquerda; porque eu jamais cami
nhei pela direita. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - NãÓ, 
não caminhei, mas tenho dúvidâ da sua. 

O Si-~ Pompeu de Sousa -Eu não dei nem 
um passo para a direita. V. -Ex•, então, é 
que estaria vindo para a esquerda, e, neste. 
caso, eu me congratulo e a esquerda se con~ 
gratula com V. Ex'. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Pre
sidente, depois deste aparte do Senador Pom~ 
peu de Sousa, que me usou com o bilhar 
francês de outrora;opara poder atingir o Sena
dor Odacir Soares, os meus argumentos já 
estão mais do que conhecidos pela Casa. Eu 
acho uma imprudência nós, nesta altura, 
transformarmos Brasília numa série de cida-
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des satélites, todas elas administradas por vo
to_ direto, sem termos a garantia de uma arti
culação precisa com o governo do Estado. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não havendo mais quem queira discutir 
a matéria, passa-se à votação. 

Em votação o projeto,sem prejuízo da 
emenda. 

O Sr. Ronan Tito- Sr.' Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR~ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex• 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem.) --Sr. Presidente, estamos votando 
o projeto ou estamos votando o requerimen
to? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O requerimento foi apreciaôó ontem, não 
houve número, e não foi renovado.·Votamos 
agora o projeto. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permenecer sent3dos. (Pausa,) 
Rejeitado. 

O Sr. Jamfl Haddad- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma declaração- de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex~ 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
uma declaração de vor_o_. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, quero declarar a V. 
Ex• que eu e o Senad_or José Paulo Bisai vota
mos favoravelmente ao projeto do Senador 
Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Fica consignado nos Anais. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Sr. Presidente, 
peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro) 
-O nobre Senador Pompeu de Sousa pede 
verificação, mas é preciso o apoiamento. Há 
quem o apóie. A Mesa pede aos Srs. Sena
dores ocupem os seus lugares. 

Estão presentes na Casa 55 _Srs. Senadores. 
Há número bastante. Daí o apelo para que 
todos os Srs. Senadores que se encontram 
na Casa venham a Plenário. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. ·Pela 
ordem. Sem revisão _do orador.) - Sr. Presi· 
dente, temos fora deste Plenário e nos corre
dores alguns Srs. Senadores. Eu pediria a 
V. Ex', ~tes de realizar verificação de quo
rum, fizesse soar as campainhas, para que 
os Srs. Senadores acorressem ao Plenário, 
a fim de que pudéssemos, na primeira vota
ção, alcançar a maioria dos Srs. Senadores 
capazes de apreciar o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa_ aproveit_a para lembrar aos Srs. 
Senadores que haverá sessão do Congresso 
esta noite, com votação. Amanhã, a sessão 
do Congresso se iDicia às 10 borãS iriterrom
pe-se às 13 horas e continuará às 15 horas. 
Não haverá sessão do Senado amanhã. A Me
sa peCié a- tOdos os- Srs: Senadores fiquem 
presentes em Brasília_, Para continuar a vota
ção das matérias em pauta. São numerosos 
vetos -que-ainda dependem de aprovação, pa
ra que possamos votar a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, sem a qual não haverá reces
so em julho. 

O Sr._Jutaby Magalhães- St. Presidente, 
peço a a -pãlavra pela ordein: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-~Sr. Presidente, enquanto são soados as 
campainhas, e em razão da fala de V. E~ 
neste instante, dizendo que amanhã vamos 
ter sessão do Congresso a partir de 10 horas, 
cpmo há Comissão do Senado, com uma 
grande pauta a ser apreciada, há impeditivo 
para a- realizaÇãO de reunião nas Comissões 
da Casa? · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Amanhã, a sessão do Congresso iniciar
se-á, Conio sempre, com-o período de Breves 
ComunicaçõeS. EnquantO funciona o Con
gresso, não devem reunir-se_ as Comissões, 
seja na Cântara ou no Senado, como também, 
quando_ocorre sessão do Senado, não funcio
nanf as Comissões da Casa, sob pena de o 
Senado não dar número e SJ! interromper a 
votação no plenário. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Pre· 
sidente, temos amanhã, na pauta do Congres
so, Votações a serem iniciadas pelo Senado? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Se, por acaso, algum dos vetos que vão 
ser examinados em primeiro lugar pela Câ· 
mara for rejeitado, terá que ser examinado 
pelo Senado. 

O SR . .Jl.JTÁHY MAGAÜiÃES- Sr. Pre· 
sidente gostaria de ver se seria possível com
patibilizar as duas coisas. 

Há necessidade de pressa para votarmos 
os vetos, mas também há necessidade que 
exauramos a pauta da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cíd_adania, por exemplo. São 
cinqüenta e tantos itens na _pauta, inclusive 
foi decidido que a Comissão pode funcionar 
quando isso ocorrer, contra meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa mantém sempre o mesmo ponto 
de vista. 

O SR. JVTAHY MAGALHÃES .:....··seria 
uma indagação que caberia ao Presidente da 
Comissão. Pergunto: teremos sempre reu
niões do Congresso às quintas-feiras pela ma
nhã? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
-'-Sim, @té que se esgote a pauta, Se conse
guirmos esgotar a pauta, evidentemente não 
precisaremos ocupar as quintas-feiras. Conti~ 
nuaremos a fazer sessões noturnas. 

O SR. JUTÃHY MAGALHÃES- Então, 
deverá o Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e_ Cidadania mudar os dias de 
reunião da Comissão? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Oca.Sional~ente ocorre essa excepciona
lidade, porque normalmente as sessões do 
Congresso serão sempre ã noite. Como é pre
ciso um esforçO para esgotarmos a pauta exis
tente, estamos convocando também sessões 
do Congresso nas quintas-feiras, pela manhã 
e à tarde. Mas é uma excepcionalidad~. As~ 
sim que a pautasejã limpa, voltar-se-á à regra 
getil. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. P'r~idente, permita-me escla
recer a V. Ex• que a Comissão fará reunião 
atpanhã, até que _se inicie a Ordem do Dia 
do Congresso Nacional. 

Não há nenhum impedimento. Ficaremos 
9uvindo o inídg d~ vo~ação do Congresso 
e faremos a reunião da Comissão, até que 
se inicie a Ordem do Dia dO Congresso Nacio
nal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Por que V. Ex~ não começa a sessão às 
9 horas? Será muito adiantado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Vamos também tentar começar mais cedo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vai-se proceder à verificação de votaçãO: - -

Como vota o Líder do Governo? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.) 
- Sr. Presidente, a Liderança do Governo 
faz um apelo para que a votação deste proje
to seja "não", 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG.) 
-A Liderança do PMDB encaminha ''não", 
Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE.) 
- Sr. Presidente, da mesma forma como se 
manifestou o Líder do PMDB, Senador Ro
nan Tito, a Liderança do PFL pede à sua 
Bancada também vote "não';. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Canteiro) 
-Como vota o Líder dQ PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI.) -Sr. Presidente, em se trantando de 
projeto referente ao Distrito Federal, e da 
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autoria. de um seu representante, o eminente 
Senador Pompeu de Sousa, em princípio esta

. mos de acordo, e a Liderança do PSDB reco
menda o voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aos Srs. Senadores que estiverem de acor
do com o projeto peço votem "sim"; aos que 
não estiverem de acordo peço votem "não". 

Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares. (Pausa.) 

Os SrS. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM"" OS SII.S: SENADORES. 
Almir Gabriel 
Chagas Rodrigues. 
Cid Sabóia de Carvã.Iho 
Fernando Henrique Cardoso 
Jamil Haddad 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Mansueto de Lavor 
Mário Covas 
Mario Maia 
Matta Machado 
Maurício Corrêa 
José Paulo Biso) 
Pompeu de Sousa 
Wilson Martins 

VOTAM '"NÃO'' OS SRS. SENADORES 
Affonso Camargo 
Alberto Hoffmann 
Alfredo Campos 
Antonio Maya 
Aureo Mello 
Carloo:. Alberto 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Edison Lobão 
F. Rollemberg 
Hugo Napoleão 
Irapuan Júnior 
Jarbas Passarinho 
João Menezes 
Jorge Bomhausen 
José Agripino 
José Fogaça 
Lavoisier Maia 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Marco Maciel 
Meira Filho 
N abor Júnior 
Ney Maranhão 
Odacir Soares 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENA-
DOR . 

Aluízio Bezerra 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram Sim 15 Srs. Senadores; e não, 
27. 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 43 

Rejeitado o Projeto fica prejudicada a 
emenda 

A matéria vai ao Arquivo . 

-~ o _seguinte o projeto rejeitado: 

I'ROJETO DE LEI DO DF 
Nt 19, DE 1989 

Estabelece a eleição direta dos Admi
nistradores Regionais no Distrito Fede
ral, fixa suas atribuições e dá outras pro
vidências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Até que a Lei Orgânica do Dis

trito Federal seja promulgada pela Câmara 
Legislativa, osAdministra~ores Regionais no 
Distrito Federal serão eleitos, para cada uma 
das Zonas Eleitorais, pelo voto direto e secre
to dos eleitores alistados na respectiva juris
dição. 

rF A eleição dos Administradores Re
gionais coincidirá com a do Governador e 
do Vice·GOvemador do Distrito Federal, pa
ra mandato de igual duração. 

§ 2~ Aplicam-se aos Administradores 
Regionai§, no que couber, as regras da Cons· 
tituição Federal relativas aos Prefeitos dos 
ritUrticípios SObre sistema eleitoral, elegibi· 
lidade, julgamento e perda do mandato. 

§ 3~ A remuneração dos Administrado
res Regionais será fixada pela Câmara Legis
lativa. 

Art. 2~ O Tribumi.l Regional EleÜoral do 
Distrito Federal, atendidas as disposições 
desta lei, regulamentará a eleição dos Admi
nistradores Regionais. 

-Aii. 39 Os Administradores Regionais, 
sob a presidência do Governador do Distrito 
Federal, constituirão o Conselho Superior de 
AdministraÇão Pública dO Distrito Federal, 
ao qual competirá, na-forma de projetos de 
lei a serem submetidos à Câmara Legislativa, 
a elaboração do plano plurianual, das dire
trizes orçamentárias e dos orçam·entos anuais 
do Distrito Federal. 

§ 1 ~ A lei que instituir o plano plurianual 
estabelecerá, de forma regionalizada, as dire
triZes, objetivos e metas da administração pú
blica do Distrito- Federal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para 
as relativas aos programas de duração conti· 
nuada. 

§ 29- A lei de diretrizes orçamentárias 
compreenderá as metas e prioridades da ad
ministração pública do Distrito Federal,- in
cluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subseq-uente, orientará a elabora
ção da lei orçamentária anual, disporá sobi-e 
as alterações na legislação tributária e estabe
lecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

§ 39 O Poder Executivo publicará, até 
trinta dias após o encerramento de cada bi
mestre, relatório resumido da execução orça
mentária. 

9 --4,. A lei orç.amentárii anu~(éompreen
derá o orçamento fiscal referente ao.s Poderes 
do Distrito Fed_eral, seus fundos, órgãos e 
entidades da administrl!Ção direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pe.: 

lo poder público, além do orçamento de in
vestimento das empresas em que o Distrito 
Federal, _direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto. 

§ s~ o projeto de lei orçamentária será 
acompanhado de demonstrativo regionaliza
do do efeito, sõbre as receitas e despesas, 
decorrente de imunidades, isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia. 

§ 6~> A lei orçamentária anual n-ão conte
rá dispositivo estranho à previsão da receita 
e à fixação da despesa, não se incluindo na 
proibição a autorização para abertura de cré· 
ditos suplementares e contratação de opera
ções de crédito, ainda que por antecipação 
de receita, nos termos da lei. 

Art. 4~ Aos Administraâoies Regionais 
compete, além das atribuições previstas no 
artigo anterior: 
I- a supervisão e o acompanhamento da 

execução do plano plurianual, das diretrizes 
orçamentárias e dos orçamentos anuais- do 
Distrito Federal, no âmbito do Conselho Su
perior de Administração Pública do Distrito 
Federal. 

II- a implementação, supervisão e acom· 
panhamento da execução das obras e serviços 
públicos especificamente afetos à sua área 
de atuação administrativa; 

III- a aplicação, controle administrativo 
e a responsabilidade pelo uso das verbas pú
blicas e recursos financeiros de qualquer na
tureza conferidos à sua área de atuaçáo admi
nistrativa. 

-Art. so Esta lei entra em vigor na dat~~: 
de sua publicação. 

Art. 6?, Revogam-se as disposições _em 
contrário. 

O SR. !'RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

Votação, .em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n? 42, de 1989 (no 
3.598/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre os feriados de 12 de outubro e de 
2 de novembro. tendo 

PARECER, sob n' 43, de 1990, da 
Comissão 

-de Educação, favorável, nos telJilOS 
de substitutivo que oferece. 

A discussão da matéria foí encerrada na 
sessão ordinária do dia 28 do corrente. 

Votação do substitutivo, que tem prefe· 
rência regimental. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES- Sr.l're· 
sidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra o nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -
BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, este projeto recebeu emenda da Comis· 
são de Educação, para revogar a lei que esta
befece a antecipação dos feriados para as se-
gundas-feiJ"&S. -
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O assunto é mais sério do que parece. Estaw 
mos aqui revogando uma lei que tinha um 
sentido de ordem económica para o País, denw 
tro de uma realidade nossa. 

É necessário,- reafrilenie, estabelecer-se 
uma norma única a respeito dessa questão 
dos feriados. Não podemos ter a lei que ante
cipa o feriado para a segunda-feira e, ao mes
mo tempo, outra lei que manda que os feria
dos sejam mantidos na data que realmente 
ocorrem. Já ocorreu, em Brasílía, segunda
feira ser feriadO nacional e quarta-feira feria
do estadual - cria-se uma situação pior do 
que aquela de_ simples antecipação. 

O problema é que existem outros projetas 
sobre este mesmo assunto. Entre eles, um 
de niinha autoria, aprovado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania em cará
ter terminativo, enviado também à Câmara. 
Logicamente teremos de pedir à Câmara a 
anexaçã.o desses projetas, porque este, tendo 
recebido substitutivo, também terá que retor
nar à Câmara, caso seja aprovado no Senado. 

Fico na dúvida- se o correto é se votar, 
mesrrio sabendo que tem que retomar à Câ
mara, ou se o correto é se votar favoravel
mente a esta matéria: -u projeTo; em -si, vê 
o· aspecto religioso, que todos nós respeita
mos, entretanto, acaba com a lei que existe 
e vai ficar Um conflito ou um ·vazio de legisla
ção; que não sei como vamos ficar daqui para 
a frente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tanto quando me lembro, O- projeto·de 
V. Ex• não é tão radical. Ainda mantém -
parece - um feriado_ nacional que teria que 
ser festejado ou comemorado na segunda
feira. Este é mais amplo. Evidentemente, 
aprovado este texto, indo à Câmara esta reu
nirá os dois e decidirá entre um e outro. De 
modo que vamos pôr a votos. _ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo COpl 

o substitutivo que revoga integralmente a Lei 
n~' 7.320, de 1985, a fim de que todos os feria
dos nacionais sejam comemorados--nas datas 
respectivas, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado 

o projeto e vai à COmissão Diretorâ, a fim 
de ser redigid~ o vencido para o turno suple
mentar. 

É o seguinte o substitutivo aprõVado. 

EMENDA N• !·CE (SUBSTITUTIVO) 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 42, DE 1989 

Revoga a Lei n' 7 .320, de 11 de junho 
de 1985, que "dispõe sobre a antecipação 
de comemoração de feriados e dá outras 
providências". 

O Congresso' Nacionãl decreta: 

Art. 1~' FicarevogadaaLein~7.320, 
de 11 de junho de 1985, que "dispõe 
sobre a antecipação de comemoração de 
feriados e dá outras providências". 

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

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda â Constituição no 3, 

_de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros senhores Senadores, que 

·acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 
a redação do inciso II do art. 161 da 
Constituição FedeEal. 

Para a votação é necessária a presença de 
3/5 da composição da Casa, ou seja, 45 Srs. 
Senadores. Na listagem da_ portaria estão na 
Casa 55 SrS. Senadores. 

Deste modo, a Mesa vai suspender a ses
são, fazendo soar as campainhas, convocando 
os Srs. Senadores que se encontram na Casa 
para virem a Plenário votar a ·matéria. 

(Suspensa às 16 horas e 50 minutos, 
a sessão é reaberta às 17 horas e 2 minu
tos) 

0-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está reaberta a sessão. 

Eeço.aos Srs. Senadores ocupem seus luga
res. 

A votação será nominal. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a_-palavra a V. EX". 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SQ (PSDB - SP. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
esta matéria é de uma importância e diz res
peito à diStribuição dos Fundos de Partici
pação. Portanto, a matéria, que, de alguma 
maneira, ultrapassa os limites partidários. De 
modo que, atendendo às peculiaridades deste 
projeto - e não estamos dispostos a brigar 
com sua parte nordestina-, a Liderança ao 
PSDB deixa a questão em aberto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O PSDB deixou a questão em aberto. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN .:_ PE. 
Para encaminhar a votação.) -Sr. Presi
dente, no exercício da Liderança do Gover
no, pedimos aos nobres companheiros votem 
"sim." 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-· A Liderança do governo pede o voto 
"sim." 

Os SeS: Senadores que se encontram fora 
do 'plenário queiram aqui comparecer, por
que esta votaçãó requer quorum especiaL 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço 
a palavra para-encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex· 

O SR. RONANTITO (PMDB- MG. Para 
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, co
mo dentro do meu próprio Estado existe con
flito com relação a esta matéria, a Liderança 
do PMDB abre a questão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O PMDB abre a questão. 

O Sr. Marco Madel- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (J'!elson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pa· 
ra encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, trata-se de proposta 
de emenda à Constituição de minha autoria, 
obviamente subscrita por outros "êminentes 
Colegas, sem o que eu não conseguiria viabi
lizar a sua tramitação. 

Devo, todavia, Sr. Presidente, em rápidas 
palavras, dizer apenas duas coisas. 

Em primeiro lugar, a proposta visa, como 
seu objetivo principal, criar condições para 
melhorar o Fundo de Participação dos Muni
cípio da Região Norte ·e Nordete do País, 
querendo, conseqüentem<?nte, melhorar as 
receitas dos Municípios das regiões menos 
desenvolvidas do País. 

Em segundo lugar,_ Sr~ Presidente, devo 
dizer que é uma p·roposta de caráter pessoal, 
não envolvendo, conseqüentemente, uma 
posição partidária. Eu não tiVe Seqüe:r ensejo 
de discutir com os Colegas de Bancada esta 
matéria, razão pela qual, emborª' pessoal
mente votando favoravelmente, por ser pro
jeto de mínha autoria, deixo, obviamente, 
os Colegas totalmente à vontade para dar 
os seus votos como entenderem mais conve
nientemente e mais adequado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Peço aos Srs. Senadores ocupem seus luga
res. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

(frocede-se à votação.) 
VOTAM "'SIM"' OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Afonso Sancho 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Maya 
ÁureoMello 
Carlos Alberto 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Divaldo Suruagy 
F. Rollemberg 
Hugo Napoleão 
Jamil Haddad 
Jarbas Passarinho 
João Calmam 
João Menezes 
Jorge Bornhausen 
José Agripino 
Jutahy Magalhães 
Lavoiser Maia 
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Lourival Bapth;ta 
Luiz Viana 
Marco Maciel 
Ney Maranhão 
Odacir Soares 
Ronaldo Aragão. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Alberto Hoffmann 
Dirceu Carneiro" 
Fernando Henrique Cardoso 
José Fogaça 
Mansueto de Lavor 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Pompeu de Sousa 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. 
SENADORES: 
Irapuan Costa Júnior 
Ronan Tito 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram SIM 26 Srs. Senadores; e NÃO, 
8. 

Houve 3 abstenções. 
Total de votos: 37. Com o voto do Presi

dente 38. Há quorum, mas não o bastante 
para a votação da matéria. As demais pro
postas de emenda â Constituição deixarão 
de ser votadas nesta oportunidade. 

São os seguinte os itens adiados: 

4 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÀO N• 4, DE 1989. 

Votação, em primeiro turno, da Propost. 
de Emenda à Constituição n~ 4,- de 1989, de 
autoria do Senador LeGpoldo Peres e outros 
Senhores Senadores~ que acrescenta um § 6" 
ao art. s~ do Ato das DisposiçôeS Constitu~ 
clonais Transít6rias. 

5 

PROPOSTA PE EMENDA À 
CONSTITUIÇÁO N• 6, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da PropOsta 
de Emenda à Constituição n~ 6 de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a éiia
ção e definindo a competência do Con~lho 
Nacional de Remuneração Pública. 

6 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÁO N•I; DE 1990 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi~ 
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da ConstitUiÇão Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 60, de 1989 (n9 
3.049189, na Casa de origem), que acres-

centã. dispositivo à Lei nP 6.251, de 8 
de outubro de 1975, que institui normas 
gerais sobre desportos, tendo _ _ _ 

PARECER, sob n'' 114, de 1990, da 
Comissão- de Educação , favorável ao 
projeto, nos termos do substitutivo que 
oferece. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco 
sessões ordináiiãS, a fim de receber emenda, 
nos termos do art. 277 do Regimento Interno. 
Ao projeto não foram oferecidàs emendas. 

Em discurssáo o projeto e o substitutivo, 
em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem prefe
rência regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o substitutivo, fica prejudicado 
o projeto. 

A matéria vai à Comissão Diretora, a fim 
de ser redigido o vencido para o turno suple~ 
mentar. 

h o segu_inte substitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA N' 60, DE 1989. 

Dispõe sobre cláusula obrigatória no 
con~ato de trnsferência de atletas para 
o exterior. 

O -Congresso Nacional decreta: 
Art_. to Ao editar normas gerais sobre 

transferência de atletas profissionais e não~ 
profissionais brasileiros, para o exterior o 
Conselho Nacional de Desportos estabelece~ 
rã que do contrato de transferência conste 
cláusula que obrigue a entidade estrangeira 
a ceder, sempre que solicitada pela Confede:
ração Desportiva competente, o atleta trans~ 
ferido, des~_~_que convocado para o setecio
nado nacionaL 

Art. 2~ Esta lei entra _em vigor na data 
de_sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson C<lrõeirO) 
-Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 71, de 1989 (n~ 
1.770/89, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que ai~ 
tera a Lei o9 5.108, de 21 de setembro 
de 1966, que dispõe sobre o Código Na
cional de Trânsito, tendo 

PARECER FAVORÁ'VEL, sob n' 
107, de 1990, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada~ 
:Dia_. -

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria ficou sobre a mesa durante 5 sessões 
ordinárias, a fifn de receber emendas, nos 
termos do art. 277 do Regimento Interno. 
Ao projeto_ não foram ofereçidas emendas. 

Passa~se à discussão_ do projeto, em turno 
único. Em discussão. (Pausa.). 

Não havendo quem peça a palavrã", encerro 
a discussão. 
_ Encerrada a discussão, passa-se à votação. 

Os SrS. Senadores que aprovam o projeto 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA 
N• 71, DE 1989 

(N•t.770/89, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera a Lei n~S~l08, de21 de setembro 
de 1966, que dispõe sobre o Código Nacio
nal de Trânsito. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 38 da Lei n~ 5.108, de 21 

de setembro de 1966, que institui o Código 
Nacional de_ Trânsito, passa a vigorar com 
a seguinte- redação: 

"Art. 38. Os veículos ~erão identifi~ 
cados por meio de placas dianteiras e 
traseiras~ obedecidos os modelos e espe~ 

.cific;aç6es instituídos pelo Conselho Na
cional de Trãrisfto~:e_ as_ disposições pre
vistas no Regulamento deste Código. 

§ 1 ~ A exigência deste artigo não se 
aplica às viaturas militares. 

§ 2? Fica·proibido o uso de placas afi~ 
ciais em carros particulares, bem como 
o de placas particulares em carros ofi
ciais. 

§ 3~ A proibição constante do pará~ 
grafo anterior não se apfica aos veículos 
utilizados em serviços de riatureza poli~ 
cial, ou vinculados à segurança da socie
dade e do Estado." 

Art. 2? Estã lei entra ein vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3~> Revogãm~se as- disJiõsiÇõeS-eiii-COfl~ 
trárío. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia, passa--se agora, à apreciação do re~ 
querimento n~ 132, de 1990 de urgéncia, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei do Se
nado n~ 30, de !990: 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Ronan Tito --Sr. Presidente, não 
sei do que trata o requerimento 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É um req~:~erimenro de urgência, assinado 
por 64 Srs. Senadores, para o Projeto de Lei 
do Senado n9 30, de 1990. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, não 
vou contra 64 Srs. Seíiadores. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....:.... Aprovado o requerimento, passa-se à 
apreciação da matéria. 
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"Discussão em turno único, do Proje
to de Lei do Senado n" 30/90, de autoria · 
do nobre Senador Alfredo Campos que 
"dispõe sobre a obrigatoriedade de pu
blicação do_s vencimentos, salários, sol
dos, gratifícações, vantagens, adicionais, 
verbas de representação, comissões, je
tons, ajudas de custo, diárias, acréscimos 
pecuniários, remunerações e toda e qual
quer forma de retribuiçã9 pecuniária, na 
administração direta, indireta, inclusive 
a supervisionada e a vinculada funda
cional dos poderes federais, e no Minis
tério Público da União. 

Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania." 

Solicito ao nobre Senador Afonso Sancho 
o parecer sobre a matéria-. (Pausa.) 

Na ausência ocasional do nobre Senador 
Afonso Sancho, a Mesa devoTVe-ao Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania a designação do Relator de Ple
nário. 

O Sr. Cid Sabóia de CarV8Uio- Sr. Presi
dente, designo o nobre Senador Odacir Soa
res para prolatar o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Nelsori- Carneiro) 
- Com a palavra o nobre Senador Odacir 
Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para emitir parecer.)- Sr._ Presidente, Srs. 
Senadores, o projeto de lei ein epígrafe, de 
autoria do nobre Senador Alfredo Campos, 
visa a tornar obrigatória a publicidade de toda 
e qualquer forma de remuneração pecuniária 
devida e recebida no âmbito do serviço públi
co federal. 

Na justificação do projeto, o nobre autor 
afirma: 

"Reza a Lei Maior brasileira, no caput do 
art. 37, que a administraçãO públiCa federal, 
entendida no seu sentido mais amplo, deve 
ser regida pelos prindpios da legalidade, mo
ralidade, publicidade e impessoalidade. 

Atentos aos princípios jurídicos norteado
res da atividade administrativa, oferecemos 
o presente projeto de lei estabelecedor da 
obrigatoriedade de publicação de toda e qual
quer forma de retribuição pecuniária, devida 
pelo exercício de cargo, emprego ou função, 
na administração pública direta e indireta ou 
fundacional, dos Três Poderes da União e 
do Ministério Público, · 

• •• ••••C•••••••-•••••••••~·~•~c•....-r.-.-.-,~~~~~ 

Cumpre-nos, ainda, ressalvar, a título pre
ventivo, que qualquer eíva de inconstitucio
nalidade apontada neste projeto de lei, no 
que diz respeito à lesão ao princípio da inde
pendência dos Poderes, é de todo infundada, 
haja vista que o Poder Legislativo ao votá-lo, 
está, apenas, executando seu dever constitu
cional, traduzido no sistema de freios e con
trapesos ou cheks and balances, que lhe con
fere o ónus de, por via da lei, controlar o 
exercício do poder estatal pelo Executiv.., e 
pelo Judiciário. 

Por outro lado, não há de se neg:fr a manu-· 
tençãn <ie integridade de autonomia dos Três 

Poderes com a aprovação deste projeto, ora 
silbmetido1 à deliberação 'do Congresso, não 
havendo em nenhum momento, qualquer ca
pitio diminutio desses Poderes. 

Pretende, portanto, a proposição ora sob 
exame, oferecer ao art. 37, caput, a Carta 
Magna_ brasileira - disposi_ç_~o_ normativa 
concebida como de princípios programáticos 
--as cOOdições mínimas para sua aplicabi
lidade e conseqüente produção de efeitos. 

Inexiscíndo óbice constitucional à sua tra
mitaÇão- haja vista que, conforme aSseve
rado pelo nobre autor, o princípio da autono
mia dos Poderes foi preservado - e, sendo 
de todo louvável, no mérito, o seu conteúdo, 
Concorde com o espírito da transparência no 
serviço público, o presente projeto de lei me
rece ser aprovado, na íntegra. 

Ante_ todo o exposto, o nosso parecer é 
pela aprovação integral e sem alteração, do 
Projeto de Lei do Senado n~ 30/90. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

-o ~k-:--PRESIDENTE (NelSon CarneirO) 
-O p-arecer coitclui pela aprovação do pro-
jeto, sem emenda. 

Em discussão. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Coni a pata'vra Õ nobre Sena&Ior. " 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendo 
discutir esta propositura argumentando que 
o Legislativo brasileiro está sofrendo um con
junto de restrições por parte da sociedade 
brasileira, em alguns aspectos, p~rticular~ 
mente com relação à questão da remuneração 
dos Parlamentares. O que tem sido publi
cado, no nosso País, sobre este ponto, é algo 
que nos constrange profundamente, razão 
pela qual procurei a Assessoria do Senado 
para propor algo muito seme*lhante a esta 
propositura do Senador Alfredo Campos. 

FUi informado que já estavam em anda
mento estudos neste sentido o gue me fez 
recuar dessa inteçã:o e me integrar no apoia
menta desta matéria. 

Quando fui prefeito da cidade de Lages, 
nO-interior de Santa Catarina, discutimos pro
fundamente a questão dos salários do serviço 
público municipal. Chegamos, depois de uma 
.(legociação ampla e muito democrática com 
os servidores e os dirigente do Municípío, 
a uma relação de salários que variava de um 
a sete vezes. Evidentemente, que o menor, 
o número um, não era o salário mínimo, era 
maior do que o salário mínimo, mãs guardava 
uma re13-ção de, Sete vezes entre o maior e 
o ·menor. Isto por que entendíamos que tam
bém pelo salário se pode praticar a divisão 
da renda, se pode alcançar os propósitos da 
divisão de renda de uma sociedade. E foi 
co_m esse intuito que alcançam.os esse obje
tivo, que culminou com uma lei :muniCipal 
dispondo sobre o assunto. Lembfo-me, que, 
naquele período, saía às ruas e tinha muita 

moral para tratar desta questão. Hoje, aqui, 
no Parlamento, freq üentemente nos sentimos 
constrangidos pela questão dos salários, dos 
vencimentos, das remunerações dos Parla» 
mentares, porque são noticiados números os 
mais variados, sendo que a maioria deleslde 
modo equivocado e tiram»se ilações não ver
dadeiras sobre eSta questão. 

Defendo que a questão da remuneração, 
dos Parlamentares seja muito clara perante 
a sociedade; que tenhamos um acordo para 
que seja aceita uma remuneração que, sobre
tudo, seja ·conhecida pela sociedade, já que 
aqui cumprimos o pápel de seus represen
tantes. 

De modo que, Sr. Presidente~ defendo esta 
propositura, encaminhando favoravelmente 
neste breve pronunciamento. Não considero 
a remuneração dos Parlamentares algo fora 
do normal ou em excesso; é razoável. Tenho 
atividades produtivas particulares, modestas, 
por sinal, com rendimentos maiores do que 
o que percebo no Congresso Nacional, pelos 
trabalhos de_ representaç'ão que presto ao 
meu Estado e ao meu País. 

Fazendo a comparação dos rendimentos 
recebidos através do Congresso Nacional 
com 9s de minhas atividades particulares, di
mensiono como razoáveis os daqui. 

No Brasil, o salário mínimo_,o salário» base, 
não chega a 50 dólares, oque é um escândalo; 
somos um dos piores pagadores de salários 
das Américas e do Mundo, dado o diferencial 
escandaloso que existe entre os salários dos 
executivos, dos Parlamentares e de outros 
segmentos privilegiados da sociedaôe. 

Defendo que a remuneração dos Parla
mentares seja publicada nos veículos oficiais
de comunicação do País, mas não "poderia 
ser uma publicação só do Parlamento, porque 
outros setores que têm salários equivalentes 
ou maiores poderiam ficar encobenos, e o 
Parlamento, exposto perante a sociedade. A 
justiça se faz publicando-se o de todos os 
setores públicos da União, e, neste aspecto, 
dando trato igualitário à questão no Execu
tivo, no Judiciário e no Legislativo. 

Com esta visão de conjunto, defendo a 
aprovação do projeto, que nos vai situar pe
rante a sociedade brasileira de modo mais 
confortável, e, sobretudo, que a_ transparên
cia do Poder Público que tanto se defende, 
comece a se efetuar por esse aspecto da remu
neração dos Parlamentares. 

Outras qllestões ainda precisamos solucio
nar. Por certo o regime democrático que está 
consagrado politiCamente no nosso País vai 
propiciar à sociedade avance e aperfeiçoe a 
escolha dos seus representantes, quer do Exe
cutívo, quer do Legislativo e lamento que 
não possa fazê-lo no Judiciário, já que é o 
único Poder que não tem um controle externo 
no nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

O Sr. Afonso Camargo- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 
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O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB-
PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs.. Senadores acredito, 
que realmente este projeto, de iniciatíva do 
Senador A!fredo Campos, fundamentará-se 
naquilo que seria o verdadeiro espírito demo
crático. 

É o reconhecimento de que sabemos que 
não há dinheiro público sem se ter conheci
mento muito claro que esse dinheiro --o 
próprio nome já o diz- pertence ao povo: 

A dificuldade que temos tido para constrmr 
a democracia no Brasil -e essa dificuldade 
é clara, nossa História mostra isso- é exata
mente essa separação que existe entre socie
dade e Governo, entre comunidade e Estado. 

Somos um País de formação paternalista. 
Daí os homens públicos enfrentar grande difi
culdade em exercer essa transparente ação 
pública e, de outro lado, de o cidadão cobrar 
os seus direitos de cidadão. 

Este projeto, Sr. Presidente, tem um gran~ 
de mérito, o de iniciar esse processo de tornar 
realmente transparente aquilo que se faz nos 
Poderes Públicos. Assim, tem o nosso abs.o~ 
luto apoio, pois é da maior importância. O 
Senado deve aprová-lo com a maior urgência. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com a palavra o nobre Senador Ronan 
Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDlf- MG. Par~ 
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Ses-Senadores, também estou de acor
do com o projeto, é evidente. No e~tanro, 
temos que colocar uma transparência total. 

A meia verdade, Sr. Presidente, é a pior 
das mentiras, por isso mesmo as _coisas têm 
que ser colocados nos seus devidos lugares. 
Por ex:elllplo, o Senador José Fogaça vai ao 
programa "Bom-Dia Brasil" e o interpelante 
lhe diz: .. V. Ex• ganha tantos mif cruzeiros 
e mais passagens de avião." Gostaria de sa
ber, quando um jornalista da Rede Globo é 
mandado à Amazônia para fazer uma repor~ 
tagem, ao receber uma passagem do Dr. Ro· 
berto Marinho, se ele incorpora essa passa
gem ao seu salário e oferece isso à tributaçáo 
do Imposto de Renda, e, inclusive, declara 
para os outros qu~ ganha aquele salá.rio -
incorporadas essas despesas necessánas ao 
desenvolvimento da função ou do cargo em 
que a pessoa está. 

Vou permitir-me apreSentar uma emen~a, 
para que não se mostrem apenas aparêncx~, 
mas que se coloque toda a verdade. A m71a 
verdade, continuo dizendo, pode ser o p10r 
dos embuste~. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, já na dis~ 
cussão vou apresentar uma emenda de Plená
rio, nos seguintes termos: "inch"\·Se na rela
ção constante do art. 2~: 

"Os descontos obrígatórios" - em 
primeiro lugar, para que se saiba verda· 
deiramente o salário - "e as despesas 

necessárias para o exercício do cargo de 
função." 

Sr. Presidente, já fui empresário, hoje em 
dia, não faço mais nada, só falo. Como minha 
profissão é a de Parlamentar, confio que as 
pessoas irão Julgar que estou trabalhando 
com a palavra. 

Ainda tenho uma pequena empresa no in
terior, essa empresa dá ao seu vendedor de 
tratares um automóvel, para que_ ele possa 
ir às fazindas vender os tratares; o preço 
da gasolina, do carro, o salário do motorista 
não são incorporados nem oferecidos ã tribu
tação do Imposto de Renda, e a fiscalização 
vai lá e acha que é correto. 

Por isso mesmo, não podemos aqui tam
bém bancar a "Rosinha", ser puro demais, 
porque podemos estar, neste instante, que
rendo mostrar algo que não é absolutamente 
verdade. 

Incluo o exemplo da minha casa em Brasí
lia. Gostaria de não tê-la, e continuar moran
do em Belo Horizonte, lá na Serra, com aque
le ar saudável, mas, infelizmente, tenho que 
vir a BraS11ia e aqui permanecer por irés, 
quatro dias na semana, quando não mais. 
Nesse período de eleições, venho menos. Não 
existe nada mais importante para a demo
cracia do .que as eleições e, no momento, 
estou disputando uma. Sou obrigado a ~er 
uma casa, em Belo Horizonte, onde res1de 
a minha fanu1ia: e a ter outra em Brasília 
para o desempenho da minha função. Logo, 
que isso fique bem claro, que é para o dese~~ 
penha da minha função, assim como sou obn
gado a estar na base e aqui, no Parlamento. 

É muito comum, nesses programas, ten
tar-se denegrir a imagem d~ __ Congresso Na~ 
cional, filmanão-se o -Plellário vazio, como 
se a função de Parlamentar só fosse no Plená
rio. No entanto, sabemos que, o Plenário do 
Parlamento francês, um dos mais democrá
ticos do Mundo, deve reunir-se seis ou oito 
vezes por anõ. -para não ine referir apenas 
ao lado Ocidental, temos, por exemplo, o 
Parlamento chinês, que se reúne, ordinaria
mente, duas vezes por ano. Não conheço no 
Mundo nenhum Parlamento que se reúne 
tanto quanto p nosso, e quando alguém aqui 
não comparece, é crime de lesawpátria, como 
se a nossa obrigação fosse bater ponto no 
Plenário, quando a função de Parlamentar, 
a meu ver, transcende a tudo isso. Desconfio 
muito - e o eleitor também - do Parla
mentar que não vai â base auscultar, sentir 
o que se passa por lá. Ele é até chamado, 
muitas vezes, de "Parlamentar Copa do Mun
do" -aparece na base de quatro em quatro 
anos. Esse tipo de Parlamentar é dado a fazer 
discursos brilhantíssimos, mas inteiramente 
desencarnados da realidade, porque a reali
dade, prinCipalmente a deste País em que 
vfVemos, e-m termos económico-sociais, é 
uma loucura. Se fôssemos fazer um gráfico 
dessa realidade, nossa mão rabiscaria a cane
ta para lá e para cá, um sobe e desce terrível! 

Sr. Presidente, devo dizer que os projetas 
de maior oportunidade - não de oportunis· 
mo- que apresentei ao Congresso Nacional 
,foram inspirados em sugestões das bases. 

Muitas vezes é de um cidadão muito humilde 
que saem os projetas mais sérios. 

Em resumo: sou obrigado a estar na base. 
Outro fator interessante, Sr. Presidente, 

é que teilho a honra de representar aqui, no 
Senado Federal, um Estado de 586 mil quilô· 
metros quadrados e de 723 Municípios. Ora, 
se eu ficar só entre Belo Horizonte e Brasília, 
vou desconhecer a realidade do Estado como 
um todo. 

Temos lá um escritor, talvez o mais famoso 
de Minas Gerais. João Guimarães Rosa, que 
disse: "Minas é muitas", são várias. 

Nessa multiplicidade de Minas, muitas ve
zes, o Jequitinhonha vai muito bem, mas o 
norte de Minas não vai. 

Um exemplo típico é que agora, com a 
emenda à Constituição, apresentada ante
riormente pelo Senador Marco Maciel, em 
que se r.edistribui e aumenta a participação 
do Fundo de Participação dos Municípios pa· 
ra os Municfp"ii:>s do Norte de Nordeste, ob
serva-se que, quando se aumenta·a partici
pação dos do Norte e Nordeste, diminui~se 
a das outras áreas. Jsso é evidente. 

A contabilidade deveria ter três parcelas, 
ao invés de duas: dever e haver. 

A área mais pobre de Minas Gerais não 
é a do nordeste do Estado, não é a área consi
derada da Sudene; é a do Jequitinh6oha. Enw 
tão, se aumento a participação dos Municí
Pios da área dO nordeste, estou empobre
cendo ainda mais a mais pobre das minhas 
regiões. 

Tudo isso para dizer que temos que estar 
presentes em toda Minas Gerais: Senador Al
fredo Campos, o Seilador Matta Machado 
e este modesto Parlamentar que ora fala. 

Está incluído no meu salário, e ofereço à 
tributação - não tenho nenhuma ajuda de 
custo para andar de automóvel, para percor
rer de avião aqueles pedaços. Tudo está em~ 
butido no meu salário. 

Sr. Presidente, vou até contar uma basófia. 
Com toda sinceridade, se dimiriuísse um poU
co o meu salário, a mim não me faria falta. 
Não estou fazendo uma defesa em causa pró
pria, penso que é questão de justiça. ''O tra
balhador é digno do seu salário, está na Bí
blia. Quem quiser exercer. o seu inUiliis, a 
sua função com dignidade em Estados enor
mes e quiser visitar - comO os Senadores 
Ruy Bacelar e J1,1tahy Magalhães a sua Bahi5,1 
-Estados que são verdadeiros países na sua 
extensão territorial, que o faça. Muitas vezes, 
essas visitas são realizadas com precariedade 
de comunicação, sem possibilidade de utiliza
ção de avião, por vezes até se percorrendo 
estradas sem asfalto. Não sei se na Bahia 
há algum município sem estradas asfaltada, 
parece-me que tudo lá é asfaltado. Em Minas 
Gerais, infeliznlente, há mais de duzentos 
municípios que não têm estradas -~sfa~tadas, 
e temos que fazer as visitas de carro. Isso 
é incorporado ao salário. 

Não conheço nenhum vendedor ou caixei
ro-viajante que incorpore isso ao seu salário. 
Trata-se de despesa de função que qualquer 
fiscal do Imposto de Rerida saberá reconhe-
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cer deve ser deduzido do salário, a fim de 
ser tributado. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nem do Exe
cutivo. 

O SR. RONAN nTo-·..:.. "Exceto do Exe· 
cutivo. 

Quero saber qual o Ministro que incorpora 
ao seu salário o jatinho que leva ao Rio Gran
de do Sul para fazer uma inauguração, abrir 
uma festividade ou fazer uma conferência. 

Helicóptero? Vou usar na·-minhu campa
nha, é bom. 

Sr. Presidente, não escondo de ninguém 
quanto ganho, e sempre temos o hábito de 
mostrar duas coisas na televisão: o salário 
mfnimo e o salário do Parlamentar, como 
se o escândalo fos!>e o salário do Parlamentar 
e não o salário mínimo. Pelo amor de Deus! 
O escândalo, Sr. Presidente, é o salário do 
trabalhador! Este que é ó escândalo que te
mos de denunciar. 

Neste instante, está sendo planejado, a 
partir do ExecutivO, uffi furto ao trabalhador. 
Estão aí, por decreto, fazendo inflação -
a chamada inflação zero -:- enq uant?: os pre
ços estão multiplicando, e o trabalhador, para 
efeito de reajuste, tem multiplicador zero no 
final do més. 

Sr. Presidente, apresento esta emenda com 
todo respeito que merece o projeto, princi
palmente o autor do projeto, o meu Colega 
Senador Alfredo Campos, que honra a Ban
cada de Minas Gerais. 

Submeto e peço aos S~. Senadores a apro
vação deste projeto, a fim de que a verdade 
seja toda mostrada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, emendas _que serão lidas 
pelo Sr. lo Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDA N• I, DE PLENÁRIO 
Ao ProjetO de Lei do Senado n~ 30, de 1990 

Inclua-se na relação constante do art. zo, 
"os descontos obrigatórios e as despesas ne
cessárias para o exercício do cargo ou fun
ção." 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1990. 
Ronan Tito. 

EMENDA N"2 

Emenda ao art. 19 
Ao art. zo in tine: 
"Da União, bem como as despesas com 

publicações e divulgações oficiais em órgãos 
de publicidade de qualquer sorte." 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1990 -
ÁureoMello. 

Justificação 

É necessário esclarecer ainda mais o espí
rito da proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Coitcedo a palavra ao Senador Odacir Soa
res, para proferir parecer sobre as emendas. 

O SR- ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para proferir parecer. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, ouvi 

as emendas que foram apresentadas e dou 
parecer pela pertinência, pela oportunidade, 
pela juridicidade e pela constitucionalidade 
das mesmas, as quais acolho na sua integra
lidade. 

É o_ parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer acolheu as emendas. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir as emen
das. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para discutir.) -Sr. Presi· 
de.nte, a emenda apresentada pelo Senador 
Ronan Tito apenas complementa o projeto 
de autoria do Senador Alfredo Campos e o 
faz com muita propriedade e com muita inte
ligência. 

Na verdade, era impossível publicarmos o 
que vence um funcionário por més, sem que 
disséssemos qual o bruto e qual o líquido, 
logicamente envolvendo os descontos que são 
quase todos de caráter obrigatório. 

Assim sendo, essa emenda do Senador Ro
nan Tito tem muitá propriedade e enriquece 
sobremaneira o projeto. 

De resto, a emenda do Senador Aureo Me· 
llo também é das mais interessantes e tem 
também o parecer favorável do Relator Oda
cir Soares por urãa razão muito siniples: sabe· 
mos como é necessário divulgar-se o quanto 
é gasto em publicidade, essas outras despesas 
que são absolutamente desnecessárias e vi
sam a promoção pessoal dos governantes, an· 
tes das necessidades do próprio Estado na 
sua comunicação para com o povo. 

Por isso, manifesto·me favoravelmente 
tanto .ao projeto como às duas emendas. E 
faço minhas as palavras que observam que 
hoje os Parlamentares surgem nos jornais de 
um modo muito estranho. Via de regra noti
ciam que nós percebemos importâncias que, 
na. verdade, não nos chegam e as pessoas 
acreditam. Eu ando sempre com os meuscon· 
traCbeques aqui no bolso, para mostrar a ver· 
dade, o quanto, ganha um Senador. E quan
do mostro, as pessoas ficam espantadas e di
zem:· ~·Bom, na TV Globo o Senhor ganha 
mais." E, de quando em quando, é assim, 
mas não é a TV Globo que paga. Evidente
mente, eu não sou colega da Cláudia Raia. 

Sr. Presidente, fica bem interessante emen
dar o projeto de autoria do Senador Alfredo 
Carripos, inclusive, para possibilitar à Nação 
o real conhecimento dos que ganham dos co
fres públicos. 

Era a minha observação, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Cid. Sabóia 
de Carvalho, o Sr. Nelson-Carneiro, Pre
sidente, delxa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 
3~ Secretário. 

O SR.PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Continua em discussão a matéria. 

O Sr. Alfredo Campos- Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Cpm a palavra o nobre Senador Alfredo 
Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (MG. Para 
discutir --Sem revisão do orador. ) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a imprensa, a to
do momento, creio que numa campanha de 
moralização da vida pública nacional, tem 
publicado vencimentos de Parlamentares es
taduais, de Vereadores por todos os rincões 
da nossa Pátria. E quando se vê um Deputado 
Estadual de um Estado, não obrigatoriamen
te rico,mas um Estado pobre, principalmente 
do Norte e do Nordeste, ganhando quantias 
vultosas, nada pode tirar da cabeça do cida
dão comum b.rasileiro que um Deputado Fe
deral não ganhe, pelo menos, duas vezes mais 
do que ele, e que um Senador da República 
-todos sabemos,ganha vencimento idêntico 
ao de um Deputado Federal - não esteja 
ganhando mais do que aquele Parlamentar. 

Este projeto não visa, absolutamente, pu
blicar simplesmente os vencimentos dos De
putados Federais, dos Senadores, e, futura
mente, com a legislação estadual copiando 
a legislação federal, os vencimentos dos Ve
readores e dos Deputados Estaduais. Não. 
Queremos com- este projeto, antes de tudo 
e mais nada, fazer com que tudo fique às 
claras, para que o País inteiro possa saber, 
aprender, ver e julgar quanto ganha o funcio
nalismo público federal, e, posteriormente, 
estadual e municipal. 

Sabemos que vários funcionários públicos, 
em diversos órgãos da administração <!_escen
tralizada, é lógico 17 salários por ano. E justo 
que a população toda venha a saber quanto 
ganha um Senador, um contínuo e um Minis
tro, isto em cada um e em todos os Poderes_ 
da União, principalmente, sim, na admiriís
tração descentralizada, ou seja, nas estatais. 

Este projeto é bastante amplo, mas não 
tivemos definitivamente a certeza de que se
ria uma Obra acabada, tanto que recebemos, 
com muito júbilo, a emenda do Senador Ro
nan Tito, que propiciará um aclaramento da 
verdade~ Que tudo fique bem claro, é o que 
queremos. 

A pessoa desavisada, ao ler a ementa deste 
projeto, pode achar que não existe_a palavra 
subsídio, e subsídio é o vencimento do Parla
mentar. 

Não, Sr. Presidente, não Srs. Senadores, 
quando aqui dizemos vencimentos, quer di
zer tudo: vencimento, subsídio enfim tudo 
que o Parlamentar ou o funcionário público 
em geral recebem dos cofres públicos. Isso 
está contido no art. 2Pdo nosso projeto, quan
do diz textualmente: "vencimentos, salários, 
soldos, gratificações, vantagens, adicionais, 
verbas de representação etc." 

Ê bom que se diga que o Poder Executivo 
já está publicando, de tempos a esta parte, 
o vencimento dos seus servidores da adminis
tração centralizada; não publicou ainda os 
vencimentos das estatais, ou seja, os da admi· 
oistração descentralizada. 
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:É isto que queremos com este projeto: que 
tudo fique às ctaras; que a imprensa~ aO pro
curar saber quanto ganha um funcionário fu
lano de tal, ou o funcionário de tal categoria, 
abra o Diário Oficialda União e veja o quanto 
aquela funcionário ou aquele classe de fun
cionário está percebendo. Queremos limpi
dez no serviço público, e, por isso, pedimos 
a colaboração dos Colegas desta Casa, no 
sentido de que fosse dada, a urgência urg~n
tíssima a este projeto. Para tanto, consegui
mos muito mais do que as assinaturas neces~ 
sárias. 

Agradecemos aos Colegas e deixamos à 
consciência de cada um e de todos a votação 
deste projeto. 

O Sr. Áureo Mello- Sr. Pr6sidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soosa) 
-Concedo a palavra a V. EX"' 

O SR. ÁUREO MELLO (FPMDB -AM. 
Para discutir.) -Sr. Presidente, a proposição 
do eminente Senador Alfredo Campos é das 
mais oportunas. 

Já que se tem divulgado, de maneira que 
se poderia chamar de "um tanto insidiosa", 
a questão de vencimentos e vantagens de to
dos os órgãos do serviço público, enfatizando 
e sublinhando o Poder Legislativo, nada me
lhor do que colocar em pratos limpos, em 
termos claros, aquilo que se percebe, aquilo 
que se gasta. 

Daí a oportunidade também da Emenda 
Ronan Tito, que acrescenta a esse projeto 
item que realmente estava sendo necessário 
para que se possa perceber, afinal, o quanto 
ganha e gasta qualquer espécie de servidor 
público. 

Apresentei, Sr. Presidente. com a pressa 
que o tempo me permitia, emenda solíc1tando 
também que as despesas que são feitas atra
vés de órgãos de publicidade, quer de jornais, 
de televisão ou de rádio, sejam também divul
gadas oficialmente; que a publicidade oficial, 
que se derrama violentamente, através de to
dos esses organismos, venha a ser de conheci
mento público, para_ que não somente o Le
gislativo, o eterno caco de pancada de muitos 
órgãos de publicidade venha a ser increpado 
como o grande malfeitor e o grande crimi
noso. Órgãos de publicidade mostram o Ple
nário vazio, esquecendo-se de que as Comis
sões estão fervilhando de trabalho e de res· 
ponsabilidade; esquecendo-se de que este Po
der, quer através da Cârriara dos Deputados, 
quer através do Senado Federal, trabalha ~m 
três expedientes: pela manhã, à tarde e à 
noite. Pela manhã, no exercício das ativida
des das Comissões. Ainda hoje, às 9 horas, 
tínhamos ensejo de sair às carreiras para a 
reunião da Comissão de Assuntos Económi
cos da Casa. Logo depois, estava aberta a 
sessão do Plenário e à noitl! estará reunido 
o Congresso Nacional, com as duas Casas 
Legislativas funcionando até sob aineaça. 

Então, o Poder Legislativo é sempre o saco 
de pancada, é sempre o réu, é sempre o órgão 
criminoso. Vamos mostrar afinal, fazer um 

raio X de tudo quanto é despesa no serviço 
público, para que se tenha, de uma vez por 
todas, a noção exata do dinheiro que se gasta 
e do dinheiro que se percebe no exercício 
das funções de administrãr esta Nação. 

Digo mais, não apresentei -ainda Úma pro
posição, que seria muito oportuna: aquela 
que solicitaria o exame do Senado Federal 
de toda despesa que excedesse determinado 
quantitativo, que superasse aquilo que se 
consideraria uma despesa excessiva. Basta 
que se publique também o quanto se gasta 
em publicidade, neste País, através dos ór
gãos do Executivo, do Legislativo e do Judi
ciário. 

Tenho dito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não havendo mais quem 'peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, passa-se à votação 
do projeto, sem prejuízo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Pompeu de Sousa, ] 8 Secretário 
deixa a cadeira da presidência que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneiro. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se à votação, em globo, das emendas 
que tiveram parecer favorável. 

Em votação as Emendas n..,s 1 e 2. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Estão aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para 

a redação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a Mesa, redação final que será lida 
pelo Sr. 1? Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 179, DE 1990 

(COMISSÃO DIRETORA) 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n~ 30, de 1990. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do projeto de Lei do Senado no 30, de 
1990, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
publicação dos vencimentos, salários, soldos, 
gratificações, varttagens, adicionais, verbas 
de representação, comissões, jetons, ajudes 
de custo, diárias, acréscimos pecuniários, re
munerações e toda e qualquer forma de retri
buição pecuniária, na administração pública 
direta, indireta, inclusive a supervisionada e 
a vinçulada, ou fundacional, dos Poderes fe
deral, e no Ministério Públíco da União. 

Sala de Reuniões da Comissão, 39 de maio 
de 1990. - Alexandre Costa, Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator - Divaldo Surua
gy - Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER 
N• 179. DE 1990 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n~ 30, de 1990, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de publicação dos ven
cimentos, salários, soldos, gratificações, 
vantagens, adicionais, verbas de repre
sentação, comissões, jetons, ajudas de 
custo, diárias, acréscimos pecuniários, 
remuneraÇões e toda e qualquer fornta 
de retribuição pecuniária; na administra
ção pública direta, indireta, inclusive a 
superVIsionada e a vinculada, ou funda· 
cional, dos Poderes federal, e no Minis
tério Público da União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, 1? A administração pública direta, ín

direta, inclusive a supervisionada e a vincu
lada, O"U fundacional, dos Poderes da União 
rege-se pelos princípios da legalidade, mora
lidade, impessoalidade e publicidade. 

Art. 2?_E obrigatória a publicação, no Diá~ 
rio Oficial da União, dos vencimentos, salá
rios, soldos, gratificações, vantagens, adicio
nais., verbas de representação, comissões, je
tons, ajudas de c~~to, diárias. acréscimos pe" 
cuniárias, remunerações e toda e qualquer 
forma de retribuição pecuniária, devida pelo 
exercício do cargo, emprego ou função, na 
administração pública, direta, indireta, inclu
sive a supervisionada e a vinculada, ou funda
cional, de qualquer dos poderes federal e do 
Ministério Público da União, os descontos 
obrigatórios e as despesas necessárias para 
o exercício do cargo ou função, bem como 
as despesas com publicações e divulgações 
oficiais em órgãos de publicidade de qualquer 
sorte . 

.. Parágrafo único. A publicação de que 
trata este artigo é de responsabilidade das 
seguintes autoridades: 

I -no Poder Legislativo -os Diretores
Gerais do Senado Federal, da Câmara dos 
Deputados e do Tribunal de Contas da 
União. 
II- no Poder Executivo: 

_ a) administraç~o direta- a autoridade ad
minstrativa responsável pela política de pes
soal no serviço público civil e no serviço públi
co militar; 

b) administração fndireta -o Presidente, 
ou ocupante de cargo equivalente, na enti
dade. 
III- no Poder Judiciário- os Diretores

Gerais do Supremo Tribunal Federal e Tribu
nais Superiores; 

IV - no Ministério Público da União -
O Secretário-Geral. 

Art. 3~> O descumprimento ao disposto nes
ta lei e a informação incorreta, implicam im
probidade administrativa, incorrendo o res~ 
ponsável na penalidade da demissão a bem 
do serviço público. 

Art. 4~ A obrigação prevista no caput do 
art. 29 desta lei, será observada sempre que 
houver alteração das formas de remuneração 
e d.a retribuição pecuniária-por força de nor~ 
ma jurídica, negociação, acordo, arbitramen
to e dissídio. 
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Art. 59 A primeira publicação das formas 
de rerrmneração e de retribuição pecuniária, 
prevista no art. 2~ dar-se-á até trinta dias após 
a entrada em vigor desta lei. 

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em con
trário. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a redação finai.,(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n9 129, de 1990, lido no Expediente, 
do Senador Mário Maia, solicitando seja con
siderado como de licença para tratamento de 
saúde o período de 4 a 8 do corrente mês, 
confo'nne atestado médico. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida 

a licença soliCitada. 

O Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, ~ Secre
tdrio. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em votação o Requerimento n9 130, de 
1990, fido no EXpe-diente, solicitando seja 
considerado como de licença para tratamento 
de saúde o período de 14 a 28 do corrente, 
conforme atestado médico. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa. 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida 

a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento 
n? 131, de 1990, lido no Expediente, do Sena
dor Mauro Benevides, solicitando seja consi
derado como de licença para tratamento de 
saúde período 28 do corrente a 2 de junho. 
próximo futuro, conforme solicitação médi· 
ca. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores qUe- O apfovam qU:eiiam 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento,- fica concedida 

a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Em votação o Requerimento n9 133, de 
1990, de urgência, _l_~do no Expediente, do 
art. 336, c, dO Regimento Interno, para o 
PDF n• 31, de 1990. 

Os Srs. Senadores qUe o aprov3m queirani 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

· Ã. mãtéíia"-será incluída na Ordem do Dia 
da segunda sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Oda· 

cir Soares. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Juta

hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não tenho nada 
inédito e surpreendente a relatar. Apenas a 
realização de previsões feitas logo do anúncio 
do "Plano Brasil Novo": o País vai à recessão 
e as tensões sociais serão insupórtáveis. Na 
verdade, as autoridades governamentais es
tão estirarido a corda além da sua capacidade. 

A Fundação SEADE e o DIEESE estão 
alarmados com o desemprego: 89 mil demi
tidos em abril significa 861 mil trabalhadores 
parados na grande São Paulo, pouco mais 
de 10% de uma população economicamente 
ativa de 8,1 milhões de pessoas. Além destes, 
350 mil empregados das indústrias estão em 
compasso de espera: estão em férias coletivas 
e licenças remuneradas~ J._Mendonça, Dire
tor do DIEESE, em entrevista ao Jornal do 
BrasJI de 22 de maio, diz que a situação é 
crít:tca e que deVerá haver demissões em mas
sa em São Paulo. Para ele, os atuais desem· 
pregados, principalmente pais de família, 
provêm mais do setor infonnal e a partir de 
maio deverão ser engrossados pelos demi· 
tidos dos setores automobilístico e metalúr· 
gico_~-No comércio, a queda do emprego foi 
-ge 1,2%, em abril, perdendo para a constru
ção civil, que demitiu 2,2%. 

No mês de maio, os indicadores tampouco 
s'ão alentadores. De acordo com Antônio 
Carlos Borges, Superintendente da Federa
ção do Comércio do Estado de São Paulo, 
as vendas deste mês cairão de 10% a 15%, 
vis-a-vis o valor registrado em maio do ano 
passado. Afirma, textualmente, este líder 
empresarial. "Maio é o mês mais importante 
para as vendas do comércio no primeiro se
mestre e os dados preliminares, inclusive das 
vendas do dia das mães, são inequívocos: es
tamos em plena recessão. Na indústria, dados 
da FIESP indicam que o emprego caiu 0,54% 
na segunda semana de maio, relativamente 
à primeira, acumulando 126.093 demissões 
no an_o. 

Eis as que mais se ressentem da crise: 
Relojoaria ..................... -.• --.--.-........•. -9% 
Vidros e cristais planos ............... -5 ,75% 
Mármores e granitos .................. -2,63~ 
Trefilação e laminação de ferrosos -2,4% 

O Grupo Votofaiilin, um dos mais impor
tantes grupos nacionais, registrou um fatura~ 
mento, em abril45% menoi'do que em janei· 
ro, -prevendo que, no mês de maio, esta per· 
centagem cairá para 36-37%. Em virtude dis
to, o_Grupo já demitiu 215 metalúrgicos em 

suas emptesás de Minas (CMM) e 240 mine· 
radares da Morro Agudo. 

Esta fennentaçáo não poderia deixar de 
se refletir no movini.ento sociãl. Maio concen
tra a data-base das grandes categorias .e todas 
se movem na ~esistência às perdaS dO PlanO 
Collor. Tudo indica que a onda de greves 
está recomeçando: rodoviários de Brasília e 
Teresina; metroviáiíos do Rio, ferroviários 
da RFFSA, bancários, metalúrgicos, todos 
já se encontram paralisados ou ameaçam. No 
dia 6 de junho, o Plenário das Estatais promo
ve paralisação em defesa do emprego. Inten
sa mobilização perpassa o ABC, onde os sin· 
dicatos realizam sistemáticas reuniões às por
tas das fábricas, denunciando a farsa da livre 
negociação com as portas da Justiça do Tra
balho fechadas por ato do Goyerno. 

Diante -deste clima tenso, as duas grandes 
centrais sindicais - CGT e CUT-=--- se: ieil~ 
nem para ação conjuôfa. Pauta de fUta: de· 
nú.ncia da livre negociação nos termos coloca
dos pelo Governo e reposição das perdas de 
abril e maio corit base no índice do DIEESE. 
Na agenda: greve geral dia 6 de junho. En
quanto isto, o -Presidente do Sindicã.to dm 
Metalúrgicos de São Paulo, Luiz Antônio 
Medeiros, promete atrasar o processo de pri~ 
vatização e fazer um "pente fino" na indústria 
metalúrgica. "As que tiverem CondiçOes", 
afirma ele, "terão que pagar, no mínimo, o 
IPC". Afinal, comenta, o Governo prometeu 
ouvir todas as partes e está deflagrando o 
processo sem consultar os trabalhadores. 

Jair Meneguelli, Presidente da CUT, vai 
mais longe: "Liberdade de negociação só 
existe para aumentos reais. A inflação deve 
ser reposta, simplesmente". 

Quem diria! Um Presidente eleito sob a 
promessa explícita de não onerar os trahalll.a
dores já enfrentar tamanha oposição em seu 
segundo mês de governo! 

Não por acaso o Ministro Antônio Rogérjo 
Magri apressa-se em propor uma política sã.
larial provisória, cuja elaboração já sensibi
lize o Congresso Nacional. Magri, velho sin
dicalista, reconhece que a livre negociação 
é um bom. passo mas, ele próprio afirma que 
se necess1ta de um período de transição e 
acomodação. Contorce-se entre lideranças 
empresariais, sindicais e Governo para tentar 
transfonnar ~ua proposta em realidade. Nos 
bastidores, seus técnicos travam outra bata
lha: convencer a equipe ·aa D~ Zélia, Minis
tra da Economia, de que o salário mínimO 
deve ser reajustado a 1~' de junho, obedecen
do-se o índice da cesta_ básica, calculado pelo 
IBGE, onde a alimentação participa com 
30% do total dos bens e ,serviços, nos termos 
do art. 59 da Le.i n~ 8.030. Tarefa árdua repu
diada pelo Ministério da Ecoriomia, que pen-

- sa, sempre, contra os interesses dos trabalha
dores. Têm eles outra interpretação: a da Me
dida Provisória n~' 168, original, de que o mí
nimo deve ser reajustado em 5% e reajuste 
pela cesta básica em julho, e apenas neste 
m,ês e depoiS' em setembro é que ganharia 
aumento real bimestral de 6,09%. _ 

Mais dese~contros. Novo "imbroglio". E 
faltam apena!s 30 dias para o Presidente Co· 
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Hor nos entregar um Brasil Novo!. .. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobrP <te nado r Edi
son Lobão. 

OSR. EDISONLOBÃO(PFL-MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, o Presidente Collor de 
Mello tem afirmadÇ> repetidas vezes que um 
de Seus maiores compromissos com a Nação 
brasileira é o de governar para modernizá-Ia. 

Considero da mais alta relevância esse desi
derato, por isso estou esperando, com vivo 
interesse, que o Governo anuncie seu plano 
na área da infra-estrutura, a fim de que, com 
o Plano de Estabilização Econ6mica, revele 
ao País os instrumentos com que pretende 
projetá-lo no avançado estágio das nações 
que se encontram "preparadas para o ingresso 
no século XXI, 

Em verdade, o novo Presidente da Repú
blica foi ungido pelo voto âc brasileiros que, 
em esmagadora maioria, nele identificaram 
a cpragem de administrar mudanças e a força 
capaz de arrostar os obstáculos que nos são 
impostos por todos quanto nos querem man~ 
ter" privados do desenvolvimento. 

Portudo isso, 'Sr. Presidente, Srs. Senado
res., é grande a responsabilidade do novo Go
verno, morment~ na conquista da prometida 
moder~ização e n·a remoção dos entraves que 
a dificultam. 

A meu ver, um dos principais empecilho:i. 
ao progresso do País - cuja remoção deve 
merecer, portanto, elevada prioridade nos 
planos do novo Governo- é a histórica inefi
cácia brasileira em encon,trar as melhores so
luçç;es p~ua nossos problemas de_transporte:.. 

E para, mais uma vez, ocupar-me de trans
portes que venho a esta tribuna, apelando 
ao Governo que se inicia para c.jtie faça desse 
setor uma de suas metas principais. 

Em verdade, a: questão dos transportes é 
questão medular para a economia brasileira. 
Assim, é necessário repensarmos nossa Polí
tica Nacional de Transportes, a fim de que 
possamos, com sobemnia e independência, 
implementá-la em consonância com os verda
deiros interesses nacionais. Tratemos, pois, 
de elaborar nova política para os transportes 
e de executá-la com urgência, porqoantQ, se 

. nào resolvermos os problemas que temos nes· 
se setor, sem a pressa que o dinamismo das 
modernas economias vêm imJX!ndo aos paí
ses.comprometidos com o futuro, estaremos 
como que condenados ao quase imobilismo 
de a:nacrônica carruagem em plena época das 
supersónicas viagens espaciais, 

Sr. Presidente,'Srs. Senadores. a preten· 
di da modernização do Brasil haverá. com cer· 
teza, de i.nspirar a elaboração de uma política 
nacional de transportes que Seja consoante 
cOm a re;alidade brasileira, com os recursos 
existentes em nosso Pals e com o imenso po· 
tendal que possuímos. 

A meu ver, com o GovernO Collor de Me· 
llo. '?-t.ingimos o_ momento a~equado Para in· 
tensilicarmos o debate que, há longos anos, 
vimos travando quanto às melbores opções 

para o tiãnspórte no Bta<>il e, a partir daí, 
eleitas as alternativas mais viáveis. iniciarmos 
a arrancada para a implementação do plano 
que, em conseqüência, será elaborado. 

De minha parte, dc:;ejo, desde já, contri
buir, ainda que modestamente, com o deba
te, oferecendo algumas idéias e reflexões so
bre o tema. 

De plano, manifesto a convicção d_e que 
a nova política de tram.portes deve contem
plar como· prioridades mais elevadas, os 
transportes ferroviário e aquaviário. O trans
porte rodoviário teria prioridade secundária, 
pois passaria a ter função complementar no 
síst,ema. 

E claro que as rodovias que constam do 
plano rodoviário federal deve_!11_ ser concluí
das, assim como as estaduais e municipais. 
No meu Estado- o Maranhão- são várias 
as rodovias inacabadas, atrasando com isso 
o nosso desenvolvimento. E têm sido reitera
dos os nossos apelos às autoridades federais 
no sentido de concluí-las. A partir daí, sim, 
far-se·ia a interligação modal de tais vias com 
o novo sistema preconizado. ou seja. o con
junto ferrovia-hidrovia. 

Muitas são as razões que me conduzem 
.a esse ponto de vista, Srs. Senadores. 

Em primeiro lugar, acredito, todos esta
mos de a(;õi'do que o desenv-olvimento de 
qualquer moderna economia pressupõe a 
existência de uma infra-estrutura adequada 
de transportes. Há, na história das diversas 
nações, vários casos que confirmam o que 
acabo de afirmar. Na segunda metade do sé
culo passado, por exemplo, os Estados Uni
dos da América, ricos cm recursos naturais, 
porém demograficamente pobrfs, obtiveram 
excelente integração à ecoqomia da Europa, 
mais desenvolvida e populacion<:~lmente mais 
densa. Da integração das economias em pau
ta resultou para as duas regiões mútuo desen
volvimento. o navio a-vapor foi, sem dúvida, 
o fator preponderante na integração entre 
as duas economias. 

Também o Brasil ostenta notável exemplo 
de desenvolvimento de suas regiões, median
te a construção de vias de tram.portes. Até 
1960, havia, no País, grandes vazios demográ
ficos e económicos e pólos interiores disper· 
sose separados. Com a construção de Brasl1ia 
e a conseqüente abertura da BR-010 (Belém 
- Brasma), iniciou-se a integração entre o 
Sul e o Centro-Norte. Naquela época. as re
giões Sul C Sudeste passavam por um pro- -
cesso de industrialização que ocasionou signi
ficativas mudanças na economia brasileira. 
O caminho natural que governantes encon
traram para integrar o Sul-e o Centro-Sul 
foi a construção de rodovias, que permitiram 
um transporte rcípido e confiável .t.:: contri
buíram para a expansão do mercado consu
midor pam a indústria automohilisrica, re
cém-instalada no País. 

Optundo pelo rodoviarismo. o Brasil ado
ravél altern<Jtiva eleita também por outros pa(· 
ses que. para privilegiar o transporte rodoviá
rio. reduziram o volume de imestimentos nas 
demais modalidades. Havia. contudo. uma 
diferença es~nciaf entre n Bra!'il e aqueles 

"pafSes. Cá, os outros siStemas estavam conso
lidados, tendo a expansão rodoviária afere~ 
cido melhor equihbrio a seus planos de trans
porte. 

De certa forma, realizamos uma prematura 
opção preferencial pela expansão rodoviária. 
E pagamos muito caro por isso, sobretudo 
por ocasião dos dois choques havidos nos pre
ços do petróleo na década de 70. Com a crise, 
ficamos em evidente desvantagem em relação 
aos países onde os demais_ sistemas estavam 
consolidados, pois, limitados pda" quase ex. 
clusiva opção-rodoviária, fomos impedidos 
a adotar medidas de urgência para enfrentar 
a crise económica que então se instalava: tive
JllOS que implantar o Proálcool, assinar con
tratos de riscos com empresas multinacionais, 
investir pesaâainente na exploração subma
rina de petróleo, construir usinas hidrelétri
cas em zonas de produção agrfcola_e em reser
vas florestais e usinas -nt.icleares, hoje airida 
inoperantes. 

O engenheiro Francisco Cunf'!a Júnior, _em 
sua obra ''A batalha dos trilhos, base para 
uma Política Nacional de Transporte" (1990), 
descreve com muita precisão o -impàcto cau
sado na economia brasileira pela adoção do 
rOdoviarismo. Diz ele: 

"Se no início de sua imPlantaÇão, o 
custo da infra-estrutura rodoviária e a 
influência do transporte no produto final 
não apresentavam reflexos negativos 
(distâncias relativamente curtas entre as 
zonas de produção e o litoral ou os gran
des centros consumidores, além do baixo 
preço dos combustíveis), com a expan
são-económica e a explosão nos preços 
do petróleo, a participação deSpropor
cional do sistema rodoviário na estrutura 
brasileira de transportes acabou por pro
vocar sé dos problemas à economia, ini
bindo a incorporação de novas áreas e 
recursos aó esquema produtivo do Pats. •• 

Se não há, então, dúvidas de que o desen
volvimento de um pats p-ressupõe a êxistência 
de uma infra-estrutura adequada de trans
porte. é natural que nos preocupemos com 
ela. E que esperemos que o Governo também 
se preocupe. 

Em se tratando, principalmente·, de trans
portes de cargas, tenios que sua lrifluência 
sobre a economia é gfandiosa. 

Em primeiro lugar, porque, sem transpor
te, não há circulação de riqueza. 

E, em segundo lugar, porque o custo do 
transporte é item que se agrega ao preço final 
de todos os produtos transportados. 

Ora, das premissas expostas emergem duas 
conclusões insofismáveis: 1) o transporte de
ve existir em quantidade suficiente, sem o 
que fica comprometida a circulação das mer
cadorias; 2) o transporte deve ser de baixo 
custo, caso contrário irá onerar o preço final 
dos produtos. 

Isso posto, com o propósito de melhorava
liarmos a situação brasileira no setor de trans
portes, comparemo-la com- a de outros países. 

Tomemos como exemplos quatro outros 
países cujas -âi"ea.s -São equivalentes à brasi-

I 
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!eira: Estados Unidos da América, Canadá, 
Austrália e China. 

No que_ diz respeito à densidade anual de 
transportes (1.000 TKU/hab.), pode-se veri
ficar que os países mais desenvolvidos apre
sentem índices mais elevados. Nos Estados 
Unidos, Canadá e Austrália cujas rendas per 
capita anuais são superiores a USS 10,000, 
os índices são 16,1, 18,1 e 14,3, respectiva
mente. Diferentemente, o Brasil e a China, 
cujas rendas per capita são US$ 1,695 e US$ 
310 anuais, apresentam índices de densidade 
anual de transportes bastante baixos. O índi
ce brasileiro é-3,0; e o chinês 1,4. 

Se tomarmos os índices relativos ao custo 
do transporte, veremos novamente que os 
países desenvolvidos levam nltida vantagem 
sobre os subde~envolvidos. Analisando a si
tuação dos_ mesmos cinco países antes referi
dos, temos os seguintes índices relativos ao 
custo do transporte (US$ 1,000/TKU): Esta
dos Unidos, 12; Canadá, 9; Austrália, 14; 
China, 10; e o Brasil, com o maior custo, 
20. 

Outro índice que nos interessa é o referente 
ao percentual do transporte no PIB. Estudos 
realizados demonstram, por exemplo, que o 
percentual do transporte intermunicipal de 
carga do PIB, no Brasil, é de 3,6, ao passo· 
que, nos Estados Unidos e no Canadá, é de 

.apenas 1,2, e na Austrália, 1,8. 
· Tem-se, então, que, nos pafses de baixa 

renda per capita, é maior a -influência dã 
transporte no PIB. No Brasil, malgrado a 
baixa densidade de transportes, é alta a parti
cipação do setor no PIB. 

Segundo os especialistas, o alto custo do 
transporte, no Brasil, é devido à predomi· 
nância do setor rodoviário, pois ele, sozinho, 
responde por 55% de todo o transporte no 
Pafs. A situação brasileira, se comparada à 
dos países desenvolvidos, é bastante precária. 
Entre as nações de grande extensão territo
rial, notadamente aquelas que mais se preo
cupam com o custo do_ transporte, o Brasil 
é a que apresenta os custos mais elevados, 
infelízmente. 

Em síntese, nossa s!tuação é crítica: possuí
mos baixo índice de densidade de transporte, 
o que denota nosso subdesenvolvimento, e 
possuímos um sistema de transporte caro, o 
que é fruto de falta de planejamento no setor. 

A solução para os problemas que acabo 
de apresentar é óbvia. Temos que aumentar 
a oferta de transporte c reduzir o seu custo. 
De que maneira? Aumentando a oferta dos 
meios económicos alternativos e- mantendo 
o transporte rodoviáriO no nível em que arual
mente se encontra, com os complementos aci
ma aludidos. Essa proposta, Senhor Presi
dente e Senhores Senadores, é indiscutível~ 
mente vantajosa: não implica bruscas mudan
ças na situação do se to r, porém, traz as vanta
gens do incremento dos meios de transporte 
alternativo e, em conseqüência, a desejada 
redução de custos. 

Ê evidente, a redução de _custos do trans· 
porte trará inúmeros benefícios à nossa eco
nomia. 

A propósito, à guisa de reforço do que 
aCabo de afirmar, refiro-me a dados aqui ex
postos em setembro dÕ ano findo, os quais 
traduzem conclusões de levantamentos reali
zados pela Associação Americana de Soja 
sobre cu~tos de produção de soja nos Estados 
Unidos e no Brasil. Esses dados ilustram de 
maneira inequívoca a necessidade de o Brasil 
adotar nova Política de Transportes. 

Em meu pronuncíamento de setembro últi
mo, apresentei a essa Casa as seguintes consi
derações: 

·•segundo o estudo, os Estados Uni
dos levam vantagem sobre o Brasil na 
comercialização da soja junto aos meica
dos japonês e europeu, porque o custo 
do transporte interno americano, basica
mente ferroviário e hidroviário, é infe
rior ao brasileiro, quase que .exclusiva
mente rodoviário. · 

"Segundo o estudo ainda, os custos 
do produto norte-americano, são US$ 
11 ·por to'nelada mais baixos nas expor~ 
tações feitas para o porto de Iokoama, 
·no_ Japõa, e de US$ 8 por toneladas nas 
~x_pprtações que se destinam ao porto 
holandês de Rotterdam. 

"De acordo, ainda, com o relatório 
da Associação Americana, de Soja, "se 
o Brasil algum dia aperfeiçoar e expandir 
seu sistema ferroviário, as vantagens de 
custos de transporte de que a soja dos 
Estados Unidos desfruta atualmente di
minuirão". Prevê o estudo que a vanta
géin americana será mantida, em relação 
à soja brasileira, mesmo que os Estados 
Unidos dupliquem os custos das tarifas 
hidroviárias e oceânicas. Segundo o rela
tório, a vantagem real de custos de trans
portes de que são possuidores os Estados 
Unidos é devida à "carência de um siste
ma interno de transporte de baixo custo 
no Brasil", pafs onde não há ··nem um 
sistema c;le rios navegáveis, nem um siste
ma ferroviário eficiente". 

Emborà registre essa limitação em 
nosso sistema de transportes, admitem 
.os autores do relatório que o Brasil po_de
rá ampliar sua rede ferroviária, levan
do-a às regiões produtoras de soja, vez 
que essas áreas se encontram concen
tradas em pontos bem definidos. Eis co
mo o relatório considera essa questão: 
··Propostas para estender a rede ferro
viária pará aS mais novas áreas de desen
volvimento de produção de soja foram 

_ apresentadas por vários grupos, para 
ajudar a abertura do Centro e do Nor
deste brasileiros.·· 

Esses dados, Sr. Presidente e; Srs. Senado
res, são eloqüentes. Sem dúvida, mostram 
as desvantagens do predomínio do transporte 
rodoviário em um país de grande extensão 
territorial. · 

É _verdade que o transporte rodoviário, co
rno já afirmei.,antes, apresenta baixo custo 
inicial Oé"ímplantação, possui elevada fleXíbi
ljc;lade operacional e mostra-se bastante efi
ciente no deslocamento de cargas dispersas 

e de curtas distâncias. Não é menos verdade, 
porém, que apresenta alto custo operacional 
(até US$ 0,05/TKU), consome tonelagem fa
bulosa de combustível importado e subsidia
do, como é o cas,a do diesel e"impõe grandes 
dispêndios ao poder público, responsável, via 
de regra, pela construção e manutenção das 
estradas. 

Diversamente, o transporte ferroviário 
apresenta elevado custo de implantação, 
principalmente um função da construção de 
leitos mais elaborados e da aquisição do ma
terial rodante. Tem, como se sabe, reduzida 
flexibilidade operacional. Em compensação, 
pode ser operado a baixo custo operacional 
(US$ 0,005 a US$ O,O!SffKU), sobretudo 
devido ao baixo consumo de diesel. É alta
mente vantajoso quando voltado para cargas 
com origem e destino fixos e para longas dis
tâncias. 

O transporte aquaviário também apresenta 
grai1des vantagens. O marítimo, embora limi
tado às zonas costeiras, é de elevada competi· 
tividade, quando se trata de longas distâncias, 
chegando o custo de implantação e de opera
Ção a situar-se na faixa deUS$ 0,0005 a US$ 
,0,005/TKU. Já o custo do transporte fluvial 
também é pequeno embora muitas vezes de~ 
penda de fatores circunstanciais, como os 
geográficos, entre eles a construção de ca
nais, barragens, eclusas, o calado e o sentido 

· da corrente. 
Sr. Presidente, Srs. Seiiadãres. estou pro· 

clamando, desde o início deste pronuncia
mento, que se faz necessária a adOção, no 
Brasil, de nova Política Nacional de Trans
portes. O que espero do novo Governo é 
que ele submeta ao crivo da opinião pública 
nova matriz de transporte, elaborada com o 
propósito de modernizar, de fato. o setor. 

Em primeiro lugar, espera-se que o trans
porte ferroviário assuma maior participiiÇão 
na nova matriz de transportes, pois já está 
demonstrado que ele é a melhor alternativa, 
nãq só do ponto de vista económico COTJ;l.O 

também porque significa íi possibilidade- de 
alcançar todo o vasto território brasileiro, li-
gando grandf's distâncias. · 

Na verdade, o que se está preconizando 
é um maior equilíbrio entre os diversos mo
dos, diferentemente dâ situação atual, em 
que o transporte de carga pelo modo rodo· 
viário tem elevada primazia. Prova-o a aná
lise da distribuição modal do transporte no 
Brasil, assim caracterizada: transporte rodo
viário -55%, transporte ferroviário- 23%, 
transporte hidroviário - 18% e transporte 
dtitoviário- 4%. Comparada à situação de 
outros países de grande extensão territorial, 
a situação brasileira é atípica. Enquanto aqui 
a movimentação global de produtos através 
de rodovias, atinge 55%, naAutrália não ul
trapassa 27%, nos EStados Unidos da Amé
rica está limüada a 24%, na China atinge 
10%, e na D_nião_SQ\i'iétiça e no Canadá alcan
ça apenas 8%. 

No que concerne, porém, ao setor ferroviá
rio, nOSsa sitUaÇão é bastánte precária, se 
comparada à situação de outros treze países 
de grande extensão territorial. Tomando-se 
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por parâmetro a densidade por superfície 
(quilômetro de ferrovia/quilômetro quadra
do de área) colocamo-nos em 13• posição, 
entre ela<;. O índice brasileiro é 3,5, muito 
inferior ao dos Estados Unidos (27,6), a9 da 
Índia (18,8), ao da França (62,9), ao da Afri
ca do Sul (21,1), ao da Espanha (25,1) e ao 
do Paquistão (10,9). Desalentadora também 
é nossa posição (10" lugar), se tomarmos por 
referência a densidade por população, "isto 
é, a relação quilómetro de ferrovia/habitan
tes. Neste aspecto, nosso índíce é 0,22, bem 
inferior ao índice canadense (2,75), ao austra
liano (2,51) e ao americano (1 ,08). 

O transporte aquaviário brasileira apresen
ta também situação de inferioridade em rela
ção a outros pafses de grande superfície. 

Em relação àdistríbuição modal, a situação 
do transporte aquaviário bra~ileiro é bastante 
inferior à de outros pafses. Enquanto, no Bra
sil, ele representa apenas 18% no quadro ge· 
ral dos transportes, na Austrália ele alcança 
44%, nos Estados Unidos 23%, ná China 
40% e no Canadá 28%. 

Em grandes linhas, é es!:la a realidade do 
setor transportes no Brasil. 

Ê essa realidade, Senhor Presidente, Se
nhores Senadores, que os_ brasileiros quere
mos mudada. 

Sabemos que a pretendida modernização 
do setor transportes brasileiro terá que corri
gir erros seculares. De minha parte, estou 
esperançoso de que o nosso Governo esteja 
disposto a enfrentar esses erros, com coragem 
e obstinação. 

Minha esperança está estribada no poder 
de decisão do Presidente Colror, que, com 
a edição de seu Plano Econômico, já deu 
suficientes prova<; de que é capaz de arrostar 
as maís poderosas e retrógradas for'ias deste 
País. -

Minha esperança baseia-se também na 
competência do Ministro Ozircs Silva, que, 
com toda a certeza, haverá de colocar sua 
longa experiência a serviço da modernização 
do setor transportes brasileiro. 

Sr. Presidente, Ses. senadores, em breve 
pretendo retornar ao tema que ora acabo de 
apresentar-lhes, bu~cando enfocá~Io do pon
to de vista da formulação de uma nova polí-
tica para o setor transporte!'. -

Por enquanto, só me resta agradecer a 
meus nobres companheiros a atenção que me 
concederam. 

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

O SR. PRESIDENTE-(Pompcu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobré Senador Di
valdo Suruagy. 

O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL-AL. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente. Srs. Senadores, a crise+ cm termos de 
instabilidade funcional, gera angú~tia e in
tranqüilidade nos servidore~ públicos que 
aguardam as demissões, sem critt!riu. que es
tão se processando em nome do ··enxuga
mento da máquina administrativa". 

A inquietação tomou conta dos servidore!-1 
da Petrobrás, gerando um entrave ao desen-

vol\rimento de reCUrsoS humanos na Empresa 
e surgindo, daí, uma questão social da maior 
grav~dade. _ _ . 

Em princípios de 1989, trinta e quatro mli 
profisSíon<iis- -inscreveram-se num concurso 
aberto publicamente pela Petrobrás, para 
cursos de especialização em diversas áreas 
de cOnhecimento, tais como engenharia, con
tabilidade,_ geologia, entre outras. 

Lograrãm Sei a-provados seiscentos e seten
ta e três candidatos, para o iníciO- de treina
mento e especialização eliminatórios, que 
culminariam em ãdmissão posterior. 

O objetivo do concurso e dos cursos de 
especialização era o de capacitar, de acor~o 
com as necess1dades da Companhia, profis
sionais com preparação do mais alto nível, 
que viriam- suprir as deficiências de pessoal 
qualificado, principalmente nas áreas de ad
ministração. 

Há de se considerar a relevância do concur
so, dado que o último, visando atingir os ad
ministradores, se realizara há quatorze anos. 

Cr_eio ser importante assinalar que a parte 
acadêmica e administrativa do período de 
treinamento, segundo informações, foi firma
da por um convênio entre a Petrobrás e as 
Universidades Federais da Bahia e do Rio 
de Janeiro. O valor investido em equipamen
tos, instalações e contratação de um corpo 
docente do mais alto nível, foi de aproxima· 
damente quinze milhões de dólares. 

A partir de primeiro de março do corrente 
ano, à medida em que os cur.sos iam se com~ 
pletando, os profissionais foram sendo admi
tidos pela Companhia. Ressalte-se que mui
tos tiveram que optar por substituir suas li
cenças, por desligamento definitivo dos seus 
antigos empregos, no caso, Banco do Brasil, 
Telerj, IBM, entre vários outros. 

No último dia dezenove, e-~~e~ profissionais 
receberam comunicação de que a Petrobrás 
havia determinado a suspensão das admissões 
previstas, bem como havia decidido demitir 
os empregados contratados a partir de pri
meiro de março deste ano. 

Bernardo Kliksberg, Diretor do Projeto 
Regional Latino-Americano de Assistência 
das Nações Unidas ao Centro Latino-Ame
ricano de Administração para o Desenvol
vimento, em "A Gerência na década 90" diz 
textUalmente. 

"Nunca ocorreu na América Latina 
uma pressão histórico-social tão forte e 
concreta exigindo resultados organiza
cionais e capacidade administrativa 
quanto a que aopin~ãopública e as gran
des forças sociais estão a exercer diaria
mente." 

Mais adiante, afirma que: "Pede-se que 
o Estado gaste menos mas, simulta:tleamente, 
requer-se a promOÇão de exportações e de
senvolvimento de prog_ramas sociais. 

Essa coritradição, no caso brasileiro. é dra
mática, uma vez que há carência de recursos 
e--o prOceSso· de administraÇão de escassez 
só será possível por intermediação de geren
tes qualificados. 

A eficiência, a produtividade e a raciona
lidade, princípios indiscutíveis da teoria geral 
da administração é que deveriam nortear as 
açóes e a formação acadêmica, com o máximo 
de aproveitamento do potencial dos profis~ 
sionais. 

Sem dúvida, a Petrobrás, em face da neces
sidade de constante desenvolvimento tecno
lógico, não pode se privar de um planeja
mento e desenvolvimento de recursos huma
nos, que proporcione uma atuação compe
tente e eficaz, no mercado interno e externo. 

É de difícil argumentação contrária o fato 
de que o trabalho, o capital e a tecnologia, 
organizados num planejamento estratégico, 
são indispensáveis ao desenvolvimento da 
Companhia. 

E é por causa não só do aspecto quanti~ 
!atívo do investimento realizado, mas princi
palmente pela falta de tratamento adequado 
ao que poderia significar para a Companhia 
idéias novas e atualizadas, impulso motiva
dor, desenvolvimento de tecnologia, qUe 
aqueles servidores pedem considerações a 
respeito. 

Como profissionais, cientes de seus deve~ 
res, afirmam que não poderiam sucumbir a 
uma decisão que lhes provoca profunda frus
tração de não serem considerados capazes 
de servir à Companhia e ao Brasil. 

A toda decisão, seja de um gerente públi
co, ou privado, espera-se que sejam dimen
siqnadas as conseqüências sociais. 

Especificamente no caso da Petrobrás, a 
quantia investida na organização do concurso 
de 1989, seria suficiente para construir duas 
mil casas populares. Era o início da moder
nização do quadro de pessoal, com a introdu· 
ção de mentalidade jovem e inovadora, à 
exemplo de outras empresas do ramo, multi
nacionais, instaladas no Brasil. 

As demissões anunciadas, por meio de sus~ 
pensão de contratos. sem a preocupação pre
cfpua com os profissionais que acreditavam 
na Empresa, é um ato lamentável que não 
se justifica nem ecOnomicamente. 

Senão vejamos. A Petrobrás apresentou 
em seu Boletim Trimestral -deste ano, uma 
lucratividade recorde, em relação aos últimos 
anos e a economia real,_ em salários, frente 
ao investimento realizado e_ ao potencial hu
mano não aproveitado, é irrelevante. 

Esta medida é precária, autoritária e sem 
a eficácia "administrativa pretendida. 

A solução para os problemas de redução 
da máquina administrativa em nosso País re
side na avaliação criteriosa de cada Empresa 
ou Órgão, no racionalizar das suas despesas, 
e não no corte indiscriminado de pessoal. 

O que se logra, nos campos da política e 
da administração, procedendo-se de modo 
atabalhoado.? Muitas vezes não se poupa, 
mas se destrói e devasta. Mário de Andrade 
escreveu ironiq~.rn~nte sobre "a sociologia 
dos botões"_ O góv_erno enveredou pelo ca
minho da "economia de botões ... Como está
vamos, não poderíamos ficar. Contudo, essa 
razão é suficiente para que o próprio governo 
tome a si a tarefa de tornar tudo pior? 
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A propalada reforma administrativa doEs
tado não consegue obedecer à lógica neoli
beral porque os reformadores esbarram na 
autocracia presidencial, e náo páderá propor 
a democratização do Estado porque esta exi
ge uma sociedade civil organizada. Reduzida 
à propaganda espalhafatosa de leilões de car
ros, casas e telefones, à demissão sumária 
de funcionários públicos sem eStabilidade, à 
extinção de órgãos culturais e à dúbia privati
zação_ de estatais cuja escolha não foi expli
cada nem justificada à opinião pública, a dita 
reforma é coleção de gestos mistificadores 
que apenas alimentam o ressentimento da po
pulação contra as institUições e serviços esta
tais. Longe de propor a quebra do autorita
rismo das instituições. políticas brasileiras pe
la democratização de cada uma delas, o novo 
Governo fe-deral fOrtifica esse_ autoritarismo, 
cujo esteio sempre foi e é a substituição das 
relações d_e cidadania pelas relações pessoais 
de hierarquia mando c obedit:ncia. 

Não se deseja um Estado paternalista, nem 
tampouco uma c-onduta populista de deci
sões, mas que o próprio Estado resguarde 
o direito daqueles que se sacrifiCaram para 
honrá-lo com seu trabalho, sua dignidade. 

A meu ver, a inconveniência e improprie
dade de tais demissões, estão inteiramente 
demonstradas. 

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

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador La
voisier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN. 
Pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presi
dente, Srs._Senadores, um País de cre$cimen
to democráfiCo acelerado como o nosso, 
apresenta certas peculiaridades que precisam 
ser analisadas. 

Nos dois extremos da pirâmíde populacio
nal, temos os idosos e os jovens. A política 
governamental sobre estas duas categorias 
democráficascaracteriza-se pela timidez e pe
la dispersão. 

Pretendemos, neste momento, nos debru
çar sobre a atuação das crianças e dos jovens 
brasikiros. 

Conforme projeções feitas pelo IBGE, a 
população brasileira foi estimada em 150 mi· 
lhões d_e pessoas para o corrente ano, das 
quais 12,6% (iSto é, 19 milhões estão na faixa 
etária de O a 4 anos), e 34,6% (isto é, 52 
milhões) estão na faixa etá_tia d_~ O a 14. 

Este enorme contingente infanto-juvenil é 
uma característica comum aos países em via 
de desenvolvimento como o nosso e repre
senta um grande peso social para a população 
economicamente ativa. 

Um contingente democráfico infanta-juve
nil desta dimensão requer enormes investi
mentos sociais, urgentes e permanentes. 

A situação atual das crianças c dos jovens 
brasileiros é realmente preocupante a nrvel 
nacional, particularmente, no Nordt!ste. 

Lamentavelmente, sob todos os aspectos, 
o quadro é negativo. 

- - - -- - - - -

Mortalidade Jnfanto-Juvenil 

Apesar de as estatísticas oficiais registra
rem quedas nas taxas de mortalidade infantil 
nos últimos 50 anos, os dados referentes aos 
anos 80 ainda são preocupantes. 

Em 1986: 
De cada 1.000 crianças nascidas vivas, mor-

reram antes de completar 5 anos de idade: 
Brasil- 82 
Nordeste- 135 
Sudeste- 50 
Norte (Urbano)- 62 
Sul-47 
Centro-Oeste -51 
Nota-se, de imediato, que o Nordeste re

gistrou a taxa mais elevada do Brasil em ter
mos de mortalidade infantil. 

Enquanto isso, o Sul, o Sudeste e o Centro
Oeste apresentaram índices mais próximos 

. aos países desenvolvidos. 
Quando à causa mortis, há também dife

renças regionais. Enquanto no Sul e no Su
deste predominam as insuficiências respira
tórias agudas, no Nordeste, prevalecem os 
óbitos resultantes de infecções intestinais e 
a desnutrição. 

Outro aspecto que chama à nossa atenção 
é a mortalidade dos jovens. 

No que se refere às causas externas da mor
talidade juvenil, isto é- acidentes, envene
namentos, homicídios e suicídios- 51% dos 
mortos são jovens entre 10 e 14 anos em todo 
o Brasil. 

Na faixa etária de 15 a 17 anos, esta m6ita
lidade alcançou 66%. 

Os nossos adolescentes têm Sido, por con
seguinte, o alvo preferido das diversas formas 
de violência. 

Desnutrição 

O problema mais sério das crianças brasi
leiras diz respeito à desnutrição, pois esta 
e a fome acarretam profundas conseqüências 
f)ai-ã a estrutura psicosSOmatica do ser huma
no. Que futuro podemos esperar de uma 
criança gera-da por uma mãe subnutrida e 
criada na pobreza absoluta? -

Em março do corrente ano, o Instituto Na
cional de Alimentalção e NutriÇão (INAN), 
do Ministério da Saúde, publicou uma "Pes
quisa Nacional sobre Saúde e Nutrição", cu
jos -resultados devem preocupar todos os ho· 
mens responsáveis deste País. Os pesquisa
dores constataram que 31% das crianças bra
sileiras, menores de 5 anOs, apresentaram 
desnutrição, sendo que ficou igualmente 
comprovado que 5% das crianças sofrem de 
desnutrição moderada ou grave. 

A nível regional, o Nordeste apresentou-se 
como o campeão de desnutrição com 46,1 %. 
Isto representa mais do dobro da taxa regis
trada niYSudeste (21,7%) . 

É clãro que estes níveis de desnutrição são 
ma}s acentuados nas famíli~ de baixa renda. 

E curioso constatar que a desnutrição das 
críanças nordestinas revelou~se mais acentua
da na zona rural do que nas cidades. 

Nanismo no Nordeste 

Nesta população desnutrida, predomin.o o 
nanismo em 28% das crianças, isto é, baixa 

altura em relaç-ão à idade. Os níveis de nanis
mo encontrados no Nordeste são quase qua· 
tro vezes maiores do que os constatados no 
Sul e no Sudeste, e semelhantes aos existentes 
na Somália, em Uganda, Senegal, Gabão e 
outros países africanos. 

Educação 

No que se refere a educação básica. não 
é muito diferente a situação da criança brasi
liera. 

Não obstante o expressivo crescimento que 
o sistema educacional brasileiro teve nos anos 
70, não consegui~ eliminar o analfabetismo 
infanta- juvenil Verdade é que, end 987, cer
ca de 17% dos jovens, na faixa etária de 10 
a 14 anos, eram analfabetos. No Nordeste, 
esta cifra atingia o patamar de 37%. 

Outro indicador educacional preocupante 
é a produtividade do ensino básico . .Em 1985, 
apenas 18% das crianças matriculadas na pri· 
meira série conseguiram terminar o l'' grau. 
Explicam esta baixa produtividade a evasão 
eScolar e a repetência. sao- probleina~ crôni
cos, de há muito diagnostiwdos pelof. eduqJ.
dores nacionais, que estão exigindo urgente 
solução. 

Mas, como eliminar a repetência, se a 
criança de 1 a 14 anos não passou pelo pré-es
colar? 

Data dos anos 70 o despertar da consciên
cia nacíonal em relação à importância da-edu
cação pré-escolar. A Constituição de _198& 
consa_grou-lhe _o § 2" do art._211, dizendo que 
"Os Municípios atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e pré-escolar." 

Vários fatores, tais como a inserção da mu
lher no mercado de trabalho, o processo de 
urbanização e a difusão de informações sobre 
a importância educacional na primeira infân
cia, contribuíram para a formação da cOnS
ciência atual sobre o pré-escolar. 

Apesar do elevado incremento verificaçdo 
na última década, o acesso da criança pobre 
à pré-escola ainda deixa muito a desejar. No 
Brasil como um todo, em 1987, apenas 32% 
das crianças provenientes de fam!lias com 
menos de um salário mínimo. freqüentavam 
o pré-escolar. No Nordeste. esta frequência 
se elevava para 37~. 

Os uMeninos de Rua" 

Outro aspecto chocante da realidade infan
to juvenil da sociedade brasileira é a presença 
crescente do menor abandonado nas ruas das 
nossas grandes cidad~s. Muito deles ganham 
a vida no mercado informal, pastorando auto
móvel em troco de uma gojeta. 

Outra grande parcela destes "menino_s de 
rua" ingressa no crime, no mundo desumano 
das drogras, sendo vítimas de agentes ines
crupulosos. Recentemente, o jornalista Gil
berto Dimesntein, publicou um livro - A 
guerra dos meninos - no qual ele relata, 
com cores bem vivas, a violência com que 
estes garotos são tratados. 

Conclusão 

Sr. Senadores a eva.'>ão escolar, morta!i
dade infantil, menores abandonados, desnu
trição, analfabetismo, tudo isto é a face in-



2778 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) Maio de 1990 

confundível da violéncia institucional. São as 
marcas ruéis e desumanas do capitalismo sel
vagem que domina a nossa sociedade. 

De que adianta ser o Brasil a 8• economia 
do mundo, se, do ponro de vista social, esta
mos no mesmo patamar das nações mais po
bres do nosso Planeta? 

Esta é a nossa grande contradição: fabrica
mos aviões, navios,- computadores_ e outros 
equipamentos de tecnologia sofisticada que 
nos colocam no rumo do século XXI, mas, 
do ponto de vista social, continuamos no iní
cio do século XIX, quando, em plena revolu
ção industrial, crianças e jovens viviam mar
ginalizaldos, subnutridos, sem escolas, traba
lhando duramente nas fábricas para poderem 
sobreviver. 

O quadro que acabamos de descrever é 
preocupante pelo acúmulo de indicadores ne
gativos que representa. 

Urge, por conseguinte, que, nesta década: 
que se inicia, reformulemos o nosso sistema 
de vida, repartindo de maneira mais equili
brada a riqueza nacionaL 

Certa vez, perguntaram a Napoleão a par
tir de que momento se deveria cuidar da 
criança. Ele, sem tergirversar, respondeu: 20 
anos antes do seu nascimento. Se isto é verda
de, estamos com, no mínimo, 200 anos de 
atraso. 

Investir na criança deve ser a meta priori
tária de todos os governos. O capital humano 
tem, a longo prazo, um efeito multipliCadOr 
incomensurável. As nações desenvolvidas en
tenderam isto no início do seu processo de 
desenvolvimento. 

Jamais seremos uma Nação rica e desen
volvida, se não dermos às nossas criança<; a,s 
condições de vida a que elas têm direito. 

Cuidar das crianças e dos jovens brasileiros 
é o investimento mais importante que deve
mos promover nesta -década que se inicia. 
(Muito bemJ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra' ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PDC-PA. Pro· 
nuncia o seguinte discuros._)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, como Presidente do Gru
po Parlamentar Brasil-Polónia, pronuncio o 
seguinte discurso, em comemoração aos 70 
anos do início das relações diplomáticas entre 
os dois países. 

Tenho observado em todos os meios de 
comunicação, o crescente receio, expresso 
por países latino-americanos, quanto â possí
vel concorrência que a democratização do 
Leste Europeu pode exercer, no tocante à 
captação de recursos externos, num momen
to em que estes se fazem mais escassos e, 
desgraçadamente mais necessários. 

Essa é uma perspectiva que não pode ser 
descartada, quando se tem ciência dos pro· 
gressos voltados para a unificação da Europa, 
já a partir de 1992. Afinal, não teria sentido, 
num universo que -pretende abolir as fron· 
teiras à livre circulaçãO da riqueza. a vizi
nhança com nações extremamente empobre
cidas, após a experiência socialista, e o míni-

mo a ser feito seria garantir-lhes a preferênCia 
na concessão de financiamento externo. 

Não foi outro senão esse o objetivo que 
levou a Comunidade Européia a formar, em 
janeiro deste ano, o Banco Para a Recons
trução e Desenvolvimento do Leste -
BERN, com capital de 12 bilhões de dólares, 
enquanto o Comitê de Controle de Expor
tação de Tecnologias- o COCOM revê suas 
restritivas normas para favorecer e acelerar 
a integração dos novos potenciais conumi
dores à era da modernidade, cedendo-lhes 
o passaporte tecnológico para esse fim. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, tanto o Brasil quanto a maioria dos pafses 
da América Latina não podem alimentar ilu
sões quanto à inevitável preferência das imti· 
tuições fmanceiras internaCionais pelas na
ções do Leste Europeu. Estas, como nós, tém 
pela frente uma enorme conta a pagar, cus
teando ilusórios anos de prosperidade, que 
lhes custaram pesadO endividaffiento externo 

-e forte- dependência tecnológica, mas têm 
também a seu favor um aspecto indiscutível: 
alto nível de educação e notável disciplina. 

Com qualificações dessa ordem, fica real
mente difícil CÇ)mpetir com o Leste Europeu. 
O caso brasileiro tipifica bem as desvantagens 
latino-americanas: em situação de moratória 
técnica, só poderá resgatar sua credibilidade 
e atrair novos investimentos quando sanear, 
de fato, sua economia. Sem atender a essa 
p·ermlSS1f básiCa, o debate sobre a primazia 
do Leste Europeu na obtenção de recursos 
dos bancos internacionais não apenas soa pre
matura, mas também estéril e descabido. 

Ante essa invitabilidade, sobra-nos um ca
minho muito mais atraente, que deixa ao lar
go possíveis rivalidades e atinge o âmago da 
questão: a união ·dos países em desenvolvi· 
men~o, seja da America Latina, da Europa, 
da Asia ou da África, para compor não o 
clube dos miseráveis, mas para constituir um 
bloc_o que se fortaleça a partir da interação 
de suas economias e a prevalência dos perma· 
nentes interesses nacionaís de cada um. 

Observo essas questões na condição de 
Presidente do Grupo Inte:rparlamentar Bra
sil/Polónia, constituído em agosto do ano pas
sado com a finalidade de fortalecer e desdo· 
brar os laços_ que unem as duas nações há 
precisamente 70 anos, pois foram estabele· 
cidos em 27 de maio de 1920. 

ComO Presidente do Grupo Interparla
mentar Brasil/Polónia, não excluo o exame 
dos problemas e as perspectivas que se abrem 
aos países que vivem a mesma circustância, 
encaixadas ou não no mesmo espaço físico, 
pois é justamente a partir da generalização 
que se pode delinear as possibilidades de inte
ração económica, dC_ modo mais racional e 
eficiente, coerente com uma realidade que 
não oferece muitas alternativas. 

Entre esses países, há os que possuem pe
tróleo e podem trocar por cereais, máquinas, 
ferramentas ou serviços, os que fabriCam má
quinas-ferramentas e carecem de minerais ou 
fios texreis, e assim sucessivamente, sem des
cartar o intercâmbio tecnológico de que mui
to dispõem, numa rota de mão dupla que 

privile-gie uma ordem comercial a nfVel inter
nacional mais justa e compatível com as cir
cunstâncias de cada um e de todos ao mesmo 
tempo. 
· É por esse caminho que o Brasil e a Polónia 

vém procurando entender-se, respaldados 
pela complementariedade de suas economias 
e pela amizade entre seus povos, cuja predo· 
minância católica torna essa aproximação 
mais fraterna e mais viável, dando um exem
plo concreto de çomo, quando há decisão 
política e afinidade económica, é possível ir 
muito além de meras relações comerciais-, pa· 
ra proveito mútuo. 

Nesse relacionamento, anima-nos a gran
deza com que a Polónia, ao longo de sua 

_ conturbada história, tem reagido âs maiores 
adversidades. Para um país que já tinha sua 
geografia delimitada no Continente Europeu 
há bem mais de mil anos~ constitui-se no 
exemplo marcante de coragem e resistência 
de como é possível reagir às adversidades sem 
perder a esperança de um futuro melhor. 

Vítima de constantes tentativas de domina
ção, só após a Segunda Guerra Mundial, e 
de um paciente trabalho de convencimento, 
é que a Polónia recuperou a feição original 
que tinha ao tempo de Rei Mieszko I e de 
Boleslau, o Bravo. Sua saga era de tal dimen
são que levou o filósofo francês Jean-Jacques 
Rousseau a proclamar, dois séculos atrás: 
"Poloneses! Se não for possível evi_tar que 
vossos vizinhos devorem vossa nação, pelo 
menos fazei com que eles não possam dige
ri-la". 

Assim aconteceu mas a um sangrento pre· 
ço. O recente ato de contriçã.o feito pela 
União Soviética, admitindo o assassinato de 
mais de 15 mil oficiais poloneses na floresta 
da Katyn, em 1940, é uma dramática evidê.l).· 
cia da extensão do sacrifício imposto a um 
povo que, ao longo de sua atribulada história, 
sempre optou pela paz como o melhor ~:efe
rencial de convivência, envolvido na busca 
de seu próprio destino. 

A Polónia, que foi pioneira na busca de 
um modelo de governo mais justo e coerente 
com as aspirações de seu povo, também saiu 
na frente para derrubar a infalibilidade do 
regime comunista, pois, muito antes que a 
Hungria aderisse à democracia, vinha de uma 
resistência subterrânea em que a Igreja Cató· 
lica desempenhou um papel fundamental na 
difusão e fortalecimento do movimento, que 
culminou com a reação dos operários, princi
palmente aqueles reunidos em tomo do Soli
dariedade, que levantaram uma bandeira de 
luta saudada, louvada e acompanhada pelo 
mundo todo. 

O apelo do "Solidarnosc", associado às po
líticas reformistas de Mikhail Gobarchev, de
saguou na "perestroika", que rompia 73 anos 
de história e abria as portas da cortina-de
ferro ao mundo ocidental. 

A Potônia que, como 'o Brasil, já tinha 
viVido seu ''milagre económico", à custa do 
financiamento estrangeiro, chegou a registrar 
uma taxa de crescimento de 5,9% (cinco, vír
gula nove por cento), só superada pelo Japão 
e Romênia, e viu seu PIB crescer 7% (sete 
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p.or cento) entre 1970 e 1978 e até entrou 
para o exclusivo time dos 10 (dez) países mais 
ricos do mundo. 

A democratização da Polônia ocorre- n-um 
momento econOmico particularizado difícil, 
e o Governo polonês recorreu, inclusive, à 
assessoria do economista norte-americano 
Jeffrey Sachs o mesmo que, anos antes, aju
dou a salvar a Bolívia da hiperinflação. 

A proposta, modelada no clássico recei
tuário do Fundo Monetário Internacional, in
cluiu substancioso aumento de preços de bens 
básicOs cOmo carvão, eletricidade, combus
tível, pão e carne, o fechamento de empresas 
estatais ineficientes, a redução dos subsídios, 
a desvalorização da rrioeda e o equihõrio or
çamentário, a exmeplo do que, ressalvadas 
as peculiaridades nacionais, se faz presente· 
mente no Brasil. 

Certamente, este é o momento para que 
o Brasil e a Polónia e demais países que __ expe· 
rimentam dificuldades semelhantes, refor· 
cem seus laços comerciais, c9mo um passo 
importante no sentido de_construir uma nova 
ordem económica mais justa. Trata-Se de 
uma boa oportunidade para nações que, des
de 1969, usufruem, com a atribuição mútua 
da Cláusula de Nação mais Favorecida, de 
meios legais para revitalizar seu programa 
de trocas, em bases condizentes corn suas ne· 
cessidades e possibilidades. O relacionameo· 
to entre o Brasil e a Polónia vem-se amplian· 
do desde o fim da Segunda Guerra Mundial, 
primeiro com a criação da Comissão Mista 
Brasil/Polônia, em 1952,e o acordo comerciei! 
entre empresários de ambas as nações, espe· 
cializados em comércio exterior, com a finãli
dade de selecionar oportunidades ainda não 
exploradas ou pouco dimensionadas, como 
a montagem de microscópíos polonenes na 
Brasil, ou as negociações intergovcrnamep· 
tais que propiciam fornecimentos estáveis e 
aproveitamento oscilatório de navios. 

Ttãdicionalmente, o Brasil tem abastecido 
a Polônia com café em grão e solúvel, minério 
de ferro, sementes de soja, sisai, fibras, fios 
e tecidos crus de algodão, minério de manga· 
nês, magnesita, cristal de rocha, óleo, suco 
de frutas, sapatos, vestuário de couro e até 
cosméticos, muito embora _a predominância 
fi9ue mesmo com os produtos básicos, numa 
fau:a da ordem de 77%. 

A contrapartida polonesa é expressa por 
carvão de coque, navios de carga, motores 
de navios, ferramentas, máquinas-ferramen· 
tas, relamentos, produtos químicos e mine~ 
rais, como a hulha em estado bruto e o enxo
fre a graneL Vale _lembrar que a Polônia for· 
neceu-nos mais de 800 toneladas de trilhos 
às ferrovias brasileiras, concorrendo para o 
fortalecimento de uma modalidade de trans
porte que, entre nós, ainda não adquiriU a 
merecida importância. 

Embora o Brasil tenha chegado a consti
tuir~se no 10~ parceiro da Polónia, em impor
tações, e o 20" em exportações, e as transa
ções entre ambos tenham alcançado, em 
1979, 600 milhões de dólares, o intercâmbio 
pode ir bem além, dentro daquela perspectiva 
a que me referi, de privilegiar o comércio 

entre nações em desenvolvimento, inclusivé 
com transferências de now-bow, como opção 
para minimizar o duro impacto imposto pelos 
pafses desenvolvidos. 

Nos últimos anos, o relacionamento co
mercial Brasil/Polónia assumiu contornos 
mais reais e progressivos: em 1989, perfez 
318 milhões de_dólares, situando-se num pa.· 
tamarsatisfatório, m-as aquém do rendimento 
que pode proporcionar, a partir de uma crite
riOsa avãliação de ambas as partes, e do efe· 
tivo interesse em atingir metas mais ambicio
sas, particularmente agora que o Basil flexi· 
biliza 9 ingresso das expor_tações em seu terri
tório. 

Essas observações e recomendações, Sr. 
Presidente e Sr_s. Senadores, ocorrem nurn 
momento muito especial da vida dos brasi
leiros e poloneses, momento de grandes atri
bulações - reconheço -, mas também de 
renovação, que hos permite supor que o futu· 
ro, se houver persistência e determinação, 
poàfirá ser mais generoso para todos corres· 
ponder aos anseios mais elementares da cida· 
dania. 

A consciência de que é preciso mudar é 
indispensável. Foi essa convicção, com certe
za, a chave da grande transformaçáo que se 
operouna Polônia, a partir-de uma exposição 
feita efu 1980, na Galeria Nacional de Crecó· 
via, Sobre "0 Povo Polonês" - Um Auto· 
Retrato". 

Finalizando, são estas as palavras que pro· 
nuncio-no Senado para atestar o nosso apre
ço, 6 reconhecimento da necessidade de um 
entrosamento Cada vez maior entre o Brasil 
e a 1'0fóiD3;qU.e nada mais é do que o Tratado 
de 27 de maio de 1920, que marcou o relacjo
namento entre os dois países. (Muito bem! 
~-~-~<l:S.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Wil
sotf Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB- MS. 
Pronuncia o seguinte discurs'o. Sem revisão 
do orador.)- O filósofo inglês Bertrand Rus
sell, há algumas décadas, declarou que: "sob 
qualquer sistema económico, haverá certo 
grau de estupidez e certo grau de amor pelo 
poder, cada um dos quais entravará a criação 
de um perfeito.sistema educacional''. Lamen· 
to dizer que para nosso Pa(s essa declaração 
deveria ser mais incisiva se fosse se referen· 
ciar a nossa realidade educacional. 

A crise do sistemã educacional, estampada 
de forma sensacionalistã ou não pela grande 
imprensa, notadamente a televisiva, nem é 
fruto de momento, nem reponsabilidade de 
um homem, tampouco característica brasi
leira. Mas, de modo geral, o Brasil, que histo~ 
ricamente em quase nada priorizou a educa
ção, jamais saiu efetivãmente de um estad(l 
crónico de crise educacional. 

Em 1965, o ilustre Deputado e emérito pro
fessor Florestan Fernandes, ao iniciar um ar
tigo para a Revista Brasiliense, declarou, en
faticamente,- que a universidade enfrentava, 
naquele momento," a pior crise com que já 
se defrontou durante a sua curta formação 

no Brasil". Caso fosse iniciar outro artigo 
hoje, 25 anos depois, muito provavelmente 
faria a mesma afirmação, pois não estaria· 
cometendo nenhum equívoco, tampouco se
ria anacrónico. 

O ponto mais elevado de nossa pirâmide 
educacional, a universidade, é colocada por 
importantes autorídades como entrave ou 
mesmo elemento antinómico ao desenvolvi
mento da educação básica no Brasil. 

Corroborando o pensamento que tem se 
moldado como dominante em certos escalões 
técnico-burocráticos, o atual Governo ao cul
par os funcíonários públicos pelo déficit ope
racional do Tesouro, ao denunciar os médicos 
como agentes ativos da doença do sistema 
hospitalar e assistencial, porpõe, seguindo 
uma· lógica perversa e burocrática, o início 
de uma reforma universitária profunda no 
Brasil através do corte de 30% no pessoal 
(professores e funcionários) das universida# 
des. 

Mais grave ainda, inicia essa reforma antes 
de discutir com a sociedade e mesmo com 
o Parlamento, que agora se encontra debru
çado na formulação de uma Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. 

Muito antes de pensar em diagnosticar os 
problemas e observar experíéncias que estão 
se processando nos mais diferentes países e 
mesmo importantes ensaios iniciados em nos
sa Pátria, vem o atual Governo propor esse 
corte no pessoal das universidades, apresen· 
tando isto como uma fórmula mágica, deri· 
vada de um número sem qualquer fundamen
to, capaz de reduzir despesas e ociosidades. 

Quando o atual Governo, em campanha 
eleitoral, prometia a realiZação de uma pro
funda reforma administrativa, se imaginava 
que iria ter, no mínimo, o bom s-enso de 
iniciá-la a partir de um profundo estudo da 
máquina govenamental e aplicando meios 
modernos e consagrados de motivação fun· 
cional. Pensava-se que o Governo íria dar 
atenção aos problemas salariais do funciona
lismo, melhorar os serviços e as condições 
de trabalho dos servidores públicos. O que 
se vê hoje é o contrárío diSto. Estabelecem-se 
o terror, a delação, a demissão em massa, 
como eixos de uma pretensa reforma admi· 
nistrativa. Política perigosa e perversa, que 
poderá causar mais danos à Nação que o em~ 
preguismo de outros. 

Uma reforma administrativa séria, condu
zida com elevado espírito público, antes de 
promover imediatamente reduções de gastos, 
deveria implicar em aumento dos mesmos, 
provocados pelos estudos, t,reinamentos, ava~ 
Iiações e testes necessários[!~ implementação 
de urn plano socialmente jUsto administrati
vamente eficaz. 

Dias atrás, por exemplo, o Sr. Secretário 
de Administração declarou, depois de uma 
reunião com o Presidente da República, que 
caso não se fizessem cortes nos salários dos 
servidores, por eles colocados em disponibi· 
!idade, o Governo haveria de reduzir substan
cialmente ou mesmo paralisar os investimen
tos sociais. Ora, um rápido exame das contas 
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nacionais nos icdica avaliaçRo completamen
te oposta. 

Em 1989, de um total de receitas na ordem 
de cento e trinta e cinco Bilhões, trezentos 
e oitenta e quatro milhões dé cruzados novos, 
foram gastos com pessoal setenta e seis bi
lhões, seiscentos e oitenta e oito milhões de 
cruzados novos. Isto é, foram gastos 56,64% 
das receitas em despesas com pessoal, um 
número ainda muito inferior àquele que os 
ConstituínteS fixaram como teta máximo de 
gastos com pes!'.oal, 65% conforme o art. 39 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias. 

Em 1990, o Orçamento da União prevê 
um montante ainda inferior. De um trilhão, 
cento e vinte e cinco bilhões, seiscentos e 
oitenta milhões de cruzeiros de receita está 
alocado para gastos com pessoal o montante 
de duzentÇ)s e dezoito milhões de cruzeiros, 
representando, neste ano, 19,4% da Receita. 
Será que está, realmente, nesta rubrica o pro~ 
blema do déficit'l Não, isto ocorre, porque, 
em 1989, foram transferidos para pagamento 
da dívida e para os subsídios e incentivos um 
moritante aproximado"qe qu::ltrocen.tos e vin
te e seis bilhões de cruzados novos, recursos 
estes suficientes para o pagamento de pessoal 
ativo e inativo cinco vezes e meia maior que 
o _quadro existente, O mesmo problema apa
rece, novamente, na rubrica Serviço da Dívi
da do Orçamento da União de 1990, que pre
vê a transferência de duaS~ vezes a Receita, 
provocando um déficit de um trilhão, nove
centos _e dezesseis bilhões e trezentos e oíto_ 
milhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, há algo errado na avaliação 
governamental e quem pagará por esse erro 
será toda a sociedade. 

Retomemos, agora, a questão educacional. 
Há muito se sabe que nossas universidades 

enfrentam problemas muito graves. Proble
mas que não estão somente na deso-rdenada 
relação receita/despesa. O modelo universi
tário brasileiro não responde adequadamente 
às necessidades de nossa sociedade. Também 
já não se adequa ao próprio perfil de nossas 
instituições de ensino superior, tampouco ao 
momento histórico de rápidas e profundas 
transformaçõ_es das tecnologias, do saber, das 
relações políticas entre países, do conheci
mento que se tem do homem e do universo. 

Muito mais sábio, e até sensato, seria ini
ciar uma profunda reforma em nosso sistema 
educacional, superior, médio e básico, reco
nhecendo o horizonte da atividade basilar da 
formação do cidadão e da nacionalidade. 

Certamente maís razoável, antes de sedes
cortinarem as certezas ab:.olutas dos núme
ros, tivesse o governante a humildade da dú
vida, buscando de maneira participativa um 
nov_o modelo ou conjunto de formas de con
dução da educação nacional. 
· O constitUíilfé, não desejando criar uma 
camisa de força para as universidades, deu
lhes um voto d~ confiança. Destacou na letra 
da Carta Magna a Autonomia Universitária 
(art. 207), buscada em nossa América Latina 
desde a rebelião dos estudantes argentinos 
em 1918. Isso, ao contrário de incentivar a 

formação de entidades autárquicas, separa
das da sociedade e sem responder aos anseios 
da nacionalidade, veio como forma de prese r. 
var espaços de liberdade para que o saber, 
superando o corporativismo, busque os novos 
caminhos que nossa Pátria tanto necessita. 
Caminhos que nos levem a uma maior inde
pendência nos campos dentfficos e tecnoló
gicos, que _nos apontem meios e formas inova~ 
doras de veucermos o analfabetismo e a incul
tura. 

Desejar agora realizar um corte de 30% 
no pesso-al das universidades, partindo de 
conclusões apressadas e simplórias, derivadas 
do conhecimento da relação aritmética entre 
professores e alunos, ou entre funcionários 
e alunos, é promover, de forma burocrática 
e ignorante, o início de uma for(e,intervenção 
em nossas instituições de ensino Superior. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. WILSON ~MARTINS - Perfeita· 
'mente, no~re Senador Jutahy M3.galhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Com a serie
dade e a competência que todos lhe reconhe
cemos, V. Ex• está fazendo uma análise muito 
profunda das medi®s que o Governo está 
pretendendo tomàr na área do funcionalismo 
público. Qual é a idéia, qual é o princípio 
do Goverilo? Diminuir as despesas em 30%. 
Daí cortar, demitir 30% do funcionalismo. 
Veja V. Ex' quais são os critérios e quais 
são os estudos feitos para saber como fazer 
esses cortes e onde fazê-los? Porque temos 
af o exemplo de uin superintendente da Rede 
Ferroviária, que se demitiu por não estar dis
posto a fazer os cortes solicitados pelo Gover
no. Agora não é simplesmente não fazer para 
ser simpático, porque ele já estava realizando 
alglllls cortes, enxugando a máquina adminis
trativa-de alguma maneira, e com propostas 
que representavam uma economia para a 
União superior à corte linear de 30% do fun· 
cionalismo da Rede Ferroviária. Então, aí 
é que está o princCpio. Se a questa.o é evitar, 
diminuir as _despesas do funcionalismo, deve· 
ria haver um planejamento setorial, para sa
ber, então, como fazer essa diminuição de 
despesas e saber se era necessário, ou não, 
o sacrifíciõ de 360 mif p,3.is de família. Pior 
do qu~ isso~ por mera questão ~e m8rketing 
político, fica o Presídente anunciando, nacio
nalmente, que só vai demitir os ociosds, 
quando sabemos que isso é apenas para im· 
pressionar a opinião pública _e jogar contra 
muitos desses funcionáriOs que serão demi· 
tidos- essa carapuça da ociosidade, quando, 
na realidade, não são ociosos. Todos os ocio
sos serem demitidos, tudo bem, não se vá 
jogar a carapuça sobre aqueles que trabalham 
~ c]ue serão demitidos por falta de um plane
jamento, por falta de um'estudo prévio para 
atende;r a essas' necessidades da União, que 
recOnheço, de_,diminuição das despesas_ da 
inisriativa.-

OSR. WILSONI\-IARTINS- Nobre Sena· 
dor Jutahy Magalhães, repisa V. EX"' o argu
mento em que insisto nesta hora: Ambos que· 

remos, como quer o_Senado,_como quer este 
Congresso, 'Critérios para esse afastamento 
de f1.1ncionários, para esse afastainento de 
professores. é debalde a nossa grita, poís que 
no Governo não há critério, há descritério. 

Continuo Sr.-PreSidente. 
E, mais que isto, é encetar uma reforma 

universitária partindo de superficiais propo
sições_administrativas. 

Ainda mais, são formulações típicas de 
quem não conhece_ de fato o sistema univer· 
sltáriO brasileirO~ - . 

Nossos professores, além de docentes, são 
pesQuisadores, cumprem funções administra
tivas e desenvolvem projetas de extensão uni· 
versitária. As estatísticas divulgadas pelo Go
verno não mostram isso. Em outros pafses 
aqueles que aparecem como profe!'sores, pa· 
ra a comparação de quantitativos de docente~ 
em relação aos alunos, não seomente docen
tes. Naquelas estatísticas, como as dos Esta
dos Unidos, não aparecem aqueles que exer' 
cem atividades administrativas, de chefia da 
instituição, nem mesmo os que se-encontram 
exclusivamente no quadro de pesquisadores. 

Mas ainda, o Governo cita a existência de 
"um número muito elevado de funcionários 
em relação ao dos alunos. Esquece, no entan
tO, que vivemos em uma sociedade pauperi
zada, com crescentes índices de marginali· 
dade. As universidades são obrigadas a con
tratar pequenos exércitos de vigilância para 
tesguardar seu património. E não é só isso, 
'imaginem V. Ex16

, o perigo a que estaríamos 
'expostos se materiais de alta periculosidade, 
como aqueles manipulados nos laboratórios 
de química e física, estivessem sem proteção. 
Quantos desastres como o de Goiãnia com 
o césio 137 não poderiam estar ocorrendo? 

Muitos exemplos mais poderiam ser dados-, 
mas uma coisa só basta, é importante que 
as informações que o Governo e a imprensa
divulgam à Nação contenham um mínimo de 
seriedade e coerência com a realidade. Trans
mitir informações falsas também deveria ser 
crime. Menciono, só para concluir o sentido 
desses exemplos, o instrutivo debate ocorrido 
nesta Casa no último dia 4 de maio, quando 
os ilustres Senadores J arbas Passarinho, Juta
hy Magalhães e Jo~o Lobo, mostraram que 
uma série de informações comparativas entre 
os Parl.mentos brasileiro e norte-americano, 
que húJc! são tidas como verdadeiras, dada 
a constância e recorrência de sua divulgação, 
em realidade, não passam sequer perto da 
verdade. Mostravam os nobres Senadores 
que esse comportamento comprometia a con
solidação democrática, atacando um de seus 
pilares mais importantes: a instituição parla
mentar. Da mesma forma, a divulgação de_ 
informações falsas sobre nossas universida
des também compromete, seriamente, esse 
património tão fundamental, o sistema de en-
sino universitáriO. -- · -

E por isSo creio ser necessário reafirinar: 
n,osso e!lsino merece e pede maior respeito r 

Uma reforma profUnda e necessária no sis
tema universitário nacional deve principiar 
por uma intensa discussão dos objetivos, fun-
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damentos, meios e al.cances de noS!>a univer
sidade. 

Primeiro, elevemos responder, com objeü
vidade e sabedoria: para que serve c para 
que veio a universidade? Está era servindo 
aos propósitos da Nação? Quais são as tarefas 
que deverá cumprir para colaborar efetiva
mente com o desenvolvimento da cidadania, 
dos saberes, das artes e das tecnologias? Em 
que sentido e sob qual estrutura deverá a 
universidade caminhar? 

Questões que se encontram muito distantes 
do método governamental atlotado. Seria a 
Secretaria de Administração o melhor fórum 
para resolver-se como principiar a reforma 
universitária? 

Sr. Presidente, ensina a_ciéncia que a sim
ples existência da pergunta já aponta o nasci
mento da respo5ta. 

Não irei me arvorar da autoridade nem 
do conhecimento para apresentar respostas 
finalísticas, chamo, porém, a atenção dessa 
Gttsa para o grave erro que poderemos estar 
cometendo, com as gerações futuras desta 
Nação, se deixarmOS que o mOtivo adminis
trativo guie o saber, que o buroc-rata, bem-in
tencionado ou não, seja o algoz da consciên
cia nacional. 

Essa mentalidade pequena quase destruiu 
a Fundação 0::-waldo Cruz na ditadura var
guista, da mesma forma que ameaça destruir 
agora, de vez por todas, as esperanças de 
construção de um verdadeiro sistema público 
e universal de ensino. 

Se a administração pública não consegue 
gerir c-onjuntamente realidades tão críticas 
quanto o ensino básico e mé-dio. por um lado, 
e as universidades, por outro lado, talvez fos
se tempo de começar o debate nacional sobre 
<.t reforma universitária, transferindo a gestão 
universitária pública para um organüano mais 
afeito a essa realidade, quer criando-se uma 
Secretaria Especial do Ensino Superior ligada 
a Presidência da República, quer vinculando 
o Ensino Superior ao Programa Científico 
e Tecnológico, que pretende ser criado na 
Secretaria de Ciência e Tecnología. 

Mas isto não basta. Não proponho a sim
ples abertura de um debate ascético, não, 
a realidade nacional impõe responsabilidades 
e projetas. 

A universidadt! dev-e ser chamada a cum
prir seu papel, tanto no encontro de soluções 
para: -os seus p-róprios problemas de alocação 
eficiente de recursos e orgariizaçáo de um 
programa adequado de formação de profis· 
sion-ais, quanto na apresentação de propt)Stas 
efetivas para a mobilização nacional contra 
o analfabetismo, para a capacitaçâo massiva 
de cidadãos nos mais diversos campos c ativi
dades, com uso de tecnologias adaptadas ou 
metodologias apropriadas a programas de 
baixo custo, como a educação à distância, 
escolas comunitáiias, ou Outras que vierem 
a ser descortinadas. 

Muito. mais vantajoso à Nação~ se há real
mente um número elevado de professores e 
funcionários nas universidades, será a aloca
ção desse pessoal em programas e projetas 
de cunho social e sua mobilização em um 

programa articulado de desenvolvimento tec
nológico. Dessa forma, não estaremos per
dendo anos e anos investidos na formação 
de professores e técnicõS do mais elevado 
gabarito. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. WILSON MARTINS - Ouço V. 
Ex• com prazer. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Com a autori
dade polftica_e moral, características maiores 
da sua personalidade, um dos grandes líderes 
que o Estado do Mato Grosso já mandou 
para esta Casa, analisa V. Ex•, melhor dizen
do, disseca as incongruências de um Governo 
que, sem nenhum critério lógico, a não ser 
em busca de um percentual que poderia ser 
20%, 30%,40% -não sei onde foram buscar 
esses 20% -,está a atingir milhares e milha
res de funcionários públicos de todas as cate
gorias, Essa perseguição se torna mais dramá
tica quando atinge setores imprescindíveis à 
tranqüilidade da sociedade brasileira. Há 
poucos "dias, assistimos a um· espetáculo de· 
primente de greves na Rede Ferroviária Fe
deral, em vários Estados do Brasil. O fundo· 
nalismo da Petrobrás conquistou emprego 
através de concurso público realizado no iní
cio de 1989. Trinta e quatro mil candidatos 
se habilitaram e seiscentos e poucos foram 
aprovados; dentre estes, vários tinham em· 
pregos efetivos em outras repartições. Deixa· 
ramos seus e_mpregos e, agora, foram demiti· 
dos. Não há nenhum critério. Ninguém se 
dá ao trabalho de analisar o porquê daquela 
demissão, de analisar a capacidade daquele 
funcionário. V. Ex~ enfatiza, com muita p!O
priedade, as implicações desse corte na vida 
universitária brasileira, ou seja, na vida edu
caciOnal como um tOdo. Congratulo-me com 
V, Ex• por essa denúncia, por essa crítica 
corajosa que faz. Repito: V. Er., que é indu
bitavelmente um dos maiores líderes do Bra· 
si! central,- tem autoridad~ para fazer essa 
crífic_a.~ foi um grande Governador de Esta
do -, para mostrar a este Governo que está 
tonto, que s6 está vivendo em busca de publi· 
cidade_, ou apoiado apenas em dados de pes· 
quisas de opinião pública; este Governo que 
está massacrando a sociedade brasileira, em 
mais um sentimento de -solidariedade e um 
prot_esto que, naturalmente, terá eco, pela 
autoridade política que V. Ex• possui, e taro· 
bém para mostrar ao Brasil o desgoverno que 
estamos atravessando. Meus parabéns, Sena
dor Wilson Martins. 

O SR. WlLSON.MARTINS- Meu preza
do colega, Senador Divaldo Suruagy, V. Ex" 
também foi Governador e conhece, dentro 
da realidade do s_e_!!_.EM:;:~.do, dentro da reali
dª'de brasileira, o- qu,e se discute neste mo
mento no Senado Federal. 

O aparte de V. Ex'' ~stá repleto de autori· 
dade, pOis V. ExJ é um dos grandes conhece· 
dores deste tema: o ensino no Brasil. 

Muito obrigado pelo aparte. 
Sr. Presidente, devemos aproveitar o mo

mento para vencer o dilema orçamentário 

que faz as mentes apressadas colocarem a 
universidade contra o ensino bâsico. O co~ 
nhecimento que as universidades manipulam 
deve ser colocado em favor da universaliza
ção e democratização do saber. 

Professores leigos ou não capacitados de~ 
vem merecer atenção privilegiada dos centros 
u_niversitários dedicados ao aperfeiçoamento 
da ciência pedagógica. Métodos massivos e 
de .baixo custo, mas com elevado envolvi· 
menta social, devem ser buscados para o 
cumprimento da meta de erradicação do anal
fabetismo. 

A uriíversidade pode e deve colaborar nes
se esforço social. 

Um gov-erno que se pretenda sério e mo
derno não pode prescindir dessa colaboração. 
E se dela necessitar, não deve iniciar sua ges· 
tão se contrapondo às universidades. A Cons
tituição Federal reza, em seu art. 205, que 
"A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da familia, será promovida e incenti
vada com a colaboração da sociedade, visan
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
-qualificação para o trabalho", já o inciso I 
do art. 208, estabelece que o dever do Estado 
com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: ··ensino fundaffiental, obrigató- -
rio e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria". 

Observe, Sr. Presidente, segundo as esta· 
tísticas oficiais referentes ao ano de 1980, que 
33% de nossas crianças em idade escolar esta
vam fora de nossas escolas. De lá para cá 
esse número pode até ter crescido. Também 
segundo os indicadores oficiais, a taxa de 
analfabetismo encontra-se em 26% da popu
lação, representando aproximadamente 20 
milhões de cidadãos. 

Outro indicador para o qual chamo a aten
ção dos Senhores é a evasão escolar. Segundo 
o Ministério da Educação, na média nacional, 
de cada 1.000 alunos matriculados na 1~ série 
do 1 ,. grau somente 183 ·chegam à s~ série. 
Há Estados em que nem 60 estudantes conse
guem concluir os estudos iniciados nurpa tur· 
ma de mil. Eis o verdadeiro "vestibular", 
a barreira maior está Jogo nos primeiros anos 
da vida escolar. 

Diante dessa realidade, será que ainda 
existe alguém que diga que nossas univer
sidades não podem colaborar para com o es· 
forço naciOnal que deve iniciar urgentemente 
em favor da melhoria de nossa educação? 

Srs. Senadores. a gravidade do momento 
nào permite a desmobilização de quadros tão 
valiosos, ao contrário, um projeto que se pre
tende modetnizante tem a obrigação de con
vocar a universidade a produzir mais, a am
pliar seus espaços de formação e criação. 

No Brasil, o ano letivo rt:duz-se a 180 dias. 
O chamado à universidade para colaborar na 
construção da Nação pode implicar na melhor 
utilização da capacidade dos estudantes, pro
fessores e funcionários em tempo ainda 
maior. 

A ampliação das ofertas de vagas pode exi
gir, como já o propôs o ilustre Senador Mário 
Covas, quando em campanha presidencial, 
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a incorporação dos estudantes na'f.ida admi
nistrativa da universidade-. Estagiando ou 
prestando serviços nas bibliotecas, na admi
nistração dos Departamentos e Faculdades 
ou em outros setores técnicos e administra
tivos da instituição universitária, estarão, os 
estudantes, devolvendo à sociedade um pou
co do que esta investe em sua formação. 

Não se quer, com isto, transformar o ensi
no público e gratuito, conquista secular da 
democracia, em ensino pago, mercantilizado, 
mas sim ampliar a capacidade administrativa 
e técnica das universidades, utilizando uma 
força de trabalho de elevada competência e 
capacidade, ao mesmo tempo em que os estu
dantes, civicamente, contribuem com a socie
dade melhorando e participando da adminis
tração de sua própria instituição. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. WILSON MARTINS - Ouço com 
prazer o nobre Colega. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Wilson 
Martins, estamos todos ouvindo o pronuncia
mento importante que V. E~ está fazendo, 
nesta tarde, no plenário do Senado Federal. 
Com a experiência que V. Ex~ tem na vida 
pública, desde Governador do seu Estado, 
Senador, Deputado Federal, está nos trazen
do um assunto da maior r'elevância, que é 
o investimento na nossa mocidade, na educa
ção. A base do desenvolvimento do País é 
a educação. Apenas discordo de V. Ex~ num 
ponto: o enxugamento das universidades. É 
preciso que haja critérios para que isso ocor

·ra. Na última entrevistado Senhor Presidente 
da República, Sua Excelência chamou a aten
ção para que isso fosse executado com com
petência, responsabilidade no trabalho. Isso 
tem de ser feito e rapidamente. Darei um 
exemplo típico do que está acontecendo nas 
nossas universidades, acredito que não em 
todas: recebi um telex do Reitor da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo 
apelo, no qual afirmava que não tinha condi
ções de reduzir o pessoal. Temos aqui dados 
irrefutáveis disso. A Sorbonne, que é a uni
versidade estatal francesa que todos nós co
nhecemos, tem SOO funcionários e professo
res para 22 mil alunos - significa 1 funcio
nário para27 alunos. A Universidade Federal 
do Rio de Janeiro tem 7.594 funcionários pa~ 
ra 34.260 alunos - significa 1 funcionário 
para 4 alunos; issq não pode acontecer! O 
que está acontecendo, Senador, é que o Go
verno não está pagando bem aos professores; 
o Governo não está pagando bem aos funcio
. Então, professores e funcionários ganham 
mal, ensinam mal, educam mal. Temos que 
buscar uma solução, e esta solução é- um cor
te, mas um corte, que V. Ex• está alertando 
muito bem, como alertou o Senador Jutahy 
Magalhães, com cuidado; o corte da malan
dragem, aqueles que estão na Universidade 
para agitar, não para trabalhar, estes têm que 
ser cortados_._ .é por aí que .sou favorável a 
esses cortes para melhorar o ensino, porque 
o que há de mais importante é que-o Governo 
deve investir mais na educação do povo brasi
leiro. 

O SR. WILSON MARTINS ~ Meu nobre 
Colega. V. Ex• demonstra, no aparte com 
que me honrou, conhecimento do assunto 
que é trazido, agora, a debate no Senado. 
Mas V. Ex• se coloca em defesa do Governo 
central sem que realmente possa fazer com 
que essa defesa sobrepuje os argumentos que 
lemos para censurar o procedimento da admi· 
nistração pública federal. Os argumentos de 
V. Ex• são os mesmos do Senhor Presidente 
da República, e são justamente aqueles que 
nos ferem; são justamente os argumentof't do 
Senhor Presidente da República que fazem 
com que estejamos aqui, neste instante, ver
gastando o que Sua Excelência pretende fazer 
no ensino-e, sobretudo neste instante, as de
missões que pretende levar a efeito nas uni
versidades brasileiras. Com isto poderemos, 
num prazo Curtíssimo e sem elevação dos gas· 
tos, ampliar as vagas, instituir os cursos no· 
turnos, que devem ser prioridades no mo
mento, e melhorar o atendimento à socie
dade. Isto sem falar na redução do peso e 
da prepotência burocrática, pn!Sente ent qua· 
se todo o tipo de organização complexa.. 

O desenvolvimento de projetas sociais 
aplicados na região onde está instalãda"ã uni· 
versidade, pode ser importante elemento de 
formação dos alunos, os quais, junto com 
seus professores, estariam conhecendo mais 
de perto a Verdadeira realidade social de nos· 
so povo e convivendo com os problemas es· 
senciais de nossa gente. 

Poderiam, os estudantes, viver de perto 
o processo de alfabetização, construção de 
moradias populares. saneamento básico, re· 
forma agrária, formação dos professores lei
gos etc. 

O Brasil precisa de suas universidades pú· 
blicas, não deixamos que o voluntarismo e 
a inexperiência as destruam. 

Os reitores da Universidades Públicas, reu
nidos no Conselho de Reitores, decidiram 
r\ão levar adiante a determinação governa· 
mental, ao contrário, mostram que há neces
sidade de uma maior liberdade para ação das 
universidades e a liberação de verbas orça· 
mentárias retidas no Ministério da Econo· 
mia. 

Sugiro que salvemos nossas universidades 
não permitindo a intervenção técnico-boro· 
crática e exigindo dessas instituições a abe r· 
tura de um debate nacional pela reforma uni
versitária, que as coloque mais perto dos an
seios de nâsso povo e do caminho çla auto~o· 
mia tecnológica e científiCa. ~ 

Muito obrigado, Sr. Presidente, e Srs. Se
nadores. (Muito bem Palmas!) 

O SR. PRESIDÉNTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Wilson Martins, o brílhan· 
te discurso de V. E~ se esgota exatamente 
trl!s minutos antes do tempo total para encer
rar a sessão. O -tempo de V. Ex• terminaria 
exatamente às 18 horas e 30 minutos, de- vez 
que V.· Ex~ começou.a falar às 17 horas e 
52 ritinutos. 

O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente,. 
peço a palavra, como Líder para uma peque· 
na comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de _Sousa) 
-Concedo a palavra a V. E:t~. desde que 
a use dentro do tempo regimental. 

O Sr. Ney Maranhão- Serei rápido, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Brevísímo, porque não temos nem três 
minutos mais. 

o SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Para comunicação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores. quero pe
dir a transcriÇão. nos Anais do Senado da 
República, do pronunciamento que ftz, on
tem, na ocasião da posse do Govenador 
Adauto Bezerra para Superitendente da Su· 
dene, 

Quero fazer a ressalva, inclusive, quando 
no início do meu pronunciamento eu não ví 
o Secretário de Energia o emínente Dr. -Ru
bens Costa e não citei o seu nome. Por outro 
lado, de propósito, nesse meu pronunciamen
to, não citei nome de nenhum Superitendente 
da Sudene, apenas um, para achar atenção 
do Brasil e do Nordeste, porque o regiona
lismo, às vezes, não funciona em termos de 
administração, o que existe são brasileiros 
competentes para assumir qualquer cargo. 

O Sr. Edivaldo Suruagy - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer. 

O Sr. Edivaldo Suruagy- Honrou-me V. 
Ex• com a sua confiança ao ler o discurso 
que proferiu na- tarde de ontem, na posse 
do novo _Superintend;nte da Sudene, o em
presário Adauto Bezerra. Ao ler o discurso 
verifiquei uma afirmativa que gostaria, com 
a anuência de V. EX', ousar que o nobre Coli
ga não incluísse no corpo do seu discurso, 
porque, conhecendo V. Ex• como conheço, 
um homem que sempre lutou de frente, que 
sempre enfrentou os seus inimigos-, seus ad
versários com o denodo que o caracteriza, 
V. Ex• atingiu ou permite que sUas- iriterpre· 
tações atinjam a memória de um homem que 
já está morto e não pode defender-se. Eu 
gostaria, então, de exaltar a figura de Mário 
Andreazza neste instante, incluindo este 
aparte no discurso de V. Ex• O Ministro Má
rio Andreazza foi um dos maiores constru
tores que este País já teve, e morreu na misé
ria. Na terceira cirurgia a que se submetei.J., 
eu e outros amigos participamos de cotas para 
poder pagar o hospital em São paulo, pois 
a famCiia, não teve condições de arcar com 
as despesas. 

O SR. NEY MARANHÃO - Todos nós 
temos conhecimentos desse fato. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Com a anuência 
de V. Ex•, faço este apelo: ao solicitar a indu· 
são do discurso nos Anais desta Casa, que 
V. E~ concorde em excluir o parágrafo onde 
é citado o nome do ex-Ministro Mário An· 
dreazza; pois, se permanecer, permitirá qu-e 
amanhã, sob a óptica-dos pesquisadores dos 
trabalhos deste Senado, surjam interpretação 
errôneas·em torno da afirmativa que V. Ex' 
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fez, não com esse intuito, com esse propósito. 
Poderão surgir distorções de interpretação. 
Faço este apelo a V. EX" em nome da famflia 
e dos amigos do ex-Ministro. 

O SR. NEY MARANHÃO - Respondo 
ao aparte de V. EX'!, nobre Senador Divaldo 
Suruagy, ressaltando o respeito e a impor
tância que V. Ex' tem no cenário político 
nacional, e a nossa amizade. 

A minha intensão nUnca foi atingir o Minis
tro Mário Andreazza; pelo contrário, porque 
casos cume o- do eminente ex-Ministro, nós 
temos o exemplo do grande amigo do Presi· 
dente Getúlio Vargas, João Alberto, que 
morreu na miséria e Os amigOs ajudaram a 
sua família até no enterro .. 

Que isto fique muitO claro, ã. honra está 
acima de tudo; principalmente nós do Nor
deste, que a prezamos muito. 

O Ministrá Máriõ Aiidre-iZza foi um toca· 
dor de obras neste País e todos nós o reconhe
cemos. 

O que eu falei foi como o fato se processou 
na Sudene, onde eu provei, por a + b, que 
os financeiamentos não foram equilibrados 
nessa Superitendência; que milhares e milha
res de hectares de terra tinham o apoio da 
Sudene e que essas pessoas e o Ex-Ministro 
não têm nada a ver. É o mesmo que V. Ex•, 
candidato a Senador, receber ajuda na sua 
candidatura. 

V. Ex• não pode saber se esse dunheiro 
vem de a de b ou c V. Ex• não sabe, mas 
é um homem sério, um homem de bem, um 
homem que o Brasil respeita como o ex-Mi
nistro Mário Andreazza: 

Nesse ponto, endosso as palavras de V. 
EX' 

No meu pronunciamento, verberei os fatos 
praticados, de bom e de ruim, na Sudene; 
esse Governo que está aqui instalado, Sr. Pre· 
sidente, é um Governo de renovação nacional 
e que este meu pronunciamento está exata
mente dentro da linha do Senhor Presidente 
da República. 

Endosso as palavras de V. Ex' no que 
toca à hon~)fabilidade do ex-Ministro Mário 
Andreazza, e peço, que meu discurso seja 
transcrito nos Anais do .Senado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(M1,1ito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
OcSR. NEY MARANHÃO EM SEU 
DISCURSO: 

Minhas Senhoras, 
Meus Senhores, 
Sinto-me muito honrado com o convite que 

recebi, do Excelentíssimo Senhor Secretário 
Egberto Baptista, para usar da palavra· nesta 
solenidade de posse do novo superintendente 
da Sudene, o Governador Adauto Bezerra. 

Honrado, porque sou homem do Nordeste 
e proclamo, com muito orgulho, esta minha 
condição. Sou rim homem simples, acostu
mado a conviver com o homem comum da 
minha região e conheço bem as suas neces
sidades. 

Honrado, também, porque participo de um 
ato significativo de um estilo novo de gover-

no, i-mplantado pelo Presidente Fernando 
Collorde Mello e de cuja gestão, tenho certe
za, surgirá um novo nordeste, livre do subde-_ 
senvolvimento e incorporado ao Brasil novo. 

A Sudene foi fruto de uma reivindicação 
regional, surgida da tomada de consciência 
do povo nordestino e consubstanciada pela 
ação catalizadora de vários ·eventos, dentre 
os quais desejo citar o "encontro dos bispos 
do nordeste". realizado em Campina Gran
de, o "encontro de salgueiro", coordenado 
pelo Professor Barreto Guimarães e a "Cam
panha de Recuperação de Pernambuco", de
flagrada pela Federação das Indústrias de 
Pernambuco, sob a Presidência de Cid Sam
paio. 

Criada pelo Presidente Juscelino -Kubits
chek, foi con-seqüência do GTDN (Grupo de 
.Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste), 
de cujas conclusões surgiu o Codeno (Con
selho de Desenvolvimento do Nordeste) e 
qu~ finalmente permitiu a criação da Sudene, 
co·m a nnalidade específica de planejar e 
coordenar os investimentos na região. 

Conforme me referi, no meu pronuncia-· 
menta feito dia .24 de novembro de 1989, 
foi no seu 1 ~Plano Diretor que o então Dept:
tado Gileno de Carli conseguiu aprovar uma 
emenda, criando os incentivos fiscais. 

Apesar de não ter nunca realizado plena
mente a sua finalidade, por um sistemático 
boicote dos outros órgãos federais atuantes 
na região, foi devido a ação da Sudene que 
o nordeste cresceu 40,3% no quadriênio 
1964/68, enquanto que o País crescia 27,2% 
no mesmo período. 

Infelizmente, a partir desta data, sob a ins
piraçâo do ex-Ministro Delfim Netto, a Sude
ne passou a sofrer um processo de esvazia
mento, com a redução sucessiva dos seus or
çamentos e com a diminuição progressiva dos 
recursos dos incentivos fiscais, os quais foiam 
reduzidos, em valores reais, para 116 dos re
cursos iniCiais. ' 

Apesar de todas essas distorções, as empre
sas criadas com incentivos estão contribuindo 
com 45% do IPI arrecadado na região, o qual 
excede em 40% o orçamento do Finar.$ 

Desejo me referir especificamente ao ex
tráoidinário êxito obtido com a irrigação do 
Vale do São Francisco, notadamente com o 
PolÓPetrolina/Santa Maria da Boa Vista, que 
já se tornou o maior produtor de tomate do 
País, de aspargÇ)s e de frutas nobres. 

Este êxito-demonstra que o Governador 
José Américo tinha razão, quando afirmava 
que o nordeste não precisava de esmolas, 
mas, de àgua armazenada. É com esta água 
C[ue pridemos irrigar o solá-árido nordestino 
e tornarmo-nos a califórnia sulamericana, 
abastecendo o País e exportando o exceden
te. 

·Apesar desse êxito extraordinário, o siste
ma de _inceptivos fiscais e· a própria Sudene, 
têm tido as suas distorções que precisam ser 
corrigidas. 

Não posso compreender como a Sudene 
não deu qualquer atenção para a cana-de
açúcar, a principal cultura regional, deixando 
que O setor entrasse em crise e tivesse peque-

pos ganhos de produtividade nesses 29 anos 
de atuação da autarquia de desenvolvimento. 

Do mesmo modo não deu a devida atenção 
a alcoolquímica, promissor setor da química, 
da qual" se obtem o aldeído acético o eteno, 
o acetato de btitila, o acetato de e til a, o éter, 
acetonas, o acetado de vinila e produtos de 
química fina, cOmo as -piridinas, os mono, 
di e tricloro- acético, entre outros produtos. 
Abandonou, também,as pequenas empresas, 
estabelecendo um elevado teta mínimo para 
os projetas,· exi8;êilcia esta que só permite 
que as médias e grandes empresas sejam be
neficiadas pelo sistema. 

Finalmente desejo me referir aos péssimos 
resultados obtidos pelos erojetos agropecuá
rios. O nordeste tem 30% de solos bons e 
de aptidão restrita, 28% de uso exclusivo para 
pastagens, 12%. para silvicultura e 10% pra 
refúgio silvestre·. -

Nesses projetas, que se notabilizaram co~ 
mo fonte de recursos para o financiamento 
da campanha presidencial do ex~Ministro do 
Interior Mario Andreazza, a produtividade 
é de 0,40 bovinosJha, enquanto que a pecuá
ria extensiva, sem qualquer cuidado técnico, 
obtem 0,25/ha, ganho de produtividade ridí
culo para aparte de recursos efetuado. Além 
disso, esses projetes tém estimulado o latifún· 
dia, criando propriedade de grandes exten· 
sões, expulsando os posseiros e estimulando 
os conflitos socíais, ação incompreenSlvei de 
ser realizada pelo poder público. 

Assim senhor sUperintendente, o senhor 
que é um profundo conhecedor dos proble
mas regionais, nascido e criado no sertão do 
Araripe, na terra do lendário Padre Cícero, 
quero me congratular com o Dr. Egberto 
Baptista peta sua acertada escolha e desejar 
bom êxito na sua gestão. _vossa Senhoria as
sume este cargo a fim de colaborar com o 
entusiasmo e a juventude do Dr. Egberto, 
pauliSta que Vestiu a camisa do novo nordes
te. Espero que este jovem idealista, tenha 
o mesmo êxito obtido pelo General Euler 
Bentes, considerado até hoje o melhor supe
rintendente da Sudene, apesar de ser carioca. 
É preciso repensar o desenvolvimento regio
nal e o papel da Sudene. É necessário rein
cidir nos acertos e alterar os erros, é preciso, 
finalmente, dar maior eficiência à máquina 
burocrática desta grande autarquia, mesmo 
que isto seja feito dolorosamente, porque, 
infelizmente toda intervenção cirúrgica é do
lorosa. 

Esta é a imensa tarefa que o senhor tem 
pela frente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência lembra aos Srs. Senadores 
que o dia de amanhã, quinta-feira, está reser
vado para a reàlização de sessão conjunta 
do Congresso Nacional. Assim sendo, não 
haverá sessão ordinária do Senado Federal. 

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

(Levanta-se a sessélo às 18.hdras e 35 
minutos.) 
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1.1 -ABERTURA 

1.2- ExPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presi
dente da Repdbllca 

Submetendo IIZ deliberação do Senado 
a escolha de nomis i'ndicados para funç6es 
cujo _provimento depende de sua prévia 
aquiesd'!cia: 

- N• 125/90 (n• 435/90,-ria -origem), 
referente à escolha do Sr. Alberto Vas
coilcellos da Costa e Silva, MinistrO de· 
Primeira'Classe. da C .... 'T.eira de Diplo-
mar<!-_-; para exerc~·.função de .Embai· 
x~do~ do Brasil _junto à República da Co.· 
Iombta 

""'":" N" 126/90 (n"' 436/90, na origem), 
referente à escolha do Sr. Luís Felipe Pal
meira Lampreta, Ministro de Primeira 
Oasse, da .C,FUreira de 'DipfOmata, para 
exercer a função de Embaixador db Brasil 
junto à República PortugueSa. · 

- N• l27/90 (n• 437!90, na origem), 
1eferente à escolha <!o St. Álvaro da Costa 
Franco Filho, Ministro de Primeira Clas

. se~ da Carreira de Diplomata para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto 
"à Confederação Helvética .. 

...a. N9 128/90 (n~ 438/90, na origem), 
referente à escolha· do Sr. Roberto Deli a 
Manna, para .compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, na vaga destinada a Ministro 
Classista temporário, representante dos· 

SUMÁRIO 

empregadores, para o· triênio de 1990 a 
1993. 

- N9 129/90 (n~ 439/90, na origem), 
referente à escolha do Sr. Alfredo Peres 
da Silva, para compor o Tribunal Superiof 
do Trabalho, na vaga des'tiriada a Suplen
te de Ministro Classisla temporário repre
sentante dos empregadores, no triênio de 
1990 a 1993. · 

. 1.2.2- Ofícios do Sr. 1~ Secretário da 
Câmara dos DepGtados 

Comunicando a aprovaçãO das seguin
tes rliatérias: 

-Projeto de Lei do Senado -rt 141185 
{n~ -8.042/86, naquela Casa), que altera 
disposjtivôsda Lei n? 3.071, de 1~ de janei
ro de 1916- Código Civil Brasileiro, que 
dispõe sobre a herança jacente e a suces
são legítima (Projeto enviado à. sanção 
eni 29-5-90). 

...... -Projeto de Lei do Senado n~ 289179 
(n9 7.938/86, naquela Casa), que dispõe 
sobre o instituto da retrocessão, e d~ ou
tras. providências (Projeto enviado' à sanM 
ção em 29-5-90). · ' 

-Projeto de Lei do Senado n9 17/88 
(nY 3.5S918-9, naquela Casa), que autoriza 
o Poder ExeCiltivo a conceder pensão esM 
pecial à Senhora Maria Reginalda Vieira 
Raduan (Projeto enviado à sanção em 
29-5-90). -

Comunicando O arquivamento dos se-
guintes projetos: · 

-Projeto de Lei do Senado n9 200/83 
( n? 8.0331.§.~; naquela. Casá), que dçter-

mina a concessão de subsídios para a com
pra de género;; de primeira necessidade 
a pessoas de baixa renda. . 

- Projeto de Lei do Senado n9 85/83 
(n9 7.676/86, naquela Casa), que acresce 
dispositivo à Consolidação-das Leis da 
Previdência Socíal. 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes ãs seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do DF nv 24/90 (Men-

sagem n? 58/90, na origem) que autoriza 
a desafetaçáo de domínio de bem de uso 
comum do povo, situado no Setor de InM 
dústria e Abastecimento, Região Admi· 
nistrativa do Guárá·- RA-X-Distrito Fe
deral. 

-Projeto de Lei do Senado n? 301/89, 
que transfere para o domínio do Di~trito 
Federal os imóveis que menciona. 

- Anteprojet~ de Lei do Distrito Fede
ral que dispõe sobre a criação do Quadro 
de Pessoal da Câmara Legislativa do Dis
trito Federal e determina outras provi
dências, que conclui pela apresentação do 
Projeto de Lei do' DF n9 33/90.. 

1._2.4 - Com~i~ão da Presidência 

-Prazo para oferecimento de emendas 
aG Projeto de Lei do DF n?-33/90. 

1.2.5 - Leiturá de projeto~ 

- Projeto de Lei do Senado n9 63190, 
de autoria do Senador Nelson Wedekin, 
que dispõe sobre a proteção do salário 
-contra a retenção dolosa e dá outras provi
Ciências. 
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PASSOS PORTO 
Otretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL bA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ De SOUZA 
'Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
O.retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Otretor Adjunto 

-Projeto de Lei do Senado n9 64/90, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que prorroga o prazo de vencimento do 
registro provisório de partidos com repre
sentação parlamentar. federal ou esta
dual. 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 
32190. de autoria do Senador Mendes Ca
nale, que fixa a competência e estabelece 
critérios e procedimentos para a Comis
são Mista constituída nos termos do artigo 
51 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias. -

1.2.6 - Oficio 

- N\' 40/90 - CCJ. comunicando que 
aquela Comissão aprovoU o Projeto de 
Lei do Senado n9 301/89, que -tiansfere 
para o domínio do Distrito Federal os 
imóveis Que menciona. · 

1.2. 7 - Comunicações da Presidência 

-Abertura de prazo para interposição 
de recurso para que o Projeto de Lei do 
Senado n~" 301/89, seja apreciádo pelo Ple-
nário. , 

- Deferiniento do recurso n~" 4190, in
terposto no prazo regimental no sentido 
de que o Projeto de Lei do DF n9 2/89, 
seja apreciado pelO Plenário", e aberlura 
de prazo para oferecimento de emendas 
à matéria. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR MÁRIO MAIA -O de
semprego no País. 

SENADOR JAMIL HADDAD- So-
licitando ao Presidente do Senado Federal 
o enquadramento da Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, em crime 
de responsabilidade, terido em vista res
posta evasiva daquela Ministra a requeri
mento de informações de sua autoria, so
bre saques bancários antes da deflagração 
do Plano Brasil Novo. 

O SR. PRESIDENTE - Considera
ções sobre o pronunciamnto do· Senador 
Jamil Haddad. Realização de sessão do 
Senado Federal a ser marcada, ouvidas 
as lideranças, para analisar o assunto. 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GAAF1CO 00 "SINAOO FEOIIIIAL 

DIÁIIIO oo c-uo --L 
lmp,esso sob • responsab•hdo~de da Meu do Sen..So Federal 

ASSINATURAS 

Semes1ral ... ········· ··-······--······,-·········-·---··~ Cr$1.06!1,00 

,SENADOR JOÃO MENEZES -
Resposta da Ministra da Economia, Fa
zenda e Planejamento ao requ"'erimento 
de informações do Senador Jamil Had
dad. 

SENADOR MAURÍCIO CORR~A 
-Sugestão à Presidência de data da ses
são do Senado destinada ao exame do en

, quadramento da Ministra Zélia Cardoso 
de Mello em crime de responsabilidade, 

O SR. PRESIDENTE- r1Xàção para 
a próxima segund:J,-feira da apreciação pe
lo Senado do enquadramento da Ministra 
da Economia, Fazenda e Planejamento, 
por crime de r!:=sponsabilidade. 
. SENADOR CID SABÓIA DE CAR

V J\.LHO :-'-Proposta de S. Ex• no sentido 
~d~_que seja Previamente_ examinada pela 
Nfesa, para posterior deliberação do Ple
·nário, d_Çi enquadramento da Ministra Zé
lia Cardoso de Mello, em crime de respon
sabilidade. 

O SR. PRESIDENTE- Impedimento 
regimental para aceitação da proposta an
tl!;!riormente feita pelo Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. 

, SENADOR MÁRIO COVAS- Gra
vidªd~_ do ato da Ministra da Economia. 
.Fazenda, e PlaneJamento, negando-se a 
prestar ínfoifuações requeridas pelo Se
nidor Jamíl Haddad sobre retiradas ban
cárias anterionnente ao Plano Brasil Nõ
vo. 

SENADOR FERNANDO HENRI
QUE CARDOSO-; como H der-'-Desdo
bramentos políticos do não atendimento, 
pela Ministra Zélia Cardoso de Mello, do 
requerimento do Senador Jamil Haddad, 
s06re retinidas vultosas nos dias que, ante
cederam ao lançamento do Plano Econó
mico do Governo. 

SENADOR JOÃO MENEZES- Ra
zões da Ministra Zélia Cardoso de Mello 
para o não atendimento do requerimento 
do senador Jamil Haddad, relativamente 
a SaqUeSefevãdõ"S,~ eril tace- ao stgtlo ban· 
cário. 

T.%.9 - Avisos 

- NP 428/90, da 'Sra. Zélia Cardoso de 
Mello. Ministra da Economia, Fazenda 

e Planejament~, infofl!l_andq ctl!e enviou, 
em 30-5-90, ao Sr. Secretáiro-Geral da 
Presidência da República, através-do A vi
so n~ 427, a resposta ao Oficio n~ SM 
155/90, em que é reiterada, 1:\ soJicita,çãq· 
contida no Requerimento de Informaçães 
n? 39/90, do Senador Jamil Haddad. 

- N~ 709/90, do Sr. Marcos COimbra, 
Secretário-Geral da Presidência da Repú
blica, encaminhando cópia do Aviso n~" 
427/90, com esclarecimentos do Ministé
rio da Economia, Fazenda e Planejamen
to sobre os quesitos constantes do Reque
rimento n9 39/90, do Senador Jamil Had
dad . 

- N~ 427/90, da S'ra. Zétiã. Maria Car
doso de Mello, Ministra da Econoniia, 
Fazenda e Planejamento,_ transmitirido . 
esclarecimentos prestados pelo Banco , 
Central sobre quesitos coDStãntes do Re- . 
querimento n~ 39/90, de autoria do Sena-·_ 
dor J amil Haddad e sugerindo que a maté
ria seja subri:tetida ao reexame da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidada:nia 
do Senado Federal. 

1.2.10- RequerimentoS 

_- N 9 135190, de autoria do Senador 
Marco Maciel e outros Srs. Senadores, 
solicitando a convocação de_ sessão espew 
cial do Senado para homenagear il memó
ria de Petrônio Portella, no transcurso ·do 
décimo aniversário de sua morte. 

- N9 136/90, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, solicitando -
a transcrição, nos Anais do_ Senado Fede
ral, do discurso pronunciado pelo Sr. Júlio 
Mesquita, Diretor-Presiden,te do jornal O 
Estado de S. Paulo, pela passagem do 
"Día da Indústria" e do recebimento- da 
Medalha do Mérito Industrial. 

1.2.11 - Comunicações da Presidência 

-Prazo para Oferecimento de emendas 
ao Projeto de Decreto Legislativo n9 

.31/90, que aprova as Contas do Governo 
da República relativas ao exerdcio finan- · 
ceiro de 1988. 

-Deferimento de substituições e indi
·cação de membros de comissões perma-
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nentes, sollcitadas pelo Líder do PSDB, 
Senador Fernàndo Henrique Cardoso. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Requerimento n"' f07,_de 1990, de auto
ria do Senador Marco Maciel, solicitando, 
nos termos regimentais, a retirada em .ca
ráter definitivo do Projeto de Resolução 
n~ 17, de 1990, de sua autoria, que mbdi
fica o § 7~ do art. 65 do Regimento Inter
no. Aprovado. 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Or
dem do Dia 

- Requenmento no 135!90, lido no Ex
pediente. Aprovado. 

1.3.2 -·Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JAMIL HADDAD- ln· 
dagação à Presidência sobre o caráter ex
traordinário da sessão destinada ao exame 
do enquadramento da Ministra Zélia-C:ar-

doso de Mello em crime de responsabi
lidade. 

O SR. PRESIDENTE -Resposta ao 
Sr. Jamil Haddad de que o assunto tratado 
por S. E:x:~ será levado ao Plenário em 
sessão ordinária. 

SENADOR JUTAHY MAGA' 
LHÃES .....:..... ConsUlta à Mesa sobre o pro
cedimento reghrierital em caso de não ha
ver quorum para deliberação no episódio 
do enQUãdramento da Ministra Zélia Car
doso de Mello em crime de responSabi
lidade. 

O SR. PRESIDENTE-- Esclareci
mentos ao Sr. Jutahy Magalhães, de que 
o objeto de sua interve_nção continuará · 
na Ordem do Dia até deliberação sobe
rana do Plenário do Senado. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Dificuldades de funcionamento da Escola 
Técnica "General Oswaldo Pinto da Vei
ga", de Santa Catarina. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
- Portaria do Ministro Alceni Guerra, 
da Saúde, determinando que conste ad
vertt!ncia dos prejuízos à saúde nas emba
lagens de cOmercialização do fumo e res
tringe o seu uso em locais que mencioha, 
a propósito do "Dia Mundial Sem Taba
co", comemorado na,data de hoje. 

1.3.3. - Desigiiação da Ordem do Dia 
da próxima sessio. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- N? 8_, de 1990. 
3 - ATO DO PRESII>"NTF. 
- N9' 3, de 1990 (republicação) e 95 

a 97/90. 
4- MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

6 °- COMPOSIÇÁO DAS COMIS~ 
SÓES PERMANENTES 

Ata da 67~ Sessão, em 31 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da: 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA·-
Presidência do Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 25 MINUTOS, ACHAM
• SE PRESENTES OS SRS. SENADOR'ESc 

Mário Maia - Aluízio Bezerra- Carlos 
De'Carli -Áureo Mello - Odacir Soares 
- 'Ronaldo Aragãq _;João Menezes - AI

. mjr Gabriel -;- Jarbas Passarinho - Moisés 
Abrão - Carlos Patrocínio -Antonio Luiz 
May~ - João Castelo - Ale_~andr,e Costa 
- Edison Lobão - Chagas Rodrigues -
Hugo Nap'?leão -:- Aionso Sancho - Cid 
Sabóia, de Cíirvalho - Mauro Benevides -
Carlos Alberto- José Agripino- Lavoisie1· 
Maia - Marcondés Gadelha - Humberto 
Lucena- Raimundo Li~a- Ney Maranhão 
- Mansueto de Lavor - Divaldo Suruagy 
- Francisco Rollemberg - Lourival Bap-
tista - Jut<ihy Magalhães - Ruy Bacelar 
- José Ignácio Ferreira - Gerson Caniata 
-João CalmoU- Jamil Haddad - Nelson 
Carneiro _,. Alfredo Campos -Severo Go
~es- Fernando Henrique Cardoso- Mário 
Covas - MaUro Borges .....: Iram Saraiva -
Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
- Maurício Corrêa - Meira Filho - Lou· 
rembe.i-g Nunes Rocha -Márcio Lacerda -
Mendes Canale- Wilson Martins- Affon
so Camargo-José Richa-Dirceu Carneiro 
-Nelson Wedekin- Alberto Hoffmann
José Paulo Biso! -José Fogaça. 

O. SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-~A listà de presença acusa o compareci-

mentQ de 59 Srs. Senadores. HâVenao núm~
ro i:égimenal, declaro aberta a sessão. . 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1"' .Secretário procederá à leitura dÓ 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República subme
tendo A deliber~ção do Senado a escolha de 
nomes indicados para cargos cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescência: 

ME'NSAGEM N' 125, DE 1990 
(N' 435/90, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros doS~ 
nado Federal 

De confo:rmidade com o art. 52 (item IV) 
da ConstituiÇão, tenho a honra de submeter 
â aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Alberto Vascon
cellos da Costa e Silva, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto 
â República da Colômbia, nos~ termos dos 
Artigos 5_6 e 58 do Regulamento de Pessoal 

do SeiViçO )Sxterior, baixado pelo Decreto 
n~ 93.325, de 1' de outubro de 1986 . 
- 2. Os méritOs do EiilbaÍxadof Alberto Vas
concéllos da Costa e Silvei, que me induziram 
a escolhê~lo para o désempenho dessa eleva~, 
da função, constam da aneXa informação .do 
Ministério -das Relações Exteriores. 

Brasilila, 30 de maio de 1990. -Fernando 
Colloi-~ 

. lNFORMAÇÁO 

Curriculom Vltae: 
Embaixador Alberto Vasconcellos da Costa 
e Silva 
São Paulo/SP, 12 de maio de 1931. 
Filho dei Antônio Francisco da Costa e Silva 
e 
Creusa Vasconcellos da Costa e Silva. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplo
mata, IRBr. 
C~rso de AperfeiÇoamento de Diplomatas, 
IRBr. 
Certificado de ~ttidos da Organização Pan-. 
Americatla (OEA) ... 
Doutor '"bonoris causa" em Letras peta Uni
versidade Obafemi Awolowo, 
lfe, Nigéria. 
Professor de Prática Diplomática no Curso 
de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr, 
1968/7!1. . . 
Professor de Prática ~iplomática fi; do 
CPCD/IRBr, 1971/72. 
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Presidente da Banca Examinadora do Curso Seção Brasileira c:ia ComissãÜ.Econômica Lu-
de Altudos do IRBr, 1984/85, SQ-Brasileira, Lisboa, _1968 (assesssor) 
Terceiro SecretáriO, 27 de fevereiro de 1958. Conferência do Desarmamento e Sessões_do 
Segundo_Secretário, merecimento, 24 de ou- Conselho Económico e Social da ONUIE-
·tubro de 1961. . COSOC,Genebra, 1970 (assessor) 
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de • Encontro Anual de Chanceleres, nos termos 
março de 1967. - -· 'cto Acordo de Amizade_e Consulta Brasil-
Conselheiro, merecimentõ, 1"' de janeiro de Portugal, Lisboa, 1970 (assessor) 
197;?. Comitiva do Presidente da República ao 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, Chuy, encontro com o Presidente do Uru-
25 de agosto de 1973. - guai; 1970. 
Ministro de Primeira Classe, merecimepto, III Período Extraordinário de Sessões da 
24 de julho de 1980. OEA, WashinÍ!ton, 1971 (assessor) 
Assistente do Chefe do Departamento Eco- XIV Reunião de Consulta dos Ministros das 
nômico e CorJJercial, 1958/59. Relações Exteriores dos Estados America-
Auxiliar do Secretário-Geral de Política Ex- nôs, Washington, 1971 (assessor). 
terior, 1967/69. Comitiva do Ministro de Estado, Visita ofi-
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, cial ao Paraguai.,..1971. 
1970 e 1972. Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial 
Assessor de Coordenação do Ministro de Es- a Trinidad e Tobago, Guiana e Suriname, 

1971. 
tado, 1973. Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial 
Chefe do Departamento de Cooperação Cul- alses da A é ·ca Cent.ral 1971 a1 o· 9 aos p m n , . 
tur e Ivulgação' 1 83/84. Comitiva do Presidente da Repúblcia, visita 
Subsecretário-Geral de Administni.ção e Cêi- oficial aos Estados Unidos da América, 1971. 
municações, 1984/86. Comitiva dO Ministro de Estado, visita oficial 
Lisboa, Terceiro "Secretário, 1%0/61. à África Ocidental, 1972. 
Lisboa, Segundo SecretáriO, -1961{63. Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial 
Caracas, Segundo ·secretário, 1963/64. c - à Bolívia, Equador e Peru, 1973. 

aracas, Cônsul, 1964/67 ComitiVa do Ministro de Estado, Visita ofi-
Caracas, Encarregado do Serviço Consular, cial à Colômbia e Venezuela, 1973. 
1964/67. Comiti"v3 do Ministro de Estado, visita oficial 
Carocas; Primeiro Secretário, 1967. à República Árabe do Egítô, Quênia e Israel, 
Caracas, Encarregado de Negócios, 1967. 19_73. 
Washington, Primeiro Secretário, 1969/70. 
Madri, Ministro-Conselhediro, 1974n6. Comitiva do Presidente da República, visita 
Madri, Encarregado de negócios, 1974n5.~ oficial a Portugal, 1973. 
Roma, Ministro-Cons_elheir_o, 1917n9. Comissão Mista Brasil-Espanha, Brasília, 
Roma, Encarregado de Negócios, 1979. 1974 (delegado). 
Lagos, Embaixador, 1979/83. ComiSsãO-Permanente de Controle de No-
Cotonou, Embaixador, cumulativamente, miações, 1974 (membro). -- - --- - -- -
1981/83. CoiD.issãO Mista Brasil-Espanha, Madri, 1975 
Negociações do Ajuste de Comércio e Paga- (delegado) 
mentos com 0 Japão, 1958 e 1959 (assessor) Subchefe da Delegação do Brasil à Assem-
Comitiva do Brasil às solenidades de Pr.ocla- bléia Geral da Unesco, Paris, 1983. 
mação da Independência da Nigéria, 1960. Representante do Ministro de Estado nos en· 
Reunião da Comissão Econômic_a para a contros realizados em São Domingos sob o 
África (CEA), Addis-Abeba, 1961 (obser- patrocínio da OEA para preparar as come-
vador). morações do V Centenário do descobrimento 
Comitiva do Brasil, solenidade da Proclama- da América, 1984. 
ção da Independência da Serra Leoa, 1961. Chefe da Delegação do Brasil à Comissão 
Missão do Brasil, República dos Camarões Mista Brasil, Bélgica, Bruxelas, 1984. 
e outros Estados Africanos, 1961 (assessor). Conselho Nacional, de Direito Autoral, 
Reunião dos Principais Produtores de Cacau, 1984/85 (membro) 
Abidjan, 1962 (assessor) Comissão Nacional para as Comemorações 
Conferência Internacionlal do Café-, Nova do CentenáriO' da Abolição da Escravatura, 
York, 1962 (assesso<) 1987 (membro) 
Reunião do Comitê:_Executivo do Instituto Odem do Méritp NaYal, Grande Oficial, ara-
Florestal Latino-Americano, sil. 
Mefida, 1963 (observador). Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, 
Comitiva do Brasil, solenid~des da posse do Brasil. 
Presidente da Venezuela, 1964. Ordem do Mérito Aeronáutico, Comenda-
Grupo de Trabalho de elaboração do Diário dor, BraSil. 
da II Conferência Interamericana Extraor- Otdem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
dinária (CIE), Rio de Janeiro,.1965 (chefe). Ordem do Mérito. Brasfiia, Grã-Cruz, DF/ 
Comitiva do Brasil, solenidades do 29 aniver- Brasílai. -
sitiO oda Independência da Guiãna, 1968. - Ordem Estadual do Mérito Renascença do 
Comissão Nacional para a comemoração do Piauí, Grã-Cruz: Brasil. 
V Centenário de Nascimento de Pedro Alva- Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata, 
res Cabral, 1968 (secretário) "CPCD/IBRr, Brasil. 

Medalha do Mérito Cultural Oliveira Lii!J.a .. 
PE/Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Minis· 
tério dâ Aeronáuúéa, Brasil. -
Medalha do Pacificador, Ministério do :exér
cito, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 
Medalha do Mérito Cultural da Costa e Silva, 
Brasil. 
Ordem Francisco de Miranda, II Classe, Ve
nezuela, 
Ordem Militar de CristO, ComendadOr, Por-" 
tugal. 
Ordem dp Mérito por SerViçoS Dsistinguidos, 
Grã-Cru:Z, Peru. 
Ordem do Libertador, Comendador, Vene
zuela. 
Ordem de San Carlos, Comendador, Colôm
bia. 
Ordem de Rubem Dario, Oficial, Nicarágua. 
Ordem Militar de Santiago da Espada, Co
mendador, Portugal. 
Ordem da Estrela Equat~ial, Oficial, Ga
bão. 
Ordem de Quetzal, Oficial, Guatemala. 
OJ.rlem do Modo, Oficial, Togo 
Ordem do Mérito, Oficial, Costa do Marfim. 
Ordç:m do Infante, dom Henrique, Grande 
Oficiid, Portugal. 
Ordem de Boyaca, Comendador, Colômbia. 
Ordem do Mérito, Comendador, Paraguai. 
Ordem do Condor, Oficial, Camarões. 
Ordem da República, Comendador, Repú· 

-bliCã. Árabe do Egito. 
Ordem do Condor dos Andes, Comendador, 
Bolívia. -
Ordem do Sol; Comendador, Peru. 
Ordem Nacional do Mérito,. Comendador, 
Equador. 
Ordem _de Isabel, a Católica, Comendador, 
com placa, Espanha. 
Ordem do Mérito, Grande Oficial, Itália. 
Ordem do Valor, Oficial, Camarões. 

O Embaixador Alberto :Vasconcellos da 
Costa e Silva se encontra nesta data no exer
cício de sUas funções de Embaixador doBra
sil junto à Repdblica I?ortuguesa. 

(À Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.) • 

MENSAGEM N• 126, DE 1990 
(N~ 436/90, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Se
na'i:lo Federal, 

De conformidade com o art. 52 (item IV) 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escqlha, 
que desejo fazer, do Senhor Luiz Felipe Pal
meira Lampreia, Ministro de Prirrieira Clas
se,- da Carreira de Diplomata, para exercer_ 
a função de Embaixador do BraSil junto à 
República Poituguesa, nos termos dos artigos 
56 e 58 do Regulamento de Pessoal do Serviço 
Exterior, baixado 'pelo Decreto no 93.325, de 
19 de outubro de 1986. 

2. Os méritos do Embaíxador Luiz Felipe 
Palmeira Lampreia, que me induziram a es· 
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coihé-Io para o desempenho de::;sa elevada 
função, constam da anexa informação. do Mi
nistério das Relações Exteriores. 

Brasília, 30 de maio de 1990.- Fernando 
Collor. 

INFORMAÇÃO 

Currfculum Vitae: 
Embaixador Luiz Felipe Palmeira Lampreia 
Rio de Janeiro/RJ, 19 de _outubro de 1941. 

. Filho de João Gracie Lampreia e Maria C:l.ró
lina Palmeira Lampreia. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplo-
mata, IRBr. · 
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963. 
Segundo Secretário, antigUidade, 28 de de
zembro de 1966. 
Piimeiro Secretário, meiecimento, 10 de 
abril de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 19 de maio de 
1975. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 
12 de junho de 1978. __ _ __ 
Ministro de Primeira Ctãsse, merecimento, 
29 de junho de 1984. 
Auxiliar do Secretário-Geral Adjunto para 
AssUntos Económicos, 1965. -
Auxiliar do Secretário-Geral Adjunto para 
Organismos Internacionais_. 1972. · 
Auxiliar do Chefe do Departamento Econô
mico", 1972. 
Subchefe da Divfsão--de- Produtos de Base, 
1973. 
Assessor de Coordenação Econ"ômlca do Ga
binete do Ministro de Estado, 1974n6. 
Chefe da Secretaria de Informação do Gabi
nete do Ministro de Estado, 1977/79. 
Secretário da Secretaria de Çooperaç-ao Eco
nómica e Técnica - Subin -da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da Repúbli
ca, 1985/87. 
Chefe.Q.o Departamef!t_a 9,e Cooperação 
CientífiCa Técnica·e-Teci::iológica, 1987. 
Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos 
Bilaterais, 1987190. 
Nova Iorque, ONU, Terceiro Secretário, 
1966. 
Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 
1966168. 
Genebra, Delegação Permanente, Segundo 
Secretário, 1968/71. 
Washington, Ministro-Conselheiro, -1979/83. 
Washington, Encarregado de Negócios, 
1979182. 
Paramariba, Embaixador, 1983/85. 
Reunião da Junta Executiva Internacional do 
Café, San Salvador, 1964 e 19i0 (membro). 
Sessões do Conselho da OlC, Londres, 1965 
(membro). 
Reunião da Comissão Especial para Ante
projeto de Reforma'da Carta da OEÀ, Pana-
má, 1966 (membro). · 
Conferência do CIES sobre Normas Econô
micas e Sociais da Carta da OEA, Washing- · 
ton, 1966 (membro). 
II Sessão do Comitê de Produtos de Base, 
Junta de Comércio e Desenvolvimento, Ge~ 
nebra, 1967 (membro). 
X c XI Sessões do Conselho da OIC, Lon· 
dres, 1967 (delegado-suplente). 

II Conferência da UNCTAD. Nova Délhi, 
1968 (membro). 
Reunião do Subcomitê Jurídico da ONU so
bre o Uso Pacífico do Espaço Cósmico; 1968 
. (delegado-suplente). 
Conferência da ONU sobre Açúcar, qene
bra, 1968 (delegado). 
Conferência ão Desarmamento, Genebra, 
1968171 (membro). 
Conferência dos Países Não-Nucleares, Ge
nebra, 1968 (membro). 
Conferência das Partes Contratantes do 
GATT, Gene6ra, 1968nO (membro). 
Comitê _de Financiamento e Invisíveis, -UNC
TAD, Nova Iorque, 1968 e Genebra, 1969 
e 1970 (membro). 
XXIV Sessão da Assembléia-Geral da ONU, 
Nova Iorque, 1969 (membro). 
Reuniões da Junta Executivo dA 01~ L,on
dres, 1970 (assessor). 
Conferência da ONU sobre Estanho, Gene~ 
bra, 1970 (delegado). .. 
ASsembléia do~ Produtores de Cacau, Abid
já, 1971 (chefe). 
Reunião do Comitê sobre Restrições a Jm
portação por Razões_ de Balanças de Paga
mentos, GATT, Genebra, 1971 (delegado). 
IV Reunião de Consultas Informais sobre Mi
nério de Ferro, Genebra, 1971 (dêlegado). 
Reunião Consultiva dos Ministros de Pe!ró· 
leo e Energia da América Latina e Caribe, 
Caracas, 1972 (delegado). 
XIX ASsembléia Geral da Aliança: dos Produ
tOres de Cacau, Acra, 1972 (delegado). 
I Reunião Formal dos Ministros de Energia 
e Petróleo da América Latina, Quito: 1971 
(delegado). 
Conversações Programadas com o Governo 
da ~otívia no campo -dos hidrocarbonetos e 
empreendimentos industriais correlatas, 
197~ (delegado). 
IJI ReuniãO de Ministros de Energia da Amé
rica Latina; Lima, 1973 (~~lc;?gado). 
Comitiva d_o Ministro de Estado das Relações 
Exteriores nas Visitas oficiais ao Equador, 
Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela, 1973 
(membro). 
Comitê Brasileiro~Boliviano de Cooperação 
~onô.mica T~cnica do Acordo de Coope
raç_áQ e_ Complementação Industrial entre o 
Brasil e a Bolívia, Cochabamba, 1974 (mem· 
bro). 

Comitiva Presidencial ao encontro cO't"n o Pre
sidente da Bolívia, Cochabamba e Santa Cruz 
de la Sierra, 1974 (membro). 
Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores nas visitas oficiais à República Fe
deral da Alemanha (assinatura do Acordo 
de Cooperação Nuclear) e à Costa do Mar
fim, 1975 (membro). 

Comitiva.-cíO-MlD.istro de Estado das Relações 
EXteriores às Assembléias 
Gerais da ONU, .1974, 1975. 1977 e 1978 
(membro). • 

Conferência de Caoperaçáo Econômica In
ternacional, Paris, 1975 (ml!fmbro). 
Comitiva presidencial nas visitas oficiais à 
França, Reino Unido e Japão, 1976, e Uru-

guai, México e ã República F'ederal da Ale~ 
manhã, 1978. 
VI . .Sessão do Subgrupo Consultivo do Co
mércio Brasil-Estados Unidos .da América, 
Washington 1979, (delegado) . 
II Reunião do Subgrupo de Agricultura Bra· 
si l-Estados Unidos da América, Washington, 
1979 (delegado). 
Assembléia Anual do Fundo Monetário In
ternacional e do Banco Mundial, Belgrado, 
1979 (assessor). 
Assembléia Anual do Fundo Monetário In
ternacional e do Banco Mundial, Washing
ton, 1980 (assessor). 
Assembléia Anual do Banco Inte.ramericano 
de Desenvolvimento, Rio de )•neiro, 1980 
(delegado). 

. Integrante da Missão do General Danilo 
Venturini ao Suriname, em abril de 1983. 
Governador Alterno Temporário pelo Brasil 
Das Assembléias Anuais do FMI e Banco 
Mundial, Seul, 1986, e em Washington, 1986. 
Governador Alterno Temporário na Assem
bléia Anual do BID, São Jos~ da Costa 
Rica, 1986; e nas reuniões da Comissão Geral 
de Governadores _do BID. 1986; e principal 
Negociador pelo Brasil da VII Reposição do 
Capital do Banco Interamericano de Desen
volvimento, 1986/87. 
Membro da Comitiva do Presidente José Sar
ney nas visitas oficiais ao Peru, México, Co
lômbia e Venezuela,1987, à Bolívia, Portugal 
e URSS 1988. 
Membro da CoillÍtiva do Ministro Abreu So
dré na visita oficial à China, 1988. 
Reunião da Comissão Mista Iotergovena
mental de ~ooperação Económica com a 
URSS, Moscou, 1988 (chefe). 

III Reunião da Comissão Mista de Coope
ração Econômica com a Venezuela Caracas, 
1988 (chefe). 

I Sessão da Comissão Mista Permanente 
de Coordenação Brasil, Bolívia, Santa Cruz 
de la Sierra, 1988 (chefe). 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz. Brasil. 
Ordem do Mérito de Brasília, Grã-Cruz, Bra
Sil. 
Ordem dÕ Mérito Militar, Grande Oficial 
Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Qfi. 
cial, Brasil. 
Ordem do Mérito das Forças Armadas, 
Grande Oficial~ Brasil. 
Ordem dQ Mérito Naval, Comendador, Bra
sil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Mauá, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, BrasiL 
Medalha Laura Müller, Brasil. 
Medalha Lafayette de Carvalho e Silva, Bra
sil. 

Ordem Libertador, Grã-Cruz, Venezuela. 
Ordem da Palmeíra, Grã-Cruz, Suriname. 
Ordem do Sol Azteca, Grã~Cruz, México. 
Ordem do Império Britânico, Comendador. 
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, 
França. 
Ordem do Tesouro Sagrado, Comendador. 
Japão. 
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Ordem do Infante Dom Henrique, Comen
dador, Portugal. 
Ordem do Mérito, Comendador, R. F. da 
Alemanha. 
Ordem de Cristo, Con't.endador, Portugal. 
Ordem Francisco de Mirança, Comendador, 
Venezuela. 
Legião de Honra, Oficial, França. . 
Ordem do Mérito, Oficial, Costa do Marfun. 
Ofdem do Mérito, Oficial, Peru. 
Ordem do Mérito, Oficial, Equador. 
Ordem do Condor dos Andes, Oficial, B_o
ljvia. 

(A Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N• 127, DE 1990 
(N~ 437/90, ~a origel{l) 

Ex.cetentíSs,imos senhores membros do Se
nado Federal, de conformidade com o art. 
52 (item IV) da Constituição, tenho a honra 
de: submeter à aprovação de Vossas Exce
lências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Álvaro da Costa Franco Filho, Ministro ~e 
Primeira Classe, da Carreira Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ã Confederaçáo Helvética, nos termos 
dos artigos 56 e 58 do Regulamento de Pes
soal do Serviço Exterior, baixado pelo Decre
to n~ 93.325, de1~> de outubro de 1986. 

2. Os méritos do Embaixador Álvaro da 
Costa Franco Filho, que me induziram a esco
{hê-lo para o desempenho dessa elevada fun
ção, constam da anexa inforolaçào do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília 30 de maio de 1990. - Fernando 
Collor. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 

Embaixador Álvaro da Costa Franco Filho. 
Jaguarão/RS, 15 de maio de 1934. 
Filho de Álvaro da Costa Franco e 
Gilda Furquim Wemeck da Costa Franco. 
Curso de Ciências Jurídicas e Sociais, FD/ 
URGS. . .. 
Curso de Preparação à Carreira de DiplO
mata, IRBr 
Assessor da Chefia do Gabinete Civil da Pre-
Sidência da República, 1981/84. . 
Cônsul de Terceira Classe, 22 de janeiro de 
!959. 
Segundo Secretário, mereCimento, 24 de ou
tubro de 1961. 
PrimCiro Secretário, merecimento, 31 de 
março de 1967. 
Conselheiro, merecimento, 1 de janeiro de 
1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 
~I de dezembro de 1976. 
Ministro de Primeira crasse, merecimento, 
17 de dezembro de 1981. 
Assistente do Chefe da Divisão Política, 

·l959. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Político
Cultural, 1961. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto, para 
Organismos Internacionais, 1967. 
Chefe da Divisão da Ásia e Oceania, 1967/69. 

Secretário-Geral-Adjunto, substituto, para 
Assuntos da Eu!opa Oriental e Ásia, 1969. 
Chefe da Divisão de Política Financeira, 
l974n7. 
Chefe do Departamento Consular e Jurídico, 
1979. 
Chefe do Departamento de Comunicações 
e Documentação, 1980/81. 
Agregado, 198!/84. 
Bruxelas, Terceiro Secretário, 196~. 
Bruxelas, Segundo Secretário, 1961163. 
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário, 
1964 
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Ne
gócibs, <1%4. · · 
Montevidéu, Segundo Secretário, 1964/67. 
Montevidéu, Primeiro Secretário, 1967. 
Paris, Prinieiro Secretário~ 1970n3. 
Paris, Conselheiro, l973n4. 
.Washington, Ministro~Conselheiro, 1978n9. 
Washington, Encarre_gado e Negócios, 1979. 
Paris, Embaixador, Chefe da Delegação do 
Brasil junto _à Unesco, 1985. 
Bogotá, Embaixador, 1986/90. 
Comitiva- do Presidente da Indonésia, em vi
sita ao Brasil, 1959 (Iriembro). 
VI e VII Reuniões de Consulta dos Ministros 
das Relações Exteriores, OEA, San José, 
1960 (assessor). 
XI Sessão da Comissão de Territórios Não· 
Autonómonos da ONU, Nova Iorque1960 
(assessor). . 
XI Sessão da Comissão de Inform.açóes, Qui
to, 1961 (assessor). 
Conferência dii Diplomatas da "Quak.er In
ternational Conferences", Oarens, 1962 (as
sessor) 
A disposição do Ministro de Estado do Uru
gai, em visita ao Brasil, 1964. 
IX Conferência Regional da FAO para a 
América Latina, Ponta dei Este, 1966 (asses~ 
sor). . 
Reuniões dos Chefes de Estados Amenca~ 
nos, Plliftã âerEs.te, 1967 (assessor). _ 
Reunião COhsi;Ilt~va Preparatória da Ill Con
ferência dos Países Não-Alinhados, Belgra-
do, 1969 (observador). · 
III Reunião da Comissão Econômíca Mista 
Brasil-JapãO, Rio de Janeiro, 1969 (asSeSsor~. 
ReuniáO Preparatória- dos Países Não-Ab· 
nhados, Dar--es~Salaam, 1970 (assessor). 
III Conferência dos Países Não-Alinhados, 
Lusaka, 1970 (observador). 
Reunião da Comissão Mista Brasil-França, 
Paris, !973 (delegado). 
Comissão Mista Tento-Brasileira de Coope
ração Económica, 1974 (assessor). 
Comissão de Estudos Tributários Internacio· 
naiS, 1974 (representante). , 
Comissão de Empréstimos Externos, 1974 
(representante). 
XXVlli Reunião de Governadores do FMI 
e do Banco Mundial, Washington, 1974 (de-
legado). . 
XXIX Reunião de Governadores do FMI e 
do Banco Muridial, Washington, 1974 e 1975 
(delegado). . 
XXX Reunião de Governadores do FMI e 
do Banco Mundial, Washington (delegado). 
Comissão pa~ negocia9fo de caráter econó-
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mico com o Governo <lo Irã,1975 (assessor). 
Reunião de Revisão do Acordo para Evitar 
a Dupla Tributação em Matéria· de Imposto 
sobre a Renda com o Japão, Brasília, 1975 
(delegado), 
I, II, UI e IV Reuriiões da Comissão de As~ 
suntos Financeiros da Conferência de Coope
ração Económica Internacional, Paris, 1976 
(delegado). 
Reunião Internacional sobre Cooperação e 
Desenvolvimento, Canan, México, 1981 
(membro). 
Conferência Americana de Comissões para 
a Comemoração do V Centenário do Desco
brimento da América - Encontro de Dois 
Mundos, San Juan de Puerto Rico, 1987 
(Chefe da Delegação do Brasil). 
Reunião a nível ministerial do Grupo de 
Coordenação da· Conferência Regional so· 
brea a Pobrezza Absoluta na América Latina 
e Caribe, Bogotá, 1987 (Chefe da Delegação 
do Brasil) Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, 
Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Bra· 
sil. 
Ordem do Mérito Militar, Conrendador, Bra
sil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comenda
dor, Brasil 
Medalha ao Mérit.o Santos Dumont, Brasil. 
~edalha ao Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha do Pacificador, Brasil. 
Medalha Laura Mller, Brasil. 
Ordem de Isabel a Católica, Grá-Cruz, Espa· 
nha. • 
Ordem do Tesouro Sagrado. Come_ndador 
Japão. 
Ordem do Mérito, Oficial, França. 
Ordem da Coroa, OfiCial, Bélgica. 

O Embaixador Álvaro da Costa Franco Fi
lho se encontra nesta data no exercício de 
suas funções de Embaixador ·do Brasil junto 
a à República da._ Colômbia. 

·(À Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.) 

li!ENSÃGEM N• 128,"DE 1990 
(N' 438/90, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal, 

Nos teimos do § 1~. in fine, do art. 111 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
á aproV3ção de Vossas Excelências, para 
compor o Tdbunal Superior do Trabalho, na 
vaga ·~estinada à Ministro Classista tempo
rário, representante dos empregadores, para 
otriênio de 1990 a 1993, decorrente do ténni· 
no da investidura do Ministro Classista Auré~ 
'tio Mendes de Oliveira, em 25 de junho de 
1990, o nome de Roberto Della Manna. 

Os méritos do indicado, que me induziram 
a escOlhê-lho para o desempenho desse eleva
do cargo, constam do anexo "curriculum vi
rae''. 

Brasilia-DF. 30- de maio de 1990. - Fer
nando Collor. 

Curriculum "Vit.Oe: 
Roberto Della· Manna 
Brasileiro, Casado, Economista !armado pe
la Universidade de São Paulo - USP. 
S6cio DiiCt0i-cf3s segUíntes empresas:-
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Cozinpe - Comercial e Zincadora de Peças 
Ltda. 
Galcron SIA- Crornaçáo de Plásticos e Mc;;.
tais. 
Tubozin Indústria e Comércio de Plásticos 
Ltda. 
DFR Associados Corte'tora de Seguros SIC 
Ltda. 
Diretor 19 Secretário da Federação e do Cen
tro das Indústrias do Estado de __ São Paulo 
- Fiesp/Ciesp. · - · 
Diretor do.Desin- Dep\J:tamento de Coo
peração Sindical da Fiesp. 
Membro do Conselho de Administração do 
Banco de Desenvolvilnento do Estado de São 
Paulo- Badesp. 
Presidente do Sindicato da Indústria de Pro
teção, Tratamento e TranSformação de Su
perfícies do Estado de São Paulo, onde ante
riormente havia ocupado o cargo de Diretor
Te..<:oureiro. 

Presidente do Ceag-SP - Centro de Apoio 
ã Pequena e Média Empresa do Estado de 
São Paulo. 
Presidente da Açáo Comunitária do Brasil 
-São Paulo. __ _ 
Diretor Secretário do-liiStTtuto Roberto Si
monsen - IRS. 
Membro. Representante da Fic!sp no Conse
lho Estadual de Emprego e Mão~de-Obra do 
Estado de São Paulo, na Secretaria de Rela
ções do Trabalho (Ceemo). 
Ex-Presidente e atual Conselheiro Honorário 
.da Associação Brasileira de Tecnologia Gal
vânica. e Tratamentos d-e Superffcies-ABTG. 
ParticipaçOes e Comissões 
Vice-Presidente da Comissão de Legislação 
do Trabalho e Previdência Social da CNI -
3~~dato. . 

Delegado Representante dos Emprégadores 
·na 71' Conferência Internacional do Trabalho
- OIT - Genebra de 7 a 27 de junho de 
1985- Convidado pelo Sr. Ministro do Tra
balho-Dr. Almir Pazzianotto Pinto. 
Conselheiro Técnico dos Empregadores na 
72~ COn16rêD.cia Internacionaf do Trabalho 
- OIT - Genebia de 2 a 25 de junho de 
1986 - ConVídado pelo Minis_tro do Traba!' 
lho -Dr. Almir Pazzianotto Pinto. -
Membro da Comissão Tripartite - Assuntos 
OIT- do Ministério do Tiabalho. . 
Participou, representadO a ·cNI, do seminá· 
rio Regional para as Organizações de Empre· 
gadores da América Latjna, realizado em 
QuitO~Equâdor, 14 a IS de Março de 1988. 
Participou integrando a Delegação Patronal 
Brasileira na 75• Conferência Internacional 
do Trabalho - OIT - Genebra de 30 de 
Maio a 22 de Junho de 1988 - Convidado 
pelo Sr. Ministro do Trabalho - Dr. Almir 
Pazzianotto Pinto. 
Chefiou a Delegação Empresarial Brasileira 
que participml do SeÔlinário""Itá-lia!América 
Latina Novas Formas-de Cooperação" nas 
cidades de Modena, Milão e Turim de 6 a 
20 de JUnho de 1988. _ . ~- _ 
Chefiou a Delegação Empresarial Brasileíra 
que partiÕpou de encontros com parceiros 
Espanhóis e Italianos, para desenvolver 

Jolnt-Ventures, por ocasião dá nFórum de 
lnvestimento e Tecnologia Brasil....:_ Itália", 
em Outubro de 1989. 
Vice-Presidente, desde maio de 1990, da Co
missão de Desenvolvimento da Pequena e 
Média Indústria, da CNI. 
AUvidade na Área Sindical 
Coõrdenador da Comissão de Negociação do 
Grupo 14 da Fiesp corri' Metalúrgicos do Esta
do desde_março/82, tendo integrado anterior
mente a Comissão, como Membro Negocia
dor, nos anos de 1978/79/80 e 81. 
Participou como componente da Comissão 
Permanente da· Fiesp, das reuniões com os 
Presidentes das Federaçóes dos Trabalhado· 
res com a finalidade de manter as melhores 
relações __ c;mtre Capitalrfrabalho, -debatendo 
os grandes temas de interi!Sse das duas cate
gorias. 
Coordenador a nível Regional e nacional do 
Fórum Informal dos Empresários e da Confe· 
deração Nacional da Indústria - CNI, nos 
entendimentos entre Empresários, Trabalha
dores e Governo com vistas a um Compro· 
misso Social pelo "Combate· à Inflação e a 
Retomada do Cresêimento da Economia. 
COOrdenador. da Área Pat~oaal no Fórum 
Naciop.al de Negociações, representando a 
Colifedera~ão Nacional ~dústria - CNI 
Confeder~ç~o NaciOnal do Comércio -
CNC, Confederação Nacional da Agricultura 
- CNA e Confederação Nacional dos Trans
portes Terrestres - CNTT. 

Tftnlos ~onoliftcos • 
Recebeu a Comenda da Ordem do Mérito 
do Trabalho no Grau de -Grimde Óficial em 
20 ~novembro de 1985, concedida pelo Mi
nistério do Trabalho. 
Recebeu. a Medalha Anchieta e Diploma de 
Gratidão da Cidade de São Paulo pela Câma
ra Municip!!l de São Paulo. 
Recebeu a Comenda da Ordem do mérito 
Naval no Grau de Oficiai em 6-11-1986, assi
na~_ pelo Presidente Dr. José Sarney e con
Cedida pelo Ministério da Marinha. 
Recebeu a Medalha êlo Mérito Inremacional 
de_ Segurança do Trabalho, concedida pela 
Associação Iberoamericana de Engenharia 
de: Segurança do Tr<!_balho, em 12-10-87 em 
Bras iii~. 
Recebeu__o Diploma de Honra ao Mérito da 
Associação dos Agentes Federais da. Inspe· 
ção do Trabalho no Estado de são Paulo Aafi· 
tesp em 27-10-87. 
ReCebeU-em-abrii/sS, ''Prêmio ECO". da Câ
mara Americana de Contribuiçáo Empresa
rial à Comun_ida_de~ como Presidente da Ação 
Comunitária do Brasil --Sáo Paulo. 
Recebeu a Condecoração do Tribunal Supe
rior do Trabalho alusiva à admissão no Qua
dro Ordinário da Ordem do Mérito Judiciário 
do T~;abalho, no Grau de Comendador, em 
11·8·88, em Brasília. 
Recebeu o Diploma de Colaborador de Poli· 
cia Militar Rodoviária. 
Artigos Publicados e Participações 
Revista -Indústria e Desenvolvimento 
N~ 3- mês de março- Ano 1981 
Artigo "Opinião,. 

Assunto: Novo Espaço para AtuaçãO Sindical 
Jornal: Folha de S. Paulo 
Assunto: NegociaçÕes Sindicais- Ano/Pa 
Jornal: Fqlha d~ S. :Paulo 
AssuJ?.tÓ: Equilíbrio entre Capital e Trabalho 
~Ano/85 

Jornal: Folba de S. Paulo 
Assunto: Eln fãvoi' aa Negociação -Ano/86 
Jornal: Folha de S. Paulo 
Assunto: Micras, a Caminho da cicmde$ti· 
nidade - Ano/87 
Participou como Presidente dos Trllbalhoo 
em 17-'8-81 no Jornal da Tarde (Auditóriq· 
·Estado de São PaulO) do ·seminário-. "Alter· 
nativas para a Crise: O Brasil e a Economia 
Internacional. Tema Geral: Questão Social 
e a Pólftica Económica dos Países em Desen· 
volvimento. 

Proferiu Palestra no Seminário: "Sindicatos: 
Trabalho, Emprego, Economia" sobre o te
ma: "Rotatividade- Sub-Emprego-Desem
prego" da Associação de Dirigentes Cristãos· 
de Empresa do Brasil- ADCE e AssociaçãÕ 
Paulista de Administração de Pessoal ...,... 
AP AP, realizado no dia 25-3-82 no Hotel Hil
ton. 

Proferiu Palestra em Belo Horizante sobre 
HTendências do Sindicalismo Brasileiro", 
promovido pela Telemig - Telciêomunic.a· 
ções de Minas Gerais". realizado em 30 de 
março de 1983 no Auditório do BDMG.-
Proferiu Palestra em Embu sobre "O Meio, 
a Crise e o Hop1em" promo~ida pela SLB 
Associados ......:. II Fórum Gerhpf de R~ursos 
Hum~os" em 15·4-83. 

Proferiu Palestt:a em Campos" do Jordão so~ 
bre «Empregos: Desafio Social do Empre
sário" promovida pela ADCE em 15-5-83. 
Proferiu Palestra em São Bernardo do Cam
po sobre '"Contnõuição das Relações Púbí.i'· 
cas numa situaçãf? d-' Crise." promovida- pelo 
instituto Metodista de Ensino Superior em 
18~83. 

Participou do "I Seminário. de "Análise do 
Tendências" patrocinado pela Souza Cru:t no
Copacabana Pa.lace sobre "Negociação e 
Tendências Sindicais" em 11-9-85 .. 
Participou do Seminário entre Trabalh.adore~ 
e Empresários na Câmara de Santo André 
em 21-8-85. 
Pibferiu Palestra em Brasília a convite dQ 
Senai do Rio sobre Empresa - :recnolo~i:a 
e Recursos Humanos em 28-10-85. _ _ 
Participou como conferencista rlo Seminário 
de Recursos Humanos e Relações do Traba~-
lho, realizado em Brasília, no perlQdo de 1 
a 9 de. junho de 1982, sob o patrocínio da, 
Telecomunicaçóes Brasileíra S/ A. -Tele
_Q&_s. 

Participou do SemináJio sobre a "'ConStitUfn~ 
te", promovido pelo Instituto Roberto Si
monsen em novembro/85. 

Participou do Seminário Internacional de 
Relações Ttábalhistas na República Federal 
da Alemanha e no Brasil, em Novembro/85. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 
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1\fF,NSAGEM N• 129, DE 1990 
(n' 439/90, na origem) 

ExCelentíssimos Senhores Membros ·do Se
na~o Federal, 

·Nos termos do § lP, in fine, do art. 111 
e do parágrafo único do artigo 117 da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga desti
nada a Suplente de Ministro Classista tempo
rário, rêpreSentante dos empregadores, no 
triênio de 1990 a 1993, o nome de Alfredo 
Peies da Silva. 

Os méritos do indicado, que me induziram 
a i!sç:olhê-lo para o desempenho desse eleva
do ~go, constam do anexocurricnlum vitae. 
Brasffia-DF, em 30 de maio de 1990.- Fer
...,ro Collor. 
Curricnlum Vitae 
Qualif'icaç~: 

Notne: Alfredo Peres da Silva 
Estado Civil: Separado Judicialmente 

· Filiação: Thyrso Silva e Darcy Peres da Silva 
Data de Nascimento: 1-11-1947 
Natural de: Çorumbá- Mato Grosso do Sul 
Residências: SHIS - QI 17- Conj. 3 -
Casa06 ______ --
Cep: 71.600- Brasllia/DF 
Telefone: 248-7116 , 
ldentiftcaçAo: 

Carteira de Identidade: RG 3784117 -SSP/ 
SP 
Titulo de Eleitor: 4190820 - 133' Seção -
Zóna 001 · 
Carteira ProfiSsional: 16.489 -Série 177• 
PIS: 10.383.807.163 
Certificado Militar: 208.590 - 4' CSM 
CPF: 046.146.588-49 
OAB/SP: 37.634 _ 
OAB/DF: 1.086/A 
CRC/,SP: 91.646 
Escolaridade: 

Técnico de Contabilidade 
Liceu Tiradentes - 1964/1966 - São Pau~ 
loiSP 
Advogado 
Faculdade de Direito Brás Cubas - Mogi 
das Cruzes -1968/1972 
Especial~ação em Direito Municipal (Direi
to Constitucional, Administrativo e Tributá
rio) 
Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo- USP 1973 
Ad~nistra,qor de Empresas 
Faculdade de Administrção de Empresas 
1981/1982 -Faculdade São Judas Tadeu
SP 

C~ d~ Apeifeiçoamento ProOssional: 

Advogada 
UI Semana de Estudos Jurídicos 
Facul~de de Direito Brás Cubas -1968 
Ciclo de. Conferências sobre "Problemas Bra
sileiros" 
Faculdade de Direito Brás Cubas - 1968 
Especialização em Processo Civil 
Associação dos Advogados de São Paulo 

Ciclo de Debates sobre "Os Princípios da 
Nova lei das S/ A" 
Associação dps Advogados de São Paulo -
AASP 
Ciclo de Palestras sobre Imposto sobre circu
lação de Mercadorias. 
Associação dos Advogados de São Paulo 
II Seminário cte·valori:lação Profissional do 

'Advogado 
Associação dos Advogados de São Paulo e 
OAB 
Ciclo de Palestras sobre Problemas Peniten
ciários 
Associação dos Advogados de São Paulo 
PainéiS sobre "Lei de Tóxicos" 
Associação dos Advogados de São Paulo 
Ciclo de Palestras sobre "Estrutura Política 
e Demõcr-ática Social"- AASP · 
o-utros: 
Importação e Exportação 
Instituto de Organização racional do Traba
lho-IDORT 
Administração por Objetívos 
Instituto de Organização Nacional do Traba
lho-IDORT 
Prof? Werther K.rause 

Cargos de Representação Classista: 
Conselhe~ro do Contran - Conselho N acio
nal de Trânsito 
Representante da Confederação Nacional 
dos Transportes Terrestres. 
Nomeado em 13-01-87 (DOU de 14-01-87 Se
ção II, Pág. 153) 
e Recondu~i~o em 31 de janeiro de 1989 
(DOU de 2-2-89, Seção II, Pág. 565); 
Membro efetivo do Conselho fiscal da PE
NA TAC - Federação N";:~cional das E_mpre

_sas de Transportes de Cargas - Triênio 
1990/93; 
R~presentante da Associaçclo Nacional das 
Empresas de Transportes Rodoviários de 
Carga NTC e da Federação Nacional das Em
presas de Transportes de Cargas, junto à Me
sa da Câmara dos Deputados, desde 1983; 
Membro do Comitê Permanente para Segu
r~ça nas Rodovias do Ministério da Justiça, 
cnado pela Portaria interrnlli.iSterial n~' 00209 
de 4 de maio de 1988, representando a Con
ferderação Nacional dos Transportes Terres
tres a partir de 1988~ 
Membro Titular da Câmara Setorial- Com
plexo Industrial Automotivo, como represen
tante da Associação Nacional das Empresas 
de Transp'?rtes Rodoviários de Carga, junto 
ao Conselho de Desenvolvimento Industrial 
-COI, do Ministério do Desenvolvimento 
Indústria e, a partir de dezembro de 1989· ' 
Suplente de Representante das Empresas ~o 
Conselho de Recursos da Previdência Socíal 
-1987/1989 (Portaria Ministerial n~' 4115-87 
de 19-10-87- DOU de 21-10-89, Seção II, 
pág_. 558. 
Trabalhos e Palestras: 
Palestras proferidas na Faculdade de Enge
nharia Industrial - FEl, sobre o tema 
"Transporte Rodoviário de Carga", nos cur
sos de Frota e Veículos Rodoviários - São 
Bernardo do Campo/SP -1978/1979~ 
Palestra proferida no II Simpósio Tributário, 

promovido pelo Cefibra- Centro dos Fiscais 
do Brasil, sobre o tema"Considerações sobre 

.Simplificações no ISTR (Imposto sobre 
Transporte Rodoviário Intermunicipal e In
terestadual de Passageiros e Carga) - Rio 
de J aneiro/RJ - 1979; 
Apresenteção de Trabalhos no Encontro Na
cional dos Empresários Brasileiros do Trans
porte Rodoviário de Carga, realizado em 
Brasília/DF, nos dias 18, 19, e 20 de abril 
de 1979, cujas conclusões foram aprovadas 
pelo Plenário: ''Rodovia Fator de Integração 
e Desenvolvimento" e "Política Energética"; 
Pale.stra realizada na I Conferência Nacional 
de Transporte do II Simpósio Nacional de 
Transportes Ferroviários de Estudos Avança
dos, em São Paulo/SP, de 12 a 15 de setembro 
de 1989; 

·Palestrante no ''Encontro com Grandes 
Usuários e a Comunidade do Setor Trans
portes, realizado pelo Ministerio dos Trans
portes, em 18 e 19 de outubro de 1989; 

Atividades C1~istas: 

II Seminário Nacional de Transporte Rodo
viário de Carga- NTC- Associação Nacio
nal das Empresas de Transportes Rodoviá
rios de Cargas- 1977; 
I Seminário sobre Terminais Rodoviários
DNER- Departamento NaCional de Estra
das de Rodagem - 1978; 
I!l ~eminário Nacional de Transporte Rodo
VIáno de Carga - NTC e Editora TM -
30, 31 de agosto e 19 de setembro de 1978~ 
IV Semináriõ Nacional de Transporte Rodo
viário de Carga - "A Crise EnergétiCa, o 
Transporte, o Usuário" NTC - de 17 a 19 
de outubro de 1979; · · 
V Seminário Nacional de TRC e Multimodal 
80 - Ministério dos Transportes - NTC, 
-de 8 a 10 de setembro de 1980; 
Semjnaráio de Transporte Rodoviário de 
Produtos. Químicos - Instituto Brasileiro de 
Petróleo e DNER :...._ 1981; 
VI Seminário Nacional dé Transporte Rodo
viário de Carga e o III Seminário de Adminis
tração de Transportes·- 1981, Ministério do 
Trabalho/DNERINTC/Setce·sp/Senai; 
Ciclo de Debates Coinbustão e Combustíveis 
-Petrobrás, 1981; 
19 Seminário TM sobre Política e Legislção 
de Transporte - Editora TM - Transporte 
Moderno -de 17 a 19 de novembro de 1981· 
Multimodal 82 Transporte no Brasil - Gei: 
pot/NTC de 21 a 23 de setembro de 1982._ 
Seminário sobr~ "Política Nacional de Trans
porte Rodoviário" de 8 a 10 de novembro 
de 1983. 
Comissão de Transportes da Câmara dos De~ 
putados; 
V Congresso Nacional do Transporte Rodo
viário de Carga e D Convenção Nacional dos 
Empresários do TRC - 1984 - NTC/Fe
natac - Federação Nacional das Empresas 
de Transporte de Cargas; 
Multimodal 84 - Transporte no Brasil -
Geipot!NTC; 
TI - Convenção Nacional dos Empresários 
do TRC - NTC/Fenatac . 
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Iii Convenção Nacional dos Empresário do 
me - Curitiba/PR de 23 a 25 de setembro 

. de 1986; 
·vni Congresso Nacional dos Empresários do 
Transporte Rodoviário de Bens- Belém!P A 
-de 15 a 17 de setembro de 1987; 
EnContro Nacional de Trânsito - Detran -
qo .,-de 18 a 20 de agosto de 1988; 
IX Congresso Nacional dos Empresários do 
TRC - Barueri!SP de 19 a 23 de setembro 
de 1988; 
X COngresso Nacional dos Empresários do 
TRC- Salvador/BA - de 26 a 29 de setem
bro de 1989; 
Participação em todas as reuniões quadrimes~ 
trais do Conet- Conselho Nacional de Estu
do de Transportes e Tarifas, bem como, nas 
reuniões Extraordinárias, na qualidade de re» 
presentante da NTC. 
Atlvidade Empresarial 
Translocal - Transportes e Representação 
LTDA. -
STRCJS, trecho.3, conjunto A, n~"' 2 e 3 
Bras1lia-DF 
Sócio Cotista 
ALLS - Transportes e Representação de 
Equ;parilentos Mecânicos e de Precisão Ltda 
-ME 
STRC, trecho 4, conjunto B, n• 14, Parte 
71.200 - Brasília/DF 
S6cio~Gerente 
Experiência Profissional: 
Reago- Indústria e COmércio S/ A (GrtJpo 
Camargo Corrêa) 1976/1971 
Cargo: Encarregado do Departamento Fi
nanceiro; 
Teles Corrêa- Corretora de Câmbio e T!tu~ 
los Mobiliários Ltda. -197111973 
Catgo: Gerente AdminiStrativo Financ.C:iro; 
Malves S/ A - Comérico e Indústria de Má
quinas 1973/1974 Cargo: Gefentre de Rela
ções Industriais; 
AASP- Associação dos Advogados ~e São 
Paulo -1974/1977 Cargo: Superintendente; 
Uceu de Artes e Ofícios de São Paulo -
1968/1972; 1975/1976 e 1977/1979. · 
Càrgo: Professor de Legislação Aplicada; 
NTC - Associação Nacional das Empresas 
de Transportes Rodoviários de Carga - des
de junho de 1976 
Cargo: Diretor em Brasilia 

À Comissãõ de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

OFÍCIOS 
Do Primeiro Sec::retário da Câmara dos De

putados: 

N? 81190, de 29 dO corrente, comunicando 
a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n' 141, de 1985 (n• 8.042186, naquela Casa), 
de autoria do Senador Passos Pôrto, que altc· 
radispositivos_da Lei n9 3.071, de lu de ja11eíro 
de 1916 -Código Civil Brasileiro, que dis
põem sobre a herança jacente e a sucessão 
legítima. (Projeto en"'_iado ã sanção em 
29-5-90) 

N9 82/90, de 29 do coiTCnte, cOID.unicando 
a aprovação do Projeto de Lei do -Senado 
n• 289, de 1979 (n" 7.938/86, naquela Ca.a), 
de autoria Senador Humberto Lucena, que 

dispõe sobre o instituto da retrocessão, e dá 
outras providências. (Prdjeto enviado à san
ção e"' 29-5-90) 

N~ 83/90, de 29 do corrente, comunicando 
a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n" 17, de 1988 (n• 3.589/89, naquela Casa), 
de autoria do Senador Fernando He11rique 
CardO§O, que autoriza o Poder Executivo a 
conceder pensão especial à Senhora Maria 
Reginalda Vieira Raduan. (Projeto enviado 
à sanção em-:!9-5-90) 

N~ 84/90, de 29 do corrente, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n'' 200, de 1983 (n' 8.033/86, naquela Casa), 
de autoria do Senador Jorge Kalume, que 
determina a _concessão de subsfdios parea a 
compra de géneros de primeira necessidade 
a pessoas de baixa renda. 

N~ 85/90, de 29 do corrente, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n" 85, de 1983 (n" 7.676/86, naquela Casa), 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
acresce dispositivo à Consolidação das Leis 
da Previdência Social. 

PARECERES' 

PARECER N•ISO, DE f990 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 
24, de 1990, Mensagem n~ 58, de 1990 
- DF (Merísagem n~ 031/GAG, de 
20-4-90, na origem), que "autoriza a de
safetaçáo de domínio de bem de uso co
mum do povo situado no Setor de Indús
trla e Abastecimento. Região Adminis
trativa do Guará ~ RA-_X Distrito fede
ral". 

Relator: Senador Lourival Baptista 
Originário do Governo do Distrito Federal 

vem a exame desta Casa, nos termos da Rcso· 
lução n6 157, de 1988, o presente projeto de 
lei do DF que "autoriza a desafetação de 
domínio de bem de uso comum do povo, si
tuado no Setor de Indústria e Abastecimento, 
Região Administrativa do Guará R-A-X Dis
trito Federal. 

A finalidade da proposição é a desafetação 
de doze áreas de trinta e oito metros quad.ra
dos cada uma, localizadas nos canteiros cen
trais existentes no Setor de Indústria e Abas
tecimento do Dístrito Federal. 

Essa desafetação de áreas de uso comum 
do povo tem por objetivo a criação de igual 
núinero de lotes, de destinação específica pa
ra lanchonete. 

Na exposiçãO de motivos, que acompanha 
a proposição, o senhor Governador do Dis
trito Federal esclarece que no referido setor 
não foi previsto e, portanto, não existem lotes 
.destinados a edificação de lanchonete. O pro
blema torna-se relevante na medida em que 
aquele setor é densamente ocupado, nele per
manecendo, durante todo o dia, um número 
considerável de pessoas que têm ali seu cen
tro de atividades, além de uma população 
flutuante que diariamente freqüenta o local 
atraídos pelo comércio varejista local de ma-

teria! de construção, bebidas, veículos auto· 
motores, peças e ferramentas, entre outros . 

Esclarece, ainda, que a localização desses 
doze pontos distribuídos pelo Setor, em seus 
canteiros centrais, foi precedido de estudos 
técnico-urbanísticos, o que demonstrou não 
prejudicar a·utilização das áreas destinadas 
ao uso comum do povo, solucionando, assim, 
o problema da falta de apoio de estabeleci· 
mentos de fornecimento de refeições rápidas. 

Diante do exposto, considerando relevante 
o mérito do presente proj_eto, e considerando 
o constitucional, jurídico e de boa técnica 
legislativa, opinamos no âmbito desta Comis
são, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 1990. 
- Mauro Benevides, Presidente - Lourival 
Baptista, Relator -Chagas Rodr[gues- Ao· 
reo Mello -- Pompeu de Sousa - Maurício 
Corria- Cid Sabóia de Carvalho - Ronaldo 
Aragão- Francisco Rollemberg ~João Cal· 
mon- lrapuan Costa Junior. 

PARECER N' 181, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cldadani!l sobre o Projeto de Lei do 
Senado n' 301, de 19891 apresentado pelo 
Senador Maurício Corrêa que "transfere 
para o domínio do Distrito Federal os 
imóveis que menciona". 

Relator: Senador Leite Chaves 
De autoria do nobre Senador Maurício 

Com~a vem a exame desta Comissão o pre
sente projeto de lei que tem como finalidade 
transferir p8ra o domínio do Distlito Federal 
as áreas ·de terrenos destinadas à construção 
de imóveis residenciais, localizados no seu 
território, mas de propriedade da União, in
clusive as vinculadas ou incorporadas ao Fun
do Rotativo Habitacional de Brasília -
FRHB. 

A alienação dessas áreas será regulada por 
lei específica do Distrito Federal, que deter
mina seja feita mediante concorrência públiM 
ca, definiiido, inclusive, a destinação dos re
cursos pro_venientes da venda. 

Na _justifiCativa o nobre Senador afirma 
não compreender que, decorridos mais de 
vinte e nove anos da inauguração de Brasflia, 
permaneçam como de proprie~ade da União 
mais de uma centena de lotes de terrenos 
vagos, situados no Distrito Fed_eral, destina
dos a edificações residenciais. E que somente 
as chamadas "projeções" dão para construir 
mais de 3.600 novas moradias. 

Essa medida _.:..._ contínua a justificação -
ensejaria- novas construções, Possibilitando 
um aumento de empregos diretos e indiretos, 
inclusive para a mão-de-obra não qualificada, 
aumentaria a arrecadação do IPTU, além de 
reduzir, com raz()ável quantitativo, o déficit 
habitaciorial de árasnia. 

Diante do exposto consideramos este pro
jeto de lei relevante e oportuno. Somos, as
sim de parecer favorável a sua aprovação, 
por constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, 29 de maio" de 1990. 
- Cid-Sabóla de Carvalho, Pfesidente ..:.... Lei
te Chav~ Relator - Ju~y M~bães -
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Francisco Rollemberg - Aureo Mello- José 
Fogaça - Chagas Rodrigues - Mauricio 
Corrêa - Odacir Soares - Jarbas Passa· 
rinho - AnWnio Luiz Maya. 

PARECER N' 182, DE 1990 

Da Comissão do Distrito Federal sobre 
o Anteprojeto de Lei do Distrito Federal 
de autoria do Deputado Augusto Carva
lho que "dispõe sobre a criaçio do Qua
dro de Pessoal da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e determina outras pro· 
vidências". 

Relator: ·Senador Maurício Corrêa 
De autoria do nobre Deputado Augusto 

Carvalho, nos termos do parágrafo único, do 
artigo 2" da Resolução n9 157, de 1988, vem 
a exame desta Comissão, para decisão preli· 
minar, o presente Anteprojeto de Lei do Dis
trito Federal, de autoria do Deputado Au· 
gusto Carvalho que .. dispõe sobre a criação 
de Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e determina outras provi~ 
dências". 

O presente Anteprojeto tem por finalidade 
estabelecer os recursos huirlanos necessários 
ao funcionamento da Assembléia Legislativa 
do Distrito Federal, a ser instalada, formal
mente, no início do próximo ano, conforme 
está previsto na Constituição FederaL 

Quanto ao méríto, considero a matéria 
oportuna e relevante. Assim, nosso parecer 
é favorável à sua tramitaçãO nos termos do 
artigo 89, da Resolução n9 157. 

PROJETO DE LEI DO DF N• 33, DE 1990 

(Apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho) 

Dispõe sobre a criação de Quadro de 
Pessoal da CAmara Legislativa do Dis· 
trito Federal e determina outras provi
dências. 

Art. 1P Fica criado o Quadro de Pessoal 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
observadas as disposições desta Lei. 

Art. 2~' O Quadro de Pessoal da Câmara 
Legislativa do Distrito- Federal compreende 
os cargos de provimento efetivo e os de provi
mento em comissão e as funções comissio
nadas. 

Art. 39 O preenchimento dos cargos de 
provimento efetivo dar-se~á, exclusivamente, 
por pessoas habilitadas em concurso público. 

Art. 4~' Os cargos em comíssao destinam
se ao atendimento de atividades que, por sua 
..oatureza, exijam o critério da confiança para 
seu provimento. 

§ 1~' Os cargos em comissão são de provi
~ento privativo dos Serviços da Câmara Le
gislativa e de recrutamento amplo, não po
dendo, no último caso, ultrapassar o limite 
de 20% (vinte por cento) do número total 
desses servidores da Câmara Legislativa. 

§ 2~' Para os efeitos desta .Le.i, são de re~ 
crutamento amplo os cargos em comissão in~ 
~grantes da lotação de gabinetes, de livre 

_e~c!olha de seus titulares. 

_Art. 59 As funções comissionadas são 
privativas dos ocupantes de cargos efe'tivos 
e destinam~se às atividades de direção, asses
soramento e .assistênccia em todos os níveis. 

-Art. 69 Os quantitativos, valere~ é esca~ 
las dos cargos em comissão e de funções co~ 
missionadas serão fixados em resolução da 
Câmara Legislativa. 
_ Art. _7_~- O Quadro de Pessoal deve aten

cler às seguintes funções, dentre outras: 
I- assessoramento administrativo à Mesa 

Diretora da Cânlara Legislativa, Lideranças 
de Partidos Políticos, Diretorias e Departa-
mentos; -
II- assessoramento jurídico à Adminis~ 

traç_~o; _ 
III- consultaria e assessoramento legisla

tivo e Orçamentário; 
IV- divulgação e relações públicas, 
V- ge~tão administrativa, envolvendo 

parte processual, aplicação de normas e ge
rência de recursos humanos, material ~ par
trimônio, infonnática e organização de ~éto· 
dos; 
VI- pesquisas, processamento, armaze~ 

namento e recuperação de documentos e in
fonnações; 

VII -registro taquigráfico de debates; 
VIII -polícia administrativa e judiciária 

de competência da Casa. · 
Parágrafo único. Na formação do Qua

d-':'0 de Pessoal de que trata esta Lei, e para 
o atendimento do q\le dispõe este artigo, se
rão observados os seguintes critérios: 
I- o primeirO co"ncurso público para 

preenchimento dos cargos de provimento efe· 
tivo, acessível àqueles que átendam aos re
quisitos fixados em edital, será realizado ne 
prazo nlãxiiifo 'de 4 (quatro) nleses, a cOntar 
da publicação desta Lei. 

II -a responsabilidade do Concurso públi
co a que se refere o inciso anterior será de 
uma comissão paritária de técnicos da área 
de recursos humô\,DOS do Senado Federal e 
do GQverno do Distrito Federal, a serem indi
cados, respectivamente, pela Comissão do 
Dist:r:ito Federal do Senado Federal e pela 
Secretaiia de Administração do Distrito Fe~ 
deral; 
III-o número máximo de cargos a serem 

preenchidos no concurso previsto no inciso 
I é 500 (quinhentos); 
IV- o critério de distribuição dos cargos, 

em relação à sua natureza, ficará a cargo da 
Comissão a que se refere o_inciso II, e, pro
porcionalmente, em consonância com a es
trutura da Câmara dos Deputados. 

§ 2Y Os Valores de retribuição dos cargos 
de que trata este artigo serão fixados ·com 
base nos atribuídos aos da Câmara dos Df:pu
tados, situados todos na posição inicial da 
Carreira a que pertencem. 

Art. 89 Esta lei será iegulamentada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

A Constituição Brasileira, no capítulo re.fe· 
rente ao Distrito Federal, reflete uma impor-

tante conquista do povo brasiliense:_ no dia 
3 de outubro-próximo serão eleitos os Depu
tados Distritais. A Câniãrà Legislativa do 
Distrito Federal será instalada no dia 15 de· 
fevereiro'de 1991. Ela será, sem dúvida, mais· 
um instrumento do exercício da cidadania do 
b!asiliense. -

As experiências rlicentes de.instalação de 
Assembléias Legislativas nos Estados criados 
pela Constituição de 1988 têm demonstrado 
que a pressa gera uma composião de Quadro 
de: Pessoal sem critérios _definidos e sem o 
cumprimento de dispositivos constitucionais. 
EQlsua maioria, os cargos são indicados pelos 
parlamentares eleitos e Pelo Executivo Esta
dual. 

Este projeto visa,' pOrtanto, assegu!ai QUe 
a composição do Quadro de_ F'_essoal da futm:_:a 
Câmara Legislativa de> DistritO Fed_era! far
se-á em correspondênCia com a Carta Magna. 
Utilizamos aqui alguns critérios fonnulados 
por um Projeto de Resolução da Câ~~-~ dos 
Deputados, _em tramitação. Defíiilrii'Os Uma 
estrutura mínima para o seu funci0ii3mento. 
Fixamos a tealização de um primeiro con~ 
curso pUblico para o atendimento desta estru
tura, prevendo os cargos de confiança para 
os Gabinetes dos Deputados. 

Trata~se, portanto, de uma medida neces~ 
sária. Aprovada esta proposição, aSsistire
mos a uma instalação adequada da Câmara 
Legislativa do DistritO Federal. 

Outro ponfõ importante deste Projeto é 
a geração emprego no Distrito Federal, num 
momento em que milhares de funcionários 
estão sendo demitidos, em função do Plano 
de Esta6-uizaç00-Econômica do Gov_emo Fer~ 
nando Collor e, especialmente da Reforma 
Administrativa. - - -

Aguardamos a_manifestação fa_vorável dos 
membros da Comissão do Dístrito Federal 
e do Senado Federal como um todo. 

Sala ·das Comissões, em 22- de maio de 
1990. - Maui-0 ·senevides, Presid-eD.te ~ 
Maurício Corrêa ....: Relator - LOurival B•p
tista - Áureo MeDo - Po~pen de Sousa -
Cid Sabóla de Carvalbo - Ronaldo Aragão 
- Francisco RolleiJlberg - João Calmon -
Chagas Rodrigues- Irapuan Costa -Júnior.-

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Do ·Expedtep.te lido consta o Projeto de 
Lei do DF n~ 33, de 1990, que-nos termos 
do a:t. 89 da Resolução n9 157, de 1988, será 
consideracld como de autoria da Comissão 
do Distrito Fedeiai, úarllitãndo com a refe~ 
rência de que foi apresentado por sugestão 
do Deputado Augusto Carvalho. 

De-acordo com o art. 235, incis.o II, alínea 
"f' do Regimento Interno, o projeto ficará 
s_obre a mesa, durante 5 sessões ~rdinárias 
para rctcebimento de ·emendas. ' 

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de SousaJ 
-Sobre a mesa, projetas ·que-serãO-lidos 
pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 



Junho de 1990 DIÁRIO -riO C:ONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta~feira 1~ 2795 _ 

' ' 

PROJETO DE LEi DO SENADO 
N' 63, DE 1990 

Dispõe sobre a proteção do salário con
tra a r:etençào dolosa e dá outras provi
dências. 

O CCihgre·ss9 Nacional decreta:-·~ -
Art. 19 O salário tem. natureza alimentar 

e se constitui na contraprestação de serviço 
p.aga diretamente pelo empregador na forma 
e na época ajustadas. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei 
são consideradas salário todas as parcelas re
muneratórias ordinariamente devidas pelo 
empregador. 

Art. ~ Constitui crime coritia a ·organí
zação do trabalho, punível como apropriação 
indébita nos termos da lei penal, a retenção 
dolosa do salário, considerando-se como tal 
aquele que não se fundar em caso fortuito 
ou força maior. _ _ _ 

Art. 3~ Será- considerado agente _da -re
tenção dolosa o empregador ou seu represen
tante legal. 

Art. 4' Constatada a retenção dolosa do 
salário, o Juiz do Trabalho determinará are
messa ao Ministério Público Federal das pe
ças necessárias à instauração da ação penal 
respectiva. 

Art. 5~ O eMpregador que,,deixar de 
cumprir o disposto nesta lei, aléfu da obriga
ção do pagamento dos salários, incorrerá em 
multa em favor do empregado de 1/30 {um 
trinta avos) por dia de salário retido, até a 
data do efetivo pagamento, sem prejuízo das 
demais cominaç6es legais. 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificaçio 

Trata o presente Projeto de Lei de regula
mentar o disposto no inciso IX, _do art. 7', 
da Constituição Federal, in verbfs: 

"Art. 7? São direitos dos trabalha
dores urbanos e rufais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condiçáo 
social: 

X- proteçáo do salário na forma da 
lei, constituindo crime sua retenção d.o
losa." 

Todos os doutrinadores e juristas do Direi
to do Trabalho são unânimes em afirmar que 
o pagamento dos salários é a prin~ipal obriga
ção do empregador em contrapartida à venda 
da força de trabalho do empregado. As de-
mais são acessórias. · 

Se levarmos em conta, também, a natureza 
de cr6dito alimentar do salário·, na maioria 
das vezes única fonte de subsistência do tra
balhador e .de sua família, daí os princípios 
de irrenunciabilidade e intangibilidade desse 
crédito, tem o Estado o deVer de, no mínimo, 
assegurar o seu cumprimento por parte do 
empregador, sob pena de não ter moral para 
fiscalizar os demais dispostivos de proteção 
ao trabalho, que são acessórios. 

Assim, a proteçáo dã:da Pela lei -aos salá
rios, principalmente no caso da retenção do
losa, deve ser imperativa e revestida de pena
lidade grave, haja vista o caráter alimentar 
dos salários, não podendo o trabalhador. em 
momento algum, dele prescindir. 
-Desta .forma, entendemos plenamente jus

tificável o presente Projeto de Lei, que trata 
de proteger a remuneração do trabalhador 
contra a sua retenção dolosa, tipificando o 
fato como crime contra a organização do tra
balho e punível como apropriação indébita, 
nos termos da lei penal. 

Institui. aind3, o Projeto, multa em favor 
do empre~ado, no valor de 1130 (um trinta 
avos)" pof ·aía de salário retido, ao empre
gador que descumprir com o disposto na pro
posição. 

Vale ressaltar, por· fim. que o texto, ora 
submetido à análise dos ilustres Senadores, 
é. oiiginário de sugestão apontada pelo 
DTAP -Departamento Intersindícal de As
sessoria Parlamentar. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1990. -
Senador Nelson Wedekin. 

(À Comissão de Constituição. Justiça 
e Cidadania - Decisâo terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 64, DE 1990 

Prorroga o prazo de vencimento do re
gistro provisório de pllriidos.com repre
sentação parlamentar, federal ou esta ... 
dual. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O partido com registro provisório 

e representação parlamentar, federal ou esta
dual, terá prorrogado por 12 (doze) meses· 
o prazo previsto no art. 12 da Lei n9 5.8.62, 
de 21 de julho de 1971, modificado pelo art. 
19 da Lei n' 6.767, de 20 de dezembro de 
1979, quando seu vencimento se der em ano 
eleitoral, até 90 (noventa) diaS antes da reali
zação das eleições, revalidando-se os efeitos 
dos atos preliminares praticados: 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art._ 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Presente .PfOposiçáo tem por objetivo 
prorrogar o prazo previsto no art. 12 da Lei 
n9 5:682, de 21 de julho de 1971, de venci
mento do registro provisório de partidos polf
ticos com representação parlamentar. em ano 
elejtoral, consagrando critérios adotados por 
legislação eleitoral específiCa, nos anos de de 
1986 e 1988. 

Estabelece maior equanimidade de condi
ções entre partidos políticos quanto ao prazo 
de obtenção de registro definitivo. A atual 
situação, onde 8 dos 16 partidos cont registro 
definitivo tiveram mais de 2 anos (em alguns 
casos até mais de 4) para reunir as condições 
para o registro definitivo, e outros. são extin~ 
tos por nâóCUifiprirem essa condição no pra~ 
zo de 1 ano, é injusta e inequânime. 

É evidente a dificuldade dos partidos pOlíti
cos de se organizarem em ano eleitoral onde 
as filiações devem ~r especialmente pruden
tes e criteriosas e os trabalhos partidários 
mais voltados para a preparação e realização 
das campanhas. 

Por outro lado esse dispOsitivo tem seus 
efeitos restritos aos partidos com represen
tação parlamentar federal ou estadual cujo 

•registro vence até 90 dias das eleições, o que 
limita seu alcance a partido com o mínimo 
de representatividade e dentro do prazo limi
te para as inscrições dos candidatos. 

Contamos, portanto, com o imprescindível 
apoio dos illustres pares à aprovação da ma
téria. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1990. -
Senador Maurício Corrêa. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.767, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1979 

Modifi.~ dispostivos da Lei. n• 5.682, 
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos 
Partidos PoUtlcos), nos termos do art.IS2 
da Constituição, alterado pela Emenda 
Constitucional n' 11, de 1978; dispõe so
bre preceitos do Decreto-lei n• 1.541, de 
14 de abril de 1977; e dti outras provi
dências. 

O Presidente da República faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 19 Os dispositivos da Lej~n~ 5.682, 
de 21 de julho de .1971 (Lei 0:-gânica dos 

. Partidos Políticos). abaixo enumerados, com 
as alterações de,correntes das Leis posterio
res, passam a vigorar com a seguinte redação: 
>K••·····--.~······ ........ ·'""··~~·········--··~·: .. -~---, ..... 

Art. 12. O. paitidO que, no prazo de 12 
(doze) meses) a contar da decisão do Tribuoal 
Superior Eleitoral, prevista no art. 9?, não 
tenha realizado convenções em pelo menos 
9 (nove) Estados e em U"s (um quinto) dos 
respectivos Municípios, deixando de eleger, 
em convenção, o diret6rió naciOnal, terá se"m 
efeito os atos prelíniinares pratic3.dos. inde
pendente de decisão judiCial. 

(À Comis.fãO de Constituiçdo, Justjça 
e Cidadania- Decisdo terminaliva) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
l'i' 32, DE 1990 -

Fi:ga a competência e estabelece critéM· 
rios e procedimentos para a Comissão 
Mista constituída noS termos .do art. 51 
do Ato ~ Disposições Consdtucio~ls 
Trauslfórids. 

Ao.rt. 19 Compete à Comissão Mista cria
da em cumprimento ao disposto no art. Si 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, revi! r todos os a tos de doação. venda 
e concessão de terras públicas, c.om área su
perior a t~;ês mil hectares, realizados no_ perío
do de t~de jàneiro de 1962 a 31 de dezembro 
de 1987, 
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§ 1~' Compreendem-se nas disposições 
deste artigo as terras públicas havidas por 
terceiros, direta ou indiretamente, por suces~ 
são hereditária, ~por transmissões- âe posse 
ou domínio, desde que a primeira doação, 
venda ou concessão tenha ocorrido no perío
do referido. 

§ 2~> São, ainda, abrangidas pela revisão, 
as doações, vendas e concessões feitas a uma 
só pessoa física ou jurídica, das fraçóes de 
terras públicas, contíguas ou não, dentro da 
mesma unidade da Federação que, somadas, 
ultrapassem, o limite constitucional de três 
mil hectares. 

§ 3~> Considerar-se-á, para os fins previs
tos neste artigo, como uma só pessoa física 
ou jurídica, os parentes ou afins até z~ grau 
do beneficiário ou as empresas ou-sociedades, 
de qualquer natureza, integrantes do mesmo 
grupo económico. 

Art. 2~> No processo revisional a que se 
refere este Decreto Legislativo, serão exami
nados, caso a caso, a legislação pertinente, 
a conveniência do interesse público, as quali
ficações do donatário ou concessionário ini
cial e suas habilitações para o uso, exploração 
e cumprimento da destinação das terras pú
blicas que lhe foram doadas ou cedidas. 

Parágrafo único. Quando se tratar de 
venda, a revisão será feita com base exclusi
vamente no critério da legalidade da tran
sação. 

Art. 3~ As terras públicas doadas ou con
cedidas com destinação específica, deverão 
ser revertidas para a União, Estado, o Dis
trito Federal ou o Município, conforme oca
so, se a Comissão Mista, após a revisão dos 
atas respectivos, constatar ter havido desvio 
da destinação ou utilização diversa daquela 
para a qual foram doadas ou concedidas. 

§ 19 Caberá à Comissão Mista, por força 
do que dispõe o parágrafo 3~_ do art. 51 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, requerer ·ao MiiiiSteiio PUbliCO-as pro: 
vidências administrativas e judiciais cabíveis 
para que se proceda a reversão das referidas 
terras ao patrimônio público. 

§ 2~> A Comissão Mista, concluídos os 
sc;:us trabalhos, poderá recomendar que as 
terras revertidas ao património público sejam 
novamente doadas, vendidas ou concedidas 
a outros beneficiários na forma da legislação 
pertinente. 

Art. 49 A Comissão Mista, no curso de 
seus trabalhos, terá todas as prerrogativas 
atribuídas às Comissões de Inquérito previs
tas nos Regimentos Internos do Senado Fede
ral e da Câmara dos Deputados. 

Art. 59 Comprovada a ilegalidade da 
doação, venda ou concessão de terras públi
cas e apurada a responsabilidade dos agentes, 
a Comissão adotará as seguintes providên
cias. 

a) em se tratante de servidÇ>r público, en~ 
caminhará as peças processuais competentes 
ao órgão de origem do servidor para aplica
ção das penalidades cabíveis; 

b) no caso de titular de mandato eletivo, 
fará o enCaminhamento da documentação à 

' Casa Legislativa competente para instaura
ção do_ pro~dímento previsto na respectiva 
Constifuição; · 

c) se Candidato a cargo eletivo procederá 
o encaminhamento da documentação ao Tri
bunal Eleitoral responsável pelo registro, pa
ra os fms do disposto no art. 15, V da Consti
tuição Federal. 

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas 
Das alíneas deste artigo e nos demais casos, 
a Comissão encaminhará cópias autenticadas 
dos documentos ali referidos ao Ministério 
Público propondo o indiciamento criminal 
dos responsáveis e·envolvidos nos fatos apu
rados. 

Art. 69 -_ Este Decreto Legislativo entra 
em vigor na data da sua publicação. 

Jo~ti~caç4o 

O Constituinte de 1987, em boa hora, inse
riu nas Disposições Transitórias a necessida
de de revisão,.pelo Congresso Nacional .• nos 
três anos _seguintes à promulgação da. Carta 
Magna, de "todas as doaçóes, vendas e con
cessões de terras públicas com área superior 
a três mil hectares, realizadas no perído de 
1~ de janeiro de 1962 a 31 de dezembro de 
1987". 

Embora, como deteimina o próprio art. 
51 das Disposições Transitórias, essa tarefa 
deva ser desempenhada por Comissão Mista, 
faz-se necessário um texto legal rcgulamcn
tador de sua ação. Daí o presente projeto 
de DecretO Legislativo que "fixa a compe
tência e estabelece critérios e:.,procedimentos 
para a Comissão Mista( ... )". 

Assim, o~ parágrafos lP, ~9 e 39 do art. 19, 
estabelecem o alcance da revisão determi
nada pelo texto constitucional. A ela ficam 
submetidas" ... as terras públicas havidas por 
terceiros, direta ou indiretamente por suces
são hereditária; por transmíssóes de posse 
011 -aomrnrõ- desae- que-ã- -piiirieira--âoaçao, 
venda ou concessão tenha ocorrido no perío
do referido". Do mesmo modo, são abran
gidas pela revisão " ... as doações, vendaS e 
concessões feitas a uma só pessoa física ou -
jurídica, das frações de terras públicas, contí- · 
guas ou não, que, somadas, ultrapass~m o 
limite CQnstitucional de três mil hectares~" 

O art. 2~ do projetO -de Decreto Legislativo 
visa a assegurar no processo revisional o exa
me, " ... caso a caso, a legislação pertinente, 
a conveniénci~ do interesse público, as quali
ficações do ddnatário ou concessionário ini
cial e suas habilitações para o uso, exploração 
e cumprimento da destinação das terras pú
blicas que lhe foram doadas ou concedidas''. 

O art. 49 assegura à Comissão Mista as prer
rogativas atribuídas re~mentalmente às Có~ 
missões de Inquérito dã Câmara dos Depu'
tados e do Senado FederaL 

Finalmente, o art. 5P, estabelece as provi
dé.ncias a serem tarDadas pela Comissão Mis-

• ta desde que se co·mprove a ilegalidade da 
doação, venda ou concessão. 

A aprovação do presente projeto de Decre
to Legislativo é, sob todos os aspectos, neces-

sária e. sem dóvída. ainda que a tempo, já 
tardia. · 

Afinal, como bem o sabemos, os proble
mas fundiários no Brasil remontam aos tem
pos da colonização. É histórica a nossa voca
ção no se!J-tido de privilegiar os grandes pro
prietários e aSsegUrar a eXistência de latifún
dios produtivos ou não. 

Enquanto os Estados Unidos, em 1862, 
consagravam o limite máximo de 65 ha, o 
Brasil, desde 1850, pela Lei Vergueiro, traça
va os parâmetros de uma ocupação feita à 
base das grandes fazendas. Aqui favorecia
mos a concentração <la propriedade rural nas 
mãos de uma elite cujo poder político tinha 
estreita relação com a quantidade de terras 
possuídas. Lá, os norte-americanos optavam 
pela propriedade familiar. 

O resultado aí está - os Estados Unidos 
com o seu inegável desenvolvimento agrícola 
enquanto o Brasil ainda busca um modelo 
capai de equacionar a questão. -

Some-se a isto a corrUpção administrativa 
que, anos a fio, propiciou o favofeCiffiei:tto 
dos apadrinhados do poder, quando não dos 
próprios ocupantes eventuiiS desse mesmo 
poder. 

Com elas, haVemos de reãlizar umª outra 
importante revisão - a revisão dos nossos 
ultrapassados conceitos sob a questão da ter
ta e da sua ocupação. 

Dada a urgência que o tema requer, solici
tamos aos "ilustres membros do Congresso 
Nacional, especial atenção para esta proposta 
que, no prazo mais breve possível, esperamos 
ver aprovada. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1990. -
Senador Mendes Canale. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Ato d .. Disposições~ 
Constitucionais Transitórias 

··~Art~·si·:··s~;ã~7~~i·s·t~~p;t~·c;;;;;;;;, 
Nacional, através de Comissão mista, Dos três 
anos a contar da data da promulgação da 
Constituição, todas as doações, vendas e con
cessões de terras públicas com área superior 
a três mil hectares, realizada no período de 
19• de janeiro de 1962 a 31 de dezembro de 
1987. 

§ 1~ No tocante às vendas, a revisão será 
feita com base exclusivamente no critério de 
legalidade da operação: -

§ 29 No caso de concessões e doações, 
a revisão obedecerá os çritérios de legalidade 
e de conveniência do interesse público. -:· 

§ 3~ Nas hipóteses previstas nos parágra
fos anteriores, comprovada a legalidade, ou 
havendo interesse público, as terras rever
terão ao património da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios. 
•••-.,•.-.~r• .. ••-<o•••••"•"••••• .... •~·---•••Ó••Ó••• 

(i Comissão de Assuntos Econômi
cos) 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-;-- Os prOjetos serão publicados .e remetidos 
às Comissões competentes. 

O SR. llYSIDENTE-(Pompeu de Sousa) 
- Sobre a ,mesa, ofício que será lido pelo 
Sr. l!> Secretário. 

É lido o seguinte 

COMISSÃO DE CONSTrnJIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIJJAli~MA -· . 

OF. N• 40/90-CCJ 
Brasflía, 3d de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunicp a V. E~ 

que C:sta Comissão aproVou o Proje~_ de Lei 
do Senado n' 301, de 1989, que "transfere 
para o domínio do DiStrito Federal os imóveis 
que men1iona"; na reunião realizada em 
29-{15-90. . -

Na oportunidade, renovo a V. Er meus 
protestos de elevada estima e consideraçã~. 
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, PrestM 
dente. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Coni referência ao expedie,nte que acaba 
de ser lido, a Presidência corinlnica ao Plená
rio que, nos termos do art. 91, §§ JY a 6~" 
do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 

·5 dias para interp-osição de recutso, por 11m 
~cimo da composição da Casa, para que o 
Projeto de Lei do Senado n' 301, de 1989, 
seja apreciado pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo sem a interposição de 
recurso, a matéria será remetida à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
·- A Presic;fência comunica ao Plenário que 
deferiu o \Recurso n~ 4, de 1990, interposto 
no prazo regimental~ no sentido de que o 
ProjetodeLeidoDFn~"2, de 1989, de autoria 
do Senador Pompeu de Sousa, que estabelece 
diretrizes, critérios e conteddo mínimo para 
a elaboração do Plano Diretor do Distrito 
Federal, fixá a CompetênCia da Câmara Legis
lativa do Distrito Federal para sua aprovação 
e dá oUtras providências, seja apreciado pelo 
'Plenário. 

A matéria ficará.sobre a mesa durante cin
co sessQ.es ordinárias, para recebimento de 
. emendas, de acordo com o disposto no art. 
235, Ii, c, do Regimento Interno. 

É o, seguin,t:e o Recurso deferido 

RECURSO N• 4 DE 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos dos parágrafos 4' e 5' do art. 

91 do Regimento Interno do Senado Federal, 
inte~mos reçurso da decisão proferida pela 
Con'ilS$ão do Distiito Federal sobre o Projeto 
de Lei do Distrito Federal n9 00002 de 1989, 
que "Estabelece ~etrizes, critériOs e conteú
do mínimo para elaboração do Plano Diretor 
do. Distrito Federal, fixa a competéncilt' da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal para 
~ aprovação e dá outras providênciaS", pa-

ra que a matéria seja discutida e votada pelo 
Plenário desta Casa. 

Sal8 das Sessões, 30 de maio de 1990. -
Ronan Tito - José Agrlplno - Antônio Luiz 
Maya -- Ney Maranhão - Alfredo Campos 
- Jorge Bonibausen - Dfvaldo Suruagy -
Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nesta sessão extraordinária, a palavra está 
_franqueada ao Senador que a solicitar. 

O Sr. Mário Maia- PeÇo a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tem V. EX' a palavra. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, o trabalho enobrece o ho
mem. Todos conhecemos esta frase e o seu 
autor. Embora desnecessáriq citá~lo, sempre 
é conveniente mencionar o nome de Rui Bar
bosa, pois a mera citação já enriquece e eno~ 
brece também qualquer pronunciamento. 

No entanto. Sr. Presidente e ilustres Sena
dores, parece-nos que esta doutrina, o pensa
mento de Rui, suas idéias sobre o trabalho 
e o trabalhador morreram com ele. A elite 
brasileira não pensa assim, parece, o empre~ 
sário brasileiro também não pensa assim so
bre a importância do trabalho e, principal
mente, dos governos brasileiros, com ênfase 
sobre o atual, muito menos nobre são suas 
políticas do trabalho e do emprego. 

O trabalho é a força vital de toda socie
dade, desde as maís primitivas até as mais 
modernas. Sem trabalho. nada subsiste; im
pera o caos, a miséria. A preocupação com 
o trabalho do homem deve preponderar so
bre todas as outras preocupações. O trabalho 
é a prioridade maior de qualquer governo. 
A partir do trabalho vêm a educação, a saúde, 
a nutrição, a paz, a prosperidade. Sem traba
lho, tudo sucumbe. Tanto em termos gerais, 
no ponto de vista social, quanto em termos . 
individuais, no ponto de vista familiar, o tra
balho é fator fundamental de união, de esta

, bilidade e, por que não dizer 1 da própria afeti
vidade da família. Um homem sem trabalho 
é um homem só e desesperado. 

A nossi CoiiStituíção, feita por nós, inte
grantes deste Congresso Nacional, é pródiga 
na defesa do trabalho. Não apenas a no~a • 
n;l3S todas as constituições de regimes demo
cráticos ou não, consagram o trabalho como 
um dos direitos fundamentais do ser humano. 
O trabalho está garantido no textO constitu
cional. No art. 8~", o trabalho está definido 
como um dos direitos sociais, ao lado da pre
vidência, do lazer, da segurança, da assis
tência aos desamparados, à maternidade, à 
infância, entre outros. No art. 7'\ o·'trabalho 
está protegido contra a despedida imotivada 
e contra a redução salari!U. No Capftulo da 
Ordem Económica e Financeira constam nor
mas em defesa do trabalho e nas Disposições 
Constitucionais Transitó"rias também estão 
expressas determinações a favor do trabalho. _ 
Enfim, ~assa Constituição buscou preservar 

e avançar ainda mais o pensamento de Rui 
Barbosa. 

Embora todo esse arsenal jurídico, perce~ 
bemos claramente a forte e deliberada ação 
do Governo ·no caminho do desemprego, da 
redução da jornada de trabalho, da redução 
salarial, da convulsão social.· 

Temos observado desemprego em massa,. 
sem a menor demonstração da justificada ne
cessidade da motivação do desemprego. O 
que se alega é uma hipotética necessidáde 
de contenção de despesas no setor privado 
e um enxugamento da máquina no setor pU
blico. Economizar em cima da fome é covar
dia. é irresponsabilidade e incompetência do 
Governo._ E ganância e corrupção do empre~ 
sário. 

Este é_ um quadro que tende a se agravar. 
É um círculo vicioso. Quem é demitido déixa 
de consumir, a empresa deixa de vender, o 
Estado deixa de arrecadar, a recessão rapida~ 
mente transforma-se em depressão. a instabi
lidade social piepondera e as instituições da 
democracia correm riscos. 

·sr. Presidente e Srs. Senadores, esta Casa 
não pode permanecer indif~rente perante es· 
ta situação. É hora de reunirem--se todas as 
Lideranças do Senado para que seja encon
trada uma alternativa ao enfrentamento entre 
Governo e soc~dacte civil que s"e anuncia para 
breve. 

Sobre este assunto, o desemprego, comu
nico ã Mesa que recebi telegrama veemente, 
chamando a atenção dos parlamentares para 
o grave problema e assinado por numerosas 
instituições, que passo a ler: 

Exmo. Sr. Senador Mário Maia: 
1-Todas as eonstituiçóes de moerá· 

ticas contemporâneas consagram o tra· 
balho' como um dos direitos fundamen
tais do homem, garantindo o aperfeiçoa
mento moral e jurídico da civilização. 

2 -Não foi outra a inspiração ou a 
conduta dos constituintes brasileiros de 
1988 quando preceituaram o primado do 
trabalho e a garantia do emprego em 
vários dispositivos da atual Carta Mag· 
na. 

3 -Basta lembrar: 
3.1- •I\- 6' 
3.2-ait. 79, inciso I, II e VI, que 

dispõem contra despedida arbitrária ou 
sem justa Causa, prevendo indenizaçáo 
compensatória, que trata do seguro de· 
sempregõ e da irredutibilidade dos salá· 
rios. 

4- A preocupação do texto supremo 
com a_ defesa do trabalhador manifes
ta-se nãa" somente no Capítulo dos Direi· 
tos Sociais mas ainda no Título da Or
dem Económica e Financeira, que esta
belece como um dos seus fuiidamentos 
a valorização do trabalho humano e co· 
mo um de seus objetivos, a busca do 
pleno emprego, com que se procura asse
gurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social. 
5-Ainda, com o objetivo de dimi

nuir os riscos de despedidas arbitrárias 
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ou sem justa. causa, o art. 10, inciso I 
das Disposições Transitórías, ·determina 
a elevação par.a quarenta por cento sobre 
o saldo do Fundo de Garantia, da impor
tância a ser paga pelo empregador. 
6- Não obstante toda esta sistemá

tica constitucional, o que se verifica, com 
o Plano de Estabilização Económica, 
dentre outros, são doís fatos da maior 
gravidade: 

6.1- Redução da jornada de traba
Ihoe nos salários, feitas em muitos casos 
sem a anuência legal dos sindicatos e sem 
a homologação das Delegacias Regio
nais do Trabalho, procedimento este 
que, além de ilegal, enfraquece os sindi
catos e o regime democrático. 

6.2- Em segundo lugar, despedidas 
de grande contingente. de trabalhaUores, 
nos setores privado e público, sem efc
tiva comprovação de motivos justos, in· 
contornáveis ou de força maior. 
7-Este é o quadro de uma situação 

que tende a se agravar. É um círculo 
vicioso: o empregado demitido deixa de 
consumir, a empresa deixa de vender, 
o Estado deixa de arrecadar. É a reces
são, a depressão, o caos, a convulsão 
social. 
8-Ante este inquietante ceilário o 

congresso Nacional não pode ficar indi-
ferente. _ 

9- Reveste-se da maior urgência a 
adoção de medidas legislativas que po
nham um fim a demissões c reduções 
de salários, sem apoio legal, restabele
cendo a tranqüilidade em milhõe~ de la
res brasileiros: 

10-Dentre estas medidas impõe-se 
a_regulamentação, em regime de urgên
Cia urgentíssima, do art. 7", inciso I, da 
Constituição e do art. 239, § 4" das Dis
posições Constudonais Gerais. · 
Movimento em defesa da Economia Na
cional 
Associação Brasileira de Imprensa- ABI 
Federação,Nacional de Engenheiros 
Clube de Engenharia 
Coordenação Nacional dos Geólogo~ 
Associação dos Engenheiros da Petro
brás e seus Núcleos na Bahia, Macaé, 
São Paulo, Campinas, Caxias, Paraná, 
Natal, Espírito Santo, Mossoró, Araca- · 
ju. 

Câmara das Empresas Brasileiras de Ca
pital Nacional - Cibracan 
Sociedade Brasileira de Geofísica 
Sociedade Brasileira de Geologia 
Associação dos Empregados da Compa
nhia Siderúrgica Nacional ~ CSN 
Federação Nacional dos Médicos 
Associação dos Empregados da Campa· 
nhia Vale do Rio Doce 
Sindicato dos Petroleiros de Campinas 
e Paulinea 
Sindicato dos Petroleiros de Duque de 
Caxias 
Associação dos Empregados da Embra
tel 

Associação do Pessoal da Caixa Econó· 
mica Federal 
,Associação dos Empregados da Inter
brás. 
Associação dos Engenheiros de Petróleo 
do Estado de Minas Gerais 
Associação dos Servidores do Arquivo 
Nacional 
Associação dos Funcionários do BNDES 
Participações- AFBNDESPAR 
Associação Profissional dos Geólogos 
Associação dos Funcionários do Institu
to Vital Brasil 
Assoéiação dos Laboratórios Farmacêu
ticos Oficiais 
Associação dos Empregados da CAEEB 
Associação dos Funcionários do IPEA 
Grupo Ecológico Frente Verde 
Sindicato dos Telefónicos do Rio de Ja
neiro 

Sindicato dos U rbanitários 
Sindicato Nacional dos Aeroviários 
Sindicato NaciOnal dos Funcionários du 
Banco Central 
Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. 
Químicas e Farmacêut. de Ibituba 
Sindicato dos Químicos e Engenheiros 
Químicos do Rio de Janeiro 
União Nacional dos Estudantes- UNE 
Instituto de Desenvolvimento d.e Estu
dos Políticos e Sociais 
Associação dos Engenheiros de Petróleo 
do Rio Grande do Sul 
Federação Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes Aéreos 
Federação Nacional dos Trabalhadores 
nas Indústrias Urbanas (representando 
46 sindicatos). 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Continua franqueada a palavra. 

O Sr. Jamil Haddad Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Tem V. Ex~ a palavra. 

O SR. IAM/L HADDAD; PRO· 
NUNCIADISCURSO QUE, ENTRE· 
GUE A REVISA O DO ORADOR, SE· 
RA PUBLICADO POSTER/ORMEN· 
TE. 

Durante o discurso do Sr. Jamil Haddad, 
o Sr,_ Pompeu de Sousa, 3" Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidí'n· 
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-· A Mesa vai prestar a V. Ex~ e ao Plená

rio os esclarecimentos necessários. 
Inicialmente, a Presidência se rejubila por 

ter pautado o seu procedimento, nesse episó
dio, com a ma:ior serenidade e prudência, 
não precipitando nenhuma prazo, não adian· 
tando nenhum julgamento. 

Quando o- nobre-·seaadof Jamil Haddad 
levantou a sua questão de ordem, a Mesa, 
entendendo que poderia ter havido uma coli· 
são entre o texto cit3do pela Sf1' Ministra, 
da Lei de Sigilo Bancário, e o texto constiu~ 
clonai, antes de .decidir, submeteu á questão 
de ordem ao exame da Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania. Poderia ter deci
di_do antes, mas seria uma decisão pessoal 
da Presidéncia; submeteu, com o devido cui
dado, ao exame prévio da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania. Vindo O"" pare
ter, a Mesa o aceitou e tomou as providências 
decorrentes da decisão da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Çidadani~. 

Em face dos termos da declaração, feita 
na tribuna desta Casa, pela Sr" Ministra. de 
que se os órgãos jurfdicos da Casa enten
dessem que S. Ex• estaria obrigada a prestar 
esses esclarecimentos, não se furtaria a fazê
lo; ao contrário, se prontificaria a dá-los. Isso 
criou em meu espírito a convicção de __ que 
sendo S. Ex~ juriSta, nem se tendo baseado 
numa informação de pessoas altamente cre
denciadas- que certamente o Ministério de
ve ter no seu corpo jurídico-. teria incorrido 
em erro, e não em dolo, sem o propósito 
de descumprir~ dete~ação do Sena~o. 

Dai por que a Mesa houve por bem abrir 
o prazo de 24 horas para que S. EX'" pudesse 
enviar as informações que tinham sido retar
dadas. Ainda mais quando o próprio autor 
do requerimento, o nobre Senador Jamil 
Haddad, se antecipou, declarando que se 
contentaria, num primeiro momento, já que 
a Ministra alegava a impossibilidade material 
de responder a tudo, em acolher algumas in
formações, e as outras viriam ·depois. 

Na sessão de anteontem, o assunto foi ven
tHãdo, e a Mesa decidiu coceder as 24 horas 
a Sr" Ministra para a resposta. Por volta das 
6 horas da tarde, encerrada. a sessão, o lo 
Secretário, a quem competia dirigir-se a·sr 
Ministra, assim o fez. Nessa mesma noite, 
foi entregue no Ministério da Eéon.omia o 
respectivo· ofício do 1~ Secretário. 

Ontem, estava eu presidindo a sessão do 
Congresso Nacional, quando fui chamado ao 
telefone pelo ilustre Ministro da Justiça, De
putado Bernardo Cabral. Disse-me S. Ex~ 
que a Ministra enviara. um aViso ao Secretá· 
rio-Geral da Presidência da República que 
me remeteria essa resposta ã.inda na noite 
de ontem. E pediu-me tivesse um funcionário 
a postos para receber tal resposta ainda on
tem, para não des~.oumprir o prazo de 24 ho· 
r as. 

O Chefe da Secretaria-Geral da Mesa, Dr. 
Nerione Cardoso, ficou escalado para esperar 
a resposta da Ministra. Essa resposta chegou, 
depois de encerrada a sessão do Congresso, 
mais ou menos às 10 horas da noite, e tive 
dela conheciinento por telefone. Já estava 
na minha residência, não podia tomar nenhu· 
ma providência naquela hora e tamnbém não 
divulguei o texto do ofício, que vou ler agora, 
pela primeira vêz: 
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Aviso nu 428 30 de_maío de 1990 
À Sua Excelência o ·senhor 
Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de infófmar a V. Ex• 

que enviei Desta data, ao Exmo. s·r. ·se
cretário-Geral da Presídência da Repú
blica, através do aviso no 427' a resposta 
ao Ofício nu SM 155, de 29' dO-corrente 
mês, em que é reiterada, com base em 
parecer da Conlissão de Con&titufçã.O, 
Justiça e Cidadania do Senado Federal, 
a solicitação contida no requerimento de 
Informações no 39/90, do ilustre Sellãdor 
Jamil Haddad. 

Aproveito a oportunidade para ren9-
var a Vossa Excelência protestos de ele
vada estimã e distinta cc:msideraÇão. _
Zélia Maria CardOSo- de" Melio, Ministra 
da Economia, Fazenda e Planejamento. 

Acreditei, portanto, e acreditei de boa-fé, 
que as infoiinações Chegariam e não esse sim
ples Aviso. 

Antes, assim que recebi a comunicação do 
Ministro da Justiça, foi o Senado[ Jamil Had
dad à Presidência e indagoU quando se esgo-
taria o prazo de vinte e quatro horas. Disse 
a S. Ex• que havia recebido· um telefonema 
do Ministro da Justiça e que, certamente, 
dentro de pouco chegariam as informaçdes. 
Etã ·minbã convicção. · 

Hoje, pela manhã, cheguei ao Senado às 
10 horas em ponto para abrir a sessão_ do 
Congresso e só ao sair, âs- li hÕra'i, para 
atender à Delegação Parlamentar suíça que 
visitava o Congresso Nacional, fui ín"te:ii'o
gado por alguns- jornalistas, quC já tinham 
em mãos o ofício em resposta, enviado ao 
19-Secretário da Mesa, ofícío cj_ue acaba de 
ser esmiuçado e analisado amplamente pelos 
Srs. Senadores. 

Dev_o, neste momento, dizer que a Mesa 
andou acertada quando deferiu o requeri
mento do no_bre Senador Jamil Haddad. A 
fiscalização dos atas do ExecutivO é um dever 
do Congresso Nacional. 

Durante muitos anos, o art. 45 _da Consti
tuiÇão anterior-sofreu retardamento para ser 
regulamentado, e aqui está presente o nobre 
Senador Ma"uro Benevides, que, com sua te
nacidade, conseguiu, afinal, regulamentar 
aquele dispositivo. 

Acreditava eu, portanto, que não haveria 
nenhum embaraço. Ademais, o requerimen
to_do nobre Senador Jamil Haddad não inda
gava _se· determinada pessoa tinha ou não reti
rado dinheiro, irregularmente, dos estabele
cimentos bancáriOs. S. Ex• indagava se tinha 
havido alguma irrcgularidade_e, no caso posi
tivo, quais as pessoas que as teriam praticado~ 
S. Ex~ não ihd"ãgava quanto determinado ci
dadão tinha antes ou depois do dia 15 de_ 
março. S. Ex• queria conhecer os defrauda
dores que, acaso, tivessem agido irregular
mente, até mesmo para desgosto_ dos órgãos, 
do Poder Executivo. Até o próprio Poder 
Executivo poderia terr-_Sido surpreendido por 
essa práticã. O ·nobre Senador J amil Haddad 

não apontava ninguém para saber de sua for
tuiia; pedia apenas os nomes dos que, acaso 
tivessem defraudado a confiança do Poder 
Executivo. 

Portanto, a Mesa não infringiu nem tentou 
infringir o sigilo bancário. Aliás, ninguém dis
cute, nem a Ministra, que poderia ser respon
didu o ofício. O que se diz é que, em vez 
de ser a Mesa que devia aprovar o requeri
meto. seria o Plenário. Entende S. Ex• que 
esse requerimento teria que ser aprovado pe
lo plenário, e não pela Mesa. Isso era no 
passado. Em face da Constituição, mudou 
a interpretação regimental. A Mesa, portan
to, não exorbitou e não é passível de críticas 
por isso, seja de quem seja. 

Qliàntõ ao Crirrie conexo (j_ue acaba d"e ser 
referido pelo nobre Senador Jamil Haddad, 
a Irieu ver, isso não existe, por que o Sr. 
Ministro riem sequer endossoú; apenas enca
minhou o aviso que recebeu e o remeteu ao 
Poder competente, que era o Senado Fede
raL Não vejo, portanto, qualquer conivência, 
qualquer conexão entre o ato do Secretário
geral da Casa Gvil e ato da Ministra que 
deixou ài" responder ao ofício. 

Fina-lmente, tomando con_hecimento já 
agora, porque não ror enviado diretamente 
à Mesa para ser lido no Expediente. O que 
setá feito, a: PresídênCíã.- não vai deixar de 
cumprir seu dever, e o faz com a habitual 
imparciàlidade que tem procurado-- manter 
em todos os a tos, não só como Presidente 
do ~-e:º-ªdo_mas como Pr_esidente do Congres
só Nacional. Por isso, vai ouvir os Srs. Líderes 
e m_arcar a d_ata para que o Senado se reúna, 
para' apteê1a-r o ato da s~ Ministra e decidir 
sobre a realização da sessão em que este as
sunto deve ser examinado. 

Estes esclarecimentos eu gostaria de pres
tar para que ficasse claro, primeiro: a Mesa 
do Senado agiu rigorosamente dentro da 
Constituição e do Regimento Interno, segun
do, a Mesa do Senado foi compreensiva e, 
por isso mesmo, ensejou que a Sr' Ministra 
dispusesse de mais 24 horas para rever sua 
decisão_, _já que ela própria se declarara sub
missa· à decisão dos Õrgãos Técnicos·do Sena
do Federal; finalmente, desatendido o apelo 
do Senado, a Mesa cumprirá as disposições 
regimentai~ e c.onstitucionais, que são do seu 
dever maíS--do que do seu direito. 

O SR. -PREIDDÉNTE-(Nelson Carile.ifoj 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes_._ 

O SR. JOÃO MENEZES (PDC'-l'A.l'ro· 
nunç\a o_ seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. S~nadores, a explicação dada pelo 
~r_esi9ente _Nelson Carneiro não surpre~nde 
a ninguém, porque certamente procurou rela· 
tar os fatos ~orno eles realmente se passaram. 

O Senador Nelson Çarneiro desempenha 
sua função com alta credibilidade e procura 
sempre dar soluções de acordo com o Regi· 
menta, de acordo com a Constituição ou de 
acordo com o Plenário da Casa. Este assunto 
está sendo decidido um pouco emocional
mente, e é contra essa emocionalidade que 

precisamos nos resguardar. porque o assunto 
é, realmente, do maior interesse, é um assun
to v_ersado na Constituição, e· no Regimento 
da Casa, versado em outras leis esparsas e 
que precisa, ser estudado e examinado. 

Vejam V. ex~' que o eminente Senador Ja
mil Haddad, sempre notável pela sua lhaneza 
de trato aos seus objetivos, excede-se quando 
trata deste assunto, naturalmente com um 
pouco de paixão, o que não deve ocorrer 
a um homem como S. Ex•, não só pela expe· 
riéncia que tem do Sen'ado, do Parlamento, 
como pela experiência que tem da vida, como 
médico, como esportista e como homem de 
grande valor. 

Portanto, estranho que o eminente Sena
dor Jamil Haddad se esqueça de tudo isso, 
e, diante da emocionalidade do problema, 
faça as acusações mais irreverentes e mais 
sem propósito. Faz acusações violentas con
tra o Ministro da Justiça e ataca o Presidente 
da RepUblica da forma que S. Ex' melhor 
entende. Este assunto precisa ser estudado 
pelo Senado de acordo com as disposições 
legais, de acordo comas disposições normais. 
Não podemos, de forma alguma, estar levan
do para o terreno pessoal, para o lado parti
dário, porque. como já foi dito, está-se pen
sando que se está criando um fosso entre o 
poder Legislativo e o poder Executivo. Não 
é isso. Nem o Poder Legislativo pretende isso 
pela sua maioria ou, talvez. pela sua totali
dade, nem o Poder Executivo, também, por· 
que essa harmonia entre os Poderes é neces
sária e imprescindível, sobretudo numa hora 
difícil como esta que o Brasil atravessa. O 
requerimento do eminente Senador Jamil 
haddad se baseia perfeitamente no Regimen
to da Casa. Está aqui o art. 215, com seus 
parágrafos, que ôett'ifmina as formas em que 
os-- requerimentos podem ser feitos e até,a 
ação da Mesa, _quando diz: 

''Art. 215. São escritos os requeri
mentos não referidos no artigo anterior 
e dependem de votação por maioria sim· 
pies, presente a maioria da composição 
do Senado. salvo os abaixo especifica
dos: 

I - dependente de decisão da Me
. sa, requerimento d~ iJiíormação a Minis

tro de EstaCio .(Const.", art. 5.0,_ § zo];" 

Portanto, o que está em jogo é isSo. Cabe 
pe·rfeitamente a V. Ex~, como presidente da 
Mesa, com a ·anuência naturalmente, da tota
lidade da Mesa, dar a decisão sobre o fato 
em si. Não é uma decisão pessoal. Quando 
V. Ex• fala, não é somente Presidente. V. 
E~ vai dar essa decisão, de acordo com a 
totalidade da Mesa, como diz o Regimento 
Interno; não é a decisão do Presidente. 

À primeira Vista, parece-me que _este fato 
está bem esclarecido e exige essa for-malidade 
que o Regimento prescreve-

Por ou_tro lado, o art. 50 da Constituição, 
diz: 

"Art. 50. A Câmara dos Deputados 
ou o Senado Federal, bem como qual
quer de suas Comissões, poderão convo-
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car Ministro de Estado para prestar, pes
soalmente, informações sobre assunto 
previamente determinado, importando 
crime de responsabilidade a ausência 
sem justificação adequada. 

§ 1 ~ Os MinistroS de EstadO pode
rão co,mparecer' ao Senado FedeG3-I, à 
Câmara dos Deputados, ou a qualquer 
de suas Comissões, por sua iniciativa e 
mediante entendimentos com a Mesa 
respectiva, para expor assunto de rele~ 
vância de seu Ministério. 

§ 2~ As Mesas da Câmara dos Depu· 
tactos e do Senado Federal poderão enca
minhar pedidos escritos de informação 
aos Ministros de Estado, importando cri
me de responsabilidade a recusa, ou o 
não-atendimento no prazo de trinta dias, 
bem como a prestação de informações 
falsas." 

Este, também, é um assunto demasiada· 
mente esclarecido na Constituição. 

QUandO o eminente- Senador Jamil Haddad 
usou da palavra, declarou _que não havia ne· 
nhuma resposta da Sr Minjstra. Essa resposta 
fOídada e V. Ex~ acabou de ler. Satisfatória 
ou não satisfatória, a resposta fOi dada. O 
exame se está correta ou incorrera não cábe 
à primeira vista, sobre'tudo como fez V. E~ 
Não sei se S. Er já conhecia a resposta, mas 
não devia conhecer porque afirmou que não 
havia resposta alguma. A resposta existe. V. 
Ex~ ley o _ofício, do qual tenho uma cópia 
em meu poder. 
~O que se discute, no presente momento, 

não é a informação em si, mas aquilo que 
a ConstituiçãO determina. O que se Oiscute, 
primeiro, é se cabe à S~ MiniMra dar esta 
informação ou se cabe ao Presidente do Ban· 
co Central, a quem está entregue todo esse 
assunto fmanceifo dó Pars: - · 

Este é um assunto a exam.inar também; 
o Presidente do Banco Centrãi, qu7e é um 
órgão independente, não é nomeado pela Mi· 
nistra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, 
e, sim,_ pelo Presidente da República, depois 
de submetido à consideração do Senado Fe· 
dera!, que lhe determina o exercício ~essa 
função, o que lhe dá condição de indepen
dência total em relação ao Governo. Portan· 
to, este é um assunto financeiro que fica ads· 
trito ao Banco Central. 

Por outro lado, verificamos que o Banco 
Central não pode também fornecer essas in· 
formações, porque existe a lei do sigilo bancá· 
rio que continua eni inteiro vigor. Se está 
em vigor a lei do sigilo bancário, o Presidente 
do Banco Central não pode fornecer essas 
informações, sob pena de S. S' estar labo· 

'rando em crime de responsabilidade. Pergun
tamos: o Senado Federal assume: a responsa
bilidade da cfuebra-·do sigilo bancário? este 
é um assunto que precisa Ser examinado, por· 
que a lei do sigilo bancário rião se 'ãplica ape
nas ao Poder Executivo, mas a todos os cida
dãos de modo geral. Então, temos de pergun· 
tar: o sigifo bancário está sujeito âPenã.s às 
informações do'Banco Central ou O Senado 
federal também pode quebrá-lo? O Senado 

Federal pode ter a condição de querer dar 
ou não, querer assumir ou não a responsa· 
bilidade de fornecê-lo? Este é um assunto 
delicadfssimo que não pode estar sendo discu
tido aqui. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permi· 
te· me V. Ex~ um aparte, nobre Senador loão 
Menezes? 

O SR. JOAO MENEZES- Darei o apaité 
a V. Ex' logo que concluir o meu raciocínio 
- à outrance. 

De outra parte, podemos verificar que o _ 
art. 50, da COnstituição e seus itens X e XII, 
estabelecem o seguinte: 

Art. 5o Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza 
garantindo-se aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabi
lidad~ do direi!Q_ a,_ ~ida, a liberdad~_ à 
igualdade, a segurança e a propriedade, 
nos termos seguintes: 
, 'O O O,__,.,_ ••~• '"-~• 0 O, O .... OH" .. "-" O"' • "'~"•' < • ;•' 0 0 ' 

X - são invioláveis a intimidade, 
a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas; assegurado o direito a indeni
zação pelo dano material ou moral de-

~:_:~g.~~e SU?~~?!~-~~2: .. -................. . 
XII ~ é inviOlável o sigilo da cor

respondência e das comunicações tele
gráficas, de dados e das comunicações 
telefó_nicas, salvo, no ú_ltimo caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fins de investi
gação criminal ou instrução processual 
penal; 

O que quer dizer? Que a lei do sigilo Ban· 
cárie é uma lei vigente, é uma lei que está 
pronta, está com toda a sua autoridade e só 
se pode quebrar esse sigilo nas formas em 
que a lei determinar, quando existir uma ou· 
tra lei para este ou aquele fato, em que possa 
ser realmente quebrado o sigilo bancário. Fo· 
ra disso, está-se infringindo a lei, e infrigindo 
a lei, estamos também sujeitos às penalidades 
da lei. O que se procura saber é se o Senado 
vai assumir essa respo-nsabilidade da quebra 
de sigilo bancário ou se o Presidente do Ban· 
co Central deverá assumir essa irregularida· 
de. 

Este é um fato que está em jogo. O assunto 
reclamado pelo eminente Senador Jamil 
Haddad, de que não havia qualquer resposta 
dada pela Sr. Ministra não proceâe, pois esta 
foi dada, ela existe, ela está aqui nas mãos 
do Presidente da Mesa, para conhecimento 
do Senado. 

portanto, nada há que se posSa pedir quan
to à falta de resposta ao requerimento. 

Tem o aparte V. E~, nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabófa de CarvalhO - Senador 
João Menezes, estou ouvindo com atenção 
a análise _que V. Ex' faz, nesta tarde, aqui, 
no Senado Federal, sobre a posição da Minis· 

-tra da Economia, Dr" Zélia Cardoso de Me
llo, em não_ atendendo_ ao_Senadó Federal. 
Mas é estranho que o Governo tanto se ape· 

· gue ao sigilo bancário~ quando dele não se 
está tratanao ac violação e quando este Go
verno poderia zelar pelo sigilo bancário, ten
do sido ele que não respeitou nem as contas 
correntes, nem as cadernetas de poupanças, 
nem os investimentos a longo prazo e a curto 
prazo. Este é um País de ·muitas fantasias, 
principalmente agora, porque se tenta elevar 
o conceito de sigilo bancário, quandO tião 
se respeitou, há bem pouco tempo, nem as 
próprias contas bancárias. Eu não sei qual 
seria piór; guardar o sigilo e respeitar as con· 
tas, ou não respeitar as contas, não guardar 
o sigilo, guardar o sigilo e não respeitar as 
contas e não respeitar as contas guardar o 
sigilo. Ninguém sabe! É uma coisa um tanto 
quanto complicada. Mas o diabo é que nós 
acabamos também de pagar um Imposto de 
Operações Financeiras, o IOF, para opera~ 
ções que não puderem se realizílf, quer dizer,, 
o Governo· tomou o dinheiro do brasileiro , 
e ainda cobrou o imposto por fazê-lo. A movi- : 
menta-çfl_o bancária fe_itã- foi, exat~mente,, 
transferir o dinheiro da mão do particular, 
das contas bancárias das. quais todos os brasí· 
leiros eram titulares, para o Banco CentraL 
A operação financeira foi de ofício, foi vio
lenta e a pessoa vitimada ainda pagou o im· 
posto. Então, eu tenho _a impressão ·de que 
o GoVeino não tem-muita moral para estar 
falando em sigilo bancário. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito obri
gado a V. E~ Verifico que o seu aparte, ape· 
sar da capacidade de V. E~ como Presidente 
da Comissão de Constituíção, Justiça e Cida- ' 
dania e um dos Parlamentares mais ativos 
deste plenário, foi sem ênfase, e sem ênfase 
porque V. EX' é tim cUmpridor da Lei e sabe 
que existe a Lei n~ 7 .492, de 16 de junho 
d_e 198{1, que identifica como crime a quebra 
de sigilo nas operações das institu~ões finan· 
ceiras. 

Ora, se existe esta lei, como vamos passar 
por cima dela? Não podemos quebrar o sigilo, 
sob pena de incorrermos nos crimes que a 
própria lei nos inculca. Repetiu-se agora, e 
está se repetindo isso todos os dias o fato 
de as contas bancárias, as contas de cader
netas de poupança e outras ficarem sob guar· 
da. Elas ficaram sob guarda ~as a identidade 
dos seus donos não foi explicitada, não foi 
dita de quem era a conta "a", "b", "c" ou 
"d". A conta continúa no me~mo lugar, com 
o mesmo sigilo, sob as mesmas normas, sob 
as mesmas regras. Este é um assunto muito 
delicado que precisamos verificar, porque é 
da responsabilidade do Senado. É verdade, 
e incontestável, que ao Congresso Nacional 
cabe o direito de fiscalização. Ninguém duvi· 
da disso e nenhum de nós, Senadores, deve 
pensar sequer em recusar esse direito que 
o Congresso Nacional tem de fiscalizar. Más 
não podemos com isso chegar à exorbitância 
porque, aí, estaremos cometendo ... 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me 
V. Exa um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- ... outros erros 
jlnlto com a nOSsa. responsabilidade. Estou 
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falando como Senador da República e exami
nando, friamente, o que está aconiecerlc:íQ;' 
para dar uma posição, pelo menos a nossa 
pÇlsiçáo, em relação a esses fatos que estão 
se debatendo debaixo de um clima emocio
nal. 

Esse assunto rião pode ser discutido assim. 
Tem o ·aparte V. Ex•, eminente Senador 

Mansueto de Lavor. 

O Sr. Ma~ueto de Lavor- Obrígado, no: 
bre Senador. Pergunto a V. Ex• o que diz 
a respeito do inquéritO- da VASP junto ao 
Banco Rural, se realmente alí não houve tam
bém quebra de sigilo -banCáriO em benefício 
do interesse público, se essa lei está acima 
do interesse público do País. e se JJID delegado 
de polícia é mais responsável para receber 
informações atinentes ao sigilo _bancário do 
que o Senado da República. Uma delegacia 
de polícia, realmente, merece mais confiança 
de deter ou de divulgar esse sigilo bancário 
do que o próprio Senado da República. O 
que V. Ex~ diz a respeito? E com esse Sigilo, 
conforme V. Ex~ defende, o sistema bancário 
não ficará sendo então, o paraíso dos crimi
nosos de colarinho branco1_ São estas as per
guntas que dirijo a V. Ex~. em aparte, e agra 
deço. 

O SR. JOÃO MENEZES- Não. Primeiro, 
esse fato é oriundo do quê? Não é o delegado! 
I:Iouve ~m inrquérito, uma co'!lissão de inqu.é
nto. Nao for o delegado; for cm fun'ção de 
uma norma legal existente. O que estamos 
defendendo é a existência de uma norma le
gal. 

O SR. MANSVETO DE LAVOR - Sim 
mas o Senado está cumprindo o seu papeÍ 
de fiscalização, Senador. 

. O SR. iolo MENEZES -Toda vez que 
ultrapassarmos a norma legal, estaremos co
metendo um erro. 

O Senado tem que fiscalizar. Reconheço 
o direito de o Senado fiscalizar. Mas eu tam· 
bém reconheço que existe uma Lei que orde
na o sigilo bancário, que V. Ex~ deve conhe· 
cer, também. 

Essa lei existe. 

O Sr. Mansueto de Lavor - O Senado 
não pediu a Ministra para divulgar. 

O SR. JOÃO MENEZES - Nós vamos 
quebrar o sigilo bancário, vamos passar por 
cima da lei, do sigilo bancário e assumir, nós 
Senadores, a responsabilidade disso? É um 
ass~nto .que temos de colocar na discussão, 
é um assunto fundamental, é um assunto bási· 
coque precisa ser verificãdo. 

O Senado não pode ser jogado a uma deci
são sem pensar no que está fazendo. A res
ponsabilidade é de todos nós. Não estamos 
aqui no Senado para c·riar questiúnculas entre 
os Poderes Legislativo e Executivo; estamos 
fiscalizando a existência da lei; se existe lei, 
temos de verificar o que permite porque, to· 
das as vezes que sairmos do quadrante da 
lei, estaremos, por outro lado, enfraquecen
do totalmente a e;tistência do Congresso Na
cional e.,consequentemente, do Senado. 

De maneira, Sr . .Presidente e Srs. senado
res, que este assunto não pode ser examinado 
assim. O que a Ministra fez? Respondeu ao 
ofício; S. EX" atendeu ao pedido do Senado 
Federal; atendeu ao ofício como pensou fosse 
certo, e tem esse direito, COIRO também teria 
o direito de, contrario sensu achar que, pelo 
Regimento,do Senado não deveria fazê-lo de 
tal maneira. O Senado pode fazer o requeri
mento, S. Ex' tem de responder, deve respon
der, está determinado na Constituição e no 
Rregimento que S.Er tem de responder. S. 
Ex' respondeu ao ofício. Agora, cabe ao Se
nado achar se a resposta foi positiva ou nega
tivã, se vai assumir a responsabilidade de que
brar o sigi~~ bancário ou se é a Ministra res
ponsável por esse sigilo ou é o Presidente 
do banco CentraL 

São fatos COmpletaniente diferentes que 
precisam ser examinados, e não podemos, 
repito, aqui, ficar dando decisões emocionais 
em tomo de um caso como esse. O assunto 
é realmente grave e sério. A alegação feita 
no requerimento do Senador· Jamil Haddad 
foi uma alegação violenta, senão até injurí
dica, porque S. Ex', de saída, afirmava a exis
tência de um fato que queria saber. S. Ex' 
não podia afirmar esse fato, nem dá-lo como 
e~stente, sem ter realmente a prova, o docu
mento na mão. S. Ex" alegou, no seu discurso, 
no dia em que a Ministra aqui esteve, e em 
outras oportunidades, que foi retirado di
nheiro das contas bancárias anteriormente ao 
ato do Governo. Não deixa de ser uma acusa
ção ~:rrave·, -·sujeita à responsabilidade do Se
nador, porque S. Ex' está fazenâo uma acusa
çãO a seu bel-prazer, ou,- então, não temos 
um caminho certo a seguir. V. Ex', Sr. Presi
dente, chegou em boa hora, V. Ex• esclareceu 
e deu todos os "porquês" do assunto, mas, 
antes, já estava afirmando diferente a situa· 
ção. Aqui já se discutia que não havia respos
ta alguma, que a Ministra não respondeu coi
sa alguma. que não deu satisfação para o Se~ 
nado, que o Ministro Bernardo Cabral estava 
praticando atos ruins, atos-- de indelicadeza, 
atas até de falsidade - até atas de falsidade 
já foram levantados. Ora, Sr. Presidente, um 
assunto como este o Senado, corno Casa revi
sora, realmente, tem que examinar todos os 
fatos, com frieza e de acordo com a necessi
dade, que cada caso,exigir. Não pode, de 
maneira alguma, estar avançando em tomo 
de determinado sinal ou fazendo conclusóes 
em tomo daquilo que se pensa politicamente. 
O fato não é político; é de ordem jurídica, 
é de ordem institucional e que diz muito res
peito â existência da vida do Senado, como 
tamb~m diz respeito à movimentação e à exis
tência do Pod~r Executivo. 

O Sr. José Fogaça Permite-me V. EJc-' um 
aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Com prazer, 
ouço V. E:c:• 

O Sr. José Fogaça ~ V. E~ está - reco·. 
nheço que com muita colnpeténcia e coli.. 
aquela pertinaz insistência que o caracterízl"" 

-fazendo um sofisma. A Ministra não res
pondeu <,~.o requerimento de informações. 
Através de. uma comunicação, recusou-se a 
respondê-lo. Essa é a realidade insofismáVer, 
por mais que V. Ex• insista neste argumento, 
rebata nesta tecla, estamos diante de um fato 
que é solar, que é meridiano. A Ministra, 
através de comunicação, de ofício, de aviso, 
de instrumento administrativo qualquer, re· 
cusa-se a responder ao requerimento enviado 
pela Mesa do Senado. Agora, o _que estranho 
nessa comunicaç_ão da Ministra é que S. Ex' 
põe em dúvida à integridade do Presidente 
desta Casa, como se ele não estivesse senhor 
de toda a tramitação regular, regimental e 
constitucional do pedido de informações; co
mo se o Presidente do Senado ignorasse que 
um pedido de infonnaçóes tem que obedecer 
a uma tramitaÇão regimental rigorosa, e que, 
quando a Mesa o .subscreve, é porque todos 
os precedentes já foram cumpridos. O Presi
dente do Senado, Senador Nelson Carneiro, 
é um homem íntegro e responsáve!. O,Senâdo 
é parte de um Poder da República. Mas a 
Ministra resolve dizer que, lá no Senado, o 
Senador Nelson Carneiro, por incúria, por 
descuido, por-desleixo, deixou de observár 
os trâmites devidos e, como S. Ex• é "deslei- · 
xado", "irresponsável", a Ministra diz a S. 
Ex~ ao Senador Nelson Carneiro, o que deve 
fazer na obdiência aos trâmites internos e 
regimentais do Senado, que S. Ex' deve re
correr de novo à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, como também observar 
o Regimento; .. puxa as orelhas" do Senador, 
como se S. EW' ignorasse ou fosse negligente 
em relação a~ Regimento desta Casa e às 
exigências constitucionais para os pedidos de 
não é uma resposta, mas recusa a uma respos
ta, é muito mais, neste momento, do que 
unia simples recusa, ganha as proporções de 
uma afronta a esta figura eminente do Presi
dente desta Casa, o Senador Nelson Carnei
ro, e nele se simboliza, evidentemente, o Se
nado .da República. Perdoe-me V. Ex~ mas 
é um soflSDla! O Senado, munido do poder 
investigatório que lhe confere a Constituição 
pode, evidentemente, ter acesso a essas infor
rilaç6es. Se o Senador Jamil Haddad, que 
será o depositário dessas informações, por 
sua própria conta, por livre e espontânea von
tade resolver quebrar o sigilo bancário, é ou
tro problema, mas a Minístra não pode recu
sar as informações. V. Ext está sofismando, 
mas, creio que_, a esta altura, não ·está conven
cendo ninguém, por mais que esteja insistin· 
do, reb~tendo na mesma tecla. Perdoe-me, 
V. Ex~, mas este era o aparte, 

O SR. JOÃO MENEZES - Eminente Se
nador José Fogaça, perdôo V. E~. porque 
um homem da sua inteligência não pode dizer 
que a Ministra está querendo "puxar as ore
lhas" do Presidente do Senado. Não! Não., 
existe iSso! Ye.j-ª----çamo Jf__, _ _Ex'_tambénLestá ~ 
emocionalmente tratando do assunto: diz que 
a Ministra está upuxando a orelha" do nosso 
Pr_esidente Nelson Carneiro, que já não mais 
tem idade para deixãr que lhe puxem_~s ore
lhas. S. Ex• já está numa ida-de provecta e 
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desempenha sua função com muita sereni
dade, capacidade e inteligl!:ncia; então, nin
guém vai poder puxar-lhe as orelhas. O que 
V. Ex' pode dizer é que esse ofício não o 
satisfaz; mas a resposta foi dada, isso foi. 
Pode não lhe agradar; V. Ex' pode achar que 
a resposta foi incorreta. Mas ela foi dada. 

O Sr. José Fogaça- V. Ex" está usando 
a técnica da repetição; vai ficar dizendo a 
mesma coisa até convencer os demais Sena
dores. 

O SR. JOÃO MENEZES -A resposta 
foi dada, a resposta existe; pOrtanto, ninguém 
pode reclamar que não existe; pode não acei
tá-la pode ter essa ou aquela maneira de 
en~ar a resposta, mas ela existe, foi dada, 
foi feita. 

Portanto, não vejo nenhurii.a razão para 
esse tumulto que se quer fazer em torno do 
assunto. O que está em jogo ;é algo funda
mental na Vida financeira do País, porque 
diz respeito ao sigilo bancário. É um assunto 
grave, importante. O Senado vai assumir.' :e
pito, a responsabilidade da qut;bra do s1gdo 
bancário? O Senado vai assumir a responsa
bilidade pela quebra da lei? O Senado _vai 
assumir as penalidades que a lei que cnou 
o sigilo bancário determina? b assunto a se 
examinar. O Sr. Presidente do Banco Cen
tral, para atender ao pedido do Senado, v~i 
quebrar a lei do sigilo bancário e assumi_r 
a responsabilidade por isso? Ele sofre penah
dade, por não responder ao ofício e sofre 
por dá-lo? Temos realmente que examinar 
isso com muita segurança e equilíbrio, para 
ver onde está a verdade, Vamos encontrar 
uma fonna de obter o que queremos, essa 
tal transparência de que se fala. 

Não é possível, pelo fato de se dizer 9ue 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania deve e pode examinar a existência do 
sigilo bancário e decidir se o Senado ass~f!le 
a responsabilidade pela quebra desse Sigilo 
ou se é o Banco Central que assume tal res
ponsabilidade; não se pode fugir desse assun
to. É querer sair pela tangente e não dar 
uma solução- não digo sofisma, porque V. 
Ex• não sofisma, embora V, EX' ache que 
eu o faça, mas não o faço. Estou defendendo 
uma tese que tem cabimento é uma tese nor
mal, é uma tese real, e isto estamos tendo 
em um jogo democrático. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ 
o que se pretende aqui é que o Senãdo e_xa
mine a quebra do sigilo bancário~ Este é qu~ 
é o fato. Se O Senado disser "não, n6s somos 
responsáveis pela quebra do sigilo b<!ncário'~, 
a Ministra, certamente, vai responder, ou o 
Presidente do Banco Central, a quem cabe 
o fato, vai responder. Esse ofício será da Mi
nistra da Economia ou será do Presidente 
do Banco Centrai? A ttiàO temos que verifi· 
car examinar, Esse detalhe~ a Comissão de 
Co~stituição, Justiça-e Cidadania n~o exami
nou. E a prova é que o eminete P"residente 
dessa Comissão, muito cio:ro-das suas respon
sabilidades, nos deu um aparte, mas, também 
ficou naquela mesma redaffiação sem, entre
tanto, entrar na parte jurídica na qual é mes-

~--------------

tre, na qual é catedrático. E tenho certeza 
que S. Ex~ pensa na avaliação, aplicação e 
nos resultados qUe poderão advir para o País 
da quebra ou não do sigilo bancário. 

Imagine se nós conieçarmos, agora, a que
brar o sigilo bancário! Este País todo começa 
a querer saber as coisas mais esdrúxulos .e 
vem ofício de todo mundo! É nunca ma1s 
parar! É nunca 01ais terminar! É um caminho 
seni fim, é uma estrada sem fim! Nós pode
mos levar, com isso, o País à balbúrdia; pode
mos levar o País à desordem, podemos levar 
o País a um ponto que não se tem, realmente, 
como estabelecer nem determinar o que po· 
derá acontecer. 

Dada essa quebra de sigilo bancário, qual
quer cidadão começa a fazer pedidos. Ama
nhã, um cidadão faz um ofí~io pedindo todos 
os depósitos do grupo Votorantim, todos os 
depósitos da Vale do Rio Doce, que é __ uma 
multinacional também. Então isso nunca 
mais acaba, vamos ficar só resporidendo a 
ofícios e colocando o Poder Executivo a res
ponder a ofícios. 

Isso pode acontecer. 
Portanto, vejam, Srs. Senadores, a respon

sabilidade que nos cabe, nesta hora, em rela· 
ção a este ofício. Vamos deixar de la~o a 
Ministra, deixar de lado o Governo, detxar 
de lado o Senado e examill1lr o que pode 
acontecer para o País na aceitação ou não 
dos detalhes deste requerimento. Agora, o 
que não se pode deixar de reconhecer é que 
a questão de sigilo ·bancário é importante -
importante e fundamental, e o Senado tem 
que dizer se assume ou não essa responsa
bilidade. Por isso que se pede, que se pre
tende que esse processo, volte à douta Comis
são de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, pa
ra, no seu alto saber, declarar: "Vamos que
brar o sigilo bancário!" não acontece nada 
'para ninguém, ninguém é responsável por 
coisa alguma, não h~ mais crime de respon~a· 
bilidade, podemos quebrar o sigilo bancáriO, 
está todo mundo acobertado pela decisão do 
Senado, pelâ decisão da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. Isso é indispen
sável, Sr. Presidente e nobres Senadores. 

Ficam, aqui, essas rápidas palavras de es
clarecimento em torno do assunto e reitero, 
ao- terminar, que o Senado deve examinar 
esta ma.téria_çom a cabeça _fria, sem arroubos 
partidários e verificar que estamos colocando 
diante do tabla-dQdas discussões assunto que 
pOCfe ter conseqüências as mais complicadas 
em toda- a vida económica e financeira do 
País. -

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

DURANTE O DISCURSO DO SR. 
JOÃO MENEZES. O SR. NELSON 
CARNEIRO;-PRESIDENTE, DEI
XA A CADEIRA DA PRESIDÊN
CIA, QUE É OCUPADO PELO SR. 
POMPEU DE SOUSA, 3• SECRE
TÁRIO. 

DURANTE O DISCURSO DO SR. 
JOÃO MENE:ZES. O SR. POMPEU 
DE SOUSA. 3• SECRETÁRIO. DEI-

XA A CADEIRA DA PRESIDÊN
CIA, QUE É OCUPAJ)A PELO SR. 
NELSON CARNEIRO, PRESIDEN
TE. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ríd.o Corréa. 

OSR. MAURíCIO CORRÊA (PDT -DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Pre_siden
te, Srs. Senadores, não há dúvida alguma de 
que a Sra. Ministra, ao proceder dessa forma, 
perdeu aquela grande oportunidade que o 
Senado lhe deu, quando V. Exa, interpre
tando o Regimento, numa parte que eu diria 
que é omisso deu-lhe o prazo de 24 horas 
para que não parecesse que a decisão do Se
nado fosse muito imperativo, não facultando 
a S. Ex' o Q,ireito de apresentar, dentro desse 
prazo, aquilo que já tinha ultrapassado, isto 
é o_ prazo legal. . 

Cogita-se de saber se .se trata de cnn:e 
conexo ou não, de conendade com relaçao 
à responsa:bilidade que se procura apurar. 
Confesso que é uma matéria que precisa ser 
examinada por nós no momento adequado. 
O que importa dizer, Sr. Presidente, é que 
outro dia, salvo engano, ontem ou anleon
tem eu havia, numa rápida observação, dito 
.que 'nós, Seriado, é que processarfamo!i' e jul
garfamos a Sra. Ministra de Estado. E claro 
que, ao fazer aquela afirmação, eu tinha e~ 
mente a regra genérica do art. 52 da Consti
tUiÇ-ão Federal. Ocorre que esse artigo é ex
plícito quando se refere a crime de responsa
bilidade do Presidente e do V ice-Presidente 
da República. Só quando há conexão de Mi
nistro com relação aos crimes do Presidente 
da República é que segue esse rito: 

Primeiro, vai à Câmara dos Deputados, 
que funciona como instância prenunciador~, 
e depois vem para o Senado para que haja 
um processo de julgamento. Não é a hipótese: 
presente; ·porque o art. 102 da "Constfttiição 
Federal, que trata da competência do Supre
mo Tribunal Federal, é taxativo: __ 

Art. 102. Compete ao Supremo 
Tribu.Jlal Federal, principuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe; 
I- ...................................... .. 

c) nas infraçOes penais comunS e 
nos crimes de responsabilidade, as Mi
nistros de Estado, ressalvado o dispos
to no art. 52, I. os Membros dos Tribu
nais Superiores, os do Tribunal de 
Contas da União.e os chefes de missão 
dipfomática de Caráter permanente; 

Isso é faculdade que o Semido tem de pro
cessar·e julgar. ,M:uito bem! O art. '37! do 
Regimento Intetno, que trata. do funciona· 
menta como órgão judiciário- e aqui que~o 
chamar a atenção dos Srs. Senadores-, cogi
ta das duas hipóteses: 

"Art. 377. .. .......................... . 
I- processar e julgar o Presídente 

e o Vice-Presidente da Repúbfica·, nos 
crimes de reSponsabilidade, e os Mi-
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nistros de nexos Estado nos crimes de 
mesma natureza conexos com aqueles; 

H -processar e julgar os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal o Procu
rador-geral da República e o Advoga
do-Geral da União, nos crimes deres
ponsabilidade;" 
Embaixo, o art". 3SO menciona: 

"Art. 38Q._ Para julgamento dos 
crimes de responsabilidade das autori
dades indicadas no art. 377, obedecer
se-ão as seguintes normas_: _ 

1) recebida peJa. Mesa do. Senado 
a autorização da Cârnarà para instau
ração do processo, nos casos previstos 
no item I do art. 377, ou a denúncia 
do crime, nos demais casos, será o do
cumento lido na Hora do Expediente 
da sessão seguinte; -

2} na mesma sessão em que se fizer 
a leitura, será eleita comissão, consti
tufda por um quarto da composição 
do Senado, obedecida a proporciona
lidade das Representações Partidárias 
ou dos Blocos Parlamentares, e que 
ficará responsável pelo Processo;" 

Trata-se, portanto, de matéria, Srs. Sena· 
dores, omissa n~ Regimento Interna, porque 
o Regimento Interno só prevê a hipóte:;e do 
crime de responsabilidade do Presidente da 
República, sendo processado e julgado pelo 
Senado Federal. Na hipótese presente, é cla
ro que se nós entendermos assim não estou 
dizendo que o Senado vai decidir dessa forma 
- tenho a propensão a achar que deve ser 
dessa forma, nós apreciarmos a matéria aqui 
e a encaminharmos ao Supremo Tribunal Fe
deral, porque ele é que julgará o crime de_ 
responsabilidade da Ministra de Estado. Na 
verdade, o art. 102 da Constituição Federal 
deu essa atribuição ao SUpremO Tribunal Fe
deral. 

Por outro lado, Sr. Presidente, à guisa até 
de questão de ordem, gostaria de suscitar a 
V. Ex~ a seguinte dúvida: Na parte relativa 
ao art. 216, § 1", do Regimento Interno, está 
escrito~_ 

Art. 216. 
....... ······························-·············· 

§ 1" "Ao fim de 30 dlas;QUándo niio 
hajam sido prestadas as informaçõe:;, o 
Senado rcunir-se-á, dentro de setenta e 
duas horas, para declarar a ocorrência 
do fato e adotar as providências decor
rentes do disposto no § 2~· do art. 50 da 
Constituição." 

Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, 
não haverá expediente, de sorte que, inter
pretando aquele princípio de que quando o 
prazo é marcado em horas c, evidentemente, 
contado de minuto a minuto, eu indagaria 
a V. Ex', Sr. Presidente, se a sessão a ser 
designada será na segunda-feira ou na terça, 
rendo em vista que na segunda-feira a pre
sença aqui é reduzida. E, em face da presença 
ser maior, ser mais densa, na terça-feira, se 
não seria o caso, se assim entendesse o plená
rio, que essa matéria ficasse para ser decidida 

na terçi-feira e não na segunda-feira. En
quanto isso, teríamos tempO até de examinar 
cOm mais -profundidade essa questão, que é 
intrincada. Precisamos encOntrar uma solu
ção, promovefnios Üma composição de enge
nharia jurídica para a solução desse impasse 
que foi criado. 

Lame_ntavehnente, repito, a Ministra teve 
urna excelente oportunidade de responder de 
maneira mais honrosa ao Senado Federal. 
E a maneira pela qual S. EX' procurou dar 
essa iêspósta, é claro, fól não dar resposta 
a um pedido. de informação. Dízer que não 
pode responder porque é sigilo bancário. Nós 
entendemos que sim, trata-se de sigilo bancá
rio; mas a MiniStra está acobertada pela deci
são do Plenário, na interpretação do § 2'' do 
art. 50 da Constituição Federal. 

Sr. Presidente, parece-me inteiramente ra
zoável qúe ao" ÍI')vés de ·segunda - V. EXi 
vai querer talvez decidir na forma do cumpri
menta expl(cito no Regimento, então cairia 
na segunda-feira-, parece-me que, por uma 
evidência, em se trataUdo de matéria da 
maior importância, que fosse na terça ou na 
quarta-feira. 

Aqui, a sugestão que ouço é que seria quar
ta-feira. É esta dúvida que levanto a V. Ex•, 
Sr. Presidente. 

O_Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, também queria formular uma questão 
de ordem sobre a mesma matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Para contestar? 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Não, Sr. 
Presidente. Queria levantar· uma questão de 
ordem perante V. Er. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre o prazo.? -

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sobre 
o mesmo fato. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre o prazo? 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sobre 
_o prazo, sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vou decidir a questão de ordem. Se V. 
Ex•.vai contestar, dou-lhe a palavra. 

O Sr ~Cid Sabóiã de Carvalho-Não quero 
contestar, Sr. Presidente; quero apenas le
vantar outra q!lestão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Outra qUestãO -de ordem sobre a data? 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Não é 
sobre a data ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não? Mas vou decidir agora sobre a data. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Depois 
da decisão de V. EX"' ,levantarei outra questão 
de ordem. 

o·sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço 
a palavra peta ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Para impugnar? 

O Sr. Mário Covas- Jamais passaria por 
minha cabeça impugnar uma questão de or
dem de V. Ex· 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não. A questão de ordem foi levantada 
pelo nobre Senador Maurício Corrêa. 

O Sr. Mário Covas- Não, não vou contes
tar. É sobre isso que queria saber. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
-Depois darei a palavra a V. Ex•, que já 
a havia pedido antes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa tem procurado observar o Regi
mento Interno, porque é a força que o Plená
rio tem para a sua atuação. 

O texto é o seguinte: 

"Ao fim de 30 dias, quando não hajam 
sido prestadas as informações, o Senado 
reunir-se-á dentro de 72 horas para de
clarar a ocorréncia do fato e adotar as 
providências decorrentes do disposto no 
§ 2? do art. 50 da Constituição". 

"Re'unir-se-á dentro de 72 horas." Hoje é 
quinta-feira. Amanhá e aqui há numerosos 
bacharéis que estão acostumados a contar 
prazos judiciais, e os que não são também 
sabem contar, o primeiro dia termina ama
nhã, sexta-feira, e não se interrompe com 
o sábado e o domingo intermediário. Pela 
lei vidente- e não vamos criar outro conflito 
com outra lei-, mas, pela lei vigente, quando 
um prazo termina em um dia que não é útil, 
seja um feriado ou um domii')go, ele se pro
longa para o dia seguinte. 

Mas não se pode prolongar por dois dias 
seguidos De modo que o primeiro dia é sexta
feira, que é dia útil. Nós apenas realizamos 
uma sessão de manhã, quando podíamos rea
lizar à tarde. O segundo dia é sábado; o ter
ceiro dia é domingo, que não é dia útil. En
tão, se prolonga para segunda-feira. 

Ainda mais, aqui não se diz três dias, mas 
..72 horas". Rigorosamente, poder-se-ia ale
gar que devia ser até no próximo domingo, 
mas como há outra interpretação que possi
bilita que na segunda-feira se realize o ato 
que não se pode realizar no domingo, a Mesa 
não tem outra solução senão marcar pata se
gunda-feira. Espera que todos os Srs. Sena
dores compareçam. É um assunto de alta re
levância e acho que todos os 74 Srs • .Sena
dores devem estar presentes. 

É evidente que a Mesa não pode prolongar, 
a não ser que o Plenário, soberanamente, 
assuma a responsabilidade de uma alegação, 
amanhã, de que se esgotou o prazo sem que 
a Mesa tenha cumprido o seu dever. 

Desta fonna, a Mesa não pode aceitar a 
questão de ordem levantada pelo nobre Sena
dor Maurício Corrêa. 

O Sr. Cid Sabôia. de CarvalbÓ- Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de 
ardem. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. E~ 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO 
·(PMDB- CE. Para questão de ordem.)
Sr. Presidente, a Mesa do Senado recebeu 
uma comunicação dentro do prazo que V. 
Er deu, e essa comunicação assinada pela 
MiDistra dizia que outra comunicação, com 
um determinado aviso, estava sendo encami
nhada â 1' Secretaria do Senado. 

Há, portanto, um ato complexo: uma co
municação endereçada à Presidência do Se
nado que anuncia uma comunicação endere
çada à 1• Secretaria. 

A comunicação definitiva é a da Ministra, 
encaminhada por outra autoridade, por outro 

· Ministério, dando conta de que não vai aten
der ao Senado Federal. O art. 50, § 2~, diz 
assim: 

"As Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal poderão encami~ 
Dhar pedidos escritos de informação aos 
Ministros de Estado, importando crime 
de responsabilidade a recusa ou o não~a~ 
tendimento no prazo de trinta dias, bem 
como a prestaçlto de informações fal~ 
sas." 

Sabe V. Er, Sr. Presidente, que esse prazo 
de trinta dias já foi vencido e que não está 
sendo vencido exatamente hoje por causa da 
benevolência de V. Ex', que concedeu outro 
prazo além deste, constitucional, numa tentaw 
tiva de evitar o conflito de Poderes · e nisso 
V. Ex• atuou muito bem, digawse de passa
gem. 

Ma:s quero com isso mostrar a V. Ex', Sr. 
Presidente, está criada uma condição sul gew 
nerls, uma situação anómala, absolutamente 
fora do Regímento. V. Ex• tem matéria na 
1' Secretaria, tem matéria na Presidência; a 
contagem do prazo se tomou, de certo modo, 
difícil de se consumar pelas razões que estou 
dizendo, ou seja, a outro prazo que V. Ex• 
concedeu. 

Assim, Sr. Presidente, julgo conveniente 
que V. Ex', antes de reunir o Senado Federal 
- e a questão de ordem é para isso -, deveria 
reunir a Mesa para normalizar a matéria, a 
fim de que ela, depois disso, viesse a plenário, 
ou seja, somente depois da reunião da M?sa 
em·que V. Ex' desse um tratamento especlfll, 
uma normalização a tudo isso depois de tratar 
de todo esse assunto em 'âmbito de Mesa, 
é que V. Ex• consideraria o momento de conw 
tar as 72 horas para convocar a reunião do 
Senado Federal. • 

A meu ver, isso é da maior prudência. V. 
Er está vendo que as coisas se complicaram. 
Tudo está muito complexo, e sabemos que, 
aqui, no Senado Federal, esta m.atéria nã? · 
será nem mansa, nem pacifica. Ela terá, eVJw 
·dentemente, os contestadores, em face dessa 
força formada para defender os ates do Go
verno, certos ou errados. 

"É evidente que, hoj~. há uma preocupação 
de determinados Coleg'as nossos em muito 
mais defender o Poder Executiyo do que pro-

priament'e Oefender o Poder Legislativo. Isso 
vai ser muito polêmico. Por que a Mesa não 
ordena isso numa reunião com ata, numa reuw 
niãp formal, para conhecer essa matéria, d~li
berá-la e somente depois convocar a reumão 
do Senado Federal? 

Assim, Sr. PreSidente, havendo dúvida pa
ra a contagem do prazo, mesmo nos critérios 
forenses, V. Ex~ tem razão no modo como 
conta. O prazo é em horas. e V. Ex~ está 
consjderando a contagem do prazo a partir 
da entrada desse ofício, mas se esquece de 
que, por benevolência, concedeu-lhe um pra· 
zo extra, um prazo não regimental, mas que, 
de certo modo, é um caso omisso, é da com
petência de V. EX" 

Desse modo, seria mais normal, mais pru· 
dente ao Senado, reunir a Mesa, normalizar 
a matéria, prepará-la para a reunião que seria 
convocada a partir do momento em que o 
prazo devesse fluir, como determina a Consti· 
tuição, ou seja, o prazo de 72 horas. 

Essa é a questão de ordem que eu estaria 
levantando perante V. Ex\ Sr. Presidente, 
procurando contar com a sua compreensão,_ 
de que essa matéria precisa, inicialmente, 
passa~,; pela Mesa, em face da~_correspondên· 
cias serem ãiverSas e, ainda mais uma, ilusó· 
ria: V. Ex~ sofreu um engano, foi levado ao 
equívoco como todos nós. _ 

O ofício, assim como os telefonemas que 
V. Ex• recebeu, davam a entender que a Sr 
Ministrã. estava obediente à Constituição, 
quando, na verdade, S. Ex• estava desabe· 
diente à Constituição e descortês perante o 
Senado. 

Era esta a questão de ordem que eu dese· 
java formular, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa vai responder a V. Ex• 

O Regimentei diz expressamente: "O Sena· 
do reunirwse-á ... "Não há interferência da 
Mesa. Conhecido o fato, o Senado reunir· 
se-á dentro de 72 horas. 

Não há por que fazer uma reunião da Mesa 
para ler os documentos que já são do conheci
mento do Plenário. A Mesa não opina. A 
Mesa não vai decidir. A Mesa já fez ler os 
documentos recebidos; um, pelo Presidente; 
e o outro, pelo Sr. 1~ Secretário. 

Compreendo os motivos que justificam as 
questões de ordem levantadas. O que não 
quero é fazer o que fez a Sra. Ministra. A 
Sra. Ministra invocou o sxame pelo Plenário 
do Senado e não pela competência da Mesa 
para aprovar a exposição do pedido de infor· 
mações. 

Agora, iríamos fazer o contrário. Iríamos 
dar à Mesa aquilo que_ela não t~m. pelo Regi· 
mento; quem opina é o Senado e é o Senado 
que está tomando conhecimento do assunto. 
Se a Mesa tivesse tomado corihecimento e 
não fosse o assunto levantado na sessão de 
boje, af sim, se contaria o primeiro dia -
que não poderia cair num sábado nem num 
domingo, porque nestes dias não começa a 
correr prazo-, o primeiro dia seria segunda· 
feira, o segundo, terça-feira_ e, até quarta· 
feira, seria o terceiro. 

Mas tomamos conhecimento hoje, ·quinta· 
feira. A Mesa não pot:Je transigir, se não ela 
se afasta do Regimento. E, saindo do Regi· 
mente, enfraquecemos qualquer decisão do 
Senado Federal. 

Só por isso, com o maior pesar, a Mesa 
insiste na segunda-feira. 

Concluindo: o nobre Senador Cid Sab6ia 
de Carvalho. embora elogiando a atitude da 
Mesa de haver dado à Sra. Ministra prazo 
de 24 horas, declarou que era um caso omis· 
so. Então, a Mesa supriu a omissão. 

No caso presente, trata-se de um caso ex· 
pressa e não há o que suprir. 

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Má· 
rio Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS PRONUN 
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUE 
Á REVISÁ O DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O Sr. João Menezes- Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra, primeiramente, ao no
bre Senador Fernando Henrique CardoSo, e,
em seguida, concederei a palavra a V. Ex', 
Senador Joáo Menezes. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB- SP. Como Líder, pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Senador João Menezes, asseguro a V._ EX" 
que serei breve para não privar o Senado 
de ouvi-lo pela segunda vez. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois do 
que foi discutido esta tarde aqui, ito Senado, 
e tendo o Senador Mário Covas aludido à 
posição do PSDB, do modo pelo qual a Lide
rança do PSDB conduziria essa matéria, que
ro apenas trazer a este Plenário preocupações 
que são muito próximas àquelas que foram 
externadas pelo Senador Mário Covas, com 
alguns adendos. , 

Creio que o Brasil inteiro percebeu e perce·. 
be o que está ocorrendo neste momento. A 
verdade é que o Governo se afligiu pelo fato 
de que algumas de suas previsões não ocor· 
reram. 

A base monetária, nos últimos dois meses, 
cresceu em 350%. E a liquideZ, que' os ecOnO· 
mistas dizem ser medida pelo conceito de M4 
- quando eles dizem M4 é para nos tapear 
-, mas no fundo, M4 é a base monetária, 
mais a poupança, mais o overnight, mais os 
CDBs, e isso cresceu em 100%. 

Em abril, a inflação foi de 3%. Mesmo 
descontando~se o resíduo das inflações ante
riores, no Inês de maio _ela;foi de 5%. 

Diante ~dissp, o Governo reã:git.i çom certo 
nervosismo, ameaçou os se!ores oligopólicos 
da economia, propôs-se a lib'êralizar o comér-
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cio cOm rapidez, tentou desrespeitar a sua 
própria regulamentaçao, não incorporando 
aos salários as diferênças acarretadas pela in· 

·nação. E, daí por diante, a sensação que se 
tem é de que há uma falta de comando. 

Esta manhã, o comando do Governo per· 
deu uma batalha. Como gostaria de dizer o 
Ministro Magri, não é "irnexível", mas im
perdíveL Perdeu uma bataJha que terá canse· 
qüéncias sobre a execução do Plano. 

Esta tarde, olhei em vão em volta do Plená· 
rio, procilrando ll Líder do Go_verno, meu 
amigo; meu ex-correligionário, e por aqueles 
que costumam defender o Governo; estão 
ausentes e nós estamos sozinhos discutindo 
com a honrosa exceção do Vice-Lfder, Sena
dor João Menezes, que já vai rebater. 

Na verdade, estamos discutindo aqui algo 
-:como disse o Senador Mário Covas e como 
disseram todos os demais: Senador Maurício 
Corrêa, Senador Jamil Haddad - que tem 
uma implicação muito grande, mas discutin· 
do algo que- pode desaguar em um conflito 
entre Poderes, absolutamente desnecessário. 
Ou há autúcia e se âeSeja issO,- o que seria 
gravíssimo, ou, o que não é menos grave, 
há descuido, descaso, que leva ao mesmo re· 
sultado. 

É verdade que, durante os últimos anos, 
dezenas de requerimentos foram feitos e as 
respostas não foram obtidas. Simplesmente 
o Governc1 não percebeu que o Pais mudou. 
Mudou porque houve eleições; mud()u por
que temos uma nova ConstituiçãO; mudou 
por que va·nlos ~ercer os nossos poderes 
constitucionais. Não é possível que uma ma· 
téria, que poderia parecer, à imagem do pas
sado, como corriqueira, nos seja negada a 
sua resposta. Consultamos a Constituição e 
vimqs: não remeter a· resposta é crime de 
resPori!~i1idade. E realmente o é. Já não 
temQS cqmo hesitar, sob pena de sermos to· 
dos confventes em desrespeito à Constituí· 
ção. 
. Assim, a gravidade é política, porque vem 
de longe; vem do fato de que o Governo 
anunciou ao Pafs que, num só golpe certeiro, 
liquidaria a inflação. Isto é ousadia. É com
preensível para quero deseja mobilizar as for
ças·antiinflacibnárias, mas que creio ter per
dido um pouco· o rumo, por náó ·rer con&e· 
guido. 

Não cabe a nós, obviamente, agravar situa
ções desta natureza, tampouco cab~ .a nós, 
em face delas, simplesmente para acomodar 
as coisas, dizer: "vamos também compreen· 
der e não vamos cumprir a Constituição". 
Quem deveria .ter compreendido isso era a 
Ministra ou os seus assessores, que não po· 
d!am ter feito o que fizeram! 

Desta forma, a minha ponderação aqui é 
para dizer' que a ausência do Governo nesta 

. Çasa, a não percepção da estratégia, leva-me 
a çrer que, talvez hão pelo ardil, mui[o mais 
pela desorganização do Governo e do apare
lho do Estado, estejamos marchando para 
uma situação na qual venhamos a ser, nós. 
próprios, vítimas de um conflito que não ar· 
mamos, por~que esses conflitos- e o Senador 
Jarba~ Passarinho assente com_ empenho, 

porque conhece de perto, como militar que 
é -. uma vez estabelecidos, talvez não nos 
possibilite evitá-los. O inimigo está declarado 
e é preCiso iirrasá-lo, se não for possível ren
dê-lo de outra forma. 

O Sr. Jãrbas Passarinho- Permite-me V. 
E~ um aparte? -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Concedo o aparte ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Como dizem 
os bacharéis, fui chamado à colação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Chamado à colação e V. Ex• é bacharel 
da Praía Vermelha, conhece lei mais do que 
os politécnicos de São Paulo._ 

O Sr. Jarbas Passarinho- O nobre Sena· 
dor Mário Covas disse isso e lembrei que 
eu também sou da Praia Vermelha, fiz o Rea
lengo e, na Paraia Ve.rmelha, a Escola do 
Estado-Maior. Sou, como tal, jurista do Rea
lengo e pós-graduado na Praia Vermelha. 
(Risos.) 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
S-O- Então, vamos ouvir V. Ex~ com muita 
atenção. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu ouço V. 
Ex• - e é uma frase feita aqui - com muita 
atenção, mas ouçO mesmo. Primeiro, porque 
é meu costume ouvi-lo com atenção. Segun
do, penso que V. Ex• colocoo ~ problema 
em termos absolutamente tranquilos e sere
nos. Esta medida que a Cãmara, hoje pela 
manhã, derrubou, eu por exemplo, não pode· 
ria ser, pelo meu passado, contrário à medida 
uma Vez que, embora tendo sido Ministro 
do Trabalho e Previdência Social -fato que 
só agora se reedita na figura do Ministro Ma· 
gri, co_m muito mais capacidade para acumu· 
Iat as_ Pastas do que eu - (Risos_), havia uma 
inflação declinante, e uma inflação declinante 
pennitia que o Tribunal Superior do Traba· 
lho fosse não apenas a última instância, co
mo, obrigatoriamente, a instância correge
dora das decisões tomadas em primeira ins
tância nosTnbuiJais Regionais do Trabalho. 
Penso até~ no_bre Senad.or Fernando Henri· 
que Cardoso, que, diãnie de uma eConomia 
de· guerra:--e_nós todos, que já estamos 
pagando por ela, paragaremos muito mais 
ainda pelo seu malogro -, nós não somos 
suicidas e não temos a vocação masoquista. 
Eu até ficaria a favor da medida. Já esta se· 
gunda, V. Ex~ colocou muito bem: é uma 
inabilidade estrondosa, porque não há como 
discutir com o texto constitucional. Na Escola 
do Estado-Maior -eu fui filho de operário 
e V. Ex• Iói-filhÕ de general, mas, de qualquer 
maneira ... 

O SR- FERNADO HENRIQUE CARDOSO 
-Vamos ver os nossos netos. 

O Sr. Jarbas PassaJ1nbo- Espero que não 
me obriguem hoje a falar na Prisão de Luís 
Carlos Prestes. Aprendemos lá uma coisa em 
tática:__não se briga com o tema. Se o tema 
é defeSã, não posso estar fazendo imagina-

ções de ataques. Ora, o tema, no caso, para 
mim, é o texto constitucional, que diz clarissi~ 
~amente que é um crime de responsabilidade 
se não for respondido no tempo hábil, ou 
se for respondido de maneira a fraudar a ver
dade. E aqui falou-se em crime conexo,. por 
exemplo. Então, V.Ex• me permita, como 
juriSta pós-graduado da Praia Vermelha~ di
zer que não vejo crime conexo no caso. Mas 
há um equívoco muito grande: por que razão 
o_ documento tem que passar pelo Secretá
rio-Geral da Presidência da República? Pelo 
precedente a que V. Ex' se referiu, ainda 
fiá pouco, maliciosamente, quando olhou pa
ramim. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Sem nenhuma malícia, Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho ---.,Sei, V. Ex~ não 
tem nenhuma, é o homem ~ais puro e mais 
transparente, mais glasnost deste Plenário. 
De fato, criou-se- não sei se V. Ex• estava 
aqui, mas o Senador Mário Covas estava, 
quando eu falei que os Governos com os quais 
me comprometi tinham mudado a caracte· 
rística do requerimento de informação, infe
lizmente, porque, como Ministro, aprendi 
muito com o requerimento de informação; 
e passo1,1 tudo a ser centralizado no então 
Ministro Leitão de Abreu. Acabou-se com 
a ligação direta do Primeiro Secretário da 
Mesa cóm o Ministro, e passou-se a fazer 
através do então Chefe do Gabinete Civil, 
hoje Secretário-Geral da Presidência. Não 
vejo a razão pela qual o Presidente Nelson 
Carneiro deva ter recebido uma resposta 
via ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Não há razão. 

O Sr. Jarbas Passarinho - ... Secretário
Geral da Presidência da República, quando 
a própria Ministra já havia enviado uma res
posta direta para o Senador Mendes Canale, 
o que criou na imaginação jurídica do nosso 
Senador Cid Sabóia de Carvalho um proble
ma a mais do ponto de vista jurídico. Quem 
afinal ~stá respondendo certo? O antigo Che
fe do Gabinete Civil ou a Ministra? Não há 
necessidade, evidentemente,_ de passar por 
ele; tive o cuidado de verificar no Regimento 
e não existe mais isso. Então, um pouco-dessa 
inércia de tradição, em homenagem ao Eng_e_~ _ 
nheiro Mário Covas - falo nessa inércia de 
tradição que trazemos a físiC"J para jogar ná 
sociologia política de V. Ex• -, é que se 
está cometendo esse equívoco sem necessi· 
dade. De qualquer maneira, uma articulação 
feita pelos homens de Gnverno aqui, e eles 
são tantos que me surpreenderam, eu vi aqui, 
no caso do Amapá ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO-_ s·ao mais do que nós ilnaginávamos. - ~ 

O Sr. ja~bas Passarinho- V. Ex~ imagi· 
nava menos, eu imaginava mais ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- V. Ex• tem mais experiência nessa ma· 
téria. 

_, 
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Õ Sr. Irapuan Costa Júnior- Concede-me 
V. Exf um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Tem o aparte 
V.Ex• 

O Sr. Irapuan Costa Júnior- Não quero, 
absolutamente, nobre Senador, remar contra 
a corrente, mas não posso, também, deixar 
de expressar uma convicção íntima e, ao final, 
concordar com o nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, com lUDa ponderação que 
S. Er fez e que tive a oportunidade de ouvir 
ainda em meu"GabiO.ete. Acredito que uma 
relação de pessoas que retiraram, que fizeram 
retiradas, às vésperas do Plano ou dias antes 
da divulgação do Plano, poderia causar mui
tas injustiçaS. Porque quantas pessoas fize
ram retiradas para efetuar pagamenros, para 
enviar para as suas fazendas, para pagar os 
seus compromissos e que absolutamente não 
tinham conhecimento do que s.e ia passar com 
o Plano, e sobre as quais serão lançadas tam· 
bém a suspeita de se terem aproveitado de 
informações confidenciais, passadas na cala
da da noite, para beneficiar esse ou aquele. 
Essa preo_cupação eu tenho, evidentemente, 
temos que nos ater ao espírito da lei, temos 
que preservar a dignidade do Senado, mas, 
absolutamel).tel não pqdemos ser moto:res de . 
injuStiças que venham a ser feitas no bojo 
de uma lista imensa como esta que quer o 
Senador Jamil Haddad trazer a público. 
Quantas pessoas poderão ser vítimas de ini
migos mal intencionados? Podem ter dentro 
da mais absoluta retidão feito um saque al
guns dias antes do Plano, sem que soube::~sem 
absolutamente o que iria ocorrer, mas sobre 
elas poderia pesar também o dedo de uma 
acusação, ao final, concordo com o Senador 
Fernando Henrique Cardoso, quando diz que 
informações como essas deveriam ser passa
das para uma pequena Comissão, dentro de 
um espírito de sigilo, para que não venhamos, 
amanhã ou depois, culpar alguém que seja 
absolutamente inocente. Era esta a ponde· 
ração que eu queria fazer no apúte a V. 
Er. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Agradeço ~ 
V. Ex~ o aparte judicioso, porque, na reali-' 
dade, precisamos ter muita preocupação no 
desenrolar deste fato, que pode parecer uma 
coisa que não tem essa profundidade, mas 
pode realmente tê-la. Então, o Senado não 
pode ser responsável, não deve ser respon
sável por esse risco já levantado aqui, no Pie· 
nário, que, com esse requerimento, e 'com 
esse· procedimento, se quer estabelecer um 
confronto entre o Senado e o Poder Execu
tivo. Nenhuma razão lógica há para is-so, aca· 
bamos de entrar no regime democrático, aca
bamos, depois de tantos anos;· de conseguir 
passar para o regime democrático. Mas o re
gime democrático não pode ser a imposiçãô 
de vontades, o regime democrático tem que 
ser o respeito_ à lei, porque só a lei pro.tege 
os mais fracos, já dizia Lacordaire. Então, 
o que se está querendo, o que se está preten~ 

dendo, no curso deste discurso, é que, real
mente, se examine a lei. O Senador Mário 
Covas acabou de falar uma coisa muito inte· 
ressante, que nós não devemos ter muita 
pressa para resolver esse fato, porque é um 
fato realmente da maior importância, e que 
poderá ser da maior gravidade, poderá trans· 
formar·se num fato da maior gravidade. E 
o Senador Mário Covas, com a experiência 
que tem, com a vida que tem levado na polí
tica, os altos e baixos por que tem passado, 
com muita dignidade, está alcançando o que 
pode advir disso. S. Er prefere! talvez, uma 
demora, para se pisar em terréno firme do 
que se chegar a um resultado deixando uma 
fresia- por onde se possa passar, talvez, um 
procedimento irregular, um procedimento 
açodado do Senado da República. 

O Sr. Mário Covas - Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES-'- Tem o âparte· 
V.Ex• 

O Sr. Mário Covas- V. Er leu um pará
grafo da resposta da Ministra: 

"Coloca em relevo o Banco Central 
que, ressalva a hip_ó!:se prevista ... '' 

é o parágrafo itenizado como 49 Em segui
da vem o 59 que diz o seguinte: 

.. Destarte, a solicitação em focO não 
parece, data venia, ajustar·se-ácondição 
estabelecida para a espécie no Regimen
to Interno no Senado Federal." 

Ou seja, aquilo que está escrito em cima tem 
relaçâo com o que vem escrito em seguida. 
Há um julgamento, inclusive, sobre se isso 
está ou não de acordo com o próprio Regi
mento do_Senado. Em seguida, ven;~ o item 
69 que diz o seguinte: 

"Em tais condições e no interesse 
maior dO velado pela prote_ção constitu
cional, a inviolabilidade da vida privada" 
-princípio fUildamental esculpido no art1 

59, 10 e 12 da Lei Maior, que envolve 
o sigilo das contas bancárias particulares 
- "Caberia fosse a matéria submetida ao 
reexame da ilustrada Comissão de Cons
tituição; Justiça e Cidadania do Senado 
Federal." 

O que diz aqui é que quando da passagem 
inicial, encaminhada pela Mesa, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania já se 
pronunciou sobre este aspecto. Em segundo 
lugar, tudo se passa como se devêssemos do 
Banco Central receber a informação _e, mais 
do que a informação, o conselho de reexami
narmos uma matéria que a rigor não teríamos 
examinado corretamente. Esta é a colocação, 

·e éó que eSta escrito no documento. A segun
da coisa é a· interpretação de V. Ex~ às mínhas 
palavras. Eu não disse_ que isso devesse ser 
resolvido devagar nem demoradamente. O 
que eu disse é que não estou reivindicando 

nenhuma pressa, mas não disse com isso que 
uma ... 

O SR. JOÃO MENEZES - Pedir uma 
pressa. 

O Sr. Mário Covas- V. Ex• acabou de 
dizer que uma solução demorada talvez fosse 
melhor. 

O SR. JOÃO MENEZES- Não. 

O Sr. Mário Covas - Não entenda assim. 
V. Ex~ cOmeçou dizendo que não devíamos 
agir açodadamente. Ora, cumprir o Regi· 
menta Interno, marcar sessão tal qual a Mesa 
assim marcou, resolver o assunto dentro das 
balizas do Regimento Interno, parece-me 
que não é nenhum açodamento. Não quero 
que se resolva hoje, nem falo que se deva 
resolver amanhã. E neste sentido que acho 
que o Senado, que não agiu com nenhuma 
pressa até agora, deve continuar a não agir 
com pressa. Mas, se ele agir dentro das bali
zas que o Regimento Interno configura, ele 
estará agindo rigorosamente dentro dos parâ
metros necessários. Não quero nenhum adia
mento. Não! Nem reivindico isso! Chamo a 
atenção para o fato de que o Senado, não 
por vontade sua, vai sendo colocado nessa 
situação, em face de um conflito com o Exe
cutivo, o que não tinha nenhuma necessidade 
de existir. O que me parece- e o meu líder 
acaba de salíentar- por uma de duas causas: 
ou por astUcia, o que seria muito ruim, ou 
por simples desconhecimento, o que ainda 
seria pior. Seria um desapreço ao Poder Le
gislativo que não cabe ao Executivo ter, desa- , 
preço que, aliás, o Exe-cutivo não tem tido 
da parte do Legislativo. Não houve um único 
nome que tenha vindo para cá, para o Sena
do, como indicação do Executivo, e que não 
tenha sido aprovado,às vezes dentro de um 
período de 24 horas, antes mesmo de o Go~
vemo assumir. Vi este Senado votar a indica
ção do Presidente do Banco Central, que hoje 
nos diz que não nos pode responder em 24 
horas; ou seja, ele foi ouvido na Comissão 
de manhã e, à tarde, o seu nome foi votado 
no Plenário. E o Governo ainda não havia 
tomado posse; isso ocorreu no dia 10 de mar
ço. Portanto, temos de agir com o que deter
minar o Regimento, ou seja, com a trami· 
tação r· rmal. O que importa é que, a rigor, 
o Sena( _-,não abra mão, em nenhum instante, 
daquilo que representam as suas prerroga
tivas de Poder político, que, afinal, não foi 
ele que se autoconferiu, foi a Constituição, 
rência de uma longa luta efetuada neste País, 
chamada de reconstitucionalização. Foi a no· 
va Constituição que lhe conferiu, e, se abril 
mão, estará sendo muito incoerente, e de tai 
maneira afetará a Constituição como ela foi 
afetada quando se pretendeu criar um impos· 
to sobre o pagamento de imposto, como 
aconteceu recentemente. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito obri
gado pelo aparte de V. E~, que confirma 
o que eu falei. V. Ex~ acaba de dizer que 
não há pressa. Realmente, não há pressa. 
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O que queremos é fazer de acordo com a 
lei. Foi isso que eu disse e y. Ex~ afirmou 
e reafirmou agora. Precisamos fazer a coisa 
corretamente, de acordo com a lei, de acordo 
com a Constituição," para que amanhã não 
sejamos responsabilizados por isso. 

O que se está querendo não é a mesma 
coisa, eminente Senador Mário Covas, é as
sunto completamente diferente. O qui! está 
em foco agora, nesta longa discussão, é a 
história do sigilo bancário. Este é o fato que 
está em voga, é o do sigilo bancário, tanto 
que V. Ex~ leu e completou a leitura que 
ftz, lendo o número 6 da informação, que 
trata justamente desse assunto. A questão 
nova no Senado, a questão primacial, hoje, 
é do sigilo bancário. 

Eu, como Senador da República, quero 
o respeito do Senado, quero que o Senado 
cumpra todas as obrigações, que o Sena-d,o 
aja dentro das normas gerais, das normas do 
Direito, das normas constitucionais, para ser 
respeitado. Portanto, aí, estamos no mesmo 
campo. 

O que não quero é que á Senado deixe 
de examinar um fato novo, que foi jOgado 
dentro deste pequeno grande processo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Pois não, emi
nente Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• está -
e me desculpe dizê-lo- inteiramente equivo
cado. Desde o primeiro ofício da Ministra 
Zélia Cardoso de Mello, desde a primeira 
manifestação a respeito desta questão, nunca 
houve nenhuma dúvida de que poderiam ser 
dadas informações ao Congresso, ao Senado, 
no caso. O que ela, no início, estabelecia 
era se deveria ser aterldida ou não a norma 
de uma lei que, no entendinlento da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, já 
não poderia preValecer, que era ser ouvido 
o plenário. A discussão foi sempre entre se 
seria possível dar as informações sem a au
diência do plenário, ou se se poderia dar ape
nas com manifestação da Mesa. O Banco 
Central nunca disse que não poderia dar in
formações por causa de Sigilo bancário, exclu
sivamente. Logicamente, existe e sempre 
existiu o sigilo bancário, e prevalecerá a sua 
norma nas informações que vierem para o 
Senador J amil Haddad. Ao invés de se pensar 
em Comissãõ, seja peqUena ou gtaride, pai-a 
receber as informações, quem vai recebê-las 
é o Senador Jamil Haddad. E o critério de 
divulgar ou não algum nome, ou alguma in
formação, é de S. Ex• Não é obrigado. O 
Senador Irapuan Costa Junior, por exemplo, 
manifestou uma -preocupação que não existe. 
Não será dada divulgação de nomes cons· 
tantes de uma relação. Somente no casiYde 
haver comprovação de fraude, aí, sim, o Se
nador J amil Haddad poderia achar conve· 
niente, necessário, obrigatório dar, de públi· 
co, -o nome daquele que cometeu a fraude. 
O sigilo bancário será lfi<!ntido de qualquer 
forma. V. Ex• citou, no caso, que qualquer 

pessoa pode, agora, pedTr informações ares
peito de conta de fulano, sicrano, beltrano. 
Ora, Senador João Menezes, isso é um exage

. rQ ab~qr_do, porque_ o Senador que fizer o 
re;querimento, primeiro, terá que ter a res
ponsabilidade de Senador, e, segundo, existe 
a _Mesa, que não é obrigada a encaminhar 
qualquer tipo de requerimento. Ela pode, 
simplesmente_, vetar o encamínhamento do 
requerimento. Então, essas preocupações, na 
realidade, não existem, porque o sigilo conti
nua. A discussão não é nova. V. Ex• está 
dizendo que é nova a discussão do sigilo ban· 
cá_rio, Não há nada sobre isso; a questão não 
é de discutir o sigilo bancário. O que a Minis
tra agora insiste é achar q_u.e devemos obede
cer a uma lei a qual já não há mais necessi
dade de obediência, em virtude da nova 
Constituição. ~este o ponto, não é de sigilo 
bancário. 

~ O SR. JOÁO MENEZES - Eminente Se
nador Jutahy Magalhães, V. Ex• labora em 
equívoco. A Constituição não revogou nem 
derrogou a lei do sigilo bancário. O que se 
J~~~resguardar é o posiciOnamento do Sena· 

O Sr. Jutahy Mi:galhães - Perdão, Sena
dor, mas V. Ex• está insistindo, já fez isso 
com õ Senador Mário Covas e, agora, está 
fazendo com o seu C-olega. V. Er está insis
tipdq em_d_~t_qrpar as palavras dos Senadores 
que se manifestam a respeito. Então, V. E~ 
vai fazer com que eu não possa mais apar· 
teá-lo, pois V. EX'" deturpa tudo o que é dito. 

O SR. JOÁO MENEZES- Se V. Ex• qui
ser outro aparte, concederei a V. Ex~, mas 
deixe-me co-ncluir ç pensamento. 

O que V. Ex~ quer é que venha uma respos
ta, lacrada, para o Senador Jamil Haddad, 
e S. EX'" será o juiz, saberá o que foi ou não 
foi fraude. O Senador não tem condições de, 
pessoalmente, declarar o que foi fraude e o 
que não foi fraude. S. Ex• não pode_ escolher, 
dentre centenas ou milhares de informações. 
que vêm, pinçar duas, três ou quatro e dizer 
o que foi fraude, sem nenhuma outra infor
mação. Não, está errado. V. E~ me desculpe. 

O $J;. Jutahy Magalhães --V. Ex' leia o 
Regim~n_?J e vai aprender m_uita coisa. 

O SR- joÁU MENEzES- V. Ex• é regi~ 
mentalisti, mas está equivocado e desatua
lízado, porque a Constituição manda que se 
cumpra a lei. E existe a lei do sigilo bancário, 
ql,le está sendo deturpada. Ninguém quer 
obedecé-la. Todos querem dá-la como letra 
morta. Ela eXiste! Se o _Senado quebr:ar o 
sigilo bancário, será ele o responsável. O.que 
não quero é que o Senado seja responsável 
pelo descumprimento de uma leí. Isto não 
me interessa. Este é o ponto de vista da nossa 
defesa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é um 
assunto que já está realmente debatido. O 
que precisa ser resolvida é a existência ou 
não, se se tem direito ou não, se passamos 
por cima ou não daquilo que se chama a Lei 
do &'igilo Bancário. 

Renovo aqui também a opinião do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, e seria de todo inte· 
resse, talvez do Senado, da população e do 
País~ que a Mesa voltasse a examinar este 
assunto novo, que é o sigilo bancário, e resol-_ 
vesse depois marcar, em definitivo, uma nova 
sessão para se discutir o assunto. 

O Sr. Jutahy Magalhães;_ Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
Vamos passar ao expediente. Depois conce

derei a palavra a V. Ext. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

AVISON•428 

Senhor Presidente, 
30 de maio de 1990 

Tenho a honra de informar a V. Ex' que 
enviei nesta data, ao Exm~ Sr. Secretário~ 
Geral da Presidência da República, através 
do A viso n? 427, a resposta ao Ofício n? SM 
155, de 29 ~o corrente mês, em que é ieite
rada, com base em parecer. da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado 
Federal, a solícitação contida. no Requeri· 
mento de Informações n" 39/90, do ilustre 
Senador Jamil Haddad. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima 
e distinta consideração. -Zélia Maria Car· 
doso de M~llo, Ministra da Economia, Fazen· 
da e PlaneJamento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 

1" Secretário. 

É lido o seguinte 

AVISO N•709 
Em 31 de maio de 1990. 

Excelentíssimo SenhoT Prfmeíro-· 
Secretário. 

Tenho à honra de encaminhar a Vossa Ex· 
celência cópia do A viso n" 427, de 30 de maio 
de 1990, com os esclarecimentos do Minis
tério da EcOnomia, Fazenda e Pl3nejamento 
sobre os quesitos constant~s do Requerimen· 
to n~ 39. de 1990, de autoria do Senhor Sena
dor lamil Haddad. 

Aproveito a oportunidade_ para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima 
e considenlção. -Marcos Coimbra, Secretá· 
rio-Geral da Presidência da República. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 
1• Secretário. 

É lido o seguinte 

AVISO N•427 
Brasilia, DF, 30 de maio de 1990 

Senhor Secretário, 
Tenho a honra de informar a V. Ex• que 

o Exm~ Sr. Primeiro-Secretário do Senado 
Federal enviou, a este Ministério, o Ofício 
n9 SM-155, de 29 do corrente mês (cópia ane· 
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xa), reiterando, com base em Parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
a solicitação contida no Requerimento de ln· 
formações n9 39/90, do ilustre -Senador Jamil 
Haddad. 

2. Com referência à SOlicitação cOnstante 
da alínea a do citado Requerimento de Infor
mações, cabe-me transmitir a V. Ex• os escla· 
recimentos prestados pelo Banco Central do 
Brasil, no sentido da impossibilidade de ma
terial do atendimento no prazo fixado, face 
ao elevadíssimo número, como e·-mltural, de 
transferências e retiradas de numerário fei
tas, no perfodo de 15 de fevereiro a 1.5 de 
março do corrente ano, nas diversas agênci.as 
de todas as instituições financeiras em funcio
namento no País. 

3. Relativamente à alínea b do Requeri
mento em tela, cumpre~me ponderar a V. 
Ex• que o Banco Central do Brasil se sente 
impedido de prestar a informação solicitada 
a ser colhida junto a todas as instituições fi~ 
nanceiras autorizadas. 

· 4. Coloca em relevo· O Banco Central 
que, ressalvada a hipótese prevista no § 49 
do art. 38 da Lei no 4.595, di! 1964, a remessa 
de infonnações, individualizadas quanto aos 
titulares de contas e bancos, não só impor
taria em violação àquele preceito legal, como 
também poderia constituir o ilícito tipificado 
no art. 325 do Código Penal, no art. 18 da 
Lei no 7.492, de 16-6-86~ e, em especial, no 
§ 79 do mesmo art. 38 da Lei n~ 4.595/64. 

5. Destarte, a solicitação em foco não pa
rece, data venia, ajustal:"·Se à condição estabe
lecida para a espécie, no Regimento Interno 
do Senado FederaL ' 

6. Em tais condições e no interesse maior 
do velar pela proteção constitucional à invio· 
labilidade da vida privada- princípio funda
mental insculpido no art. 5", X e XII, da Lei 
Maior, que envolve o sigilo das contas bancá
rias Particulares -, caberia fosse a matéria 
submetida ao reexam.e da ilustrada Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Sena
do Federal. · 

7. Finalmente~ encareço a V. Ex!' se digne 
solicitar esclarecimentos adicionais quanto 
àrequisição constante da alínea e do mencio
nado Requerimento de Informações n9 39/90. 

AproveitO a oportunidade para renovar a 
V. Ex• protestos de elevada estima e distinta 
consideração. ;;;.... :Z~IIa Maria Cardoso de Me
Do, Ministra da Economia, Fazenda e Plane-
jamento. 

O Sr. Jamll Haddad -Sr. Preside)lte, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro} -
Estamos lendo o·Expediente, depois conce

derei a palavra a V. Ex•. 
O Expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
Sobre a mesa, Requerimento que será lido 
pelo Sr~ 1' Secretário. 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N~ 135, DE 1990 

Senhor Presidente, 
_ ~equeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do ãrt. 160, combinado com os arts. 150 e 
199, do Regimento Interno que, ouvido o 
Plenári_o, se digne a convocar uma Sessão 
EspeCial do Senado, para homenagear a me
mória de PetróniO Portella, no transcurso do 
décimo aniversá,rio de su~ morte. 

Justificação 

O País vive hoje na plenitude da demo
cracia política. AlCançamos esse regime polí
tico, único a criar·eondições para a realização 
do cidadão, graças ao empenho de demo
cratas de difereqt6s matizes, dentre os quais 
se sobressai Petrônio Po~tella. 

OrigináriO do Piiuf, onde foi Governador, 
PetrôlliQ Portell_a_ tornou~se, na década de 
1970, político de projeção nacional. Durante 
o processo de redemocratização iniciado pelo 
Presidente Geisel, ocupou Petrônio Portella 
posições estratégicas para a sUstentação desse 
projeto pOlífíco. Exerceu, então, as funções 
de Presidente da Aliança Renovadora Nacio
nal (Areo.a), partido oficialista, e, em segui
da, présidiu esta Casa, modernizando~a em 
sua infra-estrutura..e robustecendo-a politica
IQ.ente. Como resultado de Seu posicionamen
to decididamente_ a favor da redemocratiza
ção~, bem como _pOf sUa capacídad~ de arficu
lação polftíca, ·petiónio- Portella ocupou no 
GoVerno Fi&uerredo o MinistériO' da Justiça. 
Desempenhou ele _papeJ de relevo no difícil 
processo de redemocra~ção iniciado pelo 
Presidente Geisel. Quandó a morte o alcan
çou, já era de porte o legado político de Pe
trónío Porte lia a esta Casa e ao País. 

Experiente e hábil político, Petrónio Porte
lla tinha_p_arâmetros democráticos _claros, _que 
norteavam sua vida pública. Considerava a 
demOC~aaa-o•·reg1rile -fõi-te -contra hegemo
nia,s que não sefain as da lei, garantia do 
trabalho e da iniciativa dos homens". Não 
se restringia à conotação- jurídica da demo· 
cracia, dando o necessário significado social 
ao conceito. Assim, defendia o regime demo· 
crático pa.;ra '"erguer o homem, valorizá-lo, 
dar~.tte o q~ necessita para ser o ~enhor e 
o -~eficiário do progresso material". 

Na Presidência do Senado, Petrônio Porte
lia pautou-sua atuaçáo pela valoriz*ão desta 
Cãsa e de sua identidade com a cidadania. 
Ao transmftTr' pafa- 0- sen-ador- Luiz" Via: na 
Filho_, o cargo de Presidente do Senado Fede· 
ral e~ 19-2-77, afirriiou Petrônio Porte lia: 
"Somos o Poder em permanente defesa das 
aspirações do povo, vivendo com ele as amar
gUras das crises--e com ele partilhando, pelo 
intercaiitbiar de idéias, as responsabilidades 
das gran_<:fes decisões". 

A- honienagem ora requerida representa, 
p.ois, o reconhecimento desta Casa ao traba· 
lho em favor do processo democrático reali: 
zado porPetrónio Porte!l~. Esperamos, pois, 
ver o presente requerimento aprovado pelo 

Plenário, depois de recebido e processado 
pela Mesa. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1990. -
Senador Marco Maclel - Dlvaldo Suruagy 
- Meira Filho- Jarbas Passarinho - Aureo 
Mello- Ney Maranhão- Loorival Baptista. 

O SR. P~SID"ENTE (Nelson Carneiro) 
-:Q_e acordo com o art. 255;incis0 I, letra 
b, do Regimento Interno, este requerimento 
será objeto de deliberação após a Ordem do 
Dia. -

O SI!.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Sobre' a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQ~RIMENTO N• 136, DE 1990 

Nos termos do art. 210 do Regimento ln· 
temo, requeiro a transcriÇãO Oos Anais do 
Senado Federal do discurso pronunciado pelo 
Sr. Júlio Mesquita, Diretor-Presidente do 
Jornal O Estado d~ S. Paulo, no dia 23 de 
maio;- pela passageqt do "Dia da indústria" 
e do recebimento da Medalha do Mérito In-
dustriaL -

Sala das Sessões, 31 de maio de 1990.
Senador Fernaodo Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-De acordo com o art. 210, do Regimento 
Interno, o requerimento lido será submetido 
ao exame da Comissão Diretqra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-.A Presidência comunica ao Plenário que 
está à disposição dos Srs. Parlamentares, na 
sala de avulsos da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, o Parecer n~ 48 da Co
missão Mista de Orçamento sobre as contas 
do Senhor Presidente da República, relativas 
ao exercício de 1988, que concluiu pela apre
sentação 4o ProJeto de Decreto Legislativo 
n93l, de 1990, aprovando as referidas contas. 

Nos termos do disposto na letra b, do item 
.III, das normas sugeridas pela Presidência 
e aprovadas pelo Plenário do Congresso Na
cional, em 26 de abril dj! 1989, p;u-a a trami
tação desta matéria, Q- prazo de 15 dias para 
a apresentação de emendas perante a Comis
sâo Mista de Orçamento será de 1 ~ â 15 de 
junho próxim_o. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--A Presidência defere as seguintes substi
tuições e indicação de membros de Coniissões 
Permanentes, solicitadas, nos termos regi
mentais, pelo nobre Líder do PSDB, Senador 
Fernando Henrique Cardoso, em ofícios lidos 
.em sessão anterior: 

Substituições 

Comi~são de Assuntos_ Sociais: dos Sena
dores José Richa, José Paulo Bisol e Mário 
Covas pelos Senadores Jutahy Magalhães, 
Almir Gabriel e Matta Machado, como titu
lares· 

co'missão do Distrito Federal: dos Sena
dores José P.aulo Biso! e Marcos Mendonça: 
pelos SenadoresAlmir'Gabriel e DirceüCar-

--~ 
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OS~. Jarbas Passarinho- Eu imaginava 
mais. Aliás, não dependendo do Presidente 
atual, quem quer que sentasse ali no Palácio 
da Alvorada, não PaláciO do Planalto, o ·da 
Alvoradã. está reduzido a Museu, diante dis

. so, acho que a presença dos homens de Go
verno, com exceção honrosa do Senador João 
Menezes, meu ilustre Colega de Bancada, 
é uma falta clamorosa hoje; precisávamos ter 
uma explicação sobre isso, porque duas coisas 
se estão somando em menos de 24 horas: 
a decisão da Câmara pela nianhâ e essa res
pos~, que me pareceu muito pouco hábil e 
até, diria mesmo, pouco inteligente, que o 
Presidente Nelson Carneiro recebeu. Perdoe· 
me V. Ex' por ter-me alongado no aparte. 

ÓSR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Como sempre. aprendi com V. Ex• 
e creio que V. Ex' tem inteira razão. O Go
verno não percebeu que houve mudança ~a 
mecânica e essa questão do Secretário-Geral 
náo se coloca mais, não existe mais. 

Queria, apenas para terminar, Sr.-Presi
dente, dizer o seguinte: nota-se. além desse 
hábito antigo, uma mentalidad~ também an
tiga, a de crer que um burocrata possa ter 
acesso a uma informação sigilosa e um Sena
dor não. Qual é a razão? Por que razão os 
burocratas dispõem dessa informação? Qual 
é a razão pela qual um tecnocrata ou um 
burocrata é responsável perante o País e um 
Senador não? Não há seÍlfído nisto. -

Entendo, perfeitamente, que deva haver 
sigilo bancário e que a Ministra pudesse, até, 
dizer que esses dados seriam mostrados em 
caráterreservado, por algum mecanismo pelo 
qual se preservasse a individualidade daque
les que movimentam as contas; e não foi isto 
que o Senador pediu. O Senador pediu o 
resultado; S. Ex• não quer saber se foi a, 
b ou c.- Isso, sím tem quer serpreservado, 
se por acaso houver! S. Ex• não pediu discri
minadamente para a, b ou c. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística, quando algum pesquisador a ele se 
dirige pedindo uma informação, às vezes a 
nega. Por que? Porque essa informação está 
individualizada. Se se pedir, por exemplo, 
a distribuição da propriedade rural no _Br~sil, 
e só um proprietário tiver certaextensáo de 
terra, esse dado será omitido, para evitar q!le 
haja o reconhecimento. Obviamente o ffiGE 
fornece abundantemente os dados estatfsti

. cos. E foi o que pediu o Seri-ador. ---
Então, não se justifica, de maneira alguma, 

nada disso, deste ângulo. 

. Terrairi:ari3: por dizer, e--peço. ao Senador 
João Menezes, que é quem, hoje, aqui está 
representando uma Bancada maior, daqueles 
que possam responder pelo Governo, que 

. transmita ao mesmo a nossa preocupação e 
também a nossa decisão. Creio que essa deci
são está desenhada aqui, no Senado. Não 
temos nem condição_ para recüar, quem pode, 
quem deve é o Governo; ainda h~ um escasso 
tempo. Pediria aos homens do Governo que, 
em nome -- vou usar uma palavra má da 

g,overnabilidade e do respeito às instituições, 
que recuem. 

o Sr. Mansueto de Lavor - Permite V. 
EX' um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO __,.. Pois· não. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Queria ·apenas 
dizer, dentro desse brilhante pronunciamen
to de V. Ex•, que essa objeção levantada em 
nome do sígilo bancário, para não cumprir 
a Constituição, não dar informações ao Sena· 
do dentro do prazo estabelecido pela própria 
Co.nstituição, é um argumento hipócrita. 
Agora mesmo estamos lendo, pelos jornais, 
que o sigilo bancário está divulgado: quanto 
a V ASP depositava no Banco Rural daqui 
de Brasília? quem depositava? Quando? 
quanto transitava? Tudo isso está saindo to
do!_ os dias nos jornais. Então, o delegado 
de polícia pode saber, ter acesso ao sigilo 
bancário, pode ser divulgado,e o Senado não 
pode receber informações dentro do sigilo. 
Por que não se discute questão do sigilo ban· 
cárió? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO-Claro. 

O Sr. Mansueto -de Lavor - Por trás de 
tudo isso há uma coisa, e me permita rapida· 
~pente dizer: é o varejo e esse varejo é o 
segUinte: a imprensa divulgou O nome de pes
soas que retiraram, que sacaram recursos mo
numentais, imediatamente antes da decreta
ção do Plano Collor e entre essas pessoas 
.....:...dívulgação da imprensa- está aquele que 
foi a Vice-Govemador do então Governador 
Fernando Collor de Mello, e hoje Gover· 
nador do Estado de Alagoas. A partir daf, 
é claro, há um temor, com certeza- pode
mos inclusive conjecturar sobre isso - de 
q~e esses nomes venham a ser configurados, 
criando uma situação no mínimo constran· 
gedora para este GovernQ, Entaõ, é um argu· 
menta hipócrita, é um biombo essa questão 
de levantar-se como impedimento de infor· 
mações ao Senado a questão do sigilo bancá
rio. Muito obrigado e meus parabéns pelo 
oportuno pronunciamento de V. EX' 

OSR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO -Sou eu quem agradece, nobre Senador. 

Não queria chegar a essas minúcias. De 
fato V. Ex• tem razão. Ao lraver a recusa, 
criando-se um conflito entre o Senado e o 
Executivo, dá-se a impressão, realmente, de 
que o Executivo quer encobrir alguma coisa. 
Não creioque a Ministra tenha consciência 
c;Usso, mas acredito que o resultado, a especu
lação não pode ser ouJra, e _nós, como políti· 
cos, vamos tei a obrigação de imaginar qye 
realmente há algo de "podre no reino da Di
n.amarca" e que o rei sabe, e o rei morto 
já está com o seu fantasma rondando em vol- · 
ta, para assustar o bom príncipe e dizer a 
ele: ''"cuid~do que a coisa vai mal''. E-quem 
sabe -o bom príncipe seja o Senado. (Muito 
bem! Palmas) 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra, porque fui citado nominalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra o nobre Senador João Me· 
nezes, que fõi citado pelos nobres Senadores 
Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. 

OSR. JOÃO MENEZES (PDC -PA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores, a discussão está-se toman
do mais amena depois que vimos o nosso 
amigo Senador Fernando Henrique Cardoso, 
com todo o seu aspecto e características da 
Sorbonne, demonstrar o que vai ser como 
adversário do nosso Presidente Nelson Car
neiro na disputa pelo Governo do Rio de 
Janeiro. Por outro lado, verificamos o Presi
dente da Colnissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania -·como ele gosta de dizei -
fazendo uma proposição que me pareée justa, 
quando diz que este assunto deveria ser leva
do à decisão da Mesa, de acordo com o que, 
aliás, preceitua o nossa Regimento, porque 
o § 19 do art. 216, do Regimento Interno 
é a continuação do que declarou o art. 21.5, 
que atribui à Mesa as deliberações de requeri
mento de informação a Ministros de Estado. 

Portanto, a questão de ordem levantada 
pelo eminente Senador Cid Sabóiª de Carva
lho foi perfeita~ sobretudo quando nós não 
temos pressa -como disse o eminente Sena
dor Mário Covas, com a bela voz que Deus 
lhe deu - nós não temos pressa, precisamos 
resolver o assunto, precisamos encontrar uma 
solução para este assunto. 

Discute-se que a Ministra está pedindo pa· 
ra o processo··v-ottar à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, quando já esteve 
naquela Comissão. Não é isto; está-se fazen
do uma grande confusão. O que ela pede 
para ir à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania é o fato do sigilo bancário. E 
isto que ela fal~ no ofício, que diz: 

" ... coloca em relevo o Banco Cen
tral que, ressalvada a hipótese prevista 
rto § 49 do art. 38 da Lei n9 4.595, 
de 1984, a remessa de informações in· 
dividualizadas, quanto aos titulares de 
contas em bancos, não só importaria 
em violação àquele preceito legal co
mo, também, poderia constituir o ilíci
to tipifiCado no art. 325 do Código Pe
nai, e no art. 18 da Lei no 7.492, de 
16 de junho de 1986, e, em especial,' 
o § 79 do mesmo art. 38, da Lei n' 
4.595. de !964."" 

Ora, o Senado que está tão cioso na aplica
ção da lei, não pode furtar-se à oportunidade 
de examinar este fato. Porque, realmente, 
é um fato noVo que surgiu, esse do sigilo 
bancário. Ele existe, está aqui. É isso que 
se pretende, através do ofício, mas não a volta 
do mesmo processo à Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania. Não, aquele já 
foi resolvido, foi aceito. O que se levanta 
é essa hipóteS(: do .sigilo bancárío. 

Repito, e irisisto sobre a responsbilidade 
que tem o COngresso neste assunto. E essa 
rê'~ponsabilidade é fundamental. 
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neii-o, como titular e suplente, ~especitiva
mente; 

Comissão de Fiscalização e Controle: dos 
Senadores José Paulo Bisai e José Ignácio 
Ferreira pelos Senadores Jutahy Magalhães 
e Fernando Henrique Cardoso, como titular 
e suplente, respectivamente; 

Comissâo de Relações ,Exteriores e Défesa 
Nacional: dos Senadores José Richa e José 
Paulo Bisol pelos Senadores Almír G3.btiel 
e Jutahy Magalhães, como suplentes; 

Comissão de Serviços de Infra-Estrutura: 
do _Senador José Richa pelo Senador Almir 
Gabriel, como titular, do Senador José lgná
cio Ferreira pelo Senador José Richa, como 
suplente;, 

Comissão de Educação: dos Senadores Jo· 
sé lgnácio Ferreira e José Paulo Biso! pelos 
Senadores Wilson Martins e Dirceu Carnei-~ 
ro, como titular e suplente, respectivamente; 

Comissão de Assuntos Econômcios: do Se· 
nador Mário Covas pelo Senador Matta Ma
chado, como suplente; 

Indicação 

Comissão de Assuntos Sociais:- Qo Senador 
José Richa, como suplente, em vaga exis
tente. 

A Presidência esclarece que as ~olicitações, 
também contídas nos offcíos mencionados, 
de indicações decorrentes do novo cálculo 
da proporcionalidade partidária, serão obje· 
to de entendimentos entre as Lideranças, 

. coitforme já informado pelo Eminente Sena· 
dor Ronan Tito na sessão ordinária de 30 
de maio próximo passado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotado o te~po destinado ao Expedien
te, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

VotaÇ<\o, em turno único, do Requeri
mento n~ 107, de 1990, de autoria do 
Senador Marco Maciel, !fOlicitando, nos 
t~rmos regimentais, a retirada em eará
ter definitivo do Projeto de Resolução 
n9 17, de 1990, dct suà autoria, que modi· 
fica o§ 79 do art. 65 do Regimento Inter
no. 

Em votação o requeriment6. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai ao arqUivO~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se, agora, à votação do Requeri· 
menta n~ 135, lido no Expediente, de autoria 
do Senador Marcos Maciel e outros Srs. Sena
dores, de r~dizaç~o de sessão especial, em 
homenagem ao transcurso do 10" aniversário 
do falecimento do_ Senador Petrónio Portella. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)_ 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do_ Plenário. 

O Si-. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem V. Ex' a palavra. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, segundo entendi, 
V. Ex• marcou a sessão para segunda-feira. 
De acordo com o Regimento, no seu ârt. 
216, v, § 1~: 

-"Ao fim de trinta dias, quando não 
hajam sido prestadas as informações, o 
Senado reunir-se-á, dentro de setenta e 
duas horas, para declarar a ocorrência 
do fato e adoiar as providências decor
rentes do disposto no § 29 do art. 50 da 

· Constituição." 

Entendo, Sr. Presídente, que haverá_ de ser 
uina Sessão extraordinária com este firi:t espe
cffico. 

Então, indago de V. Ex•-a que horas a 
sessão seria marcada; se haverá sessão nor
mal na segunda-feh:a, às 14 horas e 30 minu
tos, ou se V. Ex• fará essa sessão às 14 horas 
e 30 minutoS da segunda-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~-A Mesa tem que conciliar o requerimento 
de V. Ex' à viabilidade de número nesta Casa. 
Será muito difícil marcar uma sessão para 
segunda-feira, por-exemplo, pela manhã, 
quando certamente não terão chegado à Bra· 
silia todos os Srs. Senadores. O normal será 
que essa sesSão, que o Regimento não diz 
se é extraordinária ou ordinária seja realizada 
no hÓrário normal das 14 horas e 30 minutos. 
De qualquer forma, a Mesa vai se dirigir a 
todos os Srs. Senadores, por telegramas en
viados às suas residências em Brasília, como 
aos Estados, encarecend9 da necessidade da 
presença de todos às 14 horas. 

Assim, essa votação será destinada apenas 
a uma decisão e, certamente, essa sessão ter
minará brevemente por volta das 16 Ou 17 
horas, e que será uma sessão extraordinária, 
que possibilitará a todos os Srs. Senadores 
estar presentes. 

Infelizmente, a Mesa não pode descumprir 
o Regimento, sob pena de estar criando um 
pretexto para a invalidade da sua decisão, 
da decisão do plenário, que diz: "o Senado 
reunir-se-á dentro de 72 horas". De modo 
que o pensamento da Mesa é convocar uma 
sessão extraordinária para às 14 horas de se
gunda-feira, com o fim específico de exami
nar esta hipótese. 

O SR. JAMIL HADDAD - Grato a V. 
Ex~1 Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palaVra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem V. Elr' a palavra. 

O SR: JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, dando continuidade a essa 
questão resolvida por V. Ex•, gostaria de sa-

ber, preventivamente, se no prazo de 72 ho
ras, previsto para realizannos sessão na se
gunda-feira, não havendo quorum, qual seria 
o procedimento reg-imental: transferir a vota· 
ção para terça-feira, esperando haver quo
ruQ1, ou realizar de qualquer marieira na se., 
gunda-feira, mesmo sem qunrum? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa espera que haja quorum. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sim. 
eu també.m espero. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne1io} 
- Estou certo de que haverá quõrum. O 
assunto é da maior relevância e a decisão 
deve ~er tomada com a presença do maio! 
número possível de senadores. 

Na sessão de hoje estavam presentes 59 
Srs. Senadores. 

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Isso é 
indubitável, mas a pergunta tem um caráter 
preventivo, porque V. Ex\ Sr. Presidente, 
sabe que se a decisão regimental normatiza 
que deve haver, de qualquer maneira, sessão 
na segunda-feira, não podendo ser protelada 
para terça-feira, havendo falta de quonnn, 
então, a regimentação será outra. -

Levanto esta questão, Sr. Presidente, por
que já ouvi de vários companheiros que até 
não seria dado número para se realizar outra 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não havendo número, evidentemente, to
da a Ordem do Dia se transfere para a sessão 
seguinte. Mas a Mesa espera que haja nú~ 
mero. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Exata· 
mente. A decisão da Mesa é que, se não hou
ver número, então, nós realizaremos a sessão 
na terça-feira. - --

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-TOdas as decisões s6 podem ser tomadas 
havendo número. 

Õ SR. JUTAHY MAGALHÃES ..:. Mas a" 
matéria será tr<lõSICfida para terça-feira, se 
não houver número? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esta matéria lião pode fic3.r inconclusa. 
Espero que haja número, ou seja, que este· 
jam presentes os 74 Srs. Sen<idores na segun
da-feira, às 14 horas, porque esta é uma deci
são da maior relevância, inclusive para o pres
tígio do Senado Fedáal. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Fare· 
mos força para isso, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao noóre Senador N~l
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presi· 
.dente, Srs. Senadore~, sem dúvida,a grande 
maiOria dos jovens brasileiros necessitam tra
balhar. E, para tanto, precisam ter !Jma pro· 
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fissão_ de nível médio. Assim compõe, a faixa 
intermediária da gua.lificaçáo profissional, 
acinla da semiquahficada e abaixo de nível 
superiOr,- para atender às exigências do me r~ 
cado de trabalho. 

Infelizmente, o sistema de profissionaliza· 
ção do segundo grau não fo_i ·devidamente 
cuidado pelo GovernÇl._ Não ocorreu a neces~ 
sária-eXpaitsão das escolas públicas e particu
lares dedicadas a essa área, nem tampouco 
a destinação de recursos para manutenção 
e equipamento.s, O_Qt~ndo-s~ por conceder 
prioridade à formação acadêmica- clássica e 
científica. 

Dafdecorrem as imensas dificuldades en
fréntadas pelos estabeleciment<;~s escolares 
especializados, de _que é exemplo a Escola 
Técnica "Geneiã1 Oswaldo Pinto da Veiga", 
mantida pela Sociedade de Assistência aos 
Trabalhadores do Carvão- S:A TC, do nosso 
Estado. 

Criada com a finalidade de oferecer educa· 
ção técnica e profissional, com alto padrão 
de qualidade, aos filhos dos trabalhadores 
da indústria estrativista de carvão, a Escola 
ocupa 14.300n:r de in-&talações., em terreno 
de 57 hectares. 

Única e.sJ;o1a _léc;nic.a particular e gratuita 
de Santa Catarina, já-diplomou mais de 1.340 
técnícos de nível médio, hoje trabalhando nos 
mais variados E-&tado-& bra'Sileiros. No nível 
de primeiro grau. formou n;aais de 3 mil alu
nos, provenientes. sobretudo dos Municípios 
catarinensesde Araranguá, Lauro Müller, Si
der6polis, Tubarão, Nova Veneza, Orleães, 
Içara, Morro da Fumaça, Sombrio, Forqui
Ibinha, Chapec6, Videira e Brusque. 

Esses alunos são originários de íamilia de 
mineiros, sendo 30% carentes, 30% de minei· 
ros e outras classes remediadas, e 40% dos 
demais trabalhadores. Beneficiaram-se do in
ternatO da SoCiedade de Assistência aos Tra
balhadores do Carvão, que com 50 leitos e 
oferecendo alimentação gratuita, abrigava os 
filhos dos mineiros vindo dos Municípios dis~ 
tantes de Criciúma. 

A SATC mantinha, ainda, além de restau
rante do internato, urn. refeít6rio para o aten· 
dimento de 420 alunos por dia, dado que os 
cursos ocupavam dois períodos integrais de 
aula. Com uma capacidade total para 1.800 
estudantes, a Escola Técnica «Geheiat Os
waldo Pinto da Veiga" possui também campo 
de futebol, arquibancadas, ginásio poliespór
tivo e várias· quadras abe~~~s para a prática 
de educação física. 

TOdo esse conjunto de instalações e servi
ços era mantido pela SA TC cOm os recursos 
provenientes da contribuição de apenas 
0,78%_ __ do preço do carvão comercializado, 
paga pelo comprador, conforme estabelecido 
cm portaria do Conselho Nacional do Pétro
leo "-- CNP. 

Todavia, medidas promovidas pelo Gover· 
no Federal terminaram por desorganizar o 
setor carbonífero, tumultuado pela redução 
da comercialização, que a partir de 1988 de· 
cresceu de 350 mil para 200 mil toneladas 
mensais. 

Para agravar a situação, o denominado Pla
no Brasil Novo tornou incertos e perigosos 
os rumos da indústria cãrboriífera, porquanto 
os programas de priVatizaçã~ e exti!lçào de 
empresas ameaçam reduzir ainda mais o mer
cado cootprador de carvão de Santa Catarina. 

A se concretizar essa ameaça, estará decre
tado o sucateamento da indústria carbonífera 
catarineJlSe 1 entre ()Utras graves conseqüên
cias. No aspecto aotbiental, 3 mil hectares 
de terras serão inutilizados, comprometendo 
as bacias hidrográficas de Araranguá, Urus
sanga e Tubarão. 

Ademais disso, o lençol freático será afeta· 
do pe1a vazão de aproximadamente 10 mil 
litros de água por hora, resultante de drena
gem das minas. O ar será poluído pelas ema
nações gasosas delas oriundas, e a produti
vidade agrícola das áreas não mineradas será 
diminuída pela acidificação. 

Quanto à Escola Técnica "General Oswal-· 
do_ Pinto da Veiga'', desde o ano passado, 
atendendo à determinação dos mineradores, 
foram dispensados 1.017 alunos e 22 profcs~ 
sores do 1~ grau, fechando-se entre 20 e 25 
salas de aula em cada turno. 

O internato foi desatívado, assim como o 
restaurante, tornando ín6tíl sua bem equi
pada e moderna cozinha industrial. Da capa
cidade total de 1.800 alunos, antes assinalada, 
a Escola_ tem hoje tão-somente 885 alunos 
matriculados. 

Entendemos, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, que o desamparo a que foi relegada a 
Escola Técnica ~·General Oswaldo Pinto da 
Veiga" colide, de modo frontal, com os man
damentos constitucionais votados aqui, em 
outubro de 198_8. De fato, a nossa Consti
tuição dispõe qUe o Brasil, como Estado De
mocrático de Direito, tem como um do~~us 
fundamentos, ''os valores' s-ociaís do trabalho 
e da livre ii:údativa"." (art. 1") Dispõe, tam· 
bém, que a· assistência social devida a quem 
dela necessitar tem entre as suas finalidades 
"a promoção da integração ao mercado de 
trabalho". (art. 203) 

"AO mesmo tempo. prescreve que a educa· 
ção, ·a par de constituir direito de todo::; e 
dever do Estado e da família, "será promo
vida e incentivada com a colaboração da so· 
cíedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificaçãO para o trabalho". 
(art. 205) 

Compete à União prestar assistência técrii
ca e financéíra_aos Estados e Municípios, para 
desenvolvimento, em regime de colaboração. 
de-seus sistemas de ensino. (art. 2U) Além 
disso, por imperativo da norma capitulada 
no art. 214, o Plano Nacional de Educação 
deve conduzir as ações do Poder Públic:::o. en
tréo.u~ros objetivos, ao de prover a formação 
para o trabalho, não se contando que deve 
ser apoiada e estimulada a "formação e aper· 
feiçoamento dos re'cursos humanos". (art. 
218) 

Dentro dessa mesma linha, as "Diretrizes 
de Ação" do a tua! Governo afirmam que o 
País carece de um sistema educacional efi-

ciente, que permita criar e viabilizar os canais 
de ascensão social, com base na democracia 
plena: o cidadão educado escolhe os próprios 
caminhos de sua vida a partir de sua vacação, 
interfere decisivamente no contexto social, 
econômico e político. 

Contudo, em seu diagnóstico constata que 
"o ensino médio está perversamente atrelado 
aos exames vestibulares, o que contribui deci- _ 
sivamente para a não-profissionalização dos 
jovens". 

A solução estaria, conforme entende o no
vo Presidente, em adequar o Estado "aos 
requisitos de uma política educaciom:l volta
da para o desenvolvimento económico, den
tífico e cultural", pelo que pretende "iniciar 
um processo capaz de reduzir ao menor con
tingente possível o número de analfabetos, 
a evasão e a falta de ensino profissionalizante~ 
que atenda às neces.sidades reais dos diversos 
segmentos produtivos da economia". 

Tendo-se como verdadeiras essas inten· 
ções, e sabendo-se que os direitos constitucio: 
nalmente consagrados não são suscetíveis de 
desobediência pela autoridade pública, pare
ce--nos intolerável permitir 9ue prossiga o es
vaziamento da escola profissionalizante, e 
sua fatal extinção em breve tempo, tal como .. 
vem ocorrendo com a Escola Técnica de Cri
ciúma. 

Por isso, registramos como nossa a legítirna 
reivindicação da Sociedade de Assistência 
aos Trabalhadores do Carvão~ no sentido de 
que, tanto na área da economia como na da 
educação, sejam revogadas as dis_))Oslções 
que contrariam a Constituição, evitando-se 
seu fechamento por total escassez de recur
sos. 

A Escot3 Técnica "General Oswaldo Pinto 
da Veiga" pede socorro. A esse grito de afli
ção certamente não serão insensíveis os Exe
cutivos, que nas três esferas de poder -fede· 
ral, estadual e municipal -têm, pelos argu
mentos há pouco produzidos, o dever de im
plementar as ntedidas, isoladas ou conjuntas, 
indispensáveis à continuidade dos meritórios 
serviços que presta ã educação profissiona
lizante de Santa Catarina e ao País. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito_ beml Palmas) · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- CoOcedo a palavra ao nobre Senador Lou· 
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, recebi telex do 
Doutor Carlos Castro, Assessor Parlamentar 
do Ministro da Saúde, que, em nome e por 
determinação do Ministro Alceni Guerra, 
transmifiu~me convite para a solenidade rea· 
lizada hoje, comemorativa do "dia Mundial 
sem Tabaco'', que se comemora a 31 de maio 
- dia consagrado para essa finalidade. 

A referida solenidade é um dos principais 
eventos que constam da progamação relativa 
ao combate ao fumo. 

Convém, todavia, assinalar que, hoje, o 
Ministro de Estado da S<J.úde resolveu baixar 
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a Portaria n" 731/GM, documento IU.ddo e 
corajoso que consubstancia diversas provi· 
dências restritivas ao ato de fumar em recin· 
tos públicos feçhados, tais como veículos de 
transporte coletivo, elevadores, auditórios, 
cip.emas, teatros, bibliotecas e instituições de 
todos os graus e refeitórios coletivos, 

Nos termos da aludida Portaria 731/GM, 
de 31/5/90, determinou o Ministro Alc~ni 
Guerra que as empresas produtoras de cigar
ros, cigarrilhas, charutos, fumo para cachim
bo,_ papel para confecção manual de cigarros 
ficam obrigados a inserir nas em~alagens e 
em toda sua comunicação publicitária, mer
cadológica e/ou institucional, a advertência: 
"O Ministério da Saúdi adv_erte: Fumar é 
prejudicial à Saúde''", toda e caixa alta. 

Recomendou, também, o Ministro às em· 
presas de transportes aéreos que proíbam a 
prática do fumo em suas aeronaves. de trans· 
porte público, cujo vôo, em território nacio· 
na!, tenha duração igual ou inferior a 2 (duas) 
hOras. 

Além de-proibir a venda de cigarros para 
menores de idade a referida portaria, proibiu, 
nos termos do seu art. 7'', o "merchandising" 
de cigarros em programas de televisão entre 
6 (seis) e21 (vinte e uma) horas, e estabeleceu 
as determinações e prazos imprescindíveis à 
sua eficiente implementação. 

Os infratores que desobedecerem ãs nor· 
mas aprovadas pela aludida portaria estarão 
sujeitos, confOrme a natUieza e gravidade da 
infração, as penalidades de advertência, proi
biç?o da propaganda ou publicidade, suspen· 
são de venda, sem prejufzo das demais comi· 
nações legais pertinentes. 

Como se vê, o Ministro Alceni Guerra 
atendeu, com indiscutível objctividatle,_às re· 
comendações dos cientistas, médicos, profes· 
sores ou técnicos que, desde alguns anos vêm 
lutando contra o flagelo da epidemia tabá
gica. -- -

São essas as razões pelas quais requeirO 
a incorporação, ao texto deste conciso pro
nunciamento, da Portaria nu 73lfGM que, 
certamente, muito contribuirá para acelewr 
o controle e a erradicação do vasto elenco 
das doenças e malefícios gerados pela epide
mia tabágica. Trata~se de fato, de uma valiosa 
e oportuna contribuição à melhoria dos níveis 
de saúde, qualidade de vida e bem estar do 
povo brasileiro. 

Finalizando, congratulo-me com o ilustre 
Ministro Alceni Guerra que demonstrou, na 
sua qualidade de médico, ser um profundo 
conhecedor dos problemas relativos ao taba~ 
gismo, cujas nefaStas cOnseqüências atingem 
a um vasto segmento da população hrasileira, 
vitimada pelo vício de fumar. {Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. LOUR/VAL BAPTISTA EM 
SEU DISCURSO. 

PORTARIA 731/GMEm3! de maio de 1990 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso 
das atribuições que lhe confere o di:::.posto 
no art. 22. inciso XXIX, no art. 24, XII, in 
fi_ne, da Constituit;ão, e no art. l'' indso I. 

alíneas "b" e "f', da Lei no 6.229, de 17 
de julho de 1975, · 

Consíderando que a falta de advertência 
das autoridades daSaúde, através de mani
festações públicas contrárias ao uso de produ
tos_d_e_tabaco, prejudicam os esforços gover
namentais no sentido de conscientizar a po· 
pulação sobre os malefícios dessa prática no
civa; 

Considerando que a publicidade, sem ne
nhuma advertência, em favor do fumo, con
tradiz os esforços para alertar a população 
sobre os riscos do ta~agismo à saúde e in~uz 
ao consumo. 

ReSolve: 
Art. 1" As empresas produtoras de cigar

ros, cigarrilhas, charutos, fumo para cachim
bo, papel para confecção manual de cigarros, 
ficam obrigados a inserir nas embalagens e 
em todã sua coniunicaÇão Publicitária, mei_
cadológica eiou instituCional, a advertência: 
"0 Ministério da Saúde Adverte: Fumar é 
Prejudicial à Saúde",_composta no tipo Uni· 
vers, todo em caixa .alta, a ser aplicada de 
forma proporcionaL 

Parágrafo único. O caput deste artigo não 
se aplica aos cigarros destinados à exporta· 
ção. 

Art. 2~ Recomendar aos estados, Distri
to Federal e Municípios qüe adotem ou pro
movam medidas restritivass ao ato de fumar 
ou de portar cigarros acesos, charutos, cigar
rilhas e cachimbos, em recintos públicos fe
chados tais como veículo de transporte coleti· 
yo, elevadores, auditórios, cinemas e teatros, 
bibliotecas e instiúiições de ensino de todos 
os grauserefeitórios coletivos. 

-Art. 3u Recomendar às empresas de 
transporte aéreo- qUe pri::iibaffi ã prática- do 
fumo em suas aeronaves, de transporte públi· 
co. cujo vôo, em territó~io nacional, tenha 
duração igual ou inferior a 2 (duas) horas. 
- Pãi'ãgraro-unTcO~erâ reservado, na parte 
traseira de cada classe das aeronaves, espaço 
destinado exclusivamente aos fumantes, 
quando o vô_o ultntpassar 2 (duas) horas. 

Art. 4" Proibir a prática do fumo_em toda 
e qualquer 'instituição de aSsistência à saúde, 
pública ou privada. _ 

Art. s~ Fica proibida a venda de cigarros 
para menQres de idade. 

Art. 6a A publicidade de cigarros será 
permitida nas emissoras de rádio e televisão 
a partir -ae-21 (vinte e uma) horas e prOibida 
a partir de 6 (seis) horas. _ ' 

Art. 7~ Fica proibido o "merchandising" 
de cigarros em programas de televisão entre 
6 (seis) horas e 21 (vinte e uma) horas. 

Parágrafo único. Fica sob a responsabi
lidade d_as emissoras de televisã,o evitas apre· 
sença de apr~sentadores e entrevistados em 
seus programas, pottando cigarro aceso ou 
fum-ando, enfre--6- (sels)""e 2T (Vin-te e umaJ 

- 1ii:>ras. ---- -
Art. s~ A advertência, referida no art. 

I"' desta Portaria, para Qlaços de ci_garros, car
telãS de cigai"rilhas, embalagens de charutos, 
embalagens de fumo para cachimbo e para 
confecção manu~l de cigarros deverá ser im-

pressa em negrito com fundo totalmente 
branco ou negrito tom fundo vermelho, em 
uma das faces laterais. -

Art. 9"' Na publicídade de _cigarros veicu
lados por emissoras de televis~o será obríga
tória a colocação da advertênciá, referida no 
art. 1~ desta Portaria, em letras brancas com 
fundo azul ou letras brancas com fundo preto, 
na parte inferior do vídeo, ocupando o espaço 
de 20% (vinte por cento) e durante toda exi
bição do filme. · 

§ 1~ Admitir-se-á, como a apresentaãq · 
de uma_cartela __ única. cQn:espondendo a um~ 
mínimo de 7 (se-te)" segundos e 30 (trinta) 
dé_cimos do tempo total de duração do filme. 

§ 2? A advertência de que trata o,pará
grafo anterior deverá ser observada, ná mes
ma proporciocalidade, para os filmes e vídeo, 
tapes produzidos para cinema, televisão por 
cabo e sistema de televisão por circuito 'fecha
do, com acesso de público. 

Art. 10. Na publicidade de cigarros, vei· 
culada pdt emissoras de rádio, através de 
"spots", .. jingles" e "textos foguetes", a ad
vertência, referida no art. 1~ desta Portada, 
será obrigatória com um tempo de locução 
que corresponderá a um mínimo de 7 (sete) 
segundos e 30 (trinta) décimos do total d_a 
duração do comercial. 

Art. lL Na publicidade de cigarros, nos 
meios impressos-de co'municação, ínclusive 
jornais, revistas, "posters", cartazes e•"out· 
doors", a dimensão da adverténcia, referida 
no art. lo de-Sta Portaria, corresponderá a 

·20% (vinte por cento) da área total do anún· 
cio, cujo texto será escrito em duas linhas 
com letras pretas em fundo vermelho, em 
peça polkrómica e em preto e branco quando 
a peça for em P&B. 

§ 1~ Aplica-se o disposto neste artigo aos 
painéis luminosos e demais painéis da mídiâ 
ao ar livre. 

§ 29 Nas publicações mercadológicas e 
institucionais das empresas de cigarros desti
nados ao consumidor, a advertência, referida 
no arL 1? desta Portaria, deverá ser impressa 
na capa.;·observado o caput deste artigo. 

Art. 12. Fica proibida a promoção de 
produtos de tabaco, através da distribuição 
de amostras grátis, ~m qualquer tipo de even· 
to público. 

A!t. 13.-- Sem prejuízo do disposto nos 
demais artigos de'sta Portaria, a publicidade 
ou propaganda dos produtos, por intermédio 
de qualquer meio de comunicação, deverá 
ajustar-se aos seguintes princípios: 

§ 1 ~ Não sugerir o consumo exagerado 
ou irespon"sável, nem a indução· ao bem estar 
ou saúde, ou fazer associação a celebração 
cívicas ou r~ligiosas; _ _ 

§ 2~ Não induzir as pessoas ao consumo, 
atribuindo aos produtos pl'opriedade's cal· 
mantes ou estimulantes, que reduzam a fadi· 
ga ou a tensão, ou outro qu-alquer efeito; 
--§ 3° Não associar idéias ou imagens de 
maior êxito na sexualidade ctas pessoas, inSi· 
nuando o aumento Q~ yirilid_aQe _Ç>_u _ _f~!_Ili_ni"· 
lidade de pessoas fumantes; 

§ 4~ Não sugerir ou _inQuzir o cçmsumo 
em locais ou situações ilegais ou perim.a::,;· 
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§ s~ Não empregarimperativos que indu
zam diretamente ao consumo; 

§ 6o Não incluir, em imagens ou sons, a 
-participação de crianças ou adolescentes, 
nem a eles dirigir~se. 

·Art. 14. As determinações constantes 
desta Portaria entrarão em vigor. nos seguin· 
tes prazos: · 

1....-- Em jornais w em 30 (trinta) dias; 
2-Em revistas- em 90 (noventa) dias; 
3 -Em ''merchandinsing'' em mfdia Jm

pressà- em 120 (cento f.! vinte) dias; 
4- Em ''merchandising'' em mfdia eletrô· 

nica- 30 (trinta) dias; 
5--Em rádio- em 90 (noventa) qias; 
6- Em televisão - em 120 ( ce:Õ.to e vinte) 

dias; 

7-Em cinema e vídeo-tape · em 120 ( cen-
to e vinte) dias; ' 

8-Nas embalagens tratadas pelo art. 7• 
-em 180 (cento e oitenta) dias; 

9 -Painéis - em 120 (cento e vinte) dias; 
10-Dem3.is meios- em 60 (sessenta) dias. 
Art. ·15, A inobseiVáncia ou desobediên· 

cia às normas aprovadas por esta Portaria 
configura infr.ação de natureza sanitária capi
tulada nos itens V e XXIX, do .Art. 10 da 
Lei n~ 6.437, de 20 de agosto de 1977, sujei· 
tando o infrator, conforme a natureza e gravi· 
dade da infração, às penalidades de adver
têncía, proibição da propaganda ou publici
dade, suspensão de venda, -~~m prejuízo das 
demais cominaç6es legais pertinentes. 

Art. 16. . As infrações e as penalidades a 
que se refere o item ànterior serão aplicadas 
pelo órgão competente de vigilância sanitária 
do Ministério da. SaUde, devendo as Secrc· 
tarias de Saúde auxiliá-lo na fiscalização das 
normas aprovadas, inclusive na lavratura dos 
autos de infração respectivos. 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogada a Portaria 
n"' 490, de 25 de agosto de 1988. - Alcenl 
GuEJrra. 

O SR. PRESIDEN1'E (Nelson Carneiro) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessâo designando para a sessão 
ordinária de amanhã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Redaçáo Final 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 19, DE 1990 

Discussão, em turno único, da redação fi
nal (oferecida pela ComissãS' Diretora em seu 
Parecer n~' J41, de 1990), do Projeto de Lei 
do DF n~ 19, de 1990, de iniciativa do G_overM 
nador do Distrito Federal, que cria o Distrito 
·de Limpeza de Ceilândia na estrutura admi-

Jlis.LrruiY-ª---çi-º_S_e_rviço Autónomo de Limpeza 
Urbana, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 
minUtos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 8, DE 1990 

Extingue a Comissão Especial instituí
da pelo Ato da Comissão Diretora n~ 19, 
de 1989. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso de sua competência regimental, re· 
solve: 

Art, t~ Fica extinta, cm conseqüência da 
conclusão das tarefas que lhe eram afetas, 
a Comissão Especial instituída pelo Ato da 
Comissão Diretora nu 19, 1989. 

Art. 2" Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 31 de maio de 1990. -
Nelson Carneiro - Alexandre Costa - Men· 
des-Cã"nale - Divaldo :Suruagy - Pompeu 
de Sousa- Louremberg Nunes Rocha. 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N? 3, DE 199(t 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen· 
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo. Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abnl de 
1973, e tendo em vista o que consta do pro
cesso n" 000.154/90-3. 

Resolve aposentar, volutariamente, Fran· 
cisco Finnino Lima, Analista .Legislativo, P 
Classe, padrão III, do Quadro Perm~nente 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, 
inciso III, alíneaa, da Constituição da Repú· 
blica Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 515, inciso H; 516, inciso I; 517, 
inciso lU· 488· §49; 490t: 492 do Regulamento 
AdntinisÍrati~o do Senado Federal (Edição 
Atualizada- 1989), e com os artigos 1~. s~· 
e 11 da Resolução SF na 87, de 1989, com 
com proventos integrais, observado o dispas· 
to no artigo 37, inciso Xl da ConstitUição 
federal. 

Senado Fede.ral, 26 de janeiro de 1990.
Senador Nelson Carneiro. Presidente 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 95, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, nÓ us.o 
da sua competência regimental e regulamen· 
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada peto.Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abnl de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 002.756/90-0 

Resolve aposentar, voluntariamente, Pau· 
lo Roberto Salema Garção Ribeiro, Analista 
Legislativo, Classe ''Especial", Padrão !11, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do art. 40, inciso 111, alínea c, 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 520 e 488, 
§ 4v. do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, bem assim com o artigo 11, 
da Resolução nQ 87, de 1989, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, à razão 
de 32/3.5 (trinta e dois trinta e cinco avos) 
do seu vencimento, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 30 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro,Pfesidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

N? 96, DE 1990 
O Presidente do Senado Federal, no uso 

da sua competência regimental e regulamen· 
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
nu 2, de 1973, e tendo em vista o que consta 
do processo nP 005.923/90-5. resolve autorizar 
a contratação, sob o regime J·urídico da Con· 
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, do senhor 
João Frederico Ridas. para o emprego de 
Assessor Técnico, com o salário mensal equi· 
valente ao yencimento do cargo DAS-3, a 
partir de li de maio de 1990, coln lotação 
e exercício no Gabinete do Primeiro Secre~ 
tário, Senador Mendes Canale, 

Senado Federal, 30 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 97, DE t990 . 

Incumbe funcionários. da elaboração 
de tarefas específicas. 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais, resolve ín· 
cumbir os funCionários Pedro Cavalcanti 
D'Aibuquerque Neto, Consultor Geral, e 
Ney Madeira, Diretor da Subsecretaria de 
Administração de Pessoal, da elaboração de 
Projeto de ResOlução relativo à consolidação , 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, abrangendo a estrutura administra
tiva; o quadro de pessoal e respectivo plano 
de retribuição; e o regime de direitos e deve· 
res dos funcionários. 

Para execução de sua tarefa, os funcioná
rios ora incumbidos da presente missão pode
rão utilizar-se dos serviços de funcionários 
lotados em quaisquer órgãos da Casa, bem 
assim requisrtar elementos de informações de 
outros setores da Administração do Senado 
Federal. 

Senado Federal, 30 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

("') Rep~blicado por haver saído com iocorreção 
no DCN, Seção II, de 17-2,-90. 


