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Rea1tzada em 1Q de janei
ro de 1991, às 10 horas, no 
auditório Petrónio Portel
la, destinada a receber o 
compromisso e dar posse aos 
Deputados Distritais elei
tos a 3 de outUbro de 
1990. 

Compõem a Mesa, à diftefta 
do Sr. Senador Nelson _Car
neiro, Presidente, o Sr. 
Senador Mendes Cana I e, 1 Q 
Secret~rio; e i esqUerda, ~ 
Sr. Senador Pompeu de Sou
sa, 3g Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-· 
neiro) -Declaro aberta a ses
são que se oest_i na a receber o 
compromisso -e dar posse aos 
Srs. Deputados Distritais e
leitos a 13 de outubro de 
1990, para comporem, no Pla
nalto.central, a primeira Câ
mara Legislativa do Distrito 
fedreral, em sua primeira Ses
são Legislativa da Prim~ira 
Legislatura. 

Tenho a honra de convidar Sua 
~minência o Cardeal Dom José 

Freire Fa 1 cãO- p-arã fàzer Parte 
da Mesa. (Pausa . ) 

(O Arcebispo de B~asília, 
Cardeal Dom José · Freire 
Falcão, toma asse_nto à 
Mesa.) (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson.Car
neiro)- Ténhb a bonr:ia_de con
vidar o Governador do Distrito 
Federal, Dr. Wanderley Vallim, 
para fazer parte da Mesa. 
(Pausa.) 

(O_Gove~n~dor do Dfstrfto 

O SR-. PRESIDENTE ( Ne fson- Car
ne i r o) - Tenho a honra de .con
vidar o Presidente do Tribunal 
de Justiça do Pi_strito Fede
ral. Desembargador Valtênio 
Mendes Cardo. so, para fazer 
parte da Mesa. tPausa} 

(O Presidente do Tribunal· 
de Justiça do bistrito Fe
de~aJ, Desembargador Valté
nio Mendes Cardoso, toma 
assento à Mesa.) (Palmas.) 

Federar • ·o-,.-~ -wanaerley YaT- o sR. P.RESIO.ENT_E. (Nelson car
~fm -toma assenta i Mesa.) 
(Pali1làs-.~)----- ---- -- ---- ---neiro)- Nos termos do diSpos

-to no inciso I do parágrafo 

O SR. PRESitl"ENTE ( Ne 1 son C ar- g~; c~9 ~o d:r{ ésb ~ g~ s~~;d~ u~:~ 
neirb} -Tenho a honra de con- deral, foram encaminhados à 
vldar o Dr. Joaquim Qomingos Mesa os diplomas conferidos a 
Roriz, Governador eleito do s. Ex~s. os Srs. Deputados 

·Distrito Federal, para fazer Distritais, pela· Justiça Elei
parte da Mesa-· (Pausa·_) tora 1 , --95 quais serão pub 11 ca

(o Gcw·e~iuiàor 
Dístrrto Federal, 
qufm Rorfz. toma 
Mesa.) (P_~Tma.s.) _ 

1H 
Dr 
as 

r-to do 
Joa

ento à. 

dos no orgão oficial. 

São os seguintes os-di
plom~s encaminhados à Mesa: 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- o contexto )egislativo de Bra
neiro) o Senado Federal, sília através de Comissão Per
que, ~-em decorrência de dispo-· manente, da qual foi primeiro_ 
sição constitucional, vinha -Presidente, ainda nos idos de 
exercendo as atribuições da 1966, um Senador por São Pau
Câmara Legislativa do Distrito lo, Lino de -MattOs, sucedido 
Federal, na palavra do ilustre no cargo por preclaros homens 
Presidente da respectiva Co- públicos, todos conscientes de 
missão do O i str i to Federa 1 , seu·s -deveres para com esse 
Senador Mauro Benevides, Planalto monumental que D. 
saudará os srs. Deputado:s Dis- Basco e Uuscel_ino Kubitschek, 
tritais que hoje assumem os separados no tempo, mas iden
seus respectivos mandatc:~:s. ti fi cactos. na grandi os 1 da de de 

um sonho deslumbrante, erigi
ram como centro nevrálgico das 
decisões nacionais. 

Cerca de vinte pr.posições 
apenas deixaram de ser votadas 
pela Comissão do Distrito Fe
deral, entre elas a· -_que diz 
respeito ao Código de POstu
ras. a que estabelecia li_nhas 
mestras para o -~lano Dii"-etor e 
a que criava a secretaria 
Ex~raordinárfa, com 6 ~im ~s
pecífíco de promoVer a Víabi-
1 i zação ~o Projeto.~ do ~n_torno. 

Nos dois últimos anos, mais 
de duas centenas de anteprQje
tos.- e mensagens foram examina
das no esforço constan-.:t.e de 

·todos os 21 Sena_dores·- para 
corresponder à natural expec

. ta ti va da população de 
Brasília. 

Com a palavra o nobre senador 
Mauro Benevides. (Palmas.) 

O SR. MAURO BENEVIDES - Exm• 
Sr. ~enador Nelson Carneiro, 
Pres1-dente do Senado Federa 1, 
Sua Emínêricia Cafdeal Dom José 
Freire Falcão~ Arcebispo de 
Brasília; Exm& Sr.· Governador 
Wanderley Vallim; Exm~ Sr. 
President~_do Tribunal de Jus
tiça do Distrito Federal, De
sembargador V a 1 têni o Mendes 
Cardoso; Exm& Sr. Governador 
eleito do Distrito Federal, 
Joaquim Domingos Roriz; Exm~s 
Senadores Mendes Canale e Pom
peu de Sousa, que compõem a 
Mesa Diretora do Senado Fede
ral; ExmA Sr. Vi ce-Governador 
do Distrito Federal, Dr. Marco 
Aurélio de Araújo; ExmA Sra. 
Vice-Governadora eleita do 
Distrito Federa 1 Deputad_a 
Márcia Kubitschek; Exm~s Srs-. 
Senadores integrantes da Co
missão do Distrito Federal· 
Exm.s<.s Srs. Senadores-; Exm&.S 
Srs. Deputados Federais; Exm~s 
Srs. Deputados Distritais; mi
nhas Senhoras e meus Senhores. 

A partir de hoje, o Senado 
federa-l vê cone lu f da a sua ta
refa de inquestionável magni
tude relac.1onada com a vida 
legislativa de Brasília, 
transferindo tão imensa res
ponsabilidade à Assembléia 
Distrital, cujos integrantes 
se investem num mandato popu
lar, conferido soberanamente 
pelo eleitorado da Capital da 
República, na manifestação das 

.urnas de 3 de outubro passado. 

O 1.ll de -janeiro de 1991 assu
me, assim, conotação de signi
ficativõ evento histórico com 
a posse do primeiro Governador 
e Vi_ce-Governador ele i tos por 
via direta e dos 24 Parlamen
tares que terão o difícil en
car~o de ordenar a facies ju
rídlca e institucional do Dis
trito Federal, fazendo despon
tar uma estrutura política au
tônoma, que agora se concreti
za na imponéncia desta soleni
dade marcante. 

Até aqui, coube ao Senado e 
elevada missão de disciplinar 

Destaque~se, apenas para 
guardar fidelidade a registres 
i napagáve_i s, que antes os De
putados Ar na 1 do Nog_uei r a e 
Guilherme Machado presidiram a 
Comissão, quando_tal atribui
ção era defer 1 da ao Congresso 
N"a_C 1 cria 1 pe 1 a_ Carta Vi gente. 
Com a Constituição de 5 de ou
tubro de 1988, que sinalizoU o 
reihgresso do Pais no Estado 
de Direitp, após- longo e omi
noso per·í ode autor i tá ri o, o 
Distrito Federal assiste 
ultimar-se a sua aspiração 
autonomista, com a inserção no 
texto da .nova Lei Fundamental 
das normas permanentes e tran
sitórias, garantidoras da a
guardada emancipação, que nes
te instante reveste-se de con
torno definitivo em meio ao 
espiei-ldor e as gl_órias desta 
da ta i nesquec f ve 1 . 

Transformou-s_e a Comissão, 
por outro lado~ em foro ade
quado para ouvir os reclamos 
d~ povo, obrigando-se a mesma 
a instar o governador e seus 
secretários a se torharem sen
sfveis a justos apelos dirigi
dos por entidades de classe, 
associações de cidades
satélites, enfim, órgãoi- sin
dicais e civis.representativos 
dos mais variados segmentos 
sociais. 

No p3recer fihal do OrÇamento 
para 1991 consignamos, d~ntro 
dos tetos disponíveis, dota
ções que permi_t irão ao i 1 ustre 
Governador Joaquim Roriz _e à 
Vice-Governadora Márcia Ku
bi tschek ·;-nic_iar a concr'ét1Za
ção de suas metas e programas 
durante o quatriênio que se 
vai inaugurar.~ sob os mel h6f"'es 
auspfCiOs, a partfr desta 
data. 

Entendeu o Presidente d'esta 
Casa, senador Nelson carneiro, 
figura-símbolo do Parlamento 
brasileirP, detentor de segui
dos mandatos populares emt50 
anos de fecunda e brilhante 
atuação, que hoje se ·ouvisse a 
palavra do último dirigente da Acompanhamos, com críticas e 
Câmara Legislativa provisória, estímulos, empreenOimentos ar
no momen~o em que se empossam rojados, como os assentamentos 
os Deputados Distritais, aos de Samambaia, -congreg<ind6 mi
quais foi cometida a incumbên- 1hares de famílias, sequiosas 
c1a de compor um importante pela obtenção de um _lote de 
colegiaç:lo, escolhidp "todos o_s: terra capaz de assegurar-lhes 
seus Membros pela vontade a moradia que tanto almejavam. 
i ncontesto!lvel da c·omuni dade Convocamos SecretáriOs de 
brasileira. Conhecidos os re- várias Pastas, pa-ra que escla
sui tados da recente c·ompet i ção recessem decisões do GoVérno, 
e proclamados pela Justiça es- · i d i pecia1izada os titulares da 1 nqu na as ncorretas ou aqui
dePutação distrital, vocadas, na busca empenhada de 
apresSamo-nos em limitar a conduzir a administração por 
nossa ação legiferante. caminhos ~ue melhor a aproxi
ci r-cunscrévendo~a somente à mas sem das aspirações 
apreciação de matéria coletivas. 
indispensáveis à movimentação Em termos de_ pol ftica- de·· pes
adrriinistrativa 'e à própria go- soal_, no âmbito do GOF,·. -,_-co
vernabilidade do Poder Execu-tivO local. Com elasticidade lhemos mensagem do Governador 
de prerrog-ativas explicitadas Wanderley Val11m, consubstan
pela Resolução n~ 157, de 1~ ciando o Plano_ de Cargos e 
de novembro de 1988, tudo fi- Salários, ao me-smo temPo __ que 
zemos para suprir a inexistên- votamos 0 regjme J!.lriclico úni
c1a da Câmara que hoje se ins--= cb, sem algumas das fruStra
-tala, oferecendo todo lastro ções com que se defrontam age
de ·nossa experiência- e tirocf- rl'l os sef"'v_i_Oorf':ls públ ices .ci-
nio à população da Capital da vis da UJ'lião. "' 
Repúblíca, na transitoriedade Preocupa-nos sobremaneira o 
de ·uma fasé emergencial de repasse imperioso destinado 
seus fatos polfticos. aos itens segurança, saúde e 
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6ducação, de responsab 1 1 idade aras f 1 i a não poderá. i nfe!]Sa 
do poder central, numa depen--a essa tarefa de reabi 11-taçao, 
déncia or·çamentária que ainda ser comandada pelo próprio 
se prolongará por algum tempo, congresso, com a adesão de as
em razão de óbvia carência de sembléias e câmara? munici
disponibi 1 idades que afeta a pai 5 , numa mobi 11zação que se 
restrita área tributária da assentará na austeridade, na 
capital do Pais. Por isso, a dinamização do processo leQi~
exemplo do que fizeram os emi- lativo, no exemplar exerc1c1o 
nentes Senadores Meira Filho, de mandatos, na seriedade e na 
Mauricio Corrêa, Pompeu de transparência dos atos que 
Sousa e Valmir camp-elo, além viermos a praticar. 
dos Deputados Federais brasi
lienses, também nós subscreve
mos emendas ao Orçamento Fede
ral vinculando recursos mais 
ponderáveis, para acelerar o 
progresso desta área privile
giada do extenso Território 
Nad anal. 

se é certo que agora nos a
fastamos, por imposição legal, 
dos misteres pert 1 nentes ao 
âmbito legislativo de Brasl~ 
lia, isso não significa dizer 
que nos iremos distanciar de 
sua vida politica, económica e 
social, com a qual tanto con
vivemos no cotidiano dos nos
sos afazeres parlamentares. 

o Senado já deu a partida na 
busca desse desiderato para a 
empenhada arregime~t~ção de 
todas as classes soc1a1s, va
lendo a gestão Nelson Carneiro 
como paradigma dessa faina mo
delar imprescindível ao forta-
1ecimentg_da democracia. 

Pressinto que os Deputados 
qua ora se 1nvestem do múnus 
representativo estão impregna
dos desses propós;tos saluta
res, numa perfeita correspon
dência ao apoio recebido da 
massa votante. Nos contatos 
mantidos entre mim, presidente 
da Comissão do Distrito Fede
ral, e os novos Parlamentares 
Distritais, sobrelevava sempre 
o espírito moralizador, fonte 
de inSpiração de todas as cau
sas que haverão de patrocinar 
em nome de quantos os que os 
sufragaram no pleito de outu
bro de 1990. 

Janeiro de 1991 

Brasília exigirá de seus Par
lamentares essa inflexfvel 
firmeza de obj et i vos a ser 
transposta para tOdos os esca
lões dos Poderes da República. 
O Legislativo dirá presente a 
essa cruzada, seja pe 1 o Con
gresso, seja pela Assembléia. 

Em meio a tais diretrizes, os 
deputados brasilienses haverão 
de nortear o seu intenso la
bor, e prognosticamos como dos 
mais sérios e profícuos, tendo 
por base exclusivamente os su
periores interesses coletivos. 

Ao se iniciarem amanhã os de
bates entre os novos deputa
dos, debruçando-se cada qual 
no equacionamento dos angus

-tiantes problemas de uma cida-
de que cresce e se expande a-_ 
centuadamente, a opinião pú-
blica brasileira deverá 
rejubilar-se pelas soluções 
que despontarem, originárias 
da sensibilidade e da visão 
dos que agora se investirão no 
mandato eletivo. 

Nessa década fine secular, 
com as inevitáveis implicações 
no seu crescimento 
demográ f 1 co, Bras f 1 i a es·tará .
sem dúvida, preparada para 
defronta~-se com a realidade 
emergente, abrindo promissoras 
alternativas para a atual e as 
gerações porvindouras. 

O Governador Joaquim Domingos-

Possuindo excelente e dinâmi
ca Bancada no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados, bem 
assim uma Assembléia Distrital 
extraída da legitimidade de 
urnas livres. a capital daRe
pública naturalmente não 
prescind_irá da colaboração pa
triótica e desint_eressada da 
representantes de outras pla
gas dispostos a contribuir, 
modesta, mas espontaneamente, 
para, definitivamente, a cono 
sol i dação de uma cidade, já, 
de forma merecida, considerada 
Património Cultuf_ál d? 
Humanidade. A concepção urba~ 
nística de Lúcio Costa e a vi
são arquitetônica de Oscar 
Niemeyer fazem despertar, em 
todos nós, os mais nobres e 
puros sentimentos cívicos. que 
se arraigam entranhadamente em 
nosso espírito, tornando-nos 
sinceros admiradores dessa 
obra imperecível. 

Minhas Senhoras e meus Senha-- Roriz, por seu turno, com a 
res, o ano que hoje começa foi vivência parlamentar de que é 
projetado como suportável pelo posSuidor, saberá prestigiar 
Presidente·· Fernando Col ler, as justas iniciativas dos de
numa alusão aos percalços p~e- putados distritais, somando-as 
v.isfveis na ação governamen- ao seu opor_tuno programa 
tal, cuja ul_trapassagem nos ~overnamental. Consolidar-se
compele a enfren~ar inevitável a, desta maneira, a estrutura 
quadro recessivo gerador de democrática da capital fede
inquietude social, com o de- ral, sob os nossos aplausos 
semprego atingindo percentuais entusiásticos e ca 1 orosos. 

senhores Deputados distri
tais, essa breve retrospectiva 
do trabalho empreendido pela 
Comissão do Distrito Federal 
não poderia ser finalizada sem 
uma mensagem nitidamente poli
tica, ajustada à realidade da 
conjuntura em que vivemos. 

elevados e o crescimento eco
nómico alçando-se a insignifi
cantes patamares. 

A contenção de despesas do 
setor público torna-se, assim, 
obsessiva, dela ninguém deven
do afastar-se, em nome de uma 
r~cuperação moral e financeira 
com a qual estaremos decidida
mente comprometidos. 

Os pol ft_icos brasileiros não 
podem mais ser apontádos como 
dilapidadores do património 
púb1 i co, antes precisam 
situar-se- em clara posi~o de 
dignidade capaz de reabilitá
los de uma vez por todas, a 
fim de que não se r_eedite o 
episódio absenteísta e ·cons
trangedor do pleito passado. 

Tenho a convicção de que o 
ano que hoje principia deverá 
congregar legisladores de to
dos os níveis no esforço _i~
gente de soerguer a imagem do 
poder a que pertencemos. la
mentavelmente desgastada dian
te da opinião pública brasi
leira, a _julgar pela contun- Não fugirãõ- oS Deputados Dis
dente lição de 3 de outuQro, trftafs a- esse comportamertto 
quando uma avalancha de votos determinado, que se compatibi
brancos e nulos desfigurou a. 1 iza Com oS imensos obstáculos 
classe pol ftica, num veredicto postos à frente do PafS; na 
irrecorrlvel de intensa reper- superaÇãO dos quais devemos 
cussão em todos os recantos do concentrar energia e boa von-
Pa f 5 . - tade permánent·es . · 

Sr. Presidente Nelson Carn~í
ro, minhas senhoras e meus se
nhores; a Comissão Permanente 
do Senado que se extingue saú
da os que agora são empossa
dos, expressando-lhes integral 
confiança no desempenho do 
~andato popular outorgado pela 
consciência esclarecida de mi
lhares de brasileiros áqui 
domiciliados. 

Todos nós, senadores de ou
tros estados, acompanharemos 
tranq011os e pressurosos a 
trajetória da Câmara Legisla
tiva, convictos de que a mesma 
será direcionada exclusivamen-. 
te para o desenvolvimento de 
erasflia, como pa!co d~ grary
des decisões da H1st6r1a pol;
tica contemporânea. (Muito 
bem! Palmas.) -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Convido o Sr. Deputa
do Francisco Cláudio Monteiro 
a Comparecer à Mesa, para a 
leitura do termo de 
c~mpromisso. 
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Esclareço que, -após a 1 e i tu r a 
do termo de compromisso, os 
demais deputados distritais, 
ao serem chamados, dirão: 
"Assim 9 prometo". 

Peço à Assembléia se conserve 
de pé. 

O Sr. Francisco Cláudio 
Monteiro 

11 Prometo cumpri r a Cons
tituição Federàl, a Lei Or
gânica a ser elaborada pela 
Câmara Legislativa que ora 
se instala; observar as 
leis; d~sempenhar fiel e 
lealmente o mandato que o 
povo me conferiu e traba
lhar pelo progresso do Dis
trito Federal." (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - O Sr. - 1 ~ Secretário
fará a chamada dos Srs. -
Deputados. 

O SR. MENDES CANALE - Deputa
do Agnelo ·oueiroz. 

O Sr. Agnelo Que i roaz - "Assim 
o prom~to". (Palmas.) 

O SR. MENDES CANALE - Deputa-
do Aro 1 do Satake. - -

o Sr-. Aroldo Satake - "Assim 
o pr-ometo". ( Pa 1 mas.) 
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o s~. 
Pereira
(Palmas.) 

Geraldo Magela A Sri'. Rosemary Araújo de 
"Assim o prometo" .. Miranda- "Assim o _pro'!leto". 

( P-ª_1 mas. ) 

O SR. MENDES CANALE- Gilson 
da Guia Araújo B~rbosa. 

o Sr. 
Barbosa 
(Palmas.) 

Gilson da Guia Araújo 
"Assim o prometo". 

O SR. MENDES CANALE - Jorge 
Cauhy_ Jún i_or. 

O SR. MENDES CANALE - Salv!a
no Antônio Guimarães Borges. 

o sr. Salviano Antônto Guima-
rães Bor-ges - "Assim o 
prometo". tPalmas.) 

O SR. MENDES CANALE - Tadeu 
Roriz de Araújo. 

o_ Sr. Tadeu Roriz de Araújo -
"Assim o prometo". (Palmas.) O Sr. ~orge cauhy ~únior -

"Assim o prometo". (Palmas.) 
O SR. MENDES CANALE - Wasny 

O SR. MENDES CANALE - .José Nak 1 e de R oure. 
Edmar de Castro Cordefro. 

O S~ . ucisé Edma~ 
Cordeiro- "Assim o 
(Palmas~) 

de Castro 
prometo". 

O SR. -MENDES CANALE - José 
Orf1é 11 as de Sousa F'i 1 ho. 

o sr. uosé ornellas de Sousa 
Ft lho - "Assim o prometo". 
(Palmas.) 

O SR. MENDES CANALE- Lúcia 
Helena de Carvalho. 

A s~a Lúcia Helena de 
Carvalho- Continuar lutando 
por uma sociedade justa e so-
cialista{ assim o prometo. 
(Palmas. J • 

O Sr. Wasny Nak 1 e de Roure -
Por uma sociedade sem explor~
dos e exploradores. para que 
haja justiça. ~P.mós. 5_, 24, as
-sHn o prometo. (Palmas.) _ -

O SR. MENDES CANALE - Deputa
do Benlcio Tavares da Cunha 
Melo. 

o Sr. Benicio Tavares da cu
nha Melo - "Assim o prometo". 
(Palmas.) 

. O SR. MENDES CANAL.E ~ Manoe 1 
Paulo de Andrade-Neto. 

0- SR. MENDES CANALE - Declaro 
empossados Deputados Distri
tais os Srs.: _ Agnf:llO Quei_roz, 
Aroldo Satake, Benlc-ío Tavã-
reS, C_ar 1 os A 1 berto L i ma Tor
res. Edmar Pireneus Cardoso, 
Eurfpedes Camargo, Fernando 
Gomes Naves, FranCiSco Cl.áudip 
Monteiro, Geraldo Maqela_Pe
re1ra, Gflson_Davi Araujo Bar
bosa • .Jorge Cauhy Júnior, José 
Edmar de Castro Cordeiro, José 
Ornellas de SOUsa Filho, Lúc_ia 
Helena de CarValho, Manoe1 
Paulo Andrade Neto, Marla de 
Lourdes Abadia, Maurílio Sil
va, Padre .Jonas Vett-o.rac1, Pe
dro_ C~lso, Peniel_ Pacheco, Ro
semary Araújo de Miranda, Sal
viana Antônio Guimarães Bor
ges, Tadeu Roriz. de Araújo e 
Wé.!:{hy Nak_l e de R oure. 

O SR. MENDES CANALE - Deputo
do Carlos Alberto M. Lima 
Torres. 

O S~. ca~lcs Albe~tc M. Lima 
Torres - "Assim o prometo a • 
(Palmas.) 

O SR .. MENDES CANALE - Deputo
do Edima·r Pireneus Cardoso. 

O Sr. Edimar 
C3rdoso - "Assim o 
(Palmas.) 

PireneuS 
prometo". 

O SR. MENDES CANALE - Deputa-
do Eu·r i pedes Pedro de 
Camargo. 

·o Sr. Eurfpedes 
Camargc - "Assim o 
(Palmas.) 

Pedro de 
prometo". 

O SR. MENDES CANALE - Deputo
do Fernando Gomes Naves, 

O Sr. Fernando Gomes Naves -
"Assim o prometo". (Palmas.) 

O SR. MENDES CANALE - Deixa
mos de chamar o Deputado Fran
cisco Cláudio Monteiro porQue, 
na própria leitura, prestou 
seu compromisso. Deputado Ge
raldo Magela\ Pereira. 

O Sr. Manoel Paulo de Andrade 
Ne_t_o_- _'*Assim o prometo". 
(Palma-s.) - · 

O SR. !>tENDES CANALE -, Mar! a. 
de Lourde-s Abadia. 

A Srl Maria de L.ourdes 
Abadia- "Assim o promet-o 11

• 

(Palmas.) 

O SR. MENDES CANALE 
1ioSilva.-

OS~. Mau~ílio Silva 
o prometo". (Palmas.) 

Mauri-

"Assim 

O SR. MENDES CANALE - Pe. Jo
nas Vettoraci . 

o Sr~ --Pe--:- ~onas vettoraci -
"Assim o prometo". (Palmas.) 

o SR. MENDES CANALE - Pedro 
Celso. 

O Sr. Pedro CelSo -
transformações sociais, 
o prometo. (Palmas.) 

O SR. MENDES CANALE 
Pacheco-.c-

0 Sr. Peniel Pacheco 
o prometo" . ( Pa 1 mas . ) 

Pelas 
assim 

Peniel 

"Assim 

O SR. MENDES CANALE - RoSema
ry,Araújo de Mir~nda. 

O SR. PRESIDENTE {Nelson Car
neiro) - Os Srs. Deputados 
Distritais encaminharam à Mesa 
declarações de filiação 
partidária e de nome parlamen
tar, Quê serão publicadas em 
órgão oficial. (Pa~sa.) 

Senhores Membros da Mesa, 
Srs. Deputados Distritais, mi
nhas Senhoras e meus senhores, 
discorria certo deputado, nos 
idos de 1949, sobre a valori
zação do homem rural, quandoT 
interpelado por ilustre colega 
sobre a mudança da cap i ta 1 • 
1 ego assegurou o seu vo·to. 
justificando-o: "Desde os ban
cos acadêmicos por tsso me 
bato. Acredito que enquanto 
não for a capital para o inte
rior, não teremos levado para 
o centro do Brasil meios de 
propulsão eficientes de_ seu 
engr;;ndeci mente". 

Três arià'~"ma1s tarde, falando 
aos bachare 1 anelos__ de Go 1 ás, 
renovava a sua determinação, 
afirmando: _11 Ficou no passado, 
sob a poeira de mais um sécu

-lo, o gesto româlltico de· des
fraldar a bandeira da interio-
rização da capital". · 
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Em 1887, o Visconde de Porto 
Seguro ind1cava o Planalto 
Cerytral como a região mais 
propr1a à sede do Governo 
brasileiro. 

Hóje, irrompeu a caminhada, 
chegou o instante de iniciar a 
bandeira da execução, semeando 
caminhos e raSgando 
horizontes. Não se p.oda um 
discurso, reclama-se uma deci
são, uma marcha. E concluia em 
1952: - "Nossa missão não é 
somente avivar a brasa, ali
mentar a fogueira; cumpre-nos 
incendiar a Nação com o clamor 
sem fim de nossas vozes. Deu
lhe a providência todas as 
letturas. a de contribuir com 
o seu voto para a transferên
cia da capital e sem interrup
ção .assisti r, co 1 aborando no 
florescimento da nova metrópo
le a que se ajunta a suprema 
honra de presidir a instalação 
de sua primeira Câmara 
Legislativa. 

Entre as justas alegrias e as 
melhores esperanças que povoam 
as Rrimeiras horas deste fim 
de século, as alegrias de V. 
Ex~s. Srs. Deputados, se a
crescenta, pela bondade dos 
fluminenses e do senado Fede
ral, a daquele obstinado par
lamentar que o saúda, prestan
do o solene compromisso de 
cumprir a Constituição e as 
leis, e de servir, sem vacila
ções, a Brasllia, de Dom Basco 
e Juscelino, desempenhando o 
honroso mandato popular com 
fervor, espfrfto público, pro
bidade e independência. 

Deus ajude 
(Palmas.) 

a v. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Solicito ao nobre sr. 
3~ Secretário, Senador Pompeu 
de Sousa, realize, mais uma 
vez, a chamada, para que os 
novos deputados recebam os di
plomas que 1 hes · serão 
entregues. 

o Sr, 3g Secpetário, se~ 
nadar Pompeu de Sousa, pro
cede à chamada e à entrega 
aos deputados ae diploma 
confePfdo pe1o Governador 
do D f st r i to Federal , Dr. 
WanderTey VaTTfm. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Está encerrada a mis
são do Senado Federal. 

convido· o nobre sr. Deputado 
Distrital José Ornellas de 
Sousa Filho nos termos do 
disposto no inciso VI do 
parágrafo único do art. 1~ da 
Resolução n~ 49, de 1990 a 
assumir a presidência desta 
Sessão. (Pausa.) 

(O Sr. Deputado Dfstrttal 
José Orne7Jas de Sousa Ff
lno assume a pr~sidência.) 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Ornel
las de Sousa Filho)- Antes de 
encerrar esta sessão histórica 
em que sãO empossados oS pri
meiros 24 deputados distritais 
eleitos, cab~-me, em nome de 
meus companheiros que aqui re~ 
presento, a~radecer, primeiro, 
ao Senado - na pessoa do Sena
dor Nelson Carneiro pela 
bela solenidade que preparou; 
em segundo lugar, à Comissão 
do Distrito Federal -na pes
soa do Senadci"r Mauro Benevides 
-, pelo trabalho que desenvol
veu nestes anos todos em prol 
do Distrito Federal; e às au
toridades, aos amigos, aos pa
rentes e ao povo que aqui a
correu para prestigiar a posse 
de seus deputados. 

Prometemos cumprir uma série 
de coisas. Evidente que isto 
implica em trabalhar muito, 
trabalhar para que possamos 
dar um exemplo ao Brasil. de 
que Brasília vai construir uma 
sociedade mais humana, mais 
fraterna, mais solidária. 

Encerrando a solenidade, Con
voco os primeiros deputados 
distritais para a primeira 
Sessão Solene da Câmara Legis
lativa do Distrito Federal, a 
realizar-se hoje, às 16 horas, 
em seu plenário, destinada à 
prestação de compromisso e à 
posse do governador e da vice
governadora do Distrito 
Federa 1. 

Com estas palavras, declaro 
encerrada e presente sessão. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 
11 horas e 20 minutos.) 

MESA 

Presidente 

Nelson carneiro- PMDB- RJ 

1~ Vice-Presidente 

~ram_Saraiva - POi - GO. 
2g Vice-Presidente 

~lexandre Costa- PFL - MA 

1 g Secretãr i o 

Mendes Canal e - PSDB - MS 

2Q secretário 

Divaldo Suruagy - PFL - AL 

3g Secretário 

Pompeu de seus~ - Psoa - DF 

4g Secretário 

Louremberg Nunes Rocha - PTB -
MT 

Suplentes de Secretário 

Nabor Júnior·- PMOB - AC 

Janeiro de 1991 

Aureo Mel lo- PMDB- AM 

Antônio Luiz Maya - POC TO 

Lavoisier Maia - POT - RN 

COMISSÃO DO DISTRITO 
FEDERAL - (DF) 

(21 membros) 

Coq:,osição 

Presidente: Mauro Benevides 

Vi ce-Presidente:· Odacir Soares 

PMDB 

Titular-es 

Aluiz'io Bezerr:-a 

Aureo Mel lo 

Francisco Rol_1emberg 

Antonio Alves 

Márcio Lacerda 

Mauro Benevides 

Meira Filho 

Nabor Júnior 

Ronaldo Aragão 

Suplentes 

Cid Sabóia de Carvalho 

Humberto Lucena 

João Ca 1 mo h 

~.José Fogaça 

Ronan Tito 

PFL 

Titulares 

Odacir Soares 

Edison Lobão 

João Lobo 

Lourival Baptista 

SUplentes 

Divaldo Suruagy 

Hugo Napoleão 

PSDB 

Titulares 

Almir Gabriel 

Chagas Rodrigues 

Pompeu de Sousa 

.Suplentes 

Jutahy Magalhães 

Silvio Name 
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PEQUENOS PARTIDOS 

João Castelo (PRN) 

Maurício Corrêa (PDT) 

Mauro Borges (PDC) 

Carlos Deicarl i (PTB) 
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Ney Maranhão (PRN) 

Oz1e1 Car·neiro (PDS) 

Moisés Abrão (POC) 

Vago (PTB) 

Assistente: Carlos Guilherme 
Fonseca - Ramal 4054 

Reuniões: Terc;:as-fei r as, às ·1 o 
horas 

Local: Sala das Comissões, Ala 
Senador Alexandre Costa- Ane
xo das Comissões - Ramal 4065 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI - N" 02 SÁBADO, 26 DE JANEIRO DE 1991 BRA8ÍLIA-DF 

SENADO FEDERAL 

1- ATADA !•SESSÃO, EMSDEJA· 
NEIRO DE 1991 

1.1- ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de edital 

Edital de convocação extraordinária do 
Congresso Nacional, a partir de 23 de ja
neiro de 1991, para apreciação da Medida 
Provisória n'' 293/91 e do projeto de lei 
encaminhado pela Mensagem no 36/91, do 
Senhor Presidente da República. 

1.2.2 - Instalação da 4~ Sessão Legis
lativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

·SUMÁRIO 
1.2.3 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a 

realizar-se hoje, às 18 horas e 45 minutos. 
1.3- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 2• SESSÃO, EM 25 DE 
JANEIRO DE 1991 

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Ofício do Sr. 1• Secretário da 

Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado au

tógrafo -do seguinte prOjeto: 
-Projeto de Lei da Câmara no 1191 

(no 6.134/91, na Casa de origem), que ins-

titui crimes contra a ordem econóniica 
com vigência de seis meses e cria o sistema 
de estoques de co~ustíveis. 

2.2.2 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a 

realizar-s_e terça-feira, dia 29, às 10 horas. 
2.3- ENCERRAMENTO 

3- ATAS DE COMISSÕES 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS . 

.6- COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 
SOES PERMANENTES 

Ata da 1 ~ Sessão, em 25 de janeiro de 1991 
4• Sessão Legislativa Extraordinária, da 48• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRiA-
Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

ÀS IS HORAS E 40MINUTOS ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Car
los De'Carli -Aureo Mello- Ronaldo Ara
gão --Amir Lando- João Menezes- Al
mir Gabiiel - Oziel Carneiro - Moisés 
Abrão - Carlos Patrocínio - João Castelo 
-Alexandre Costa-João Lobo - Chagas 
Rodrigues- Afonso Sancho-Ma-ufo Berre
vides- Carlos Alberto -José Agripino
Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha -

Humberto Lucena- Raimundo Lira- Mar
co Maciel - Ney Maranh.ão - Mansueto 
de Lavor -Lourival Baptista- Luiz Vianá 
Neto - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar 
-José lgnácio Ferreira - Gerson Camata 
-Nelson CarneirO- Mata-Mãch-ado -Al-
fredo Campos - Ronan Tito - Fernando 
Henrique Cardoso -Mário Covas- Mauro 
Borges ~ lran Saraiva - Anónio Alves -
Pompeu de Sousa-Maurício Corrê a-Mei
ra Filho - Mendes Canale - Leite Chaves 

- Affonso Camargo -José Richa- Dirceu 
Carneiro- José Paulo Bisol- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença acusa o· compareci· 
menta de 51 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE_ (Nelson Carneiro) 
~.Sobre, a mesa, edítal que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiret.or E)liecutivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
01retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dtretor Adjunto 

É lido o seguinte; 

EXPEDIENTE 
CEIIÍTIIO GRARc:O DO SENADO FEDEIUU. 

DIAIIIO DO C-IIEUO MACIOIIIAL 
lmpreno sob a responubthdade da Meu do Senado Federal • 

ASSINATURAS 

Semestral ......... ~···················-···············~··::::··::·~ ~Çr$ ~-~~ 9~65 

Tiragem 2 .200-exemplares. 

de 1991, para apreciação da Medida Provi
sória n~ 293, de 17 de janeiro de 1991 e do 
projeto de lei encaminhado pela Mensagem 
0 6 36, de 1991, do Senhor Presidente daRe-

da 4~ Sessão Legislativa, extraordinária, da 
48' Legislatura. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONGRESSO NACIONAL 

O Presidente da Câmara dos Deputados 
e o Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo 
inciso II do § 6n do art. 57 da ConStituição 
da República Federativa do Brasíl, fazem sa
ber que o Congresso Nacional é convocado, 
extraordinariamente, a partir de 23 de janeiro 

~-pública, sem ónus. de qualquer natureza. 

A Mesa convoca sessão a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 45 minutos, para dar conheci
mento à Casa do projeto enviado pelo Senhor 
Presidente da República. Congresso Nacional, 22 de janeiro de 1991. 

- Paes de Andrade, Presidente da Câmara 
dos Deputados- Nelson Carneiro, Presiden
-te do Senado Federal. 

9 _SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Declaro instalados no Senado os trabalhos 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.,.--Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 44 
minutos.) 

Ata da 2~ Sessão, em 25 de janeiro de 1991 
4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 48ª Legislatura 

-··EXTRAORDINÁRIA-

Presidéncia do Sr. Nelson Carneiro 

ÀS /8 HORAS E45 MINUTOS ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: . . ·' 

AluízioBezerra- NaborJúnior- Carlos 
De'Carli - Aureo Melio - Ronaldo Arã
gão - Amir Lando - João Menezes -
Almir Gabriel- Oziel Carneiro- Moisés 
Abrão- Carlos Patrocínio- João Castelo 
- Alexandre Costa- _João Lobo- Chagas 
Rodrigues- Afonso Sanch9- Mauro Be~ 
nevides - Carlos Alberto - José Agripino 

Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha 
- Humberto Lucena - Raimundo Lira 
- Marco Maciel - Ney Maranhão -
Mansueto de Lavor_-._ Lourival Baptista
Luiz Viana Neto - Jutahy Magalhães -
Ruy Bacelar - José Ignácio Ferreira -
Gerson Camata - Nelson Carneiro -

Mata-Machado -- Alfredo Campos- Ro
nan Tito - Fernando Henrique Cardoso 
- Mário Covas - Mauro Borges - lran 
Saraiva - António Alves - Pompeu de 
Sousa - Maurício Corréa - Meira Filho 
- Mendes Canale - Leite Chaves - Af
fonso Camargo - José Richa - . Dirceu 
Carneiro- José P:aulo Bisol- Jos~ Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Iísi:i de presença acusa o compareci-
mento de 15 Srs. Sefladores. Havendo o nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, íniciamos nq~sos 
trabalhos. 

O_Sr. 1" s,ecretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Constitui crime contra a ordem 

econômici ila forma do disposto nesta lei: 
I -adquirir, distribuir e revender deriva

dos de petróleo, gás natural e suas frações 
recuperáVeis, a1cOOl etílico hidratado carbu
rante, demais combustíveis líquidos carbu
rantes de fontes renOváveis e outros combus
tíveis carburantes, em desacordo com os esta
belecido em lei específica; 
--II- usar gás liquefeito de petróleo em mo-

. EXPEDIENTE - - --tores de qualquer espécie, saunas, caldeiras 
e aquecimento de piscinas ou para fins auto-

-- ~~í~TM~~!R06~S~i:~f~~~ :~t};~!~pee~ífi~e;_acordo com o estabelecido 

~ncaminhando à revisão do Senado autó- Pena - detenção de 1 (um) a 5 (cinco) 
grafo do se~uinte projetO! - anos. 

-- · § 1" Desde que comprovada a necessida-
PROJETO DE LEI .DA CÂMARA de social de utilização do álcool etílico, em 

N~ 1, DE 1991 desacordo com normas administrativas em vi-
(n~ 6.134/91, na Casa de origem) gor, não se aplicará em relação ao mesmo 

(De iniciativa do Senhor o disposto no inciso I deste artigo. 
Presidente da República) § 2~ Não será aplidível o disposto no inci-

Iilstii:UíCrlntes contra a Ordem econô- so I deste artigo ao gás natural e suas frações 
mica com vigência de seis meses e cria se a autoridade estadual comprovar a impor-
o sistema de estoques de combustíveis. tância económica de sua utilização. 
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Art. zo Constitui crime contra o patrím6~ 
nio, na modalidade de usurpação, produzir 
bens ou explorar matéria-prima pertencentes 
à União, sem autorização legal ou em desa
cordo com as obrigações impostas pelo título 
aut_orizativo. 

Pena -detenção, de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos e multa. 

§ 19 Incorre na mesma pena aquele que 
adquirir, transportar, industrializar, tiver 
consigo, consumir ou comercializar produtos 
ou matéria-prima, obtidos na forma prevista 
no caput deste artigo. 

§ 2~ No crime definido neste artigo, a pe
na de multa será fixada entre 10 ldez) e 360 
(trezentos e sessenta) días-multa, conforme 
seja necessário e suficiente para a reprovação 
e a prevenção do crime. 

§ 3~ O dia-multa será fix~do pelo juiz em 
valor não inferior a 14 (quatorze) nem supe
rior a 200 (dUzentos) Bõnus do Tesouro Na
cional - BTN. 

Art. 3~ O art. 1'' desta lei vigorará pelo 
prazo de seis meses a partir do início da sua 
vigéncia. 

Parágrafo único. As sentenças proferidas 
com base no art. 1 o desta lei serão executadas 
inclusive após a vigência do mesmo artigo. 

Art. 4" Fica instituído o Sistema Nacio
nal de Estoques de Combustíveis. 

§ 19 O Poder Executivo encaminhará ao 
Congresso Nacional, dentro de cada exercí
cio, o Plano Anual de Estoques Estratégicos 
de Combustíveis para o exercício seguinte, 
do qual constará o volume de estoques e as 
fontes de recursos financeiros necessários à 
sua manutenção. 

§ 2~' Ao final de cada exercício, o Poder 
Executivo submeterá à apreciaçffi:f do Con· 
gresso Nacional, nos termos'do art. 49, inciso 
X, 'da COnstituição Federal, o demonstrativo 
da execução do Plano de que trata o § 1~ 
deste artigo. 

§ 3~ O Poder Executivo estabelecerá, no 
prazo de 60 (sessenta) dias as normas que 
regulamentarão o Sistema Nacional de Esto
ques de Combustíveis e o Plano Anual de 
Estoques Estratégicos de Combustíveis. 

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em 
contrário e, em especial, o art. 18 da Lei 
n~ 8.137, de 27 de dezembro de 1990, restau
rando-se a numeração dos artigos do Decre
to-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal Brasileirq, alterado por 
aquele dispositivo. 

MENSAGEM N' 36, 
DO PODER EXECUTIVO 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 64, § 19 da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação do Congresso Nacional, acampa~ 
nhado -de Exposição de Motivos dos Senhores 
Ministros de Estado da Justiça e da Infra-EsM 
trutura, projeto de lei que "Acrescenta dispo
sitivos à Lei nn 8.137, de 27 de dezembro 
.de 1990, e dá outras providências". 

Atendidas, _e-m sua trã:rDitação, as normas 
constitucionais e regimentais pertinentes, so
licitO seja o presente projeto incluído na pau
ta de convocação extraordinária do Congres
so Nacional, tendo em vista tratar-se de maté
ria urgente e relevante, conseqüência de 
acontecimentos internacionais estranhos à 
vontade do Governo brasileiro, que não po
diam ser especificamente considerados quan
do da elaboração da referida pauta. 

Brasília, 17 de janeiro de 1991.- FernanM _ 
do Collor. 
Aviso n~ 051-AUSG 

Em 17 de janeiro de 1991 
A Sua Excelência o Senhor Senador Nelson 
Carneiro 
DD, Presidente do Congresso Nacional 
Brasilia- DF 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Con· 
gresso Nacional: 

Tenho a honra de encaminhar a essa Presi
dência a Mensagem do Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, relativa a pro
Jeto de lei que "Acrescenta dispositivos à Lei 
nn 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e dá 
outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protes-tos de elevada estima 
e coislderaçáo. - Márcio de Oliveira Dias, 
Secretário-Geral, Interino, da Presidência da 
República. --

CN/N91l Em 23 de janeiro de 1991 
A Sua Excelência o Senhor Deputado Paes 
de Andrade 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor PriSídente: 
Envio a Vossa Excelência, para o cumpri

mento da finalidade disposta no art. 64 da 
ConstituiçãO Federal, a Mensagem n~' 36, de 
1990, do Senhor Presidente da República, 
através da qual encaminha ao Congresso pro
jeto de lei que "Acrescenta dispositivOs à Lei 
n" 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e dâ 
outras providências", e em anexo o parecer 
preriminar, aprovado pela Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional, a que se 
refere o § 49 do art. 58 da Constituição Fede
ral, regulamentada _Qela Resolução n~ 3, de 
1990-CN, e as notas taquigráficas do referido 
parecer. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de alta consi
deração e apreço. - Senador Nelson Car
neiro, Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.137, 
DE 2íDrDE2EMBRO DE 1990 

Define crimes contra a ordem tributá
ria, econômlca e contra as relações de 
consumo, e dá outras providências. 

CAPÍTULO 11 
Dos Crimes Contra a Ordem Económica 

e :i:ts Relações de Consumo 

Art. 4" Constitui crime contra a ordem 
económica: 

I- abusar do poder económi~O. dominan
do o mercado ou eliminando, total ou parcial
mente, a concorrência mediante: 

a) ajuste ou acordo de empresas; 
b) aquisição de acervos de empresas ou 

cotas, ações, títulos ou direitos; 
c) coalizão, incorporação, fusão ou inte~

gração de empresas; 
d) _concentração de ações, títulos, cotas, 

ou direitos em poder de empresas, empresas 
coligadas ou controladas, ou pessoas físicas; _ 

~) cessação parcial_ ou total das atividades 
da empresa; 

fJ impedimento à constituição, funciona
IJ!ento ou desenvolvimento de empresa con
corrente; 

11- formar acordo, convênio, ajuste ou 
aliança entre ofertantes, visando: 

a) à fixação artifícial de preços ou quanti
dades vendidas ou produzidas; 

b) ao controle regionalizado do mercado 
por empresas ou grupo de empresas; 

c) ao controle, em detrimento da concor
rência, de rede de distribuição ou de forne
cedores. 

III- discriminar preços de bens ou de 
prestação de serviços por ajustes ou acordo 
de giupo económico, com o fim de estabe
lecer monOpólio, ou de elíminar, total ou par
ciilinei_Ite, a cOncorrência; -

IV- açambarcar, sonegar, destruir ou 
inutilizar bens de produção ou de consumo, 
com o fim de estabelecer monopólio ou de 
e~iminar, total ou parcialmente, a concorrên
Cla; 

V - provocar oscilação de preços em de
trimento da empresa concorrente ou vende
dor de matéria-prima, mediante ajuste ou 
acordo, ou por outro meio fraudulento; 

VI- vender mercadorias abaixo do preço 
de custo, com o fim de impedir a concor
rência; 

VII-elevar, sem justa causa, os preços 
de bens ou serviços, valendo-se de monopólio 
natural ou de fato. 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) 
anos, ou multa. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. P'RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CB.rneiro) 
-O projeto lido vai ao exame da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. (Pau-
sa.) • 

Antes de. encerrar a presente sessão, aPre
sidência convoca sessão extraordinária do Se
nado a realizar-se terça-feira, dia 29, às 10 
horas. 

O SR. PRESIDENTE (Ndson Carneiro) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ãs 18 horas e 46 
minutos.) 
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COMISSÃO DE ASSUNJCOS SOCIAIS 

3• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 21 DE NOVEMBRO DE 1990 

Às dez horas do dia vinte e um de novem
bro de mil novecentos e noventa, na sala de 
reuniões da Comissão, Ala Senador Alexan
dre Costa, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Almir Gabriel, com a prcsenç~ dos Se
nhores. Senadores.: António Alves, Oziel Car
neiro, João Calmon, Ruy Bacelar, Odacii
Soares, Mansueto de .Lavor, Cid Saboia d_e 
Carvalho, Jutahy Magalhães, Nabor Jú_IiiO.r, 
Lourival Baptista, José Fogilça, RonaiCfo 
Aragão, Francisco Rollemberg, Márcio Be
rezo.ski e Afonso Sancho, reúne-se a ComiS
são de Assuntos Sociais. Deixam de compa
recer, por motivo justificado, os Senhores Se
nadores: Humberto Lucena, Meira Filho, 
Ronan Tito, Severo Gomes, João Lobo, Mat
ta-Machado, Carlos Alberto, Carlos Patro
cíni_o, Carlos De'Carli, Jamil Haddad, Mário 
Ma1a e Ney Maranhão. O Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos, dispensando a 
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
por aprovada. A seguir, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Oziel 
Carneiro, Relator do PLC nD 47, de 1988~ 
que "Proíbe a utilização_ de clorofluorcarbo
netos como propelentes em aerosol do tipo 
spray e dá outras providências". Não haven
do quem queira discutir, a matéria é subme
tida a votação e o parecer favorável do relator 
é aprovado por unanimidade da Comissão. 
A seguir o Senhor Presidente concede a pala
vra ao Senador Jutahy Magalhães, relator do 
PLS n" 94, de 1988 e PLS n• 214, de 1989 
- Complementares, que "Dispõem sobre a 
relação de_ emprego protegida contra despe
dida arbitrária ou sem justa causa e dá outra.s 
providências". Não h_a_vendo quem queira 
discutir, o parecer do relator, favorável à ma
téria na forma ·do substitutivo que apresente, 
é aprovado pela ComissâQ. Prosseguindo o 
Senhor Presidente conced_e a palavra ao rela
tor do item sete da pauta, Senador João Cal
moo que lê o parecer fâvorável, na forma 
da emenda que apresenta, ao PLC n\' 045, 
de 1989, que .. Concede pensão especial a Do
lores Drumont de Andrade". Não havendo 
quem queira discutir, a matéria é sUbmetida 
a votação e o parecer do relator é aprovado 
por unanimidade dos presentes. Por determi
nação da Presidência ficam adiadas as seguin
tes matérias: PLS n~ 123/89, PLS n" 294/89, 
PLS n' 354/89, PLS n' 213/89, PLS n" 27/90 
e PLC n" 8219?. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente, agradecendo a presença 
dos Senhores Senadores, declara encerra<los 
os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de 
Brito, Secretário da Comissão, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada por 
Sua Excelência, Senador Almir Gabriel. 

4• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 29 DE NOVEMBRO DE 1990 

Às dez horas do dia viil.te e nove de novem
brq de mil novecentos e noventa, na sala de 
reuniões da Comissão, Ala Senador Alexan-

dre Co!iita, sob a_Presidência do Senhor Sena
dor Almir Gabriel, Com- 3. presença dos Se
nhores SenadQres; Allt6Ili9 Alves, Oziel Car
neiro, João Lobo, João Calmoii, Ruy- Bace
lar, Odacir S0ares, Mansueto de Lavor, Cid 
Saboia de Carvalho, Maurício Corrêa, Mário 
Covas; Jamil Haddad, Jutahy Magalhães, 
Nabor Júnior, Lourival Baptista, José Fogaça 
e Ronaldo Aragão, reúne-se a Comissão de 
Assuntos Sociais. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os Senhores Senado
res: Francisco Rollemberg, Humberto Luce
na, Meira Filho, Ronan Tito, Severo Gomes, 
Afonso Sancho, Matta-Machado, Carlos Al
berto, Carlos Patrocínio, Carlos De'Carli, 
Mário Maia e Ney Maranhão. O Senhor Pre
sídente declara abertos os trabalhos, dispen
sando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada por aprovada. A seguir, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Se
nador Cid Saboia de Carvalho, Relator do 
PLS D9 123-,--de 1989, que "Estabelece dire
trízes para -unra· política nacional de habitação 
rural e dá outras providências". Não havendo 
quem queira discutir, a matéria é submetida 
a votação nominal e o parecer favorável do 
relator é aprovado por unanimidade da Co
missão. A seguir o Senhor Presidente conce
de a palavra ao Senador Jutahy Magalhães, 
Relator do PLS n?294, de 1989, que ''Dispõe 
S?bre a seleção e locais, a construção, o licen
Ciamento, a operação, a fiscalização, os cus
tos, a remuneração, a responsabilidade civil 
as garantias dos depósitos de rejeites radica: 
tivos e dá outras providências". Em discussão 
a matéria, fazem usQ da palavra os Senhores 
Senadores: losé Fogaça, Oziel Carneiro e Ju
tahy Magalhães. Colocado em votação nomi
nal, o parecer do r-elãfOf, favorável à matéria, 
é aprovado com voto contrário do Senador 
José Fogaça. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao relator do ítem 
três da pauta, Senador Jamil Haddad que 
lê o parecer favoráv.el, na forma das emendas 
que apresenta ao PLS n~ 354, de 1989, que 
"Dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, 
o tratamento, o transporte e a destinação fi
nal dos resíduos de serviços de saúde". Não 
havendo quem queira discutir, a matéria é 
submetida a votação nominal e o parecer do 
relator é aprovado por unanimidade dos pre
sentes. Dando continuidade aos trabalhos o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nador Cid Saboia de Carvalho que emite o 
seu parecer favorável a9 PL,C nP ~2, de 1990, 
que "Dispõe sobre a complementação de 
aposentadoria de ferroviários. e dá outras pro
vidências". Não h;1veJ).do discussão, a maté
ria é colocada em votação norilinal, tendo 
sido aprovada por unanimidade dos presenw 
tes. A seguir, a Presidência solicita -ao Sena
dor Jamil Hacidad que leia o parecer do Sena
dor Carlos Patrocínio sobre.o.PLS n? 065, 
de 1990, que-~'Regulamenta a profissão de 
ortoptista e dá outras providências". Colo
cada em discussão, a matéria!- Qbjeto de soli
citação de vista pelo Senador Oziel Carneiro 
deferida pela Presidência. O item sete da pau~ 
ta, Emenda n~ 2 de Plenário ao PLS n? 088, 
de 1989, que "Regula o direito de greve do~ 

servidores públicos civis e dá outras providên
cias", tem parecer contrário ã emenda e favo
rável ao projeto, na forma do substitutivo 
aprovado --ante_r_!ormente pela Comissão, de 
autoria do Senador Cid Saboia de Carvalho. 
Depois de lido o parecer do relator e não 
havendo quem queira discutir a matéria, a 
Comissão o aprova por unanimidade dos pre
sentes. A seguir, a Presidência concede a pa
lavra ao Senador J amil Haddad para ler o 
seu parecer so~re PLC no 74, de 1990, que 
"Revoga o artigo 508 da--Consolidação das 
Leis do Trabalho- CL T, aprovada pelo De
creto-Lei o? 5.452, de 1~ de maio de 1943". 
Não havendo discussão sobre o parecer favo
rável do relator, o mesmo é aprovado por 
unanimidade da CoffiíSsão. Cohtinúâ.ri.do 
com a palavra, o Senad_or J amil Baddad lê 
o seu parecer favorável ao PLC n? 68 -de 
1989, que "Dispõe sobre a caracterizaçã~ de 
símbolo que permita a identificação-de pes
_soas portadoras de deficiência auditiva"._ Não 
havendo discussão sobre a matéria, a Comis
são, por unanimidade, aprova o parecer do 
relator. Prosseguindo, a Presidência adia a 
apreciação do PLS no 323, de 1989, a pedido 

_do PleJ!ário e concede a palavra ao Senador 
Cid Saboia de Carvalho para que Sua Exce- -
lência leia o seu parecer Sobre o último ftem 
da pauta.- P_LS n\' 82, de 1990, que ''Dispõe 
sobre a flscahzação das rela-ções do trabalho 
e dá outras providências"._ Lido _o parecer
do relator, favorável à matéria, o mesmo é 
aprovado por unanimidade da Comissão. Na
da mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente, agradecendo a presença dos Senhores 
Senadores, declara encerrados os trabalhos, 
lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Secre
tário da Comiss,_ão, __ a presente Ata que, lida 
e aprovada, s_erá assinada por Sua Excelên
cia. -Senador Almir Gabriel, Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS 

16' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 5 DE NOVEMBRO DE 1990 

Às dez horas do dia cinco de novembro 
de mil novecentos e noventa, na sala de re
niões da Comissão, Ala Senador Alexandre 
Costa, sob a Presidência do Senhor Senador 
Severo Goines, com a presença dos Serihores 
Senadores: Jorge Bornhausen, Roberto 
Campos, Mauro Benevides, Mário Covas 
Meira Filho, Fernando Henrique, LourivaÍ 
Baptista, Edison Lobão, Nabor Júnior Fran
cisco Rollemberg, Cid Carvalho e Leit~ Cha
ves, reúne-se a Comissão de Assuntos Econó
micos. Deixam de comparecer por motivo 
justificado, os Senhores Senado~es: Ronaldo 
Aragão, Ruy Bacelar, Mansueto de Lavor 
João Calmon, Mareio Lacerda, Alufzio Be: 
zerra, Ronan Tito, Odacir Soares, Marcon
des_ Gadelha, MárCio Berezoski, Sílvio Na
me, Carlos [)e'Carli, Moisés Abrão, Mau
rício Corrê a, Raimundo Lira e J amil Haddad. 
O Senhor Presidente declara abertos os tra
balhos, dispensando a leitura da Ata da reu
nião anteriOr, que -é dada por aprovada. A 
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seguir, são apreciadas pela Comissão, as se
guintes matérias: Irem 1 - Projeto de Lei 
do Senado n" 171/89-Complementar, de auto
ria do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que "define, nos termos do inciso I do art. 
161 da Constituição Federal, o valor adicio
nado para fins de cálculo da participação dos 
Municípios na receita do Imposto sobre Ope
rações relativas à circulação de_ Mercadorias 
e sobre prestação de Serviços Interestadual 
e lntermunicipal e de Comunicação", cujo 
Relator, Senador Roberto Campos, apresen
ta parecer favorável ao Projeto. Submetida 
a discussão e votação, a matéria é aprovada. 
Item 2 - Projeto de Lei do Senado n9 

mentar, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que "dispõe sobre confli
tos de competência, em matéria tributária, 
entre a União, os Estados, o Distiito Fedefal 
e os Municípios, nos termos do inciso I do 
artigo 146 da ConstituiÇão Federal''. Em dis
cussão e votação- a matéria, é aprovado o 
oarecer do Relator, Senador Roberto Cam
pos, favorável nos termos das emendas de 
número 1 a 14-CAE, _que oferece. Item 3 
-Projeto de Lei do Senado no 161/89-Com
plementar, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso_,_ que .. define os serviços 
de qualquer natureza sujeitos ao imposto de 
competénciã dos Municípios, previsto no in
ciso IV do artigo 156 da ConstitUiÇão", cujo 
Relator, Senador Roberto Campos, oferece 
parecer favorável, nos termos do Substitutivo 
que apresenta. Em discussão e_ votação a ma
téria, o parecer do relator é aprovado, tendo 
sido rejeitado o voto em separado apresen
tado pelo Senador Aluízie) _Bezerra - qu_e 
solicitara visto na reunião -anterior - favo
rável nos termos do Substitutivo que apre
senta. Item 4 - Projeto de Lei do Senado 
n? 168/89-Complementar, de autoria do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, que "re
gula as limitações constitucionais ao poder 
de tributar, nos termos do inciso II do artigo 
146 da Constituição -Federal". Uma vez em 
díscussão e votação a matéria, é aprovado 
o parec-er favorável do Relator, Senador Ro
berto Campos, nos termos do Substitutivo 
que apresenta. Item 5 - Projeto de Lei do 
Senado n\' 164/89-Complementar, de autoria 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que "regula a competência para instituição 
do imposto sobre herança e doação, nas ·con
dições previstas no inciso III do parágrafo 
!? do artigo 155 da Constituição Federal", 
cujo Relator, Senador Roberto Campos 
apresenta parecer favorável, nos termos das 
emendas de n"1 1 e 2-CAE que apreSenta. 
Colocada em discussão e votação a matéria, 
é aprovado o parecer do relator. Item s.
Projeto de Lei do Senado n" 165/89-Comple
mentar, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que "estabelece normas 
sobre a entrega aos Estados e Municípios dos 
recursos previstos no art. 161, inciso II, da 
Constituição Federal, especialmente sobre os 
critérios de rateio do Fundo de Participaçã"o 
dos Municípios e Fundo- para PiOgrama de 
Fmanciamento ao Setor Produtivo das Re
giões Norte, Nordeste e Centro~Oeste''. Sub-

metida à discussão e votação a matéria, é 
aprovado o parecer do Relator, Senador Ro
berto Campos, faVorável nos termos das 
emendas de n~ 1 a 3-CAE, que apresenta. 
Item 7 - P_rojeto de Lei do Senado no 
150/89-ComJ>lenientar, de autoria do Sena
dor Fernando_ Henrique Cardoso, "que dis
põe, nos termos do Inciso III do artigo 161 
da Constituição Federal, sobre o acompanha
mento, pelos beneficiários, do cálculo das 
quotas e da liberação das participações pre
vistas nos artigos 157, 158 e 159 da mesma 
Carta", cujO Relator, Senador Roberto Cam
pos, oferece parecer favorável nOS-termos do 
Substitutivo que apresenta. Em discussão e 
votação a matéria, é aprovado o parecer do 
Relator. Item 11-Projetode Lei da Câmara 
n" 22/9U, de autoria do Póder ExecutivO, que 
"auto----riza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas-DNOCS, Autarquia 
vinculada ao Ministro -de Estado Extraordi
nário para Assuntos de Irrigação, a doar o 
imóvel que menciona, situado no Município 
de Icó, no Estado do Ceará". Colocada em 
discussao e Vptação a matéria, é aprovado 
o parecer favorável do Relator, Senador 
Mauro Benevides, nos termos da Emenda 
n" 1-CAE, que apresenta. Item 12- Projeto 
de Lei da Cãmai'a n" 34/90, de autoria do 
Poder Executivo, qoe "autoriza a reversão 
ao Município de Iguape, Estado de São Pau
lo, do terreno que menciona"", cujo Relator, 
Senador Fernando Henrique Cardoso, ofere
ce parecer fãvorável. Em discussão e votação, 
a matéria é aprovada. Item 15 - Projeto 
de Lei da Câmara n~ 38/90, que "autoriza 
os táxis a portarem painéis publicitários fixa
dos no tero", de autoria do Deputado Fran
cisc-o Amaral. O relator, Senador Meira Fi
lho, apresenta ·parecei' faVOrável. Submetida 
a discussão e votação, a matéria é aprovada. 
Item 18- Mensagem n~ 132190-DF, "Do Se
nhor Governador do Distrito Federal, solici
tando autorização do Senado Federal, para 
contratar operação de crédito no valor total 
correspondente a 15.301.599 OTN conver· 
tidas em 127.907.840.90 BTN", cujo rdator, 
Senador Mauro Benevides oferece parecer 
favorável nos termos do PRS que apresenta. 
Uma vez em discussáo e votação a matéria:~ 
é aprovado o parecer do relator. A seguir, 
o Senhor Presidente comlcloica que ficarão 
adiadas para uma próxima reunião as seguin
tes matérias:-PLS n? 197/89-Complementar, 
PLC n' 50/87~, PDL n•' 32190, ~PLC n' 41/90, 
PLS rlQ 76f90·Complemeritar, PLC n? 43190, 
PLS n~ 33/90~ OiíCio "S" n? 50/90, OfíCio "S" 
n~ 51/90, Ofício "S" n9 52190 e Ofício "S" 
n? 53/90. Nada mais havendo a tratar, encer· 
ra-se a reunião às onze horas, lavrando eu, 
Diiceu Viélrã Machado Filho, a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente. - Senador Severo Gomes, 
Presidente. 

17• REUNIÃO, REALIZADA 
~ EM 12 DE-DEZEMBRO DE 1990 

Às dez hO:Z.as dO -dia doze de novembro 
de mil novecentos e noventa, na sala de reu
niões da--Comissão, Ala Senador Alexandre 

Costa, sob a Presidência do Senhor Senador 
Severo Gomes, com a presença dos Senhores 
Senadores: Jorge Bornhausen, Afonso San
cho, Jamil Haddad, Ronaldo Aragão, Aureo 
Mello, Maurício Corrêa, Nabor Júnior, José 
Fogaça, Leite Chaves, Oziel Carneiro, Ruy 
Bacelar e Francisco Rollemberg, reúne-se a 
Comissão de Assuntos Económicos. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores: Mansueto de Lavor, Mau· 
ro Be_nevides, João Calmon, Mareio Lacerda, 
Aluízio Bezerra, Ronan Tito, Cid Saboía de 
Ca_rv:alh_o, Edison Lobão, Odacir Soares, 
Marcondes Gadelha, Márcio Berezoski, Má
rio Covas, Sílvio Name, Carlos De'Carli, Ro
berto Campos, Moisés Abrão e Raimundo 
Lira. O S~nhor Presidente declara abertos 
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anteriQr, que é dada por aproK 
vada. A seguir são apreciadas pela Comissão, 
as seguintes matérias da pauta: Projeto de 
Lei da Câmara n~ 41/90, que '·autoriza a 
União Federal e o Instituto de Administração 
Financeira da Previdência e Assistência So
cial -lapas a permutarem (rações ideais de 
imóveis que menciona, situados nos Muni
cípios de Caxias do Sul e de Pelotas, Estado 
do Rio Grande_ do--Sul". O relator, Se-iuldor 
José Fogaça, apresenta parecer favorável ao 
Projeto, que é aprovado; Projeto de Lei da 
Câmara n?- 42/90, que "autoriza a doação do 
imóvel que menciona". É aprovado o parecer 
favorável do Senador Nabor Júnior,_ relator 
da matéria. Em seguida, são apreciadas as 
seguintes matérias constantes da pauta extra: 
Ofício "S" n~ 63/90, uDo Senhor Governador 
ulo, solicitando ao Presidente do Senado Fe
deral, autorização para proceder à emissão 
de Bónus do Tesouro do Estado de São Paulo 
-Série Especial, em montante equivalente 
a 462.197.349 BTNF, que corresponde às Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo (LFTP)", cujo relator, Senador 
Nabor Júnfor, apresenta parecer favorável 
nos t_ermos do Projeto de Resolução que 
_apresenta. É aprovado _o parecer do relator; 
Ofício "S" no _60/90, "Do Senhor Presidente 
do Banco Ce'ntral do Brasil, encaminhando 
ao Presidente do Senado Fecler_al, o pedido 
formulado pelo Governo do Estado de São 
Paulo, no sentido de que seja autorizado 
àquele Estado a emissão e colocação no mer
cado através de ofertas públicas, de 
3.306. 719.821 Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de São Paulo- LFTP". O relator, 
Senador Jorge Bornhausen, oferece parecer 
favorável, nos termos do Projeto de Reso
lução que apresenta. O parecer do relator 
é acatado pela Comissão. A seguir, o Senhor 
Presidente comunica que ficarão adiadas para 
uma próxima reunião as seguintes matérias: 
PLS n9197/89-Complementar, PLC n? 50/87, 
PDL n~ 32/90, PLS no 76/90-Complementar, 
PLC n• 43/90, PLS n' 33/90, PLS n• 67/90, 
PLS n9 214/90 e PLS n9 167/90. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a reunião às onze 
horas, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado 
Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. -Se
nador Severo Gomes, Presidente. 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

7• REUNIÃO, ORDINÃRIA, 
REALIZADA 

EM 24 DE OUTUBRO DE 1990 

Às onze horas do dia vinte e quatro de 
outubro de mil novecentos e noven~a, na sala 
de reuniões da ComissãQ~ Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a presidência do Senhor 
Senador João Calmon reúne-se a Comissão 
de Educação com a presença dos Senhores 
Senadores: Hugo Napoleão, Jorge Bornhau
sen, Wilson Martins, Maurício Corrêa, Antô
nio Alves Queiroz, Antônio Luiz Maya e Ruy 
Bacelar. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores AluíziO 
Bezerra, Aureo MeUo, José Fogaça, Man
sueto de Lavor, Márcio Lacerda, Mauro Be
nevides, Meira Filho, Nabor Júnior, Ronaldo 
Aragão, Divaldo SurUJlgy, Edison Lobão, 
Márcio Berezoskí, Sflvio Name, C(lrlos Al
berto, Mário Maia e Carlos De'Carli. O Se
nhor Presidente declara abertos ç.s trabalhos, 
dispensando a leitura da ata anterior, que 
é dada por aprovada. O Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Hugo 
Napoleão, que discorre sobre a constante fal
ta de quorum às reuniões das Comíssões Téc
nicas, sugerindo que os dias e horários das 
referidas reuniões sejam díspares, bem assim 
às sessões de Plenário, tendo em vista a neces
sidade de apreciação de matérias da maior 
importância e interesse público que tramitam 
nesses orgãos técnicos e no Congresso N a_cio
nal. O Senador João Calmon esclarece que 
inúmeras sol~ções foram tentadas nesse sen
tido, sem que se obtivesse êxito; ressalta ain
da, que a criação do Instituto de Formação 
Política contribuiria para sanar muitos aspec
tos relevantes à prática política, inclusive o 
da participação dos Se_n_Qgr_es S_enadores fren
te aos trabalhos das Comissões. Ainda com 
a palavra, o Senhor Presídente coloca-em dis
cussão a Medida Provisória n~ 235, de 28 de 
setembro de 1990, que deverá ser apreciada 
pelo Congresso, e dispõe sobre a aplicação 
financeira de recursos recolhidos ao FNDE 
à conta Salário-Educação, salient_ando que 
- pela Media - o produto das aplicações 
do Salário-Educação deverá ser destinado 
não somente ao ensino fundamental, ~orno 
reza a Constituição no ·seu artigo 212, mas 
também a outros programas educacioáais. 
Cita como exemplo as escolas técnicas dê- 29 
grau. A presidência, a seguir, solicita ao Pro
fessor Jonathas Silva, Presidente do Conse
lho Nacional de Secretários de Educação, que 
se encontra presente à reunião, que teça suas 
considerações a respeito da matéria. Encer
rada a exposição do Prof. Jonathas Silva, o 
Senhor Presidente franqueia a palavra aos 
Senhores Senadores que queiram discorre·r 
sobre o assunto. Usam da palavra, os Senho
res Senadores: Hugo Napoleão, Carlos Pa
trocínio, Wilson Martins, António Luiz 
Maya, Antônio Alves Queiroz e Ruy Bace
lar. Nada mais havendo a tratar, tendo em 
vista a ausência de quorum, o Senhor Presi
dente encerra a sessão, lavrando eu, Eugênia 
Maria Pereira Vitorino, secretária, a presente 

ata, que lida e aprovada será assinada pelo 
-· se-nhor Presidente. -Senador João Calmou, 

Presidente. 

ANEXO A ATA DA 7" REUNIAO 
ORDINARIA DA COMISSAO DE 
EDUCAÇAO, REALIZADA EM 24 

·DE OUTUBRO DE 1990, QUE SE PU· 
BLICA COM A DEVIDA AUTORI

.:.MÇAO DO PRESIDENTE DA CO· 
MISSAO. 

(iNTEGRA DO APANHAMENTO 
TAQUIGRAFICO) 

o· SR: PRESIPENTE (João Calmon) -
Iniciamos esta reunião da CÕmisSãO de Edil
c_ª"ção para discutirmos alguns asSuntos de 
enorme interesSe e que ·estãó pendentes de 
Q_eci,sâQ no Coilgiesso NacionaL 

Antes de tratar do assunto_que tem maior 
-urgência, o-debate sobre a Medida Provisória 
Jl0 _2<}3,_ concederei" a palavra a:o nobre Sena
dor Hugo Napoleão, que deseja tratar de as
sunto de extraord~~ia relevânCia, que é o 
funcioriamentO das comissões técnicas do Se
nado FederaL 

·O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presi· 
dente e Srs. Senadores, gostaria de tecer _algu
mas considerações, ainda que de forma sucin
ta, sobre o _funcionamento das comissões téc

-nicas da Casa. . 
Chegava eu pela manhã, e fui rigorosa

mente o primeiro a inscrever-me no livro de 
presenças, quando já soava a campanhia con
vocando os Sr_s. Senadores para uma reunião 
extraordinária do Senado Federal. Para lá 
fui e de oiide acabamos todo_s aqui presentes 
de volta, inclusive V. Ex~, e deparei-me ·com 
algumas. di.<;.cussões com os companheiros a 
respeito do funcionamento das comissões, co
mo estava a dizer. Nós somos membros titula
res e suplentes de várias Comissões da Casa, 
todas funcionando ao mesmo tempo, exigin
do a presença em matéria da maior impor
tância, decisões terminativas como aqui as 
há na pauta do dia de hoje, acarretando com 
isso difi<;LJ.ldades de estarmos onipresentes em 
todas as comissões ao mesmo tempo. Eu já 
nem falo do atendimento nos gabinetes, por
que se o_ horário é reservado ao trabalho de 
comissõ_e_s, nas comissões nós d~vemos a tu ar. 

Mas re"firo-me~ eSpecificamente ao aprovei
tamento útil, ·e _quem sabe se nós marcaría
mos, através de uma coordenaçao central, 
horários-díspare:s para o trahalho_ de comis
sões com a pauta limitada ao Ináximo de um 
determinado número -de a.ss_untos. Quem sa
be se essa a1teriiância poderia se dar em fun~ 
Ção de que não s6 em horários díspares, como 
se tem, mas de dias alternados. 

É preciso haver Ceinpo par~a-=que· tenhamos 
condições de discutir, com profundidade e 
com a c-eleridade que a modernidade exige, 
os assuntos à consideraçãq _da opinião públi
ca,_em tramitaçãO no Congresso Nacional. 

Eram essas as PalavraS. Deixo aqui uma 
pOrtderação e também uma indagação a V. 
Ext e aos meus dignos Pares. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
O problema do quorum nas comissões técni
cas se reveste de uma complexidade. Sou Par
lamentar desde 1963, portanto; há 27 anos, 
não só aqui no Senado como também na Câ
mara, onde permaneci durante oito anos, no 
exercício de dois mandatos. O problema não 
chegou a ser solucionado de maneira satisfa
tória. Desgraçadamente, para nós, tornou-se 
uma rotina nas duas Casas do CongreSso as 
chamadas sessões "espíritas". Sessões que 
não há o quorum regimental, mas as comis
sões técnicas se reúnem, muitas vezes apre
ciam proJeto de lei e, posteriormente, são 
colhidas assinaturas dos parlamentares. Fo
ram tentadas várias soluções. 

O regimento da Cas_a rtão permite que co
missões técnicas se re11nam no mesmo horário 
das sessões plenárias ordinárias. Mas, rot!Deí
ramente, essa norma-tem sido desrespeitada. 
Até agora, ao longo desse período de quase 
28 anos, eu não consegui ver aprovado ne
íihum esquema que permitisse o funciona
mento das comissões técnicas de acordo com 
as exigências do RegimentO das duas Casas. 

Como eu, pessoalnlente, me recuso a presi
-dir as chamadas sessões "espíritas" para 
aprovação, apreciação de projeto de lei, nós 
temos, no decorrer deste ano, realizado pou
cas reuniões com quorum, permitindo a apro
vação .de projetas de lei. 
- Entretanto, nada impede que se realizem 

reuniões sem a discuss_ão e, principalmente, 
sem a votação dos projetas que estão em pau
ta. Esta constatação é melancólica e me leva 
à convicção cada vez mais arraigada de que 
o Congresso Nacional deveria, os_ partidos 
políticos do nosso País deveriam levar a sério 
um artigo da Lei Orgânica dos Partidos que 
data de 1965, e que era, mera coincidência, 
de minha autoria. 

Depoi~-de umã. Ytã.gem à República Federal 
da Alemanha, em companhia de vários ou
tros parlamentares, quando eu ainda era D:
putado, visitamos Bonn e lá_ passamos do1s 
dias visitando fundações que mantêm institu
tos de formação política, para formação e 
renovação dos quadros partidários do país. 

Ao regressar ao Brasil, apresentei uma 
emenda à Lei Orgânica dos Partidos, criando, 
ao lado de cada partido, esse instituto de for
ma_ção política. O Relator da matéria era o 
saUdoso Senador Tarso Outra. A emenda foi 
aprovada, por unanimidade, e recebeu elo
gios também unânimes. Não houve nenhum 
ponto de vista contrário à necessidade da cria
ção deste grupo de formação política. 

Desgraçadamente, esse artigo é letra fllOrta 
até hoje. Decorreram 25 anos e até hoje não 
existe no Congresso Nacion_al esse in~tituto 
de formação política. Cada partido tem a sua 
fu_OdaÇão:Fundação Pedroso Horta, Funda
ção Tancredo Neves, Fundação Milton Cam
pos, mas nenhuma delas mantém eSses -cursos 
de formação política. E os resultados das últi
mas eleições Comprovam a necessidade de 
nós respeitarnios esse artigo da Lei Orgânica 
dos Partidos. Nós vimos um número assom
broso d~ votos nulos e brancos. 
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Eu mesmo apresentei na nportunidade que 
se me ofereceu, no Espírito Santo, quando 
admiti prestar um serviço ao meu partido, 
e atendendo a um apelo do Presidente Ulys
se-s· Guimarães, aceitar o lançamento da mi
nha candidatura a Governador, para utilizar, 
diariamente, pela manhã e à noite, os horá
rios do Tribunal Regional Eleitoral para fazer 
exatamente essa pregação. cm favor da edu
cação, que é a prioridade número um, infeliz
mente nunca respeitada no Brasil. E fazer, 
também, a pregação da necessidade da edu· 
cação da classe política, que foi condenada 
por essa avalanche de voto_s brancos e nulos. 

É uma piegação, até agora, sem êxito, mas, 
obviamente, isso não impede que continue
mos na luta. E, quem sabe, no próximo ano 
não se poderá transformar em realidade esse 
artigo que é letra morta da Lei Orgânica dos 
Partidos? 

No dia de hoje, por exemplo. seria extre· 
mamente diflcil nós termos quorum para 
aprovação, para apreciação de projeto de lei. 
Mas essa troca de idéias de maneira informal, 
sem envolver nenhuma votação, me parece 
da maior importância. Por isso me~mo. fiz 
um apelo aos meus nobres colegas para que 
concordassem cm permanecer aqui algum, 
minutos, a fim de tratarmos de alguns assun· 
tos importantes que ainda estão pendentes 
de solução. 

O nobre Senador Hugo Napoleão, agora_ 
mesmo, abordou um assunto de extraordi· 
nária importância no plenário do Senado c 
poderíamos aproveitar essa oportunidade pa
ra uma troca de idéias em rélação a este tema 
realmente de extraordinária significação. 

Por outro lado, o Congresso Nacional deve 
apreciar noS próximos dias a Medida Provi
sória n" 23~, de 28 de se1eJ!lb~o. r)ublícada 
no Diário Of1cial da União. no dia subse· 
qüente, que dispõe sobre a utilizaç-do do::. re· 
cursos do salário-educação e o Ministério da 
Educação se entendeu com a Presidência da 
República, enviando essa medida provisória, 
cujo prazo de apreciação está por terminar 
amanhã ou depois. não sabemos sequer se 
haverá quorum no Congresso Nacional para 
apreciação da matéria. 

·O primeiro relator cogitado para essa me· 
dida provisória fui eu e, no plenário do Con· 
gresso Nacional, quando li o texto da medida. 
fiquei em dúvida sobre a constitucionalidade 
da matéria e pedi ao nobre Líder do PMDB, 
Senador Ronan Tito, para indicar outro rela· 
tor. O outro Senador indicado pelo Líder do 
nosso Partido também não concordou em re· 
latar a matéria. Posteriormente, foi indicado 
para relatar a Medida Provisória n" 235 o 
nobre Senador José Fogaça. Es~e ilustre par· 
lamentar, 24 horas depois, também pediu p;t
ra ser substituído como relator. Finalmente. 
a Liderança do PMDB indicou para ser Re)a
tor o nobre Senador Ruy Bacelar, da Ban
cada da Bahia. E nesse período começou a 
atuar com a eficiência e o dinamismo de sem· 
pre o Conselho Nacional de Secretários de 
Educação, cujo Presidente, neste momento. 
.nos honra com sua presença. 

Surgiram sérias dúvidas sobre a constitu
cionalidade dessa medida provisória, porque 
o§ 5o do art. 212,_da Constituição. determina 
que os recursos do salário-educação devem 
ser utilizados no financiamento do ensino 
fundamental, e essa medida provisória leva 
em consideração tamb~m a neçessidade do 
dinheiro do salário-educação ser usado para 
outras finalidades. inclusive para a conclusão 
de algumas dezemas de escolas técnicas fede
rais, que foram iniciadas ao longo do Go
verno Sarncy e que até hoje estão _inacabadas. 
O total de escolas t~cnicas federais de 2'' grau 
iniciadas e não concluídas deve girar cm torno 
de 900!:. 

Nós promovemos vários encontro!> com o 
nosso colega Carlos Chiarem, hoje titular da 
Pasta da Educação, numa tentativa de encon
trarmos uma solução para esse problema, O 
Ministro Carlos Chiare IIi nos ponderou que 
essas dúvidas sobre a constitucionalidade não 
deveriam subsistir porque o assunto foi am
plamente c exaustivamente examinado pela 
Consultoria-Geral da República, que opinou 
pela constitu_cionalidade da medida provisó
ria. 

Por outro lado, o Ministério da Educação 
também discutiu o assunto, no âmbito do Tri
bunal de Conta5 da União, e o Presidente 
do Tribunal, nosso ex-Colega Adhemar Ghi
si, tambêm o_uviu a opinião de vários juristas 
e opinou favoravelmente à utilização, não dos 
recursos do salário-educação constante do or
çamento. Mas os resultados da aplicação do 
dinheiro do salário-educação, obviamente, 
por um pafs ainda dominado por uma inflação 
avassaladora, aplicaçãO de recursos geram, 
não apenas juros, mas, também, correção 
monetária~ _ _ 
_ q !l_!~imo relator indicado pela Liderança 

do PMDB, o nobre Senador Ruy Bacelar, 
continuou a enfientar dúVidas Sobre- a consti
tucionalidade da medida. 

Eu entrei em cantata com o Senador Marco 
Macíel e promovemos uma nova visita ao 
MEC. Da primeira, participaram o Líder do 
PMDB, Senador Ronari Tito, eu, que fui o 
primeiro Relator designado e não aceitei, me 
desincumbi dessa terefa, o Ministro Carlos 
Chiare IIi e o Senador Marco Maciel. O assun
to foi r<!al::ierto. mas. em face da renúncia 
do Senador José Fogaça e em face das dúvidas 
do Senador Ruy Bacelar sobre a constitucio
nalidade da medida provisória, realizou-se 
hoje uma nova reunião no ·gabinete do Minis
tro da Educação. Participou dessa reunião, 
também,- o Sen-ador Mauro Benevides, que 
está no exercício da Liderança do PMDB, 
já que o Senador ROnan Tito encontra-se nos 
ES-tados Unidos desde a manhã de hoje. 

Desse encontro result<lu uma proposta do 
Ministro Carlos Chiarelli para que o <Zon
grcsso Nacional, ao invés Qe aprovar o texto 
da Medlda Provisória a·' 235, de 28 de setem
bro de 1990, que dispõe sobre a aplicação 
financeira de recursos recolhidos ao FNDE 
e dá outras providências, examinasSe a possi~ 
hilidade de aprovar um projeto de conversão 
modificando, como é óbvio, o texto da me
dida provisória e distribuindo recursos resul-

tante!.. dos resultados da aplicação do salário
educação da seguinte maneira: 60% para o 
ensino fundamental, 15% para uma outra 
área, que tem sido esquecida na hora da desti
nação de recursos do orçamento, que é a pré
escola, que é de importância transcendental. 
inclusive para uma boa performance do 1·• 
grau do ensino fundamental. Quinze por cen
to seriam utilizados na conclusão de algumas 
dezenas de escolas técnicas federais, cujas 
construções foram iniciadas- inclusive 
quando estev~ à frente do ME-C, com alto 
grau de eficiência que caracteriza o nosso no
bre Colega Senador Hugo Napoleão. Dez por 
cento seriam ainda definidos dentro da área 
da Educação. 

Bse assunto está em debate, mas infeliz
mente não temos número para deliberar. Es
sa troca de idéias nos parece de importéincia 
excepcional. porque seria muito melhor que 
esse assunto fosse levado ao Senador Ruy 
Bacelar com, pelo menos. a colaboração dos 
senadores presentes que podem opinar sobre 
essa nova forma. 

O Conselho Nacional de Secretários de 
Educação se posicionou claramente contra 
os termos da Medida Provisória n·• 235. O 
nobre Ministro da Educação, Senador Carlos 
Chiarelli, nos informou que entrou em conta
to com vários Secretários de Educação, que 
passaram a admitir essa nova fórmula. S. Ex" 
teve oportunidade, inclusive, de mostrar um 
telegrama que recebeu do Secretário de Edu
cação do Estado do Amazonas, concordando 
com essa nova fórmula, com essa nova moda
lidade, com essa nova distribuição dos recur
sos e da aplicação do salário-educação. 
_Ant~s de dar a_ palavra ao nobre Senador 

Hugo Napoleão, gostaria de convidar o Presi
dente do Conselho Nacional de Educação pa· 
ra nos dar a honra de sua presença neste 
plenário, para nos dar sua valiosa colabo
ração no debate dessa matéria. 
-Com a palavra o nobre Senador Hugo Na

poleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presi
dente, muito obrigado. Eu queria apenas 
aduzir alguns esclarecimentos aos que V~ Exo, 
com o conhecimento e o brilhantismo que 
lhes são peculiares, já colocou. 

Primeiro é que, naturalmente, o Fundo Na
cional de Desenvolvimento para Educação 
- FNDE, gera os recursos destinados ao sa
lário-edu~ação, na f9rnia da lei, originários 
de recolhimento Q.e 2.5% de cadã folha, ante
riormente pelo lAPAS, hoje pelo INSS, na
turalmente, de cada folha de pagamento. E 
0,8% sobre o faturamento de empresas agrí
colas, rurais e assim por diante. Claro que, 
de acordo com sua destinação legal, todos 
os fundos eram destinado~ ao ensino de l'' 
grau. Muito" bem! Então, apenas os frutos 
da aplicação desses recursos, que compulso
riamente eram mantidos no Banco Central 
do Brasil, como ainda são, os frutos~ ou seja, 
como V. Ex" bem salientou, a correção mone
tária, os juros. Esses eram utilizados para 
efeito de atender eventualmente quer a ques
tàes de 3" grau, da universidade,, quer para 
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atender ao ensino de 2" grau, ao ensino técni
co ou, às vezes, projetas especlficOs. p-rojeto!:> 
de natureza diversa, construção de pequenas 
escolas pelo Brasil afora. 

O percentual dos estados era de :213; o da 
União era de l/3, dos quais entre 25 e 50% 
eram destinados aos municípios. No ano pas· 
sado - e era esse o esclarecimento básico 
que eu gostaria de trazer- um- projeto de 
lei de tramitação nesta Casa, de autoria do 
Senador Jorge Bornhausen. estabeleceu que 
os percentuais - e fui o relator da matéria 
-que devem encontrar-se em tramitação na 
Câmara dos Deputados seriam. salvo engano 
da minha parre, 60% dos municfpios, 30% 
dos estados e _lO% como uma espécie de rc· 
serva de contiilgênc[a~ rese-rva· e-sta destinada 
a projetes de integração e atendimento por 
parte da União Federal a projetes localizados 
nas regiões mais carentes do Brasil. Esse é 
o novo, que se acha em tramitaçãO ao lado 
da medida provisória que V. Ex-· fez refe
rência e dos detalhes que V. Ex" trouxe ao 
esclarecimento da comissão. Achava impor
tante que constasse dos trabalhos da comissão 
essa informação. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO:- Peço 
a palavra por uma questão de ordem, Sena
dor João Calmon. Eu -gOstaria qu~-v. Ex~ 
repetisse a distribuição do fruto desses rendi
mentos. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)
A sugestão foi a proposta do Ministro Carlos 
Chiarelli para que-essa medida provisória fos
se substituída pelo projetei de conversão. Ses
senta por cento para o ensino fundamental, 
alegando inclusive que o ã.rt. 60 da Consti
tuição, nas suas Disposições Transitórias-, de
termina que 50% dos i'écürsos federais para 
a Educação devem ser destinados à erradi
cação do analfabeti:;m_Q_e_à_ \lniversalização 
do ensino fundamental. Em vez dos 50%, 
S. Ex· sugere o aumento para 60%. Quinze 
por cento -e sobre isso creio que não pode 
haver nenhuma dúvida- é para a pré-escola, 
que é um setor desassiscido ou pouco assistido 
no universo da Educação brasileira. Quinte 
por cento para a conclusão das escolas técni
cas federais espalhadas por quase todo oBra-_ 
si\ que estão com a sua construção intcrrom~ 
pida; e 10% ainda a serem definidos. 

Obviamente, como estainos ainda numa fa~ 
se de troca de idéias, nãO há nenhuma decisão 
definitiva e nem pode ser tomãda, porque 
não temos quorum para uma decisão; poderia 
ser contemplada a possibilidade de aumentar 
ainda mais esses 60%, porque esses 10% ain
da terão de ser definidos. 

Então,_eu gostaria de aproveitar a presença 
do Professor Jonathas _Silva, que é o Presi
dente do Conselho Nacional de Secretários 
de EducaçãÕ do Estado P,e _Goiás, para nos 
transmitir algumas informações sobre o posi
cionamento da entidade que dirige com tanto 
dinamismo, em relação a essa medida provi
sória que está sendo objeto de disc_ussão in
formal, neste momento_, na Comissão de 
Educação do Senado. 

Com a palavra o Professor Jonathas Silva. 

O SR. JONATHAS SILVA- Senador 
Joáo Ca\mon, Presidente desta comissão. 
Srs. senadores; Sis. Membros desta comis-
são. - - -

Com relação à Medida Provisória n'' 235, 
qr.ié autoriza o Conselho Nacional de Desen
volvírii.Cõto-dã Educação a fixar os resultados 
daqueles recursos que a Constituição destina_ 
ao salário-educação. o Con.s_elho Nacional 
dos Secn:;tários da Educação. __ numa reunião 
extraotdinária em Brasília, semana passada, 
quinta e_ sexta-feiras, teve oportunidade de 
deliberar alguns dos que não concordava com 
os termos da medida provisória. Mesmo por
que, do ponto de vista técnico-legal, com con
sUltas inclusive a especialisfa.s, o conselho en
tendeu que a medida ofenderia o dispositivo 
constitucional, que está previsto no inciso VI 
do art. 212. que diz mais ou menos o seguinte: 
O ensino fundamental será financiado pela 
contribuição social do salário-educação. 

Não há aí, segundo nossa opinião, qual
quer mecanismo de ordem ju-rldico-constitu· 
cional que pudesse autorizar essa aplicação, 
a não J;er nÇJ_ensino f~J,ndam~ntal~ 

O § 5", ao art._ 212, define os recursos para 
a EdUCã.çãci_: 

"O ensino fundamental público terá 
como fonte adicional de financiamento 
a contribuição social do salário-educa
ção, recolhida na forma da lei. pelas em
presas que d~_la poderão deduzir a_ aplica
ção realizada no ensino fundamental dos 
seus effirtegados _e depe~dentes." 

A paité fiOal se refere a eSse; magnífiCos 
ginásios Bradesco, uma institujç_ãQ muito im
portante na área bancária que, ao invés de 
recolht!r o salário-educação aos cofres públi
cos, aplica na construção e manutenção des
ses ginásios, cerca de noventa espalhados por 
todo o País. 

Esta seria a minha contribuição à leitura 
do texto integral do§ 5" do an. 212. 

Dentro dessa posição do Secretário da 
Educação, o Sr. Ministro pediu que conv_er

-sãssemôs-tb"trf ele. Até mesmo numa deleM 
rência muito eSpecial, nos recebeu em_ sua 
casa para que achássemos uma solução nego· 
ciâvel para a medida provisória. Naquela 
oportunidade, S_._Ex' nos informou que o art. 
60 das DiSposições Constitucionais Transitó
rias previa- a apHcaÇão de 50% para eliminar 
o analfabetismo e pa"ra uniVersalizar o ensino 
fundamental. Enquanto o an. 60 se refere 
a recursos, el~ se referia ao art. 212-. Naquela 
oportunidade, o ministro disse que estaria 
de acordo com o projeto de conversão se 
ele tivesse a seguinte Unha: "60% para o ensi~ 
no fundamental; 15% pa·ra a pré-escola e o· 

_ restante seria para as escolas agrotécni_cos fe
derais de 1'-' grau. Daí por- que essa primeira 
proposta parece_ que está um pouco disso
nante da aprescnrada pelo Senador João Cal» 
mon. Naquela oportunidade, discutimos cla-
ramente... -

~O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
A proposta não é minha, é do Ministro. 

O SR. JONATHAS SILVA- Por outro 
lado. com tOdo respeito. quando o art. 64 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
se refere aos recursos para a educação. ele 
se refere a uma linha, porque o legislador 
Constituinte disse, no.art. 60, mais ou menos 
o seguinte: que nos dez primeiros anos da 
promulgação desta Constituição. o Poder Pú
blico, com a colaboração de segmentos orga
nizados da sociedade, aplicará 50% dos re
cursos previstos no art. 212 para universalizai' 
o ensino fundamental e eliminar o analfa
betismo. 

Ora, o art. 212 é aquele artigo da Emenda 
Calmon, que diz: 

"A União não aplicará nunca inenOs 
de 18%, os Estados, o Distrito Federal 
e os municípios nunca menos de 25_% 
da sua receita tributária na área da edu~ 
cação." 

Então, me parece que essa interpretação, 
com todo o respeito, dizendo que a Consti
tuição diz que devem ser aplicados 50% e 
com isto estaria resolvido o problema, não 
é bem assim, porque no art. 60 _ele exige que 
a União aplique 50% dos seus recursos. Já 
são os 18%, a t.Jnião teria de aplicar 9%para 
uoiyersali.zar o ensino fundameiuil e elirilinar 
o analfabetismo. 

E-essa matéria, hQje, é _uma matéria_, inclu
sive, que está subjudice com relação ao Orça
mento da União deste ano. porque o Conse
lho Nacional de Secretários de Educação en
trou com uma argüição de inconstituciona
lidade do Orçamento de 1989, porque o Orça~ 
menta não levou em conta esse dispositivo 
do art. 60. 

Agora, o Conselho encaminhou telex -
eu tive a atenção para fazer isso -aos sena
dores, aos líderes de tQdos os partidos, mos
trando que a medida provisória é uma medida 
inconstitucional e que nós aceitaríamos o pro
jeto de.conversão da medida, agora, que o 
projeto de conversão levasse em conta ·os dis
positivos constitucionais, porque nós, secre
tários de Educação, estamos convictos e sabe
mos que os senadores que integram estaco
missão também têm essa visão. 

O grande problema da educação pública, 
hoje, é o ensino fl!ndamenta\ e é para esse 
nível de ensino que nós precisamos de re
cursos. 

Não é poss{ve\, por exemplo, que, hoje, 
o Ministério da Educação gaste mais de 83% 
do seu orçamento fiscal, dos se_us recursos 
no ensino superior. 

Para que nós possamos ter um ensino supe" 
rior digno desse nome, temos que ter o ensino 
fundamental bom. Esta é uma preocupação 
nossa. 

Então, este é o depoiineõtõ que gOstaria 
de dar e agradeço ao eminente Senador João 
Calmon, esse patrono da Educação pública 
no Brasil, nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (João Ca\mon) -
Esse é o ponto de vista do CO~i:iselho Nãcional , 
de S~,~::retários de Educação, expostocom -
muita objetividade pelo Professor Jonathas. 
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O Ministro da Educação já recebeu_o apoio 
de oito secretários de Educação para essa 
fórmula que acabei de expor aqui. 

Nós estamos diante de wn problema grave, 
porque os parlamentares estão sendo pressio
nados, nos seus respectivos estados, por cau· 
sa do abandono, da interrupção das obras 
das escolas técnicas federais, já que as escolas 
agrotécnicas, sendo de l" grau, estão incluí
das no projeto do Ministério da Educação, 
nessa medida provisória. 

Então, diante desse impasse que surgiu, 
dessa dificuldade que surgiu, nós temos que 
chegar a uma solução. 

Há dificuldades, aqui no Congresso, para 
obtenção de um relator que assuma a respon
sabilidade de condenar as escolas técnicas fe· 
derais que estão paralisadas nos estados a 
continuarem indefinidamente abandonadas. 
As dificuldades são enormes! 

Há alguns senadores aqui cogitados e que 
aceitaram a incumbéncia e, depois, pediram 
para ser substituídos. 

Na Cãmara- porque a deciS<io não é ape· 
nas do Senado, é do Congresso Nacional -
como esse Protec, na área das escolas técnicas 
federais, abrange o Brasil todo, não será fácil 
a aprovação de uma medida que não leve 
em consideração também o grave problema 
dessas escolas técnicas. 

Esta é uma troca, conforme já salientei, 
informal de idéias. Normalmente, passa pelo 
crivo da Comissão de Educação do Senado 
ou da Câmara. É um assunto de Congresso 
Nacional e de uma Comissão Mista. O ideal 
seria que passasse. 

Aproveitei a oportunidade em que, apesar 
de não haver o quorum regimental, temos 
aqui uma representação muito significativa 
do Senado Federal, para realizarmos essa tro
ca de idéias, ouvindo a opinião de todos os 
nossos nobres Colegas e com uma vantagem 
adicional, uma coincidência extremamente 
feliz: ouvirmos também a opinião do Conse
lho Nacional de Secretários de Educação e 
do Secretário de Educação do Estado de 
Goiás, Prof. Jonathas SHva, que tem demons
trado, ao longo de sua atuação, uma combati· 
vidade e um dinamis-mo realmente extraordi · 
nários, realmente fora de série. 

O impasse não ajudará em nada a solução 
do problema. Estamos diante de um dilema: 
ou conseguimos a solução ideal ou nos con
tentamos com a solução possível. E ainda 
há um outro detalhe que pão focalizei: esta 
matéria, com o texto erigiria! da Medida Pro· 
visória no 235, passoU pelo crivo da Consulto· 
ria-Geral da República, que, através de seus 
especialistas; Inclusive em matéria constítu-
cional, aprovou o texto integral da medida 
provisória. Além disto, temos também o pro· 
nunciamento do Tribunal de Contas da 
União, que está enviando para o Senado o 
voto dos Membros daquele órgão, que é pre· 
sidido por um ex-parlamentar, Deputado 
Adhemar Ghisi, mas tamb~m opiniões de es
pecialistas em Direito ConstitUCional. 

Estamos diante de um problema complexo. 
"Estou aproveitando esta oportunidade para 

ouvir as opiniões dos colegas. Nossq nobre 
colega já tem alg~masconsiderações·a-aduzir. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Eu 
gostaria de dizer que todas essas matérias 
-medidas provisórias- que dizem respeito 
à Educação deveriam passar pelas Comissões 
competentes da Câmara e do Senado, antes 
de se instituir uma Comissão Mista do Con
gresso Nacional. 

Quanto a essa medida provisória, nobre 
Senador João Calmon, ela, na realidade, é 
inconstitucional, em que pese a palavra em 
contrário dos calendas Tribunais. Parece-me, 
também, que o que fez os relatores da matéria 
se afastarem, V_. __ Ex• inclusive, talvez seja a 
suspeita de inconstitucionalidade. 

Assim, acho que se deveria relatar pela 
incoll.Stitucionalidade desta matéria e solici
tar, através do Ministro Carlos Chiare IIi, que 
se elaborasse uma nova medida provisória. 
De qualquer maneira, acho que a soma maior 
dos recursos tem que ser, para o ensino fun
d3J!lental, muito maior do que as outras. 

E claro que as e.scolas agrotécnicas de zo 
grau dos nossos estados estão em situações 
calamítosas, mesmo aquelas que funcíonam' 
principalmente aquelas que não foram con
cluídas ainda e que talvez não seriam até o 
c_aso principal. Mas aquelas que funcionam 
estão atuando de maneira precária. Tem-se 
que alocar recursos para a continuidade do 
ensino ao nível de 21 grau nas escolas agro
técnicas. 

O SR. PRESIDENTE~ (João Calmon) - ~ 
Eu gostaria de prestar um outro esclareci
mento. A dúvida está girando em torno de 
dinheiro ou reCurSos financeiros do salário-e
ducação e os resultados da aplicação dos re
cursos. O Tribunal de Contas da União apro
vou a utilização - está mandando toda a 
documentação - parcial dos resUltados da 
aplicação do dinheiro do salário-educação 
dentro dessa conjuntura inflacionária. 

O assunto foi abordado sob o ponto de 
vista constitucional pelo Tribunal de Contas, 
que, por sinal, não é o intérprete da Consti
tuição, que é o Supremo Tribunal Federal, 
e pela Consultoria~Geral da República, por
que esta, sim, opina sobre a constituciona
lidade. E não se cogita de aprovação dessa 
medida provisória e nem a necessidade de 
uma nova medida provisória. Temos poderes 
aqui para a elaboração e aprovação de um 
projeto de conversão. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO-O pro· 
jeto de lei de conversão seria a alternativa 
melhor. Mas é como convers_ei com o Senador 
Wilson Martins, fazer um projeto de conver
são em cima de uma medida que já é inconstí-
tucional a nosso ver ela é ínconstitucional. 
Achamos que o dinheiro oriundo do salário
educação, os frutos de rendimentos desse di
nheiro, sãOO mesmo vã.loi'. Ele -não pode 
ser alocado, pelo menos uma vez por ano, 
penso- assim. __ _ 

Podei-se-á fazer um projeto de lei de con
versão, em cima dessa medida provisória p.ãra 
evitar a reedição de uma outra, mas não é 
o melhor caminho fazer um projeto de lei 

de conversão de uma medida provisória que 
nos parece inconstitucional. 

Gostaria que o Senador Wilson Martins 
falasse a respeito, de vez que S. Ex• é um 
grande jurista. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Com a palavra o Senador Wilson Martins, 

O SR. WILSON MARTINS- Sr. Presi· 
dente;-agradeço as expressões-do nobre cole-
ga, chamando-me de grande huista. . _ 

A verdade é que meus conhecimentos de 
Direito Constitucional não são profundos co
mo advogado _de provínéÍai 

Realmente estamoS dentro de uma situa~ 
ção difícil. . r 

É fora de dúvida que a fedida é inconsti-
tucional. • 

Por outro lado, é fora deidúvida que escolas 
foram autorizadas em vários estados da Fede~ 
ração, ignoro ·até se no meu-estado existam 
escolas nessa situação; não tive nenhuma soli
citação de autoridade adminis,rativa nem 
educacional de Mato Grosso do Sul. 

E surgem então as perpleXidades. Até 
quando devemos respeitar a Constituição? E 
até quando não devemos respeitá-la? O cami
nho próprio seria alterar a Constituição. Seiia 
o rumo que todos nós advogados sabemos 
que deveria ser adotado.-

Ma<; a Constituiçã"o seria desrespeitada por 
todo o Congresso, comO se ela já não tivesse 
sido reiteradamente desrespeitada pelo Po
der Judiciário quando quer fazer registro de 
candidaturas, de candidatos evidentemente 
impedidos de concorrer à eleição. 

Nessas condições, eu me reservaria para 
uma posição no instante em que tivesse de 
votar. São problemas colocados e deixo aí 
essas primeiras perplexidades. Vo_u-me acon
selhar com o travesseiro para saber como de
vo, na hora certa, votar. 

Mas seria muito interessante que ouvísse
mos nesta Comissão - V. Ex• está faZendo 
indagações - qua! seria a posição de nosso 
Colega Ruy Bacelar, que V. Ex• indicou co
mo Relator e que S. Ex• se recusa,.. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) 
Quem o indicou não fui eu, foi a Lideranç-a 
do PMDB. 

O SR, WILSON MARTINS- A indica
ção é a mais correta. Gostaria de saber se 
S. Ex' poderia aduzir, nesta Comissão, os 
motivos pelos quais não encontra razões para 
deixar de relatar. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Antes de dar a palavra ao nobre Senador 
Ruy Bacelar, eu gostarra de repetir as infor
mações que transmiti aqui antes da chegada 
de V. Ex• 

Hoje, reatiza-se um encontro no Gabinete 
do Ministro da Educação, promovido pelq 
Senador Mauro Benevides, que está no exerf..~ 
cício da Liderança de nosso Partido. 

Nessa o·portunidade, o Ministro Carla 
Chiarelli, com a intenção de procurar alguma\ 
fórmula de conciliação entre o ponto de vist~ \ 
do Poder Executivo Federal, respaldado pela \ 
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aprovação da matéria no âmbito da Consulto
ria-Geral da República e do Tribunal de Con
tas da União, numa tentativa de se encontrar 
uma solução de conciliação, para que o Con
gresso Nacional substituísse a. medida provi
sória por um projeto de conversão, determi
nando que os recursos do salário-educação 
passariam a ter uma destinação que eu já 
revelei aqui e que vou repetir agora, e que 
não é, obviamente, uma fórmula definitiva, 
intocável; é, neste.momeJltO, a sugestão do 
Poder Executivo para esse projeto de conver~ 
são. Eu até ponderei ao Ministro que essa 
conversa poderia até ser m_antida conosco an-. 
tes da remessa da medida provisória. Até por
que o Ministro da Educação é nosso colega, 
Senador Carlos Chiarelli, e foi uma das figu
ras mais atuantes, mais dinâmicas na nossa 
Casa. 

S. Ex\ então, sugeriu a seguinte fórmula: 
em vez de utilizar_ a totalidade dos recursos, 
dos resultados da aplicação do dinheiro do 
salário-educação no ensino fundamental, a 
divisão seria a seguinte: 60% para o ensino 
fundamental; 15% para a pré-escola, que é 
a enjeitadinha - não há recursos para esse 
segmento do ensino, que é de extraordinária 
importância -; 15% seriam utilizados para 
a conclusão das escolas técnicas federais, que 
estão abandonadas em guas-e todas as Unida
des da Federação - por sinal, em algumas, 
o número de escolas técnicas federais é até 
razoavelmente elevado-; e o restante, 10%, 
ficaria em aberto para uma decisão, que po
deria envolver um aumento do percentual 
destinado ao ensino fundamental, em vez de 
ser 60%, poderia passar para 65%, ou até 
70%, dependendo do resultado dessa tr~ca 
de idéias. 

E antes da chegada do nobre Relator, Se
nador Ruy Bacelar, nós resumimos as reações 
que têm ocorrido por parte dos parlamen
tares cogitados para serem relatores dessa 
matéria. Alguns_ temem as reações do seu 
estado. Vou citar uni exempl9 muito próximo 
de nós, na Bahia. foram destinadãS-à "Bahia 
~u não tenho certeza dO número - pelo 
menOs. 8 escolas _técnicas federais e agrotéc
nicas. Em. outros estados, o núm~o foj be_m 
superior a é-'$e. Para Pernail).buco foram des
tinadas 6 ou i ~scolas agrotécnicas. Eu sou 
autoridade para falar em nome do meu esta
do, porque coube ao Espfrito Santo apenas 
uma escola técnica federal que, por sinal, está 
também __ com as suas obras paralisadas. e o 
lneu estado só possui uma escola técnica fede-_ 
ral há 82 anos, desde o_ Governo Nilo PeçaM 
nha. S_Ó_ tem uma escola técnica federal. 

Creio que a cOnVersa realizada hoje, iriclu
sive na presença do Senador Mauro Bene
vides, já representa um avanço, porque an
tes, se nós aprovássemos essa medida provi
sória, até 100% do dinheiro, ou 80%, podeM 
riam ser destinados à conclusão das esc_olas 
técnicas federais, já que as escolas agrotéc
nicas são dç 19 grau, e, obviamente, podem 
ser beneficiadas pelo recurso do salário-edu-
cação. _ _ _ ___ · 

E esse o breve resumo que eu faria. Nós 
não encontramos, embora tivéssemos tentaM 

do, o nobre Senador Ruy BaCelar para esse 
encontrO com o titular da Pasta da Educação. 

Concedo a palavra ao nobre Seriã:dor Ruy 
Bã:Cetiir. 

O SR. RUY BACELAR - Eminentes 
companheiros da Comissão de Educação, es· 
sa Medida Provisória n" 235 vem sendo reedi
ta.da há muito tempo, umas três ou quatro 
vezes. Em "agosto, esteve em tramitação no 
Senado Federal, quando me referia ã Medida 
Provisória no 213, que foi considerada a sua 
admissibilidade, mas o mérito não foi examiM 
nado ainda. Parece-me que a Liderança do 
PM_DB solicitou que fosse o relato_r o emi
nente Presidente desta Comissão, o Senador 
João" Calmon. Não sei por que razão S. Ex· 
não quis relatár o mérito da emenda. Depois 
solicüara <j_ue o relato fosse feito pelo emi
nente Senador José Fogaça que, inclusive, 
preparou praticamente o relatório e um pro
jeto de conversão. 

Ontem, fui convidado a relatar, já que o 
SenadOLJosé Fogaça, por motivos que não 
me cabe examinar;·-achou por bem não fazer 
relato dessa medida provisória. Disse M Se· 
nador Romin- Tito qUe iria examinar e' como 
já tinha feito um pronunciamento a respeito 
dessa medida provisória achei-me apto a ser 
o relator. 

Nada melhor para explicitar o meu posicio
namento __ em_relação a essa medida provisória 
do que -V. Ex~s me permitam- reler aqui 
esse pequeno pronunciamento que fiz sobre 
a matéria no fim do mês de agosto, próximo 
passado. _ 

O pronunciamento é o seguinte - acho 
que esse problema esclarece perfeitamente 
a sitUaÇão da- medida provisória: 

Ê (ora de dúvida que o Brasil apresenta 
um descompªsso das políticas sociais em rela
ção ao seu nível de desenvolvimento econó
mico. Recente relatório do Program-a das Na
ções Unidas para o desenvolvime-ntO, o Hu
man Development Report, situa o Brasil como 
um dos __ ca,S_os exemplares de países que atraM 
saram o seu des"eiiVOlVirrie"iltó social, apn!Se'n· 
tando indi"9~dores :PióxiiriOS~ dos mais tJ?.Odes· 
tos paíseS -da Améffca Lat!na e da Africa. 
Essa siiU~_o_ se deve a reduzidas de~pe~as 
no setor social e, sobretudo, ao mau dtrectO
namento e má utilizaÇão dos- iecursos_públiM 
cos. Um _d__os pontos apontados por aquele 
Relatório ê a insistência de o Brasil aplicar 
modestas somas no ensino fundamental, en
quanto outros níveis de ensino e outros seta· 
re~ recebe_m proporc:i~:malmente mais. Se este 
é. um país em que elevado número de pessoas 
se encontra abaixo da linha de pobreza absoM 
luta e se grande parte da população infantil 
não consegue concluir sequer as oito séries 
do ensino fundamental, fica daro que esta 
deve ser uma prioridade do mais alto nível. 
Em matéria de repetência, o Brasil, na AméM 
rica Latina, detém um vice-campeonato ver
gonhoso, superado apenas pelo Suriname. E, 
em termos de conclusão da escolaridade abri· 
gatória, o Brasil tem se situado no antepe
núltimo lugar, superado apenas por ei Salva· 
dor e a Nicarágua. 

Se o Brasil aspira a ser uma nação "moder
na", candidata a ingressar no grupo das na
ções industrializadas; se o Bi'ã.sil pretende au
mentai" i:Cátençao-dispensada aos chamados 
·~descámisados'', nada melhor -que assegurar 
o direito" pelo menos ã educação básica. Há 
concordância entre numerosas pesquisas, no 
sentido de revelar que nenhum país atingiu, 
o desenvolvimento sem ter democratizado a 
escola fundamental. Esta é uma condição bá
sica para o exercício pleno da cidadania, para 
ser um trabalhador produtivo, para gozar de 
boa saúde e de outros bens da vida. No entan
to, como se vê, a situação nacional sob este 
aspecto deixa. muito a· desejar. 

Por isso mesmo, a nova- Constituição pro· 
curou assegurar a educação obrigatória como 
direito público subjetivo, isto é, como uma 
obrigação do Estado, que pode ser exigida 
por qualquer cidadão." 

Abrindo um parêntese, apresentei até um 
projeto regulamentando a Constituição, on
de dá direito ao aluno, à criança de exigir 
esse ensino. Foi aprovado no Senado e parece 
que está em tramitação na Câmara. Além 
disso, estabeleceu um prazo para a erradi
cação do analfabetismo e a universalização 
do ensino fundamental. 

Parece-me que nas Disposições Constitu
cionais Transitórias, art. 60, são dez anos de 
prazo. Para tanto, alocou recursos, inclusive 
reservando a contribuição do salário-educa
ção (criada pela Carta de 1946) para o ensino 
fundamental público. Isso significa que a in
tenção dos constituintes foi de concretizar o 
direito programático à educa_ção básica com
pulsória em termos jurídicos e financeiros. 
E elegeu para isso a escola pública como reali
zadora desse direito. 

Todavía, embora esta ·seja a vontade da 
Lei Maior, temos em tramitação no Congres
so Nacional uma medida provisória que fere 
não só a Carta Constitucjonal, c;omo também 
princípios jurídicos fundamentais. Trata·s"e 
da Medida Provisória n~ 203, de 2 de agosto 
de 1990, que hoje tem o número 235, com 
algumas modificações. Ant~riormente, ela 
falava que a sob_ra ou o lucro da ap1icação 
desse dinheiro em salário-educação, através 
de papéis ou títulos públicos poderia ser apli
cado em outros níveis de ensino, em qualquer 
nível de erisinõ. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - -
Qual foi o destino da Medida Provisória n~ 
2031 

O SR. RUY BACELAR - Ela não foi 
examinada, en__tão fot reeditada e- hoje tem 
o n" 235. _ . 

A Medida Provisória n9 203, de 2 de agosto 
de 1990, retira do ensino fundamental o pro
duto das_ apliCações resultantes dos recursos 
recolhidos pelas empresas ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. 

Isso significa o seguinte: que ess_e recurso 
proveniente -que me parece 2,5% - salá
rio-educação, poderá ser aplicado, quando 
não utilizado imediatamente-em papéis e es
ses papéis sofrerão correção, praticamente. 
Num país com uma inflação galopante, como 
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o nosso, você p-ega 100 cruzeiros, aplica e, 
dentro de um ano, esses 100 cruzeiros corrigi
dos, vão valer mil cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
E com juros pequenos, insignificantes. 

O SR. RUY BACELAR- Prosseguindo, 
quero dizer o seguinte: a lei ordinária pre
tende separar a receita nominal arrecadada 
do resultado da sua aplicação. Vamos dar 
um exemplo: uma empresa recolhe ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
100 cruzeiros. A quantia seria aplicada em 
títulos do Tesouro Nacional, por intermédío 
do Banco ce-ntral do Brasil. Digamos que, 
dentro de certo período, aquele montante re
nha atingido cento e trinta cruzeiros - had3 
mais é do que a correção dos 10'0. h claro 
que, no tempo que transcorreu do recolhi
mento pela empresa até chegar àquele mon
tante, a inflação corroeu parte do valor da 
contribuição. Entretanto, por um raciocínio 
bizantino, o ensino fundamental só teria di
reito aoS- cem cruzeiros in"idais, enquanto os 
trinta cruzeiros que result.úam da sua aplica
ção, poderiam ser empregados em qualquer 
nível de ensino. Trata-se de um artifício que 
contraria o princípio segundo o qual o acessó
rio acOmpanha o principal. 

Para atender às emergências de outros ní
veis de ensino pretende-se esbulhar mais uma 
vez os estratos mais pobres da população, 
que dependem da escola pública, universªl 
e gratuita. Não há dúvida de que Ouiros iraus 
de ensino necessitam de reforço de recursos. 
A situação do ensino médio e superior é pre~ 
cária. Porém, não se pode "descobrir um san
to para cobrir outro". Afora o melhor apro
veitamento dos recursos públicos, importa 
considerar que a opção não·e_en-sino funda
mental ou outros níveis de pirâniide educa
cional. A opção deve ser ensino fundamental 
e outros níveis, ampliando-se as disponibi
lidades de meios para atender às carências 
nacionais. Sobre esse particular, nos últimos 
exercícios financeiros, o Ministério da Educa
ção tem sido reduzido a grave penúria, como 
foi possível observar na apreciação da pro
posta orçamentária para este ano. A distri
buição da despesa realizada, e fixada pelo 
Ministério, tem favorecido mais o ensino su
perior, em detrimento do ensino fundamen
tal. Isso ocorre não exatamente porque os 
outros níveis estejam-regurgiümáo" de -verbas-, 
mas porque são reduzidos ao mínimo, ·a pão 
e água, e o MEC tem que manter, de qual
quer maneira, o sistema federal de ensino. 
O fomento à compensação das dlSparidadCS 
regionais, o apoio aos estados e municípios 
reduz-se cada vez mais, conforme dados apre
sentados, ano passado, à Comissão Mista de 
Orçamento. 

A proposta para o ensino reservava cerca 
de trinta e oito vezes mais recUrsos para as 
entidades supervisionadas do próprio MEC, 
isto é, para as poucas escolas de lo grau, do 
sistema federal, para assistência técnica e fi
nanceira destinada a todo o País. 

Não podemos, portanto, ver coerência en
tre a ConstituiÇão vigente, os princípios jurf-

dicas fundamentais, as necessidades da maio
ria da população brasileira e a medida provi
sória que está tramitando no Congresso. 

_ Ale_rtamos que não basta reservar a maior 
parte dos rendimentos_ decorrentes da aplica
ção do salário-educação ao ensino fundamen· 
tal. O rendimento é parte do todo que a Cons
tituição manda aplicar integralmente no ensi
no fundam-ental público. Isso de acordo, por
que a Constituição no arr. n'' 202, _ § 5", é 
repetitiva e muito clara, é de uma clareza 
fora do comum, meridiana. Então, querer 
forçar, ou melhor, distorcer esse dispositivo 
constitucional, nós legisladores, nós que ela
boramos a Constituição, estaremos come_ten
do um crime contra nós mesmos. 

Por isso é que o nosso parecer, se conti
nuarmos Relator. se formos o Relator dessa 
medida, vai ser no sentido de manter, de con
verter essa medida em um projeto de conver
são, praticamente com os mesmos dizeres, 
só qUe no parágr~fo_ único fazemos uma pe
quena adição, quando o parágrafo único diz 
o seguinte: no?rt. 1":._ 

"O Produto das aplicações deverá ser 
destinado a programas_educacionais, de 
acordo com o dispositivo do art. 12, § 
5" _da Constituição e obser_vada a progra
mação prevista no Orçamento da 
União.'" __ 

Além do mais, ressalvamos. que as aplica
ções nesse período, edição da primeira me
~~~-~pr_~_v_i~Eia~--~!~ ~ _apr~~~_S~9- ~_ess~ _p~o je_: 
to de conversão, quer dizer, o dinheiro que 
for aplicado durante a vigência dessas medi
das, terá validade._ O que se aplicou nesse 
período em escolas técnicas~ para concluir 
as eScolas técnicas, que o nobre e eminente 
Senador Marco Maciel começou, me parece 
que foi o primeiro - e S. Ex' me disse, há 
pouco, que idealizou fazer no País duzentas 
escolas técnicas ... 

O SR. PRESIDEI'ITE (João Calmon) -
São duzentas escolas técnicas federais e agro
técnicas. 

O SR. RUY BACELAR - As agroté<:
nicas do 1" grau vão receber din}J.eiro do 
salário-educação. Agora, as técnicas do 2" 
grau é_que não vão receber nada. Então, ele 
idealizou, ele me disse há pouco que implan
tou ou começou a i~plantar vinte, e o Sena
dor Bornhausen não sei quantas; o_ Senador 
Hugo Napoleão também. E diante disso, para 
não ferir esse dispositivo constitucional, e já 
que o grande problema do Brasil é educa
cional- inclusive eu que sou um aluno apli
cado de V. ~?;: a~ho que, até em homenagem 
ao--eminente Presidente, que sempre foi o 
maior lutador-da educação temos que atacar 
a base da pirâmide e não o resto. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Os mais deSasSistidos~ os descamisados, já 
que eSSa- palavra está tão em moda, estão 
aí, eles que precisam de mais que se aprove 
isso. Devemos aprovar a medida, através des
se projeto de conversão, mas respeitando o 
dispositivo constitucional. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sena· 
dor, acho que a opiníão do eminente Senador 

Ruy Bacelar, relator da matéria, é_ que espe
lha mais ou menos uma posição nossa, aqui, 
na Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Relamente não temos quorum aqui para deli
berar, estamos fazendo uma troxa informal 
de idéias. 

O SK ANTÓNIO LU!Z MAY A -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, nobre e querido 
amigo Dr. Jonathas Silva, que é Secretário 
de Educ.1ção de Goiá~, acho que o assunto 
primordial é exatamente o ensino fundamen· 
tal. Esse é o primordial hoje, em termos de 
educação. Devemos atacar o problema da fal
ta de alfabetização e da continuidade da qua
lidade de ensino, no Brasil, através do ensino 
fundamental, que deve merecer toda atenção 
nossa, e, de modo especial, recursos que de
vem ser canalizados para que esse ensino seja 
básico e tenha qualidade. Esse é o principal. 

Pelo que conheço de salário-educação, cui
dei dele um tempo lá na Delegacia do Minis
tério da Educação d_e Goiás. Ele é canalizado,. 
ele é orientado_exatamente para o ensino de 
lu grau, o ensino fundamental; pelo menos 
a quota estadual é_ destinada ao ensino funda
mental, não tem outra aplicação, pelo que 
sei. 

Com referência a essa medida, que vem 
tirar, de algum modo, recursos para o ensino 
de 2"' grau, exatamente aí é que está o proble
r@. __ Se_ ~ __ [ln_~Jj_Qªd~_ pr_íQç_i_p_ªl _da_ a_p_liça_ç_ã9_ 
do salário-educação é o ensino fundamental, 
ele não tem como tirar recursos do salário-e
ducação para ser aplicado a nível de 2~ grau. 
Não obstante, queremos, também, resgatar 
a dignidade _do ensiÕ.o de 2'' grau que está 
ã mercê; precisamos resgatar essa dignidade, 
precisamos encontrar recursos para canalizar 
para o ensino de 2~ grau - isso é indispen
sável! 

Aliás, toda a crise do ensino de 3~ grau 
está em cima do 2" grau; dizem eles e é verda
de. Não estou nem dizendo que a crise do 
2" grã.u está na base. Não, estou dizendo que 
o z~ grau precisa de um cuidado todo especial, 
r~ão pela qual estou de acordo com o que 
disse aqui o nobre secretário; devemos lutar 
para que esses recursos sejam canalizados pa
ra o ensino fundamental sim, e declarar a 
inconstitucionalidade, conforme disseram 
aqui as notícias do -nobre relatOr da medid3 
provisória, transformando-a, pOr que não? 
Se está inconstitucional, corrijamos, Por que 
não? A correção é através de um projeto 
de lei de conversão, canalizando _então os re
cursos, de acordo com isso. Acho que aí está 
certo. 

Com referência à possibilidade de utiliza-
ção daqueles recursos que são aplicados, os 
produtos da aplicação, isso só modífícando 
a legislação com referência ao ensino, com 
referência ao salário-educação. 

É o meu modo de pensar, Sr. Presidente. 
Quer dizer, estou falando a mesma linguagem 
que os meus nobres companheiros e colegas 
aqui da comissão falaram, no sentido de se 
preservar a firlãlidade precípua do recursO 
salário-educação, destinando primordial-
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mente e quase que eu diria, excluslv_;:tmente 
ao ensino fundamental. 

O SR. RUY BACELAR- Até conversei 
com o eminente Senador Marco Maciel edis~ 
se a S. Ex• que a modifiCação que -eu- veria 
nesse projeto de conversão é colq_car ali,_ de 
acordo com o dispositivo, o·ãrt. 212, § 5_", 
da Constituição .... Então, S. EX" disse que 
estava ótimo e- que gostaria· que isso fOsse 
votado hoje e se dependesse de S. Ex\ iria 
falar com o Senador Nelson Carneiro .... 
Aliás, aproveito a oportunidade para pedir 
a V. Ex', porque o prazo é dia 2S, ãiaS- S. 
Ex• alega que pode ser até num acordo de 
lideranças, no sentido de V. Ex· razer diligen
ciar junto ao Presidente Nelson Carneiro pa
ra colocar em votação, porque, se não for 
votado hoje ou amanhã, dia 28 está chegan
do. 

A grande preocupação do Senador Marco 
Maciel é no sentido de que esse dinheiro não 
está sendo aplicado, Ele não está sendo apli
cado nem em obras e nem aplicado em Títulos 
da Dívida Pública ou do Banco Central. Está 
parado. Está sendo corrigido; S. Ex' me disse 
há pouco, inclusive fala que o Deputado Car
los Sant'Anna, quando ministro, não aplicou 
esse dinheiro. Esse dinheiro está parado. E 
o Senador Carlos Chi_a_relli, hoje ministro, 
parece que não quis aplicar esse dinheiro em 
papel, ou qualquer coisa, sem a aprovação 
da medida provisória, S. Ex* me falou alguma 
coisa nesse sentido, há pouco. 

Daí a urgência_que S. Ex• quer para a apro
vação ou discussão dessa medida, no mérito, 
já que há admissibilidade de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmou) -
Hoje fui para a reunião com o Ministro Carlos 
Chiarelli; eu tomei a in!Ci<itTVa de telefonar 
para o Presidente do Tribunal de Contas da 
União, nosso ex-Colega. Adhemar Guisi, pe
dindo-lhe um material sobre esse tema, que 
tramitou lá no Tribunal de Contas. 

Eu não tenho, diante da precariedªde das 
certezas humanas, nenhuma dúvida de que 
esse dinheiro do salário-educaÇão está aplica
do. Porque, se não estiver aplicado, isso é 
um crime inomiilável! Não é uma violação 
de uma lei, de um regulamento, não, isso 
é um crime! Porque, num país com altíssima 
taxa de inflação, se il.áo tiVer havido aplica
ção, será uma pedra de gelo que já se derre
teu. E o que resta é um pequeno fragmento 
do dinheiro que está aplicado. E, ao que pare
ce, pois ainda não recebi o material do Tribu
nal de Contas, parte desse dinheiro, nãO do 
principal, do salário-educação, mas do di
nheiro da aplicação correspondente a juros 
e correção monetária, parte desse dinheiro 
já tem sido aplicado e não na área do 19 grau 
nem do 29 grau. . 

Então, o problema se reveste de extrema 
complexidade, e a decisão final não pode ser 
tomada aqui. E _eu também não tenho '!-inda 
o material que pedi ao Presidente do Tribunal 
de Contas, que me prometeu enviar ainda 
esta manhã. 

O SR ANTÓNIO LUIZ.MA YA- Mas 
já foi aprovada, pot iSSo fico.u decidido it.a _ 

aplicação desses recursos a nível de 39 grau, 
já foi aprovada, pelo Tribunal de Contas a 
prestação de contas? 

<JSR."PRESIDENTE (João Calmon) -
Olha, tenho muito escfUpufo e"tll fazer uma 
afirmação de que não tenho certeza, mas eu 
tenho a impressão -de que rião sonhei, de que 
ouVi-alguma inform-ação sobre aplicação de 
recilt'sQS d_ecorrentes do Salário-educação, no 
caso de juros e cõrreçãO monetária, noutras 
áreaS,- além do 1 \' grau, além do 2~ e do 3~ 
graus. 

Erilã6, nós temos uma situação grave, si
tuação extremamente complexa, mas o Con
gresso é soberano e vai t9mar asua decisão: 
tranSfoÍ"m-ãressa medida provisória num pro
jeto de .lei _de converSão e chegarmos, espero, 
a um final feliz, a Uf!l ___ h~~~y end. 

O _SR. WILSON_M_A_RTINS- Daí a insis
tência de esperar aprovação do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Não, não é do Senado, é do Congres~o Nacio
naLE como eu não gosto di deixar pergunta 
sem resposta ... Senador Ruy Bacelar, V. Ex~ 
me (ez uma pergunta que ainda não foi res
pondida. Eu havia sido indicado felator da 
medida provisória... -

O SR. RUY BACELAR ~-Quem disse 
isso foi o Marco Maciel há pouco. Eu não 
sabia. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Eu tenho o dever de dar a resposta. Foi for-
mulada a pergunta. -

Nossa Casa tem peculiaridades não muito 
clá_ssicas. Às "ezes nós fugimos um pouco 
às soluções clássicas e vamos pãra- o «]eiti
nho". E não é r:aro, sabemOS disso, qUe o 
parecer de um relator seja redigido pela as
sessoria, olfdoS~:nadó, ou da Câmara, Asses
soria do mais alto nível, sem dúvida - e 
nos orgulhamos muito dessa assessoria da Câ
mara e no Semido. E não por culpa da asses
soria, às vezes o pare-cer passa por várias 
áreas e é entregue ao relator na hora em 
que ele deve ser Jido, e foi o que ac9nteceu 
comigo. EStava na reunião dQ Congresso Na
cional, quando se aproximou um funcionário 
·e me-~entregou o parecer sobre essa medida 
provisória para ser lido por mim. 

Obviamente, passei uma vista rápida, por
que estava se aproxima:rido a hora da apresen
tação do parecer e não me senti em condições 
de ter aquele púecer, porque ele me inspi
rava, ele me suscitava dúvidas, e dúvidas sé
rias. 

Então, procurei o Líder do PMDB, o emi
nente Senador Ronan Tito, e lhe solicitei que 
me desincumbisse __ dessa matéria. Aí S. Ex' 
passou para outro senador, cujo nome eU não 
sei- se soubesse eu diria_aqui -,_que tam
bém não concordou em ler aquele parecer
que lhe havia sido entJ:egue naquele mo~n
to. 

Posteriormente foi designado um outro re
lator, o eminente Senador José Fogaça, que 
aceitou a tarefa depois de receber explica- _ 
ções, informações, inclusive da assessoria de 

alto nível do Senado, da qual tanto nos orgu
lhamos. 
-Mas o Senador José_Fogaça, no dia seguin

.. te, pediu para ser substituído, porque surgi
ram em seu espírito algumas dúvidas sobre 
a matéria, e foi, então, cogitado o nome do 
Senador Ruy Bacelar, que, entre as nume
rosas credenciais que ostenta, que tanto ad
miramos, tinha uma credencial ac:Jjcional: é 
que S. Ex•_ se pronunciara no plenário do Se
nado Federal sobre a matéria, defendendo 
um ponto de vista_exatamente contrário_ a;o 
espírito dessa medida provisória que está nes
te momento sendo_ debatida. 

Então, essa é a história. Eu me re~Sei 
a ser o relato_r, porque jamais poderia ser 
o relator à última hora sem sequer ter tempo 
de analisar o texto, principalmente porque 
eu podia descobrir alg1,1ma falha, o que é mui
to raro, inclusive, em pãreceres elaboradQS 
·pela nossa Assessoria, que realmente é çle 
alto nível. . o • _ __ • _ ---~ ____ _ 

Então, essa é a resposta que eu queria dar 
à pergunta do nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. ANTÓNIO ALVES DE QUEI
ROZ- Quando, naturalmente, um contri
buinte do salário-educação, 90% dos contri
buintes pensam que este salário é para o ensi
no fundamental. porque o nosso País, sem 
ensino fundamental, jamais chegará ao seu 
pleno desenvolvimento. 

Então, como que o contribuinte, o paga
dor, tem esse compromisso? Sei que as leis 
e- ás inodifiCã.çOes são feitas por órgãos com
petentes, mas como nós não teríamos que 
dar, naturalmente, um apoio a esses contri
buintes, é com o maior percentual, ou quase 
que o percentual total, para o ensino funda
mental, que é o início da vida escolar de todos 
nós, é o a1icerce da nossª cultura. _ 

Com isso não quero de maneira alguma 
fugir n-aturalmente ãs regras·, aos meus Cole
gas, mas simplesmente registro a minha pas
sagem aqui nesta reunião. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmou) -:
.Agradeço ao nobre Senador Antón_ip Alves 
de Queiroz, e a norma aqui da Casa -
V. Ex' está aqui exercendo o seu mandato há 
poucos dias - é a identifiCaçãO no ri:ticrofone 
porque os debate$_ estão sendo gravados, por 
isso é necessário identificar o- nome do s_ena
dor para que a taquigrafia possa reproduzir 
com fidelidade a fala de cada participante 
do debate. 

O SR. ANTÓ~HO ALVES DE QUEI, 
ROZ --Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Esta troca de idéias foi excelente e confi,rma 
que rtão há unanimidade com relação- a esta 
matéria. - -

Por exemplo, ã.inda não tinha tomado co
nhecimento que esta matéria já tinha sido 
objeto de medida provisória anteriormente, 
por que não foi reeditada a medida provisória 
anterior a 203, ·sobre a mesma matéria? 

O SR. l'RES!DEN"I"E(João Calmon) -
Senador Ruy Bacelar, há Uf!l prazo para a 
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apreciação dessa matéria. O prazo termina 
no dia 28. É improvável que haja quorum 
no Congresso Nacional hoje ou amanhã para 
apreciação da matéria. 

O SR. RUY BACELAR - Por acordo 
de Liderança. 

O SR. P;lffiSIDENTE (João Calmon) -
V. Ex~ te riM dificuldade em apresentar o seu 
projeto de #Oaversão,-

0 SR. RtJY1BACELAR- Mas nada im· 
pede constar da Ordem do Dia, se não der 
número ele perde a validade, podemos contar 
com a boa vontade do Senador Marco MadeL 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Nada mais havendo a tratar, está encerrada 
a reunião. 

8• REUNIÃO, ORDINÁRIA, 
REALIZADA 

EM 5 DE DEZEMBRO De I990 
Às onze horas do dia cinco de dezembro 

de mil novecentos e noventa, na sala de reu~ 
niões da Comissão, Ala Senador AlCxandre 
Costa, sob a presidência do Senhor Senador 
João Calmon, reúne-se a Comissão de Educa· 
ção, com a presença dos Senhores Senadores: 
Jorge Bornhausen, Meira Filho, Mauro Be
nevides, Antônio Luiz Maya, Francisco Ro
llemberg, Cid Sabóia de Carvalho, José Foga
ça, Mário Qovas. João Lobo, Carlos Patro
cínio, Afon~ Sancho, Wilson Martins, Na
bar Júnior, Aluísio l3ezerra, Hugo Napoleão, 
Mansueto de Lavor, Roberto Campos, Edi
son Lobão e Marco MacieL Deixam de com
parecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores: Áureo Mello, Márcio LaCerda, 
Ronaldo Aragão, Divaldo Suruagy, Mârcio 
Berezoski, Silvio Name, Carlos Alberto, Car
los De'Carli, Mário Maia, Ney Maranhão_ e 
Jamil Haddad. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declara abertos os traba
lhOs, dispensando a leitura da ata anterior, 
que é dada como aprovada. Prosseguindo o 
Senhor Presidente solicita ao Senador Jorge 
Bornhausen que assuma a presidência dos 
trabalhos por considerar-se impedido de tra
tar de matéria referente a concessão de rádio 
e televisão, tendo em vista que durante anos 
atuou como profissional da área. O Senador 
Jorge Bornhausen, na presidéncia, submete 
à apreciação da Comissão os itens da pauta 
extra, a seguir discriminados: Item 02- Pro· 
jeto de Decreto Legislativo nG 89/90, (n? 187 
de 1990, na origem - CD) de iniciativa jia 
Presidência~ República que "Aprova o ato 
que autorg(\ concessão à Re_de Amapaeqse 
de Radiodif ã~ Ltda. pa~a explorar serviço 
de nldiodifu!ião soriora, em onda média, de 
âmbito local, na cidade de Maeapá, Estado 
do Amapá", tendo parecer favorável do Re
lator, Senador António Luiz Maya. Posto em 
discussão e votação 6 projeto é apiOvado. 
Item 03 - Projeto de Decreto Legislativo 
n• 90/90 (n• 143 de I989, na origem- CD), 
de iniciativa da Presidéncia da República que 
"Aprova o ato que outorga permissão à So~ 
ciedade Alfredense de Radiodifusão Ltda. 

para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em cidade de Alfredo Chaves, Estado doEs· 
pírito Santo", tendo recebido parecer favo
rável do Relator, Senador Maira Filho. Colo
cado em discussão e votação, o projeto é 
aprovado. O Senador Jorge Bornhausen, 
uma vez que esgotados os itens da pauta que 
tratam da concessão de rádio e televisão, re
torna a presidência ao Senador João Calmon. 
Dando continuidade aos trabalhOs, o Senhor 
Presidente passa à apreciação do item 1 da 
pauta extra, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n" 348/89, de deliberação terminativa, de au
toria do Senador Marco Maciel, _ _que_:'Dispõe 
sobre a transformação da Escola Técnica Fe
deral de Pernambuco em Centro Federal de 
Educação Tecnológica". O parecer do Sena
dor Jorge Bornhausen é favorável ao projeto, 
nos termos da emenda que apresenta. Não 
havendo discussão, o projeto é aprovado em 
votação nominaL A seguir o Senador João 
Calmon submete à apreciação da Comissão, 
OS -Seiuintes itens da pauta principal: Item 
l - Projeto de Lei do Senado n" 412/89, 
de deliberação terminativa, de autoria do Se
i1ãi:lor Marcos Mendonça, que "Institui o en
faculdades de Ciência de Saúdi". O parecer 

do Relator, Senador Carlos Patrocínio, é pelo 
arquivamentO da matéria. Posto em discussão 
e votação nominal, o parecer do relator é 
aprovado. Item 2-Projeto de Lel do Senado 
no 280/89, de deliberação terminativa, de au
toria do Senador O lavo Pires, que "Autoriza 
a Universidade Federal de Rondônia a esten
der suas Unidades de Ensino Superior aos 
Municfpios de Ouro Preto do Oeste, Arique
mes ~e-Ji-Paranã", tendo recebido parecer fa
Vorável do Senador Mauro Bencvides nos ter
mos da emenda que apresenta. Colocado dis
cussão e votãção nõminal o projeto é apro
vado. Item 3 - Projeto de Lei do Senado 
n'' 329/89, de d_eliberação terminativa, de au
toria do Senador Louremberg Nunes ~acha, 
que ·'Fixa critérios- para a realização de des
pesas com publicidade oficial". Relator: Se
nador José Fogaça. Conclusão: favorável ao 
projeto. Submetido à discussão, o projeto é 
aprovado em votação nominal. Item 4- Pro
jeto de Lei do Senado n" 420/89, de delibe
ração terminativa, de autoria do Senador 
Carlos De'Carli, que '"Institui o Dia Nacional 
de Preservação da Amazónia". Relator: Se
nador Antônio Luiz Maya. Conclusão: favo
rável. Colocado em discussão, o projeto é 
aprovado em votação nominaL Item 5-Pro
jeto de Lef do Senado n·1 284/89, de delibe
ração terminativa, de autoria do Senador 
Iram Saraiva, que "Regulamenta o inciso III 
do artigo 221 da Constituição Federal que 
dispõe sobre a regionalização da programa
ção jornalística, cultural e artística de rádio 
e TV. O Relator, Senador José Fogaça~ é 
favorável ao projeto. Submetido a discussão, 
o parecer á aprovado em votação nominal. 
Item 6- Projeto de Lei do Senado no 364/89, 
de deliberação terminativa, de autoria do Se
nador Ronan Tito, que "Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Agrotécnica de 
Peçanha, Estado de Minas Gerais". Relator: 
Senador José Fogaça. Parecer: favorável. Co-

locado em discussão e votação nominal o pro
jeto é aprovado. Item 7 - Projeto de Lei 
do Senado n\' 34/90, de detiberação termina
tiva, de autoria do Senador Mareio Lacerda, 
que "Regulamenta o arfigo 208, IV da Cons
tituição Federal, criando o Programa Nacio
nal de Educação das Crianças de Zero a Seis 
Anos de Idade, em creches e pré~escolas, e 
dá outras providências". O Senador Jorge 
Bornhausen, relator da matéria, opina por 
audiéncia à CCJ- Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania. O parecer é aprovado 
sem discussão. Item 8- Projeto de Lei do 
Senado n~· 340/89, de deliberação terminativa, 
de autoria do Senador Mareio Lacerda, que 
"Torna privativa das entidades desportivas 
que .menciona, e do próprio jogador, a aqui
sição de passe de atletas profissionais de fute
bol e dá outras providências". O parecer do 
Relator, Senador Meira Filho, é favorável 
ao projeto nos termos das emendas que apre
senta. Discutido e votado nominalmente, o 
projeto é aprovado. Item 9- Parecer sobre 
as Emendas de Plenário de nP

5 1 a 12 ofere· 
cidas ao Projeto de Lei do Senado nQ 208/89, 
de autoria do Senador Jorge Bornhausen, 
que "Dispõe sobre os objetivos da educação 
superior, estabelece critérios para a organi
zação e funcionamento das universidades 
brasileiras e dá outras providências··. O pare
cer do Relator, Senador Marco Maciel, é con
trário às emendas, mantendo, portanto, o 
texto original do projeto. Após discutido, o 
projeto é aprovado com voto contrário do 
Senador Wilson Martins e do Senador Hugo 
Napoleão, tendo este último apresentado de
claração de vOto sobre a niatéria. Item 10 
- Projeto de Lei do Senado nu 62190, de 
deliberação terminativa, de autoria do Sena
dor Jutahy Magalhães, que "Fixa critérios 
para a divulgação de resultado de pesquisa 
de opinião pública e dá outras providêil.cias". 
O Relator, Senador Meira Filho é favorável 
ao projeto. Colocado em discussão e votação 
nominal o projeto é aprovado. Item 11 -
Projeto de Lei do Senado n\' 183/89, de delibe
ração terminativa, de autoria do Senador La
voisier Maia, que "Concede aos professores 
de pós-gradução incentivo financeiro por pro
dução acadêmica". Relator: Senador Antó
nio"Luiz Maya. Conclusão: contrário ao- pro
jeto. Colocado em discussão e votação nomi
nal o projeto é rejeitad(l. Item 12- Projeto 
de Lei do Senado no 355/89, de deliberação 
terminativa, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que "Çria rede de escolas espe
cializadas no atendimento a crianças e adoles
centes em situação de risco; com base nos 
dispositivos Constitucionais, em especiã.l O 
art. 227, caput, e o artigo 60 das Disposições 
Transitórias". O parecer do Relator, Senador 
Áureo Mello é favorável ao projeto. Subme
tido a discussão, o Senador N abor Júnior pe
de vista do projeto, o que é concedido pelo 
Senhor Presidente. Item 13- Projeto de Lei 
da Câmara n~ 9/90, de autoria do Deputado 
José Tavares, que "Cria O Programa Diário 
do Congresso Nacional para divulgação dos 
trabalhos do poder Legislativo na televisão, 
e determina outras providências". O Parecer 
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do Senador Hugo Napoleão é favoravel ao 
projeto nos termos do substitutivo que apre
senta. Colocada em discussão a matéria, o 
Senador Jorge Bornhausen solicita vista do
projeto, o que é concedido pela presidênda. 
Item 28 - Projeto de Lei do Senado n~ 
107/90, de deliberação terminativa, de auto-
ria do Senador Humberto Lucena, que "Dis
põe sobre noticiário do Poder Legislativo nas 
emissoras oficiais de rádio e televisão e dá 
outras providências". O parecer do Senador
Hugo Napoleão é favorável ao projeto nos 
termos da emen_da que apresenta. Submetida 
a discussão a matéria, o Senador Jorge Bor
nhausen pede vista do projeto, no que é aten
dido pelo Senhor Presidente. Item 30- Pro
jeto de Lei do Senado n~ 5190, de deliberação 
terminativa, de autoria do Senador Afonso 
Sancho, que "Dispõe sobre a progressão fun
cional na carreira de magistérío superior e 
dá outras providências":~clator: Senador 
Marco Maciet. Conclusão: favorável ao pro
jeto. Posto em discussão e votação nominal, 
o projeto é aprovado. Por não haver quorum 
regimental necessário à apreciação dos de
mais itens da pauta a presidência encerra a 
reunião, lavrando eu, Eugénia Maria Pereira 
Vitorino, secretária, a pres·enta ata que Ilda 
e apro-vada será assinada pelo Senhor Presi
dente. -Senador João Calmon. 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Destinada a .. investigar indícios de 
fraude na importação e exportação de 
produtos e insumos farmacêuticos~ por 
empresas multinacionais, e os possíveis 
desdobramentos da atuação dessas em
presas no País, inclusive a desnaciona
lização do setor e a desmesurada elevação 

. dos preços de medicamentos". 

!O• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 12 DE DEZEMBRO DE 1990 

Às dez horas do dia doze de d~zembro 
do ano de mil novecentos e noventa, na Sala 
n~'-6, presentes os Srs. Senadores Leite Cha~ 
ves, Relator, Lourival Baptista, Francisco 
Rollemberg, Severo Gomes, Louremberg 
Nunes Rocha e Pompeu de Sousa, reúne-se 
a Comissão Parlafllentar de Inquérito, desti
nada a "investigar indícios de fraude na_ im
portação e exportação de produtos e insumos 
farmacêuticos, por empresas multinacionais, 
e os possíveis desdobramentos da atuação 
dessas empresas no País, inclusive a desnacio
nalização no setor c a desmesurada_ elevf!ção 
dos preços de medicamentos". 

De acordo com o preceito regimental, assu
me a Presidência, eventualmente, o Sr. Sena
dor Lourival Baptista, que declara abertos 
os trabalhos. 

Em seguida, o Sr. Senador Lourival Bap
tista,' Presidente, esclarece que irá proceder 
a eleição do Presidente ~ Vice-Presidente. 
Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente con
vida o Sr. Senador Pompeu de Sousa, para 
funcionar como escrutinador. 

Procediaa a eleição, verifica-se o seguinte 
resultado: 
Para Presidente: 

Senadof __ Francisco Rolleinbi!rg . . . 5 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. ... . .. . . 1 voto 
Para Vice-Presidente: 
Selial;ior f.ouremberg Nunes Roch<~-. 

5vot0s 
Em bia-0.~ ............................ : .. 1 voto 
São declliradõs efeitOs, ieSpectivamente, 

Presidente e Vice-Pre_sidenfe, os Srs. Sena
dores Francisco Rollemberg e Louremberg 
Nunes RoCha. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador 
FranciSCO Rollemberg passa a palavra ao Sr. 
Senador Leite Chave.s_. para que faça a leitura 
do.seu relatório. Posto em discussão e vota
ção, é o RelatóriO Final aprovado por uillini
midadc. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Sónia de 
Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, 
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presiden_te. "'""":" 
FranCisco Rollemberg. 

ANEXO-ÀATA DA IIF REUNIÃO 
DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO, DESTINADA A 
"INVESTIGAR IND[C/OS DE FRAU
DE NA IMPORTAÇÃO E EXPORTA
ÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS 
FARMACÉUTICOS, POR EMPRE
SAS MULTINACIONAIS, E OS POS
SfVEIS DESDOBRAMENTOS DA 
ATUAÇÃO DESSAS EMPRESASNO 
PAIS, INCLUSIVE A DESNACIONA
LIZAÇÃO DO SETOR E A DESME
SURADA ELEVAÇÃO DOS PREÇOS 
DE MEDICAMENTOS, REALIZA
DA EM 12 DE DEZEMBRO DE/990, 
A FIM DE APRECIAR O RELATÓ
RIO FINAL DA COMISSÃO, QUE SE 
PUBLICA COM A DEVIDA AUTO
RIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA 
COMISSÃO. 

_Pr~_sidente: Senador Francisco RoUemberg 
Relator: Senador Leite Chaves 

iú:LÁTÓRIO - CPI :_ IF 
Indústria Farmacêutica 

Destinada a investigar índices de frau
de na importação e exportação de produ

- tos e insumos farmacêuticos, por empre
sas multinacionais, e os possíveis desdo
bramentos da atuação dessas empresas 
nó País, inclusive a desnacionalização do 
setor e a desmesurada elevação dos pre
ços· de medicamentos. 

(RESOLUÇÃO N• 42, DE W88) 

Compo!>ição: 

PMDB 

Titulares 

Leite Chaves 
Alrillr Ga6ríel 
Francisco Rollemberg 
Severo GOriieS 

Suplentes 

Ronaldo Aragão 
Nelson Wedekin 

PFL 
Titulares 

Lourival Baptista 
João Lobo 

(vago) 

PSDB 

Titular 

José lgnácio Ferreira 

Suplente 

Pompeu de Sousa 

PDS 

Titular 
Afonso Sancho 

PTB 

Titular 

Louremberg Nunes Rocha 

PSB 

Suplente 

Jarnil Haddad 
Relator: Senador Leite Chaves 

Por iniciativa do Senador Nelson Wedekin 
(SC), foi constituída no Senado a presente 
Comissão Parlamentar de Inquérito visando 
a uma minuciosa investigação, no setor de 
fármacos, quanto a notícias de fraude na área 
de exportação e importação. 

Colhidas as primeiras informações, o que 
surpreendeu os membros da Comissão fói a 
desproporção de percentuais de participação 
dos capitais no setor: estrangeira 73% e na-· 
cional 27%, --corresporidentes erit dólares às 
seguintes cifras: US$ 1,396,000,000.00 e US$ 
513,000,000.00, respectivanieritC:. 

Ouvidos os_repres_entantes do setor estran
geiro (Abifarma) e do setor nacional (AI~
nac), constatoU-se, com surPresa, que--estes 
usavam os mesmos argumentos daqueles, o 
que nos fez constatar que qualquer comporta~ 
mento diferenciado poderia levar a que os 
primeiros penalizassem os segundos com a 
supressão de fornecimentoS. -

Houve momentos da instrução em que a 
comissão parecia estar diante de uma farsa, 
o que motivou inclusive a repulsa de um de 
seus membros, que dela se desligou. 

Todavia os trabalhos tiveram prossegui
mento, ouvindo-se pessoas do setor e de fora 
dele, inclusive cientistas, o que nos pt!-ffuitiu · 
elaborar, ainda que com c!)mpreensíveis fa
lhas, o seguinte relatóriQ. 

2) Aspectos históricos 
A elaboração de um esboço do evoluir his

tórico da indú!ttria farmacêutica -torna-se 
mandatário para o bom entendimento das 
con!=lições em que se encontra atuaimente es
te i~porta.nte ~egmento da tecnologia e eco-
nomia naCIOnaiS. -
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A evolução farmacêutica no Brasil coiUcide 
com as fases maiores relacionadas a marcos 
históricos a nível mundiaL Assim sendo, po
de-se dizer que o desenvolvimentc;> desta in
dústria teve três fases primordiais. A primei
ra, ou fase artesanal, seria aquela que emerge 
do obscurantismo dos formulários das Santas 
Casas de Misericórdia existentes no Brasil 
desde o s_éculo XVIII, evoluindo sob a in
fluência dos enormes avanços científicos 
ocorridos no século XIX. Nos casos da Quí
mica, da Farmacologia, da Biologia, da Botâ
nica, da metodologia científica além das mo
dificações da abordagem empresarial adota
da na condução da atividade. A farmácia ma
gistral de manipulação foi, sem dúvida, o 
grande exemplo do atuar farmacêutico deste 
período,_ exceção feita a alguns laboratórios 
surgidos na segunda metade __ do século XIX. 
Na virada do século XX eclode no país, numa 
resposta ao fervilhar científico eUropeU, a fa
se Biológica, com a fundação do Instituto_ 
Butantã (1889) e Oswaldo Cruz (1902) conco
mitantemente ao desenvolvimento de diver
sos soros e vacinas de elevada importância 
para ações de saúde pública, como as utiliza
das no controle da raiva, da febre bubónica, 
da febre amarela, da varíola, do ofidismo, 
entre outras tantas. A próxima fase, a fase 
da Síntese Química, poder-se-ia ter iniciado 
a partir das descobt:rtas do tratamento de 
sífilis com o Salvarsan pelo Pai da Bioquímica 
Moderna, Paul Ehrlich (Prêmio Nobel de 
1908). Contudo, tal fato só acontecerá após 
a descoberta, em 1932, pot Domagk, da fun
ção antibiótica do azo derivado -:-o corante 
Prontosil, cuja molécula seria, posteriormen
te, a base do lançamento do sulfanilamida, 
um avanço científico sem precedentes. A(, 
as _companhias que produziam corantes -
IGFAN (I.G. Farbenindustriae), integrada 
pela Bayer, pela BASF e pela Hoechst -
vislumbraram que o mercado farmacêutico 
era muitíssimo mais rentável que o de coran
tes. Havia ali a nec_essidade da cura, de salvar 
vidas. Por outro lado, a criação de medica
mentos eficazes e seguros e, principalmerite, 
salvadores, criava uma relação de dependén
cia, de monopólio de mercado. Este fato ge
rou outro corolário: não haveria relação coe~ 
rente entre o preço do fármaco e o custo 
de produção. O preço de venda seria medido 
pela necessidade dos usuários. Esta visão em
presarial pioneira mostrou-se tão acertada do 
ponto de vista econômic,o que as três compa
nhias supracit"adas faturãm atualmente cerca 
deUS$ 25 bilhões cada uma, longe das outras 
concorrentes. 

No entanto, até a década de 30, a produção 
farmacêutica brasileira se equivalia, grosso 
modo, à americana. Em 1920, estavam regis
trados 186 laboratórios farinacêuticos no 
país. O florescimento desta indústria foi es
truturado basicamente sobre a produção de 
medicamentos biológicos e derivados de 
plantas medicinals. No entanto, a tendência 
mundial evidenciada no exemplo alemão co
meçou a ter seguidores eficientes. Sendo as
sim, antes de 1940 já se encontravam sediados 
no Brasil nove laboratórios europeus: Bayer 

(1890); Rhodia (1919); Beecham (1922); 
Merck (1923); Andromaco (1928); Rache 
(1931); Roussel (1936); Glaxo (1936); Ciba 
(1932); e Organon (1940); três americanos 
(Sidney Ros_s, 1920, Johnson e Johnson, 
1936, e Abbott, 1937). 

A crescente necessidade de novos e efica
zes medicamentos, em quantidade desusada
mente elevadas durante a II Guerra Mundial 
estimulou intCilsamente a pesquisa cientlfica 
com apoio empresarial e governamentaL Sur
giram nesta época diversos medicamentos re
volucionários_, como, por exemplo, a corti
costeróides. No entanto, a década de 40 esta
ria fadada a se tornar um marco da revolução 
farmacêutica com a introdução da tecnologia 
fermentativa dos antibióticos, num inacredi
tável amadurecimento dos conceitos emitidos 
em sua tese de doutoramento, pelo jovem 
médico francês Ernest Duchesne em 1896 e, 
posteriormente aperfeiçoados por Enmeritt, 
em 1899, com o isolamerito da Piocianina, 
e, por fim, por Howard Florey, em 1939, 
a partir de estudos esquecidos de Fleming 
- datados de 1928. Esta fase eclodiu com 
o desenvolvimento da penicilina, da estrepto
micina, das tetraciclinas, de cloranfenicol, da 
neomicina, entre outros. A revolução carac
teriZada pela eclosão da era dos antibióticos 
foi sem par na História. A mortalidade de 
31% em pneumonias caiu para abaixo de 7%; 
na febre tifóide a mortalidade de 21% caiu 
para menos de 0,6%. Em realidade, a exube
rância da chamada fase da "explosão das dro
gas" (Modell) durante e após a II Guerra 
Mundial, com base no maciço investimento 
na pesquisa de novos e eficientes fármacos, 
como forma de promover fantásticos retornos 
além de geração dos monopólios dos medica
mentos únicos, resultou no início real de um 
afastamento progressivo entre o nível cientí· 
fico das empresas nacionais e aquelas trans
nacionais: o chamado "hiato tecnológico". 
A avalancha dos acontecimentos colheu as 
empresas nacionais de surpresa, que, sem re
cursos e sem incentivos, não conseguiram 
acompanhar os fantásticos avanços que ocor
riam no exterior. A partir do final da II Guer
ra. o BrasiL foi praticamente invadido por 
grandes companhias farmacêuticas, como a 
Wyeth (1949); a Squibb (1953); a Upjohn 
(1954); a Cyanamid (1955);_ a Parke-Davis 
(1955); a Syntex (1957); a Merrell (1958); 
a Searle (1959); a Ayerst (1960); a Mead
Johnson (1961); a Eli Lilly (1962); a Pfizer 
(1969); a ICN (1971); a Smith, Kline e French 
(1973), a Recodati (1947); a Sandoz (1947); 
aHoecllSt (1949); aDe Angeli (1950); a Cario 
Erba (1950); a Brown (1954); a Berlimed 
(1954); a Wellcome (1955); a Boehringer 
(1956); a Byk (1969), entre outras tantas. 

No pós-guerra prevaleceu a política do 
Eaissez·faire, e o deslumbramento dos gover
nantes brasileiros com o fulgor cinematográ
fico dos aliados vitoriosos cristalizou-se num 
alinhamento irrestrito e quase servil, a reali
zação em setembro de 1947 da Conferência 
Internacional de Manutenção da Paz e Segu
rança e, posteriormente, a resolução da Co
missão Técnica Mista Brasii-EUA (Missão 

Abink) estabeleceu relações comerciais bas
tante favoráveis à desnacionalização da eco
nomia brasileira. Como resultado imediato, 
as reservas brasileiras caíram de US$ 708 mi
lhões em 1945 para US$ 92ao final da década. 
Prevalecia a premissa de que a criação de 
enotmes facilídades e incentivos para a im
plantação de indústrias estrangeiras no país 
resultaria, a médio prazo, na transferência 
de tecnologia para o país. Esta política resul
tou, em verdade, num processo de sucatea
mento da incipiente e inferiorizada indústria 
nacional. Medidas como a Instrução 113 dii 
Superintendência de Moeda e de Crédito 
(SUMOC), baixada em 1955 no Governo Ca
fé Filho, revigoradas com o Decreto n~ 4.282, 
de 16-12-57, do Governo Juscelino Kubichek, 
não só ampliaram o paraíso de incentivos, 
como revogaram um resquício protecionista 
da Instrução no 70, da SUMOC, permitindo 
a importação irtestríta de equipamentos sem 
cobertura cambial ou restrição de qualquer 
espécie quanto à existência de similares pro
duzidos no país e instituindo um processo 
de privilegiamento de companhias farmacêu
ticas estrangeiras. Estãs medidas pólíticas re
sultariam no progressivo esmagamento da 
nascente indústria farmacêutica nacional for
çadas a freqüentes associações minoritárias 
com a~ companhias multinacionais. Poste
riormente, a Instrução no 289 da SUMOC, 
baixada no Governo Castello Branco, em 
muito agravou a situação- de marginalização 
e alienação do capital privado nacional do 
setor. Como resultado, nos últimos trinta 
anos, nada menos de 40 laboratórios nacio
nais foram comprados e desmantelados (Fig. 
1). Como resultado, o Brasil é quase total~ 
mente dependente do exterior neste setor vi
tal, dotado de conotações sociais e econô· 
micas ímpares, além de claramente envolvídO 
com a segurança nacional. 

3) Perfil da Indústria Farmacêutica Bra
sileira 

A indústria farmacêutica brasileira, in
cluindo-se aí os laboratórios nacionais e mul
tinacionais, acusou um crescimento de 304%, 
situando-se, na dé_cada de 80, entre O 6° e 
o 89Jugares no mundo, com um faturamento 
que variou entre US$ 1,7 e 1,9 bilhões. Para 
um mercado mundial de cerca de US$ 100 
bilhões, a fatia brasíleira representou algo 
em torri.o de 1,7 a 1,9%, ao passo que a Ar
gentina representa 2,5% daquele total. Te
nha-se em mente que os Estados Unidos, a 
Alemanha e o Japão detêm cerca de 60% 
do mercado mundial de medicamentos. 

Apesar desta aparente opulência, cerca de 
65 milhões de brasileiros simplesmente não 
têm acesso aos medicamentos. Os 85 milhões 
restantes são atendidos ~m farmácias (35 mi
lhões) e através das agências governamentais 
de assistência farmacêutica (50 milhões). Em 
realidade, este quadro de disparidades no 
acesso às ações de saúde situam o consumo 
per capita de mediCamentos em algo em torno 
de US$ 14 dólares, o que nos coloca em 179 
lugar no mundo (vide Fig. 2). O preço médio 
do medicamento brasileiro é de 1 dólar (ren
da per capita- 2.200 dólares); contra 6 dóla-
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res na Alemanha, 7,46 dólares nos Estados 
Unidos. O Japão detêm o mais elevado índice 
de consumo de medicamentos do mundo. 
Apesar do Brasil demonstrar que os medica· 
mentes têm uma participação de 1,7% na 
renda per capita, se considerarmos que um 
elevado percentual da população simples-

mente não participa da.<; ações de saúde, não 
tem acesso aos remédios, (percentual 0%), 

- p-ercebe-se qüe, em realidade,_ este percen
tual deve_ s_er b.em mais elevado pa_ra quem 
tem acesso a tais benefíçios. 

Fig. 2. - Consumo per capita de Medica
mentos - 1977 

Pais Consumo -Renda Per C~i5Tt a % de Renda 

Austr1a ·24,3 

Bélg1ca ·--46 ,2 

Dinamarca •25,2 

Finlândia 42,6 

França 46,0 

Itál1a 28,0 

Reino Unido 16,9 

Alemanha 48,7 

Segundo Rosenfeld não é possível deter~ 
minar, com exatidão, o número de empresas 
que atuam no setor farmacêutico brasileiro, 
devido ao fatQ de que um sem-número delas 
funciona sem autorização do Ministé_rio da 
Saúde, não havendo centralização desta in
formação, apesar do trabalho de informati
zação da Dimed inici:ido em 1981. Estima-se 
que o número total se situe entre .47~ a 600 
empresas. Embora as empresas de cap1tal na
cional sejam aproximadamente 83% do tota_l 
instalado no País, a sua participaÇão no fatu
ramento global é de apena~ 27% (US$ 513 
milhões) contra 1.396.000;00 (73%) (1987) 
das multinacionais. Na Argentina, por outro 
lado, 50% das empresas farmacêuticas são 
nacionais. 

O volume de vendas pai classes terapêu
ticas configura nítidos oligopólios. A concor
rência se dá, em verdade, entre tais s~gmen
tos nos quais os laboratórios decidem as sua.s 
áreas de influência, uma vez que o mercado 
total é, aparentemente pulverizado, onde o 
maior percentual de participação não supera 
os4,5%. Destarte, constata-se, por exemplo: 
que o Laboratório Schering, detentor de 
2,92% do mercado total de medicamentos, 
tem o monopólio na classe terapêutiCa dos 
corticosteróides, com 44,2% de participação. 
A Rache, com 9,5 o/o do mercadq domina a 
classe das vitaminas cOm 34,8% e a Ciba-BiO
galênico, com 3.39% de mercado controla 
com 41,3% as vendas de diuréticos. 

Em verdade, entre os primeiros quarenta 
laboratórios apenas quatro são brasileiros. O 
Aché é o 19 lugar com 4,7% do mercado, 
o 2P lugar é o Sintofarma, -com 1,25_~ do 
mercado e o 39 é o Farmasa, com 1,01% do 
mercado. Se, por outro lado, analisarmos os 
sessenta primeiros, o que representaria 91% 
do faturamento do setoJ, só existem 14 em-

5.564- 0,44% 

7. 39-4 0,62% 

8.295 0,30% 

5.652 0,73% 

.6.304 0,75% 

2.730 1,03% 

3.831 0,44% 

7.328 0,66% 

presas nacionais. As multinacionais faturam 
77,76%, enquanto que os restantes 9% são 
divididos entre mais dez companhias estran
geiras e centeriaS c::J.e nacionais que têm uma 
fatia média de mercado em torno de 0,05%. 

De um universo de cerca de sete mil medi
camentos, os 55 m~ •/endíd()s representam 
25% do faturamento total, ou seja US$ 450 
milhões: Somente ·gois produtos ·nacionãis se 
situam nesta relação: a Fibrase, com cloranfe
nicql, do Aché (219lugar) e o GeloJ (Dorsay) 
em 519lugar. 

O volume das importações de insumos atinM 
gem valores médios em torno de US$ 350 
milhões/ano, o que equivale a Z%-â'as impor
tações brasHeiras. ~exportações atingem ci
fras de US$ 155 milhões/ano. A Cacex con
trolou, até 1990 a aquisição de matérias-pri
mas no exterior' evitando variações superio
res a 10% dos preços de mercado. No entan· 
to, a_s matrizes podem in'ipor preço, desusada
men-te elevados (superfatuiamento) para in
sumos exclusivos a serem adquiridos pelas 
filiais que, por sua vez, vendem produtos sub
faturados, para a matriz. Chama a atenção 
a perenidade da sucessão de prejuízos que 
acomete as multinacionais no" Brasil. Os ba
lanços são eternarrieilte negativos. O Sr. João 
Luiz Pereira Soares, Presidente do Abifarnla 
relata em seu depoimento que, só em 1987, 
ã guisa-de exemplo, a indústria farmacêutica 
term_ip._Ql.l_Q ano com 8% de prejufzo, atn'buí
do a políticas do Conselho Interministerial 
de Preços (CIP).-Explica que as multinacio-
nais só não mudam do Pais por acreditar no 
seu potencial e têm uma fonte externa de 
equilíbrio financeiro. Já as nacionais não re
sistem ã política govername-ntal de achata
mento dos lucios e fecham as portas. 

A dependência deste setor de segurança 
nacional fica evide:nciada pel~ ~ato de que 

apenas 14% (294 fárihacos) de um total de 
2.100 usados na fabricação de medicamentos 
no Faís são, efetivafnente, produzidos inter
namente, sendo que a participação de labora· 
tórios nac1onais não-Supera-22% deste total. 
Ressalte-se, ainda, que destes 14% mais da 
metade é produzida com um nível parcial de 
verticalização, ficando dependente da impor
tação de intermediários estratégicos. o- re
presentante do Abifarma argumenta que a 
importação de insqmos, é prática corrente 
no mundo civiliz<i.do, onde os Estados Uni
dos, a Suíça, a Alemanha e a Suécia impor· 
taro de 10 a 20% das matérias-primas usadas 
na produção de medicamentos. 

No Brasil existem cerca de 35.000 farma
cêutiços e 34.000 far"ril.ácias. Apenas 4% das 
farmácias são de propriedade de farmacêu
ticos~ Exisfe· Uma notória ni.á -distribuição e 
concentração de estabelecimentos farmacêu
ticos. Assim, no Paraná, por exemplo, éxiste 
uma farmácia para ~da 3. 646 habitantes, em 
São Pauto este número é uma _farmácia para 
cada 3_.470 habitantes. Já na Inglaterra,_existe 
uma farmácia para cada 15.000 habitantes. 
Na Escandinávia existe um estabelecimento 
farmacêutico pai'ã-cada 10·20.000 habita,ntes. 
Nos países desenvolvidos, a méf!ia·é de uma 
farmi_ cia para cada 15.000 habitantfS. A este 
grande número de farmácias é-atribJ,.Lído algu
mas conseqüências funestas: a) o estímulo 
da "autoroedicação ", apesar da coibição por 
Lei Federal n" 6.360, de 22·9· 70 e pelo Decre
tO n~ 79:09_4, de 1977; b) a prática de "eniput
roterapia"; c) o desenvolvimento deletério 
d~ propaganda de medicamentos em veículos 
de comunicação de massa; d) a desusada bus· 
ci dõ lucro;- e) a competição desenfreada, 
que deVerá se acentuar no momento devido 
à liberdade de preços; f) a "exploração do tra
balho de farmacêutic_o que pouco participa 
no controle de mercado do varejo de medicaM 
mentes. 

4) O Capítulo das Patentes 
A pesquisa e seus produtos - as desco

bertas de novas tecnologias -, a partir do 
século XIX e, principalmente, após a 29 Guer· 
ra Mundial, demonstram ser os mais eficazes 
elementos na criação de monopólio! tecnoló
gicos, e, por conseguinte, econó_micos. Quem 
acha a fonte regula o seu uso, A criação _e 
a manutenção de monopólios económicos ou 
tecnológicos tão comuns na atualidade da in· 
dústria farmacêutica, é especialmente odiosa 
para países em desenvolvimento. É natural 
que aquele que detém algo valioso - uma 
tecnologia- pretenda defender os seus inte~ 
resses, através de patentes, da instituição de 
monopólios e outros artifícios legais políticos, 
económicos ou mesmo criminosos. Não so
mos, por outro lado, obrigados a adlnitir tais 
teses_como aceitáveis para o interesse nacio
nal. 

Paradoxalmente, o Brasil, apesar de ser 
as~ economia do Mundo Ocidental, é, ainda, 
um exemplo de país em desenvolvimento. 
Não teve acesso ãs tecnologias de ponta de 
modo a tomar o País competitivo e indepen
dente.,Somente tem empreitadQ, c.om prejuí· 
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zo, o seu solo, a sua mão-de-obra barata e 
o seu_ mercado para o enriquecimento das 
multinacionais. Nosso País, pela graça de 
Deus, está excluído do acordo _de proteção 
de patentes, estabelecido pela Convenção de 
Paris, de 1884. Tal conduta foi adotada de 
forma idêntica pela Itália, pelo Japão e pela 
Espanha com os auspiciosos resultados do 
conhecimento geral. Uma vez que estes paí~ 
ses atingiram um nível suficientemente aVan~ 
çado, passaram a defender a sua tecnologia 
através de patentes. No_ momento, países de 
Este Europeu, a América Latina, a China 
e a Índia se constituem em áreas onde as 
leis das patentes não s_ã._o reconhecidas. Mes
mo nos países desenvolvidos, como os Esta
dos Unidos, onde as patentes têm uma valida· 
de de 17 anos, surgiu um novo e exuberante 
mercado de medicamentos "genérico-s", 
composto por fármacos com patente expirada 
e que atinge uma fatia próxima a 30% _do 
gigantesco mercado americano. 

A expansão deste mercado se dá, principal
mente, pela prática de preços mais reduzidos. 
Nos Estados Unidos, por exemplos, o Va
Iium-lOmg é vendido por US$ 10,74, enquan
to que o Diazepan-10mg Genérico o é por 
US$ 5,89. ' _ .. . . · 

Partindo da premissa de que o Brasil pre
cisa primeiro desenvolver-se, não tendo tec
nologia a ser protegida no momento, não re
conhecemos patentes de produtos desde 1945 
e de processos desde 1969 (Decreto-Lei n~ 
1.005/69). A legislaÇão brasileira, através da 
Lei n"' s.nz, de 21·12-71, que estabeleceu 
o Código de Propriedade Industrial, deter· 
mina o regime de não privilegiabilidade de 
produtos químico-farmacêuticos e medica
mentos de quaisquer espé_cies e seus respec
tivos processos de obtenção. Esta lei, de cará
ter profundamente nacionalista, viabiliza o 
desenvolvimento, no País, de tecnologia de 
cópia de métodos de obtenção de fármacos. 
Este fato assume a máxima importância se 
considerarmos que o desenvolvimento de um 
novo fármaco, desde as fases iniciais de sínte
se química até a complementação dos ensaios 
clínicos de Fase 111, indispensáveis para a li
beração para comercialização, não só incorre 
num risco de proporções razoáveis como tam
bém consome, em média, dez anos de pesqui~ 
sas e cerca de cinqüenta a cem milhões de 
dólares de investimentos. Claro se torna, por
tanto, a inviabilidade do_ País ingressar neste 
campo no momento, não só pela carêricia 
de pessoal treinado na área como também_ 
e, principalmente, pela "impoSsibilidade de in
versões tão arriscadas e vultosas, em pesqui
sas de retorno financeiro duvidoso. frente a 
competição dos fármacOs já exiStentes. Esta 
incapacidade se dá não só por razões mera
mente económicas mas~ principalmente pela 
mentalidade empresarial existente que, ainda 
não vislumbrou a importância estratégica das 
inversões em pesquisas como forma de irrefu· 
tável eficácia no domínio de mercados. No 
Brasil, os investimentos no setor de pesquisas 
não superam ·os 0,5% do PIB, enquanto os 
Estados Unidos, a Alemanha e o Japão gas
tam entre 2,5 e 3% de um PIB por si só 

já vultoso. Entre os chamados. Tigres. Asiáti
cos, a Coréia do Sul in.veste cerca de 2,6% 
do seu_ PIB em pesquisas. 

No ca.so do Brasil, torna-se desejável, no 
presente, a aquisição de pacotes tecnológicos 
viáveis, seja rios países do Este Europeu, seja 
na China, na Itália ou Espanha, com vistas 
voltada"S-à produção copiativa de medicamen
.tas_ditos essenciais pela Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME). O 
projeto de cópia tem, em média, um custo 
de US$ 250 mil e um tempo de otimização 
de cerca de dois anos .. Em realidade, estas 
idéias já estavam bem sedimentadas há mais 
de 25 anos· poi" ocasião da_criação do Grupo 
Executivo da Indústria Farmacêutica- GEI~ 
FAR- pelo Decreto no 52.471 de 13-10-63. 
O Projeto GEIFAR (O_rupo Interministerial 
da IndÚstria ·Farmacéutica) mais recentemen
te, envolvcbndo os Ministérios da Saúde, __ da 
Previdência e Assistência Social, Indústria e 
Comércio, Fazenda e Piatú~jamento, além do 
CD I, STJ e Cerne, efetuou um grande esforço 
no sentido de propiciar a produção interna 
e totalmente verticalizada de medicamentos 
constante da Rename, sob o fogo constante 
dos grupos multinacionais. Existe todo inte
resse económico de nos manter estrategica
mente sob a espada de Dâmocles da súbida 
falta de medicamentos essenciais. Em junho 
de 1987, o Governo americano, orquestrado 
pelo Pharmaceutical Manufacturers Associa
tion (PMA) ameaçou _o_ Brasil com sanção 
(Seção 301 do FIA) por não reconhecimento 
de patentes. Esta postura tem, inclusive, bali
zado as conversões de assuntos mais amplos, 

como o pagamento da dívida externa brasi
leira. 

5_) Os Monopólios na Área Farmacêutica 
A criação e a manutenção de monopólios 

económicos ou tecnológicos são, obviamen· 
te, atitudes repulsivas para países em desen
volvimento. Quem tem algo valioso procura, 
naturalmente, defender os seus interesses, o 
que nàb necessariamente corresponde a uma 
mútua satisfação. A França repudiou o Pacto 
de Comércio Livre, em 1871; a Itália, em 
1877; a Argentina em 1878; a Alemanha e 
Canadá, em 1878. 

A primeira lei antitruste surgiu nos Estados 
Unidos, em 1890- o chamado Sherman Act 
-destinado a coibir os abusos do poder eco
nómico. No Brasil, a primeira lei com tal 
conotação surgiu em 1945, no fim da II Guer
ra Mundial, o Decreto-Lei n~ 7.660 celebri
zado como a "LeiMalaia'~,.criando a efêmera 
Comissão de Defesa Económica e dando ao 
Governo poderes para expropriar qualquer 
organizãção, cujos negócios negassem os 
magnos interesses do País. Este decreto-lei 
foi considerado de cunho nazi-fascista sendo 
derrubado pelo governo Outra. 

Em 1975, o Presidente-Gerafã.Ford, dos 
EUA, promulgou o chamado Foreign trade 
Act (FT A), que negava a concessão de status 
de "nação mais fãvorecída" a participantes 
de grupos de países de fornecedores de maté
rias-primas não-industrializadas, como o Bra
sil, tentando desencorajar a formação de car
téis internacionais no setor. Em contrapar
tida, este ato privilegiava os países industria
lizados (export cartéis) (fig. 3.) 

F1Q.·~ Ex6ort Cartéis dos Pa1ses industra11zados 

Pais 

Alemanha 
Japão
Holanda 
Inglaterra 
E.UA 

Nac1ona'ls 

45 
167 

6 
227 
38 

E.qJ_ realidade,. a ob_strução dos cartéis da 
indú~tria farmacêutica niultinaCional-, os seus 
acºrdos secretos, a sua influência espúria nos 
setoré:s de decisão do País, tornam pratica
mente impossfvel o ressurgimento de uma in
dústria nacional no setor, sem a cristalização 
clara e positiVa do incentivo do Estado, tal 
como Preconizado pela Constituição" de 198S 
em seU art. 200. A utilização de métodos es
cuses faz parte da rotina dos seus manuais. 
Os re·sqitadb~_jUst_íficam os meios. ProcessOs 
como o dumping; o over pricing do preço 
de transferência, a manipulação da opinião 
públíca pelos meios de comunicação de mas
sa; a utilização de fundos de combate à con
corrência; o Iobby governamental; a manipu
lação dos balanços, com prejufzos eternos, 

Interna-c 'lona 1 s 

25 

14 
61 

Totais 

70 
167 

•
0 

20 
288 

38 

as matrizes de custos superdimensionadas; a 
busca de concessões especiais às custas do 
erário público; a influência sobre a opinião 
técnica do médico prático, entre outros, são 
métodos extremamente negativos par~ a nos
sa saúde pública e economia. Utilizando-se 
do SI!U fôlego de empresa multinacional, usa 
do seu sistema de vasos comunicantes para 
fazer frente a manobras que gerem prejuízos 
prolongados, tempo suficiente para destruir 
a indústria nativa. A livre concorrência na 
área de alta tecnologia certamente levará ao 
total desaparecimento de um setor industrial 
não sedimentado. A retração do mercado 
mundial que na década de 70 se expandia 
a taxas de 15% ao ano, reduzindo-se para 
níveis de 5% na década de 80, faz prever 
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o início de uma luta muito mais renhida na 
disputa dos mercados, nOs próximos anos. 

6) A Central de Medicamentos (CEME), 
e a Relação Nacional de Medicamentos Es
senciais (RENAME): A Base de uma Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica. 

A necessidade da elaboração de _reJações 
de medicamentos essenciais foi, em verdade, 
uma evolução dialética, coincidente com a 
conscientização dos povos, mormente aque
les do chamado Terceiro MuJ!d_o. Pl,parente
mente, Cuba foi a pioneira ria adoção desta 
medida, atitude esta acelerada pelas necessi· 
dades prementes surgidas das retaliações pós
Revolução. Aquele país consolidou, em 
1%1, as 14 plantas manufatureiras de medica
mentos na chamada "empresa consolidada 
de produtos farmacêuticos·:. Esta empresa 
estatal passou a funcionar com base num 
elenco de medicamentos estratégicos, essen· 
ciais, composta por 611 fórmulas farm.acêu
ticas. Tal relação, em 1975 passaria a ser cons" 
tituída por 689 produtos e 855 formas farma~ 
cêuticas. Assim sendo, a necessidade da,_insti
tucionalização de uma política de- assistência 
farmacêutica racional r~sU:ltou na adoção de 
medidas semelhantes que muitos países em 
desenvolvimento, com resultados auspiciosos 
na racionalização terapêutica, económica e 
administrativa desta política de saúde públi
ca. 

Seguindo a lógica das necessidades, a i)artír 
de uma visão estratégica de segurança nacio
nal, a Cerne foi criada pelo Presidente Gar
rastazu Médici pelo Decreto n~ 68.806 de 
25-6-71 objetivando, inicialmente: " ... a pro
mover e organizar o fornecimento por preços 
acessíveis, de medicamentos de uso humano 
a quantos não puderem, por condições eco
nómicas, adquiri-los aos preços comuns de 
mercado". 

O Plano Diretor da Cerne, no entanto, es
tabele~eq____no seu art. 29 inciso III, alínea b: 
" ... dinamizar o suprimento de medicamen
tos, aos menores de cinco anos de idade, ges
tantes, puerperas e o extrato populacional 
de renda familiar não excedente de valor de 
maior salário mínimo regional", determinan
do, portanto, a gratuidade a mais de 50% 
da população brasileira. Finalmente, o De
creto n9 75.985 (17-7.:'75), alterando os obje
tivos anteriormente propostos~- enuncia em 
seu art. 2°: "A Cerne tem a finalídade de 
promover e organizar o fornecimento, por 
preços acessíveis ou a título gra_tuito, de medi
camentos ... " compatibilizando a legislação à 
realidade das intenções e dos fatos. 

O plano diretor, adicionalmente, detalhou 
de forma correta e eficiente as Importantes 
atribuições da Cerne, como, por exemplo: 
o incentivo ao desenvolvimento e apoio às 
indústrias farmacêuticas genuinamente na
cionais e a orientação da produção interna 
de fármacos essenciais, entre outros aspectos. 

Imediatamente concluiu-se que toda a es
truturação administrativa e operacional da 
Cerne estaria apoiada na elaboração de uma 
relação de medicamentos de alta prioridade. 
Esta medida, a nível de política nacional de 
saúde. se afigurou como ã única solução téc-

nica, administrativa e económica que possibi
litaria, na prática, a exte-n-são-_ da assistência 
farmacêutica a toda população do País. Sen
do assim, a primeira referên-cia a tal relação 
é encontrada no Decreto n~_ 69.4_5~ (19-11-71) 
(que altera o Decreto n9 68.806 ~e 25»6-71) 
com a designação de "relação de medicamen
tos- essenciais'". Tal relação contínha 88 for
mas terapêuticas, em momento publicado em 
aBril de 1972. Onze laborató{ios participaram 
da elabOração destes medicamt;;ntós. Estare
lação foi posteriormente submetida a revi
sões, em 1974, surgindo em 1975 (Portaria 
n~233 de 8-7-75} a Relação de Medicamentos 
Básicos--'- RMB, colltendo 120 formas far
macêuticas, distribuídas a 14 classes terapêu
ticas us~ndo nomes genéricos. Posteriormen
te, foi expandida para 472 formas terapêu
ticas em três níveis de prioridade de distri
buição (Portaria Interministerial n9 4, 
30-12-82). Após a última revisão esta relação 
foi redUZida para 371 formas farmacêuticas. 

A Rename foi entendida, sem dúvida, co
mO o fulcro d8. viabilização da assistência far
m-B.Cêutica nO Brasil com base em três aspec
tos principaio;;: 
-1) Aspectos técnicos: 

1.1) compatibilização de oferta de medica
mentos com a nosoJOgia procedente no terri-
tório nacional; -

1.2) escolha dos medicamentos com a me
lhor rãzão tlscolbenefído; 

1.3)_ escolha dos medicamentos dotados de 
alta estabilidade nas ;adversas condições cli
máticas do País; 

1.4) escolha de rriedicanlentos que apre
sentem maior facilidade de administração; 

1.5) escolha de medicament_os cl~ssicos, 
bem estudados e conhecidos; 

1.6) Apoio- a drogas~ órfãS cujã produção 
_não é rentáVel: 

2) Aspectos Económicos: 
2.1) escolha de fármacos cujo custo de tra

tamento padrão seja baixo; 
2.2) mellwres preços através de grandes 

co-mpras-centralizadas; -
2.3) constrUção de matrizes de custos para 

controle do preço dos produtos; 
2.4) facultar o controle de preços através 

de ampla participação no mercado nacional~ 
2.5) propiciar a redução de preços pela uti

lização de metodologia de embalagens simpli
ficadas, sem propaganda e sem bulas. Para 
se ter idéia da c_orr_e_ção desta atitude, os pre
ços ceme·sa.o, em média, três vezes menores 
por coril.príinido, e por injetável, e CI-ncO ve
zes menores por pomada. O diazepan do mer
cado custa-15.22% mais que o equivalente 
Cerne! 

3) Aspedos Administrativos: 
3.1) liberação do receitu_árío médico de 

marcas de fantasia, usando-se--as Denomina
ções Comuns Brasileiras (DCB) ou genéri
cas· 

3.2) orienfaÇãO da política industrial na
cional no sentido de produção de medica
mentos destinados especificamente à noso~ 
logia brasileira; 

3.3) facilitar as atividades de vigilância far
macêutica; 

3.4) facilitar a execução de planejamento, 
consumo, distribuição, e armazenamento de 
medicamentos; -

3.5) facilitar as atividades de controle de 
qualidade; 

3.6) faciliiãr a consecUÇão de tecnologiã 
no estrangeiro; 

3.7) uniformização de lingUagem entre os 
países do Terceiro Mundo; 

3.8) orientar a formação de recursos hu
manos; 

3-. 9) apoiar medidas administrativas de
proteção à indústria nacional. 

A atitude pioneira de Cuba, do Chile e 
d613-rasÍI foi adotada e -generalizada pela 
OMS em sua 28• Assembléia Mundial de Saú
de, em 1975, quando foi provocando ·o estudo 
que resultou no Informe Técnico n~ 615 
(1977) do Comitê de Peritos daquele órg~Q. 
surgindo aí a Relação de Medicamentos Es
senciais, constando de 208 inedicamentos dis
tribuídos em 25 ciasses terapêl!ticas. 

Os propósitos primitivos definidos no seu 
Plano Diretor da Cerne (Decreto n? 75.985 
de 17-8-75) foram re~firmados no I PND da 
nova República e nas~ Conferência Nacional 
de Saúde. No entanto, uma verdadeira bata
lha travada entre interesses internacionais e 
posturas nacionalistas-, CUlminou n:o distan
ciamento da Cerne sua maior clientela - a 
larga maioria de segurados do Inamps, trans
ferindo-a para o Ministério _da ~aúde, atra,vés 
do Decreto n~ 91.439 de 16-7-85. Este ato 
d_o Governo Sarney, se bem que defellsável 
do ponto de vista administrativo, em muito 
enfraqueceu aquela agência de produ.ção de 
medicamentos, como parte de uma série de 
atitudes que desfiguraram as suas caracterís
ticas e atribu1ções·primordiais, como a trans
ferência, em 1975, da Presidência da Repú
blica para o MPAS, esfacelando-se o órgão 
em departamentos estanques: o Orçamento 
era gerido pela Secretaria de Planejamento, 
e o acervo tecnológico e científico era alocado 
ao CDI e STI do Ministério da Indústria e 
Comércio. Posteriormente, através da Me
dida Provisória nP 151, de 15 de março de 
1990 e com a Lei no 8.029 (12-4-90), o Go
verno Collor tentava resgatar a antiga agili
dade da Cerne realizando um sonho acalen
tado por muitos anos, pelos técnicos da área, 
autorizando o Poder Executivo a transfor
mação daquele órgão em empresa pública. 

Apesar da Cerne ter recebido no Governo 
Samey vultosos recursos do Tesouro, decres
ceu a participação de seus clientes crucial
mente estratégicos: o- Inamps e as Secretarias 
de Saúde, o que levou o órgão ao seu atuai 
esvasiamento. Como_ corolário, a rede oficial 
de laboratórios produtores do sitema Cerne, 
reunidos a duras penas desde 1971 passaram 
a receber pedidos, cada vez menores do ór
gão, de um basal de fornecimento de 60% 
para menos de 30%, em 1987. Assim, e~· 
menos de um ano dissolveu-se uma rede mon
tada no ideal comum de uma assistência far
macêutica pública eficiente. P6steriorniente, 
foi tentada uma reaproximação- do Inamps 
e das Secretarias de Saúde sem maiores suces
sos. Em 1988 foi contratada uma produção 
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de medicamentos no valor de CzS 31,5 bi
lhões, dos quais Cz$ 29 bilhões foram aloca
dos aos laboratórios nacionais e desses cerca 
de 48% foram destinados à rede oficial, numa 
tentativa _de reaproximação e reorganização 
do sistema de produção Cerne. 

O controle de qualidade de medicamento 
Cerne é outro aspecto que merece ressalvas, 
pois que sobre _este tópico recaem as críticas 
dos competidores multinacionais. O órgão 
em realidade, tem a maior preo_cupação com 
o fator qualidade, haja vista a vulnerabilidade 
de uma agência governamental em relação 
à opinião pública, que não atribui maióTValor 
a medicamentos gratuitos. Utilizando-se de 
laboratórios regionais de referência, em 1980 
a taxa de reprovação em controle de quali
dade era de 10% contra apenas 2,6% em 
1988. 

No campo da pesquisa a Cerne iniciou·, eln 
1983, dois programas de grande importância: 
o Programa de Nacionalização de Fármacos 
e o Programa de Estudos de Plantas Medici
nais. O primeiro, crucial para a segurança 
nacional, visava, a partir de um elenco de 
150 fármacos essenciais, otimizar a pfodução 
em escala laboratorial a partir de tecnologia 
adquirida no Este Europeu e/ou China,- Con
tando com o apoio do Finep e BNDES e 
envolvendo a atividade privada preferencial
mente nacional. A Codetec de Campinas foi 
a planta piloto primordial neste processo. 
Participaram, no entanto, dezesseis outros la
boratórios como: Victochem Química e Me
tais SI A; Instituto Químico de Campinas S/ A; 
Cristália; Billi Farmacêutica; Microbiológi
co; Sintogram; Libbs; Planalqufmica; Indús
tria Química de Taubaté; Instituto de Veteri
nária Aplicada; Laboratório de Tecnologia 
Farmacêutica; CAZI Química Farmacêutica; 
União Qufmka Farmacêutica; Formn Quí
mica; Sanus F"armacêutica; Biofill-ProdutoS 
Tecnológicos, entre outros. Atê o presente 
mQmento 19 fármacos foram ·estudados e sua 
produção otimízada através dos recursos do 
programa: 1-dopa, nicarbazina, monossulfi
ram, azatioprina, bomoprida, dioctil-sulfo
succinato de sódio, droperidol, flufenazina, 
guanabenz, haloperidol, mercaptopurina, 
metoclopramida, metronidazol, propiltioura
cil, sulfato de cobalto, sulfato de manganês, 
talidomida e trifluperidol. 

Apesar de auspiciosos os resultados, a se
qüência do programa esbarra com alguns pro
blemas primários: 1) parte da relação de me
dicamentos otimizados não fazem parte da 
Rename, não podendo ser adquirido pela Ce
me; 2) a Cerne não conta iinda com meca
nismos de proteção e reserva de mercado pa
ra os laboratórios nacionais que se aventu
raram a produzir fármacos através do seu pró
prio programa. 

Já o Programa de Estudos de Plantas Medi
cinais, a Priori ritaís simples e objetivo, já 
que partindo de elenco terapêutico escolhido 
por sua excelência relatada no folclore, visa, 
antes de tudo, ao renascimento de uma medi
cina alternativa complementar ao insuficiente 
sistema de saúde brasileiro_ Como corolário 
desta meta, o programa visa ao desenvolvi-

menta de centros de pesquisa na área farma
cológica e de farmacologia clínica, esta última 
praticamente inexistente no País. Operacio
nalmente foi prOposto que as plantas apro
vadas seriam propagadas à população para 
induzir o renascer de sua utilização. Até 1988 
tinham sido constatados eficácia e segurança 
nas seguintes plantas: alho, hortelã, espinhei
ra-Santa, quebra-pedra, guaco, mentrasto, e 
maracuJá. 

O I Encontro Nacional de Assistência Far
macêutica e Política de Medicamentos, reali
zado em Brasília em setembro de 1988, entre 
oUtios asp-ectos, preconizou, em seu Rela
tório Final, que a Cerne deveria: 
1- estimular a produção de medicamen

tos Rename por laboratórios ligados às Secre
tarias de Saúde; 

2-.~ apoiar as- indústrias químico-farma
cêuticas estatais e de capital nacional na ob
tenção de processos de sfntese, viabilizando 
a substituição de similares importados; 

3 -garantir '[ecursoS Orçamêntários para 
assegurar a pennaoente distribuição gratuita 
de medicamentos pela rede de serviços; 

4 - fortalecer e expandir as unidades de 
controle de qualidade; 

5 - norm.atizar e padronizar os procedi
mento~ de aqui~ição de medicamentos pelo 
SUS, sob a coordenação da Cerne, à qual 
caberia homologar todos os processos licita
tórios. 

Conclui-se que a Cerne é a estrutura pri
mordial de planejamento e implementação 
de uma efetiva política nacional de medica
mentos, especialmente a nível estatal e de 
substituiÇão de fármacos importados conside
rados de alta prioridade. Apesar dos seus ob
jetivos magnificamente colocados no seu Pla
no Diretor, tornou-se presa de manobras po
líticas e administrativas destinadas a esvaziar 
o seu papel de centralização de toda a política 
desta área. Assim sendo, os interesses escu
sas estão, por enquanto, vencendo. A Cerne, 
a despeito de toda a sua importância social, 
de sua _vultosa participação no mercado far
macêutico do País de cerca de 7% em fatora
menta e 20% em volume de medicamentos, 
tornou-se um mero financiador que provê 
uma expansão de mercado para os labora
tórios farmacêuticos. Mercado este que nun
ca seria alca,nçado_não fosse o papel da Cerne. 
O temor ínícial transformou-se no apoio en
tusiasmado, condicionado-a que a Cerne mlo 
incorra em atitudes atentatórias aos interes
ses mercantilistas deste setor industriaL A 
despeito dq surgimento_ destes efeitos perver
sos, nãQ exisJirámaio.reS prejuízos para o Sis
tema se a Cerne puder desempenhar eficaz~ 
mente o seu papel de gerente de um programa 
nacional de assistência farmacêutica estatal 
e prover o devido suporte ao setor de produ
ção verticalizado de insumos farmacêuticos 
através da garantia de mercado até cjué este 
setor esteja em nível de competitividade in
dispensável à própria sobrevivência. 

7) O Marketing Farmacêutico e o Recei
tuário Médico 

A prescrição médica nasce da interação de 
pelo menos três fatores: 1) o paciente, que 

é o elemento gerador do 3.to, em sua necessi
dade real de cura ou alívio; 2) o- médico, 
que em sua atitude profissional de_curar, em 
cotejo com o seu acervo de conhecimentos, 
com a sua inteligência, com a sua cultura ge
ral, com a influência do ambiente de traba
lho, com o nível de atualização, e com o grau 
de assédio dos divulgadores científicos das 
novidades farmacêuticas, procura a melhor 
opção terapêutica para o seu paciente; e 3) 
o pólo de produção farmacêutica que, em 
função da existência das necessidades do pa
ciente, devido à existência de doenças, vis~ 
Iumbra o pott:!nciaTde lucro através do forne
cimento de medicamentos, preferencialmen
te eficazt:!S, seguros e exclusivos, onde a rela
ção preço de vendas versus custo de produ
ção, como já foi dito, é inexistente-: O mãrke
ting aí estabelece que a nível de necessidade 
de cura ou alívio, a exclusividade de medica
mento, e a introdução de marc_a~ de fantasia 
na mente do profissional de saúde são os fato
res básicos para a defesa do seu mercado. 

O marketing farmacêutico divide a prppa
ganda em produtos "éticos" e os de _venda 
livre. A Finep nos informa que a indústria 
farmacêutica aloca cerca de 1/3 do seu fatura
mento na promoção de medicamentos. O 
convencimento do médico é fator essencial 
e o martelar continuado em sua mente tor
na-o cativo da marca. O betabloqueador ad
venérgico Atenol é um sucesso de vendas, 
devido a um excelente trabalho de markcting, 
ao passo que outro congénere tão eficiente, 
o Sectral, está prestes a ser retirado do merca
do. Dupuy e Karsenti referem que 26% do 
volume global dos negócios da indústria far· 
macêutica são investidos em publicidade e 
apenas 11% para pesquisa nas indústrias fran
cesas. Por outro lado, segundo a Abifarma 
as despesas com promoção variam entre 14% 
a 32,5% sendo assim distribuídas: Represen
tantes~ 43%; Mala direta -19%; Publici
dade médica -13%; Amostras grátis- 9%; 
outras atividades- 16%. 

Como existe uma desaceleração da expan
são de mercado, é de se prever uma verda
dt:!ira batalha de marketing na conquista e 
manutenção de mercados, assim como um 
robustecimento na atividade de desativaçáo 
de concorrentes. 

O médico, portanto, é o fulcro da ação 
do market!ng "ético" das campanhas farma
cêuticas. E ele que, em verdade, "compra" 
o medicamento uma vez que prescreve o fár
maco através do nome de fantasia que lht:! 
é mais simpático on da companhia tt:!cnica
mente mais eqUipada, O nome de fantasia 
não permite troca de companhia como no 
caso dos medicamentos genéricos. _ 

Finalmente fica claro que os laboratórios 
atualmente tentam uma abordagem mais sutil 
dos médicos. Como disse o Senador Estt:!n 
Kefauver, dos Estados Unidos, "quem com
pra não prescreve, quem prescreve não com
pra", com relação à necessidade de manter 
os. médicos _omissos _quanto aos preços dos 
medicamentos. As amos~ras g~?ti~_, que são 
pagas pelo consumidor, compreendem de 
2,06 a 5,73% (média~ 3,29%) do fatura-
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mento geral das empresas; se. bem que o re
presentante da Abifarma tenha colocado este 
valor em torno de 2%. A.lega~se que as amos
tras grátis teriam um papel. social, poís os 
médicos poderiam cedê-las aos pacientes que 
não pudeSsem comprar oS nledicamentos. Es
te efeito é, exclusivamente residual. O obje
tivo principal é o convencimento do médico 
e o reforçó da marca 'na sua memôria técnica. 

A propaganda oStensiva através da' açãp 
inten:;a de representantes tem, em função de 
suce!l6ivas denúncias, sidó_sub?tituída parcial·. 
mente pela divulgação de conheciment,o ~en
tífico ou pseudocientffi,co, a_través çle_ pubti-· 
cação de ensaios clínicos em revistas médicas 
e fitas de vídeo, c4#ramente direcionadas, 
com pacientes selecionados e técnicas ten
denciosas. ~ 

Quanto aos medicamentos não sujeitos à 
prescrição médica pela te) h" 6.360, de 
22-9-76 e regulamtm~ado ptlo Decreto no 
79.094/77, muitos deles tomados populares 
pelo estímulo à automedicação, via propa
ganda, utilizando potentes meios de Comuiii
cação de massa. Estas aberrações persistem 
apesar do disposto pelo art. 220, § 4o da Cons
tituição de 1988 que disPõe· sobre restrições 
sobre a propaganda de medicamentos. A uti
lização de. esportistas e ait.istas de renome 
na propaganda· de medicâ,mentos, tem sido 
muito freqüente nas últimas décadas. Medi
camentos como Gelol, Doril, Epatovis B-12., 
Vitassay, Tylenol, Tiratosse, entre outros 
tantos, exempliftcam a amplitude do filão ~x.' 
piorado principalmente pelas companhias na
cionaiS. Esta clara indução de automedicação 
não leva em conta o surgimento de doenças 
iatrogênicas que comprômetem a já comba
lida saúde do brasileiro. Melmon, da Stan
ford University condoi que 18 a 30% dos 
pacientes hospitalizados apresentam tesões 
adversas. Em verdade, de 0,25 a 21% dos 
casos de morte hospitatar podem estar asso
ciados à iatrogenia. O prof. ~e<ichant revela 
·que de 200 casos de hemorragia digestiva tra
tados em seu serviço, cerca d~SO foram pro
duzidas por drogas. Caranasos et ai. em 1976 
ohs~rvaram 17,9% de reações a drogas em 
7.423 internamentos. Gardeller e· Culff, em 
1970 registraram taxas semeihaÓtes (17,5%) 
em 8.562 pacientes. O Departamen( of 
Health, Education and Wellfare dos Estados 
Unidos estimam um custo deUS$ 3.000 mi
lhões/áno no tratamento de pacientes que so
freram reações adversas a med~camentos. 

Apesal' da falta de serviços de fa~macovigi
lância no país, seja a nível universitário, go
vernamental ou institucional, empiricameme 
a classe médica 'está ao par da enorme ocor· 
rência' ,de iatrogênias, prihcipalmente. indu,
zidas pela automedicação. Um dos mais, gra
ves efeitos refere-se ao mal uso de antibió
ticos por décadas seguidàs, culminando com 
o surgimento de um elevado percentual de 
resistência bacteriana á um O:úfileto razoável 
dos antibióticOs dispOníveis. Tal fato resultou 
num estudo recente do I_;>imed propondo que 
alguns antibi6ticos fos~em considerados de 
uso hospitalar exclusivo. 

8)'y\ ''empurroterapia" 
A "empurroterapia" é uma das mais graves 

aberrações nos bastidores do mundo farma
cêlltiço braSileiro. Incide, basicã.Inente, Sobi'e -
mediCamentOs produzidos por uma "irifinida
de de pequenos laboratórios nacionais, que 
·nuina atituc!e de real mendicância tecnológica 

. e marginalidade de principias éticos, se lan
çâm à COmpetiçãO do mercado através do ali
ciamento. do próprio balconista de farmácia 
e, priiiCtpalmente, do dono dq estabeleci
mento-. Apesar da prática reprovável·e disse
\'Õ,inadã, estimulante da automedicação alra
véS- ae: atitud~~ típicas de cUFandeirismo, a 
maioria' dos 'pequenos laboratóri"cis n-ãcionais, 
chama!fos d.e "fundo-de-quirital'', conse
guem uma fatia do mercado vendendo às far
mácias de forma vãntajosa. O mecanismo da 
"em'puri'Oterapia'' se fundamenta no princí
pio da compra: compre um e receba um e 
meio, dois ou mesmo três unidades pelo mes
mo pfeçd. Antes da recente liberaçãO de pre
ços de_ medicamentos, a margem de lucro das 
farm<\tüis, por prõdutos fabelados pelo CIP, 
era 1d,e 35%. LÕgo se um laboratório para 
cada wpidade pciga entregasse duas unidades, 
a farmácia lucraria 35% da primeira unidade 
e 135% _d_a_segunda. Logo, é preferencial a 
venda destes produtos, por mais lucrativos. 
Como corolário, é voz Corrente, esporadi
camente confirmada, no meio farmacêütico 
e médico,. que tais laboratórios diluem os 
princípids ati vos de forma a não terem prejuí
zo. Mesmo sem contar com estatísticas con
fiáveis; podemos diZer que, em farnlácíasde 
interior e -da periferia de grandes cidades, 
a.ue~purroterapia" deve superar 50% do fa
.turamentd das' farmácias, o que constitui um 
gravlssimo pi'oblema de saúde pública, além 
de, obviamente, se constituir em atitude eti
camente indefensável. 

9) O Ensino Médico de Farmacologia Clí· 
oiça e Terapêutica 

A complexidade e constante expansâ.çl do ar
mamentári'o terapêutico atual rCSJ.!.ltou no surgi
ment'~?; nos países desenvolvidos, da 
Farmaaólogia Clínica, considerada a forma 
avançada da antiga Matéria Médica ou Tera
pêutk~. A Farmacologia Clínica é, segundo 
o Relatório Técnico no 446 da Organização 
Mundial de Saúde, definida como a ciência 
que- "tem por objetivo o estudo científico de 
medicamentos no homem". Apesar da P Di
visão=de Farmacologia Clínica t~r sido funda
da por Louis Lasagna, em 1954, no ~ohns 
J:!opkins Hospital, EUA, na década de 60 
o Brasil, seguindo caminho in:verso, suprimiu 
a cadeira_~ Terapêutica, deixando o ensino 
da arte ,de curar - i razãO" primordial da 
existência da Medicina -=-naS rftãOs dos pro
pagandistas de medicamen.tos. Os novos con
ceítos,·asnovas,técnicas, as no"va.s drogas pas
saram a Ser tratadas tangencialmente nos cur
sos, Comõ atividades não-nobres, secundá
rias. Depois---de-um hiato de mais de vinte 
anos de turmas de médicos precariamente 
formadas 'em Terapêutica, em 1981, foi leva
Qo -a cabo em Biasília, o I Seminário sobre 
Farmacologia Clínica que contou com a, parti~-

cipação dos segmentos envolvidos na área, 
saindo dali um documento que traçou o perfil 
de conduta na adoção da nova di~ciplina mé
dica. Lentamente, várias faculdades de Ciên
cias da Saúde têm adotado a Farmacologia 
Clínica em seus currículos como forma de 
aperfeiçoar o novo médico não só quanto à 
conscientização das abordagens de atitudes 
terapêuticas racionais, comO também quanto 
à compatibilização de atitudes de tratamento 
e profilaxia tecnicamente aceitáveis com a 
realidade nacional. Devemos dizer 1 nO entan
to, que o avanço é, ainda, muito reduzido 
e medidas são necessárias para acelerar a se
dimentação deste aspecto de ensino médico 
que tem reflexos claros sobre as ações de 
saúde. 

10) A Vigilância Sanitária no Brasil 

O Decreto no 20.29_7, de 14 de janeiro de 
1946, foi o diploma legal que regeu a iildústria 
farmacêutica brasileira por n'l.ais de trinta 
anos. Seguindo as necessidades impostas pe
los avanços tecnológicos e pela própria ex
pansão do parque industrial nacional. O Mi· 
nistério da Saúde .renovou-se na attiallegisla
ção sanitária apoiada na Lei n9 6.360176 e 
pelo Decreto n~ 79.094177 q~e, em.rea.Hdade, 
não só aperfeiçoou mas, também, consolidou 
a legislação já existente. Assim sendo, a anti
ga Secretaria Nacional de -Saúde tornou-se 
na atual Secretaria Nacional de Vigilância Sa
nitária (SNVS) que passou a abranger, entre 
outras, a Divisão Nacional de Vigilância Sani~ 
tária, de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Produtos Dietéticas (DI
MED). Assim, as funções ant~riormente atri
buídas ao Servíço Nacional de Fiscalização 
de Medicina e Farmácia (SNFMF) passaram 
a ser executadas pela Dimed, com o assesso· 
ramento de onze técnicos componentes da 
chamada Câmara Técnica de Medicamentos. __ 

A partir de 1980, durante a gestão do• prof. 
Antônio Carlos Zanini, iniciaram-se os traba
lhos de informatização dos milhares de pro
cessos arquivados na Dimed e, após três anos 
de trabalho, fo~ constatado que noBrasil.exis
tiam_cerca de 44.000 apresentações farmacêu
ticas, reduzidas em 1985 para 38.000, corres
pondentes a 15.000 'produtos, dos quàis cerca 
de 6.000 estavam sendo efetívamente comer
cializados. Comparativamente, os· Estidos 
Unidos têm 265.000 produtos registrados, a 
Alemanha Federal 120.000, a Grã-Bretanha 
26.000, a Espanha 14.750, a Itália 13.700, 
a Bélgica 7.900, a França 7.800. Já os países 
nórdicos, em especial a Noruega, com a sua 
"Cláusula de Necessidade" e "Regra dos Cin
co Anos'' reduziu em muito os registro~ e 
a importação de fármacos desnecessários. Es
ta conduta foi adotada n_ó- Brasil no período 
de 1988/1985, quando apenas 48 novos produ
tos foram registrados (9 ,6 por ano) contra 
centenas/ano nas gestões passadas. 

Como resultado da informatização da Di
med publicou~se (} Catálogo Brasileiro de 
Produtos Farmacêuticos Registrados na Di
med (14-2-8_5). Neste período também foi 
produzida a DCB (Denominações ComunS
Brasileiras) (DOU 12-9-83 e 31-12-84); a CiaS: 
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sificação Terapêutico-Clfnico-Farriiacológica 
harmonizada com a Cerne com vista a uma 
integração na área estatal de políticas de as
sistência farmacêutica no País (DOU 
30-1-81); o Cadastro Ue Empresas e Farmá
cias Magistrais (DOU 4-8-&1). Foi também 
iniciada a organização e o iníCio dos trabalhos 
de revisão da 4• Edição da Farmacopéia Bra
sileira, tendo sido publica_do o primeiro volu
me. Houve aí, também, a preocupação na 
condução de ensaios dínicos com a obrigato
riedade do ''Tenno de Conhecimento de Ris
co" para a proteção de pacientes_cnvolvidos 
em ensaios clínicos (DOU 15-9-81) assim co
mo a "Informação Preliminar de Ensaio Clí
nico" (DOU 15-4-82). Entre outras medidas 
de interesse ocorridas na primeira metade da 
década de oitenta_ podemos, ainda, citar a 
uniformização de nomenclatura com a 
"Aprovação Preliminar de Nomendatura e 
Classificação- APNC" e "Aprovação Preli
minar de Produto Natural - APPN" (DOU 
15-9-81 e 14-12-81); o Roteiro de Inspeção 
de Empresa e o Manual de Boas Práticas 
de Fabricação (DOU 16-10-81); o Sistema de 
Controle e Andamento de Processos-
SCAP, Visando à ordenação, ã desburocra
tização e ao controle de processos (DOU 
26-4-83): nova legislação de ent9rpecentes e 
psicotrópicos DOU de 4-4-84; 8~6-84 e 
10-10~84). Além do Controle de Dispensação 
no Brasil de Medicamentos Psicoativos (DOU 
13-3-85}. Adicionalmente, esta fase realmen
te profícua da Dímed produziu o documento 
"Controle de Produção de Insumos Farma
céuticos no Brasil " - Port3.ria Interminis
terial n~ 4/MS/MIC, de 3-10-84. Além di_sto 
foi feita a revisão de medicamentos e prevista 
a desativação imediata ou media ta da produ
çáo. 1) Associação deletéria ou desnecessária 
de antibióticos (DOU 11-3-82); 2) retirada dos 
antidistónicos do mercado em 1988 (DOU 
22-10-84). O prazo foi dado pelo fato de_ que 
os antidistónicos eram os carros-chefes pro
duzidos exclusivamente por laboratórios na
cionais. Neste perfodo foi elaborado também 
o estudo "bula padrão" (DOU 31-12-84). 

· A partir de 1985 a Dimed é asswnida por 
um grupo de sanitaristas, sendo nove médicos, 
quatro farmacêuticos, dois dentistas e 
um químico, encabeçados pelã Dr' Suely Ro
senfeld. Apesar dos relatórios da gestão ante
rior demonstrar que fora realizado um traba
lho abrangente, a nova administração refere 
que várias irregUlaridades Jõranl encontra
das. Procuraram, pois, sanear a estrutura 
através de: a) criação de massa crítica de pro
fissionais de nível médio e superior devida
mente treinados; b) integrar outros órgãos 
de saúde, no sentido de diagnosticar as neces
sidades de produtos medicamentosos; c) reti
rar do comércio medicamentos danosos~ d) 
promover troca de informações com órgão 
de proteção ao consumidor e profissionais 
de saúde; e) fornecimentos de subsídios técni
cos para o desenvolvimento de pesquisas. Ini
ciou-se a chamada Fiscalização de Rotina mo
tivada por denúncias de consumidores resul
tando no seguinte quadro: 23.1% -das infra
ções ocorrérãrti por alteração/adulteração e 

25% por comercialização sem autorização. 
Procedeu-se, __ também, neste período, à Revi
são Sistemática de Registras resultando em 
algumas atitudes como: retirada da procaína 
ora!~ do norcanfano, dos implantes de levo
norgestrel, da aminofenazona, dos antidls
tônicos (Pçlttaria dimed n~' 28, DOU 
18-11~86). Posteriormente foi constituído um 
conselho consultivo (conateo), qu_e passou a 
orientar e a acOnselhar a direção da dime_d 
em assuntos polêmicos. Na atual ~estão, do 
Dr. Paulo Miele, procedeu-se profunda mo
dific_ação nos aspectos administrativos da 
SNVS desaparecendo a dimed e.s.urgindo um 
departamento _m_ais abrangente. Todas as ou
tras áreas como dimed, dinal e dicop reuni
ram-se sob a égide da Divisão de Produtos, 
ainda em fase de implantação. Depreende
mos, no entarito, com a perspecttva de em
perramento e íneficácia operacional do órgão 
dada a extrema carência de pessoal tecnica
mente treinado.. O .que o_FDArealiza com 
7.000 funcionários, a Divisão de Produtos 
tenta realizar com pouco mal~ de dUas dúzias 
de abnegados. Além disto, é importante 
apontar que a atividade "policial'' ou de fisca
lização deste órg_ªo d9 Ministério da Saúde 
é, em realidade, exercida por fiscais das Se
cretarias de Saúde dos Estados, infelizmente, 
por seus baixos salários, treinamento insufi
cientemente, contingente ridiculamente re
duzido, vulnerabilidade às press6es políticas 
locais, entre outros aspectos,_ coloqr.m es.tes 
proftssionais numa incômoda situação de in
suficiência para o efeti\_'O exercício funcional. 

c~~clusões e ~ecomendações . 

A comparação do atual estágio de desenvol
viinCmto tecnológico, das condições de mercado 
e de nível de desnacionalização da in
dústria farmac_ê_utica com o relatório da CPI 
de 19791eva-me a concluir, se não pela dete
rioração, pela estagnação franca do setor. 
Apesar de várias tentativas positivas, as mais 
louváveis, as oposições foram intransponí
veis, imbatíveis. Concluo, sucinto, pela ina
diável necessidade de uma tomada nacion;:tl 
de atitudes pollticas incisiVas e cristalinas. 
Não devemos vacilar. esmorecer agora. O 
quadro é grave mas não é inarredável, intra-
tável. -

A análise do~ pontos Cardeais da potitica nacio
nal de assistência farmacêutica nos conduziu à 
elaboração de recomendaçõ~_s setoriais 
que reputamos da máxima impertânciã e que 
são o fruto de informações dos depoentes 
desta CP!, da opinião de abalizados técnicos 
na área, do relatório final do I Encontro Na
cional de Assistência Farmacêutica e de Polí
tica de Medicam_entos, (realizado pela Cerne
de 30-8 a 1~-9-88), de informações setoriais 
e de nossa própri'a análise situacional. 

A) A Pesquisa e Produção Interna de Fár
macos: a viabilidade industrial 

A.l) Promover a integrã.ção das univer
sidades e institutos de desenvolvimento tec
nológico e as empresas no eSforço de produ
ção de fárma_cos; 

A.2fFomentar a capacita-Ção de recursos 
humanos em tod?s os segmentos do setor 

através de prioridades a nível de órgãos de 
apoio à pesquisa como o CNPq, Capes, Fa
pesp, Fenep, etc. 

A.3) Estabelecer o monopólio estatal por 
cinco anos para o controle de importação de 
matérias-primas químico-farmacêuticas; 

A.4) Apo1ar projetas de pesquisa de maté
rias-primas e intermediárias relacionadas a 
fármacos constantes bahlcamente na Rename 
quando executados por instituições nacio
nais; 

A.S) Garantir a indispensável reserva de 
mercado via Cerne para apoiar o florescimen
to de uma incipiente produção nacional de 
fármacos livres de competição durante a sua 
~ase de sedime~taçã;o industrial; 

A.6) Considerar a auto-suficiência nacio
nal na produção de fármacos da Rename co
mo assunto estratégico, de segurança e sobe
rania nacionais, indispensáveis na opúacio
nalizaç-ão do Sistema Único de Saúde; 

A. 7) Dar prioridade aos processos copia-
tivos de fármacos clássicos e bem estudados, 
constantes da Rename; 

A.S) Apoiar a modernização dos lqbora
tórios oficiais da Cerne; 

A.9) Estimular o empresário nacional de 
indústrias correlatas a investir_ no desenvol
vimento e otimização de te_cnologias, através 
de mecanismos efetivos de incentivo, de for
mação dejoint ventures com presença majori
tária de capital nacional; _ 

AlO) Privilegiamento, nas compras gover
namentais, de produtos produzidos por in
dústrias nacionais, mormente aquelas que fo
ram geradas após o financiamento governa
mental de pesquisas de cópia e otimização 
de processos industriais; 

A.11) Centralização da Ceme como órgão 
de detecção e compra de tecnologia de produ
ção de fármacos no exterior, para futuro re
passe para empresas interessadas, dentro do 
Programa de Pesquisa de Fármacos daquele 
órgão; 

A.12) Reforçar o papel da Cerne como ór- _ 
gão diretor e executor da política nacional 
de assistência farmacêutica a nível governa
mental estabelecendo a obrigatoriedade de 
órgãos estatais, federais, estaduais e muni
cipais de atendimento à saúde a se relacio· 
narem com aquele órgão em suas aquisições 
de medicamentos. 

B) Patentes e a Sedimentação Industrial 
Nacional 

B.l) Manter o não-reconhecimento de pa
tentes de produtos e processos na área da 
indústria químico-farmacéutica até que seja 
alcançada a necessária solidez tecnológica do 
pªrque industrial nacional com vistas à pro
dução da Rename, como critério mínimo. 

C) Ensíno de Farmacologia Clínica nas Fa· 
culdades de Ciências da Saúde · 

C.l) -Estímulo à inclusão de Farmaco
logia Clínica no currículo mínimo de facul
dades de Medicina; 

C.2) Estímulo à extensão de curso de Far
macologia Básica por, no mínimo, doiS se
mestres no ciclo básico de faculdades de Me
dicina; 



52 Sábado 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo TI) Janeiro de 1991 

C.3) Estímulo à prática da prescrição de CRÉDlTÜ PELO QUAL CORRERÁ A 
medicamentos da Rename no curso médico; DESPESA: -À conta do Programa de Traba-

C.4) Implementação de cursos_d~ farmaco· _ lho 01.001.0001.202li0002, Natureza da Des-
cinética nas faculdades de Ciências de_ Saúde, pesa 349_9~3961/3. -
especialmente Farmácia e Bioquímica; EMPENHO: Foi emitida a Nota de .Enlpe--

C.S) _Estímulo à implementação de cursos nho n" 01610/1, de 12 cfe novembro de 1990. 
de pós-graduação em Farmacologia Clínica VALOR CONTRATUAL: Estimado em 
para a formação de massa crítica de profis- Cr$ 15.000.000,00 (quinze 'milhões de cru· 
sionais da área; · zeiros). -

C.6) Estímulo à formação de químicos de VIGÊNCIA: 1 (um) ano, a partir de 
síntese nas faculdades de Química. ~0-12-?0~ prorrogável por períodos iguais e 

D) Aspectos Gerais sucess1vos, caso não haja manifestaÇões erri 
D.l) Estabelecer a proibição de propagan- contrário por qualquer das partes. 

da de medicamentos em veículos de comuni- __ S_IGNATÁRIOS:_ Pelo Senado Federal: 
cação de massa; Dr. José Passos P6rto. PelaECT: JoséAlber-

0.2) Estabelecer a obriga_tqriedade de im-__ c to Fróes Cruz e Jânio Cézar Luiz Pohren. 
pressão de nome genérico abaixo do nome - Am-a:ury GonçalveS -Mãrtins, bíretor da 
de fantasia; Subsecretaria de Administração de Material" 

D.3) Criar mec::inisOlos centrados na Divi- e Patri_mõnio. 
são de Produtos do Ministério da Saúde vi-
sando à fiscalização efetiva _e especialízada 
de indústrias e laboratórios; 

DA) Aperfe-içoar a Capacitação doS órgãos 
de controle de qualidade utilizados pelo Mi
nistério da Saúde no exercício de atividades 
de fiscalização de indústrias e laboratórios; 

D.S) Assegurar a presença de profissional 
farmacêutico em toda estrutura de dispen
sação e distribuição de medicamentos;-

D.6) Assegurar a uniformização de lingua
gem e integração informática entre os órgãos 
governamentais de importação, de exporta
ção, de produção, de cop_trole de preços e 
de fiscalização de medicamentos; 

D .7) Manter, viabilizar e agilizar a Comis
são Permanente de Revisão de Farmacopéia 
Brasileira; 

D.8) Implantar, através da Divisão dC"Pro· 
dutos da SNVS do Ministério da Saúde, o 
programa de Farmacovigilância; - -

D.9) Promover campanha nacional aler
tando a população para os riscos da autOJ;ne: 
dicação; 

D.lO) Proceder revisões periódicas daRe~ 
name com vistas à adaptaç~o às variações 
nas características nosológicas regionais e aos 
avanços terapêuticos; 

D.ll) Introdução da DiSCiplina de "Far· 
mácia Clínica" no currículo das faquldades_ 
de Farmácia e Bioquímica. 

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 
1990. -Leite Chaves, Relator - Francisco 
Rollemberg- Presidente- Pompeu de Sou
sa - Severo Gom.es - Loliremberg Nunes 
Rocha - Lourival Baptista. - --

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DE MATERIAL E PATRIMÓNIO 

Extrato de Contrato 

ESPÉCIE: Contrato n" 049190, celebrado 
entre o Senado FederaJ e a Empresa Brasi-
leira de Correios e TelégrafOs. _ -· 

OBJETO: Facultar ao Senado, mediante 
apresentação da guia de pastagem, a aqui
sição de selos e produtos da_ECT, bem como 
a utilização de todo_s os serviços prestados 
pelas Unidades Postais a que está vinculado, 
exceto aqueles serviços para os quais e-Xistem 
contratos específicos. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
~c DOS CONGRESSISTAS 

1• REUNJÃO EXTRAORDINÁRIA 
~ CONJUNTA 

DOS CONSELHOS CONSULTIVO 
E DELfBERÃTIVO, 

REALIZADA EM 
EM 4 DE DEZEMBRO DE 1990 

Aos-quatro dias do mês de deZembro do 
ano de hum mif novecentos e noventa, àS 
dezesseis horas, reuniram-se ordinariamente 
e conjuntamente --os· Coílselhos Çoiisultivo e 
Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
congressiStas- IPC, ·em sua sede, situada 
no Anexo I da Câmara dos Deputados, 25~ 
andar, sob a presidência do Senador Chagas 
Rodrigues, com a presença dos Senhores 
CQnselheiros Consultivos Sen;1dor RuyBa~~
Iar, Deputado Furtado te"ite e do ex-Senador. 
Passos Pôrto, todos ex~presidentes deste lns· 
tituto, e dos membros do Conselho Delibe
rativo, ·nas ·pessoas dos SeÓ.adores AfOnso 
Sancho, Affonso Camargo, DePutados Álva
ro Valle, Abigail FeitoSa: e dÕ Doutor Hen
rique Linlã. Sanh:is. lfav~ífdo número legal 

·o Presídente -iniciou oS trabalhos, declarando 
aos presentes que a CoO Vocação desta reunião _ 
conjunta era em obediência ao disposto no" 
art. 13 da Lei n97.087/82, que diz: "0 Conse
lho Çon~ultivo reunir·se-á, ordinariamente, 
em conjunto com o Conselho Deliberativo, 
na última quinzena de cada sessão legislativa, 
para traçar a Programação Administrativo
finariceii"a do IPC para o ano subseqüente". 
Em seguida o Presidente distribuiu com ()_S 

membros do Conselho um demonstrativo 
com a proposta do Piatlo AdministrativÕ--::fi· 
nanceiro do IPC para o exercício do ano de 
1991. Continuando o Presidente colocou em 
discussão a matéria e nesta fase da reunião 
prestou várias explicações a tudo o quanto 
lhe foi peigunfado. Terminada a discussão, 
fcii iniciada a vo·ração. Colhidos os votos, o 
PlanO Administrativo para o exercfcio de 
1991 foi aproVado por unanimidade, o qual 
será pUblicado à parte. Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete 
liõíãs.. E, para constar, eu Raymündo Urba
no, Secretário, lavrei a presente Ata que, 

depois de lida e aprovada, será assiilada pelo 
Senhor Presidente. -Senador Chagas Rogri
gues - Senador Jamil Haddad --Senador 
-:"Afonso Camargo- Deputado Simão Ses
sim. 

20• REUNIÃO ORDINÁRIA, 
REALIZADA 

EM 4 DE DEZEMBRO DE 1990 

Aos quatro dias do mês de dezembro do 
ano·de hum mil novecentos e noventa. às 
dezessete horas e deZ ffiintitos, reuniu-se or
dinariameiite o Conselho Deliberativo do 
Instituto de-Previdência dos Congressistas
IPC; em sua sede, situada no Anexo I da 
Câmara dos Deputados, 25~ andar, sob apre
sidênCia do Senador Chagas Rodrigues, com 
a preSença dos Conselheiros Senadores Jamil 

_Haddad, Afonso Sancho, Affonso Camargo·,
dos Deputados Simão SesSim, Abigail Feito
sa--: Álvaro V alie e_ do Doutor Henrique Lima 
sa:ntOs. Havendo quorum regimental, o Pre
sidente iniciõu os_trabalhos determinando aO 

_ Secretáp_o a leitura da Ata da Reunião aiite
rior, o que foi feito. Após a leitura, a Ata 
foi discutida e votada, tendo sido aprovada 
sem restrições. Em seguida, o Presidente 
apresentou ao Co_osdbo ProjetÇ> de Resotu~ 
ção, conferindo poderes excepcionais ao Pre
sidente, ad refer_endum do Conselho Delibe
rativo, para:- ·deferir requerimentOs de- Iflti
gralização de Carência e de Averbação de 
Mandato. Este Projeto de Resolução foi sub
mitido à discussão e votaçãó, -tehdo sido 
aprovado por unanimidade, tomando esta 
Resolução o núme~o 29/90, que será publi· 
cada à parte. Em seguida-foram cipreci3dos 
e aprovados os seguintes processos: 1 - de 
concessão de pensão- tetat"ados pelo Conse
lheiro Df-:- Henrique Uma Santos, pelo defe
rimento, oS prOcessos de David Pereira Pires 
(1696/90), Leony Doris Mueller da Costa 
(1795/90) e Maria Magdalena Pereira Vianna 
(1808/90); relatados pelo Conselheiro S_ena
dor Jamil Haddad, pelo indeferimento, os 
processos de FráVió-da Costa Biitto (1531/90) 
e Eliberto Augusto dos Santos (1633!90T; 2 
-de averbação-de mandato -relatados pelo 
Conselheiro Senador Jamil Haddad, pelo de
ferimento, os processos dos Deputados Flori· 
cena Paixão (1727/90- mandato cassado)_, 
José Bernardo_ Cabral (1732/90 -mandato 
cassado), José Bernardo Cabral (1740/90) e 
Milton Reis (1770/90) e pelo indeferimento, 
o processo do Deputado Wolney Vagner de 
Siqueira (1728/90); 3- de integralização de 
carência- relatados pelo Conselheiro Sena· 
dor Jamil Haddad, pelo deferimento, os pro
cessos de Roberto das Neves (1715/90), An
tonio Cavalcante Sobrinho (1793/90) e Braz 
Queirõz (1806/90} e pelo indeferimento o 
procesio de Marisa Lobo Campos (1743/90); 
4- de auxílio-funeral~ relatado pelo Con
selheiro Senador Jamil Haddad, pelo deferi· 
menta, ó piocesso de Carrilem Sytvia Vian"rúi.
Guimarães (1807/90);_ 5 -de concessão de 
auxílio-doença- relatados pelo Conselheiro 
S"enador Jamil Haddad, pelo deferimento, os 
processos de Rubens Souto Pereira (18!2190) 
e Afrfsio de Souza Vieira Lima (1822190); _ 
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relatados pelo Conselheiro Deputado Álvaro 
V alie, pelo deferimento, os processos de José 
Lopes Cardoso (1584/90). Jorge Furtado Lei· 
te (1665/90), Fâbio Rezende Scarton Couti· 
nho (1684/90), Zacharias Emiliano Seleme
(1691/90), Reginaldo Santos Ribeiro 
(1692/90). Valdivino Ilário da Cruz (1702/90), 
Benedicto Wilfredo Monteiro (1711/90), 
João Neirelli Filho (1722190); Benedito Vak
son Ribeiro (1730/90), Romualdo Fernandes 
Arnoldo (1734/90), Dalci Emilia Oe Faria 
(1769/90), Maria ·cte Lourdes Oliveü-_ã.Rcid-ri
gues. (1772/90), Sônia de Lima Belchior Rê
go (1780190), Oséas Cardoso Paes (1781190), 
Dalci Emi1ia de Faria (1783(90) e Jorge Pinto 
Castello Branco de Carvalho (1787/90); 6-
de contribuição por afastamento temporário 
-relatado pelo Conselheiro Senador Jamil 
Haddad, pelo deferímentá, o processo de 
Mauro Cunha Batista de Deus (1758/90); 7 
- de inscrição de segurad_o facultativo -
os processos de João Francisco Neves 
(1382190), Genoveva Maria Almeida de Oli· 
veira (1482190), Zilá Neves_ (1532/90), João 
Carreira de Freitas (1546/90), Maria Apare-
90), Valdir Pereira de Vasconcelos (1512/90), 
José Paulíno Magno (1508/90), Marly de Bar
ros Coutinho (1561/90), Ana Maria de Sousa 
Braga (1567/90), Pedro José Meneses 
(1579/90), José Carlos Safvino Far-ias 
(1578/90), Maria da Salete Teixeira 
(1564/90}, Paulo Costa e Silva (1545190) e 
Marcus Augustus Bastos Lopes (1725/90); 8 
-de cancelamento de inscrição -os proces
sos de Alexandre Soares de Carvitlho 
(1789/90), Cleber Fernando Cordeiro 
(1776/90), Diomedes Ferreira Gomes 
(1778/90), Francisca Cardoso da Silv~ 
(1779/90), Fátima Pinto Gámes Magalháes 
(1777190), Gylson Guilhon Loures (1792190), 
Luiz :Alberto Scofield Berbert (1768/90), Lu-

ciene Campos da Silva (1785/90). Maria do 
Carmo Ferreira (1791190), Onofre Benedito 
Gomes (1790/90), Paulo Roberto Rodrigues 
Ramalho (1774/90), Valdemar Marques de 
Souza (1788190), Antonio Muniz de Albu
querque (1805/90). Ediana Mo~eira Rosendo 
(1802/90L Eurípedes Alves Ribeiro 
(1801190), Francisco dos Santos (1797/90), 
João Alberto Magalhães (1798/90), Maria 
Antonieta de M. M. Silva (1804/90), Maria 
das Graças Aureliano (1799/90), Maria das 
Graças da Silva (1813/90), Maristela de Fáti
ma G. M. de Figueiredo (1803/90), Paulo An
tonio Figueiredo Azevedo (1800/90), Edmil
son Oliveira dos Santos (1819/90), Iolanda 
de Souza Moura ( 1815/90), Jarbas Rocha Go
mes (1821/90), Janete Messin_a Morale 
(1824/90), Luiz Gomes de Sousa (1823/90), 
Olga Abbadia Gennari (1820/90), Sueli Apa
recida Navarro Garcia (1814/90) e Edna Fer" . 
reira da Silva (1829/90). Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a Reunião às dezoito 
horas e trinta minutos. E, para constar, eu 
Raymundo Urbano, Secretário, lavrei apre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. Chagas 
Rodrigues- Senador. 

Subsídios para a Programação 
Financeira do IPC para 1991 

T end() em vista o cumprimento do que pre
ceitua o art. 13 da Lei n~ 7.087, de 29 de 
dezembro de 1982, a Presidência do IPC en-_ 
caminha aos calendas conselhos consultivo 
e deliberativo deste Instituto o conjunto de 
elcrrie.riios contábeis e estatísticos em anexo. 

É nosso intuito que os referidos elementos 
possam subsidiar com infgrmações __ objetivas 
as tomadas_de_decisões e, finalmente, as pro
posições dos ilüstres conselheirO!'. para a pro-

gramação físico-financeira do IPC no exer
cício de 1991. 

Todos os quantitativos apresentados estão 
baseados em projeções para o exerc(cio de 
1991, a partir dos recentes dados de renova
ção da Câmara d'?S Deputados e do Senado 
Federal no que diz respeito aos segurados_ 
obrigatórios. Para os segurados facultativos 
(funcionários), nossas projeções baseiam-se 
n_as tendências verificadas ao longo dOS últi
mos dez meses. 

Todos os valores financeiros estão fixados 
em Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) de maio de 
1990. A vantagem desta fixação é a plena 
compatibilização _com o regime orçamentário 
usado pelO-Congresso e pela União, tornãndo 
comum a·nossa linguagem. Outra vanta~m. .. 
evidente, é trabalhar-se com valores constan
tes, sem as perturbações que as grandes cifras 
inflacionárias acarretam. 

Desta forma, foram explicitadas as contas 
de Despesa e de Receita do IPC em um qua
dro sintético, totalizando as projeções dessas 
contas para 1991 o valor de 5,38 bilhões de 
cruzeiros (Vide Quadro I). . 

A quase totalidade da movimentação des
sas contas refere-se à arrecadação de contri
buições e ao pagamento de pensões aos segu
rados do IPC. Por isso, desenvolvemos os 
Quadros II e III, onde ficam claras as proje
ções para 1991, a partir da situação atual. 
Também nesses quadros são apuradas as re
servas para garantia futura da previdência 
congressual. . _ 

Brasília, dezembro de 1990. -Deputado 
Álvaro V alie - Senador Afonso Camargo -
Dr. Passos Porto - Senador Jamil Haddad 
-Senador Rui Bacelar- Deputado Furtado 
Leite - Dr. Henrique Lima Santos - Sena
dor Afonso Sancho -Deputado Abigail Fei
tos - Senador Chagas Rodrigues. 



INSTITUTO DE PREVIDl':NCIA ·DOS Cm!GRESSISTAS .. 
PROGRAMAÇÃO FINANCEIR~ PARA O EXERCÍCIO DE '1991 - (VALORES EM CR$ 1.000 DE MAI0/1990) 

QUADRO I 
.. DESPESA 

•. 
DESPESAS DE CUSTEIO 

1. Pessoal do IPC.~···························· .. ··········•••••;••••••••••••••••••••• 
2. Serviços ·de Ter::eiros ........... ............................. i ............... '"' ....... . 

3. Diversos ......................... · .................. ~ ............................ . 

4. Assistência Social: 

4 .. 1 - Auxflj o-Doença ....................................... · ................................. . 
4. 2 - Auxilio-~Funeral ................. ·!· •••• , .............. • .;. • • •: • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • 

DESPESAS DE TRANSFER~NCIAS CORRENTES 

1.. Pensões a Ex-Deputados . ...... ~ ~ ~ ...................... ' ......................... • ........... .. 
' I , ' 

- ' •! 
2 .. Pensoes a Ex-Senadores ........................ : .................. • · •!•········ • • •I· • ••• • 
3. Pensões a dependentes de Ex-Deputados •.•• · ••••••••••••••••••••• 

1 

•••••••••• ·.·'· ••••• 

4 ~ Pensões a dependentes de Ex-Senadores . ..... ,. ...... •' .................................. . 

S. PensÕes 8 Ex-Funcionários da CD ························•·······•··············· 
6. Pensões a Ex-Funcionários do SF ........ ." ............................ , ................... .. 

7. Pensões a dependentes de Ex-Funcionários da CD •••••••••••••••••••••••••• · ••••••• 

8. Pensões a dependentes de Ex-Funcionários do SF ••••••••••••••••••••••••••.•••••••.. 

DESPESAS DE INVESTIMENTOS 

1.. Ad1ninistração de Imóveis.·· .... · .................................... · .................... .. 
Total da Despesa (23.420.860-BTNS dezembro/90)., •••••• : •••••••••••••••••••••••••• 

FORMAÇÃO DE RESERVA DA PREVID!::NCIA CONGRESSUAL .(H,~Q4,HQ;J?Tf:l~.~~l'~l(l1H9f.~Q1. .••.. 

20.733,79 

3.600,ó0 

960,00 

. 1.800,00 
300,00 

1.256.087,00 

194 •. 887,8'8 

320.086,1!6 

lOS. 83,1,36 

72.408,00 

74.606,00 

9.648,l.2 

7.517 ,4·0 

1.80.0;00 
2.070.265,71 
3.315.142,79 

5.385.40_8,50 
TOTAL._, • • • • • • • • • ·~· •• ' '• ·;-~· • • • • ;· • • • • • .. • • • • ;;;· ••• ~·: z· ::._· ~:;i~'.f:::: -~~~~~·;/0-· ·-· • /-::~~~:-:;_ ~ ~ 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS - IPC 

Previsão de Receita •rributária oara 1991 

categoria n9 

Contribuição de se~lrados ativos 

deputados 510 
senadores 75 
funcionários da câmara 1990 1.637 

funcionários da câmara 1991 - 150 

funcionários senitdo 1990 2.302 

funpio,nári~s senado 1991 - 3.00 

Contribuição de segurados pensionistas 

ex-deputados 1990 331 

ex-deput.adps 1991 150 

ex'"senadores 1990 79 

ex-senadores 1991 18 

ex-funcionários c.âmara 1990 350 

ex-funcionários c:âmara 1991 35 
-~ 

~-- ex-funcionários senado 1990 260 - . 
ex-fun::ionári9s senado 1991 26 --.. :_-

·- ·- 1 

1 . . ,_....,. 5. 32 3 To-:.a ........... • • • • • • • · • • • • • • · · • · · / 1 

···~------~-x··· 
r---7-

doJ .:: S),/V&/ ~ ,46.zc;v.e,:9 
A.~G--Il V"ÔC-"""CO 

QUADRO II 

Valores em Cr$ l.QOO de maio/90 

médfa·mensal Total Anual 

35' 92 219.830,40 

35192 :12. :iaD I 0(1 

9174 191.332 t 56 

9 174 -(17.!332100,) 

7,97 220.16312'8 

7197 -(28.692100) 

9195 39,.52;1,40•. 

9,95 n.9lo~oo: 

11,72 11.110156 

11,72 2. 5,31, 52 

0160 2.520,00 

6,6.0 i. 772,00. 

0166 2.059,,20 

6,60 2.059,20 
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INSTITUTO DE PREVIDt:NCIA DOS CONGRESSISTAS - IPC /~ 
QUADRO III 

PreYisão de oensões cara 1991 

Categoria 

Pensões a segurados: 

ex-Deputados 1990 

ex-Deputados 1991 
ex-senadores 1990 

ex-Senad.ores 1991 

ex-funcionários d~ Câmara 1990 

ex-funcionários da Câinara 1991 

ex-funcionários do Senado 1990 

ex-funcionários do Senado 1991 

Pensões a dependentes 

de ex-Deputadds 1990 

de ex-Deputados 1991 

de ex-Senador•es 1990 

de ex-Senadores 1991 

de ex-funcionários da Câmara 1990 

de ex-funpionários da Câmara 
de ex-funcion:ários do Senado 

({'e ex-funcionários do Senado 
,L_ \\ 
-~ais"J 
>F----1' 

1991 
1990 

1991 

número 

586 

150 
79 

18 

,350 

35 

260 

40 

I 

331 

33 
94 

10 
201 

2o 
165 

17 

~·· 389 

Valores em CrS 1. 000 de ma'o/90 

Eer caoita mensal total anual 

142,22 1.000.091,00 

142,22 255.996,00 
167,43 l58.723,oo 
167,43 36.164,88 

8,62 36.2o4,oo 

86,20 36.204,00 

9 ,4,2 29.390,0.0 

94,20 45.216,00 

73,28 291.068,16 

73,28 29.018,00 

84,32 95.112,96 
89,32 10.'118,40 

2;01 4. 848,12 

20,00 4,.8oo,oo 
1,87 3.702,60 

18,70 3.814,80 

2.0Ui07l,92 
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2.458.713.390,45; Não Exigível de Cr$ Colonização S/ A", realizada em 29-12-88, no 
Assunto: Balancete Patrimonial e De- 315.071.655,75; Valores em Custódia de Cr$ valor de NCz$ 4.438.889,50, pertencentes ao 

PARECER 

monstrativo das Receitas e Despesas do IPC. 11.926,23 e Contas de Resultado Fufuro dê grupo Realizável a L_ongo Prazo, represen-
0 Conselho Deliberativo do Instituto de Cr$ 64.894,68, As Co_nlas_de Resultado d~- t.ap.do @.época 45% do Ativo Contábil, acha-

Previdência dos Congressistas _ IPC, de monstram a realização~de ~eceitas no valor se. sub judice, ~m virtude de irregularidades 
acordo com 0 que estabelece_ 0 art. 12, incis_o.. 'de Cr$ 619.655.649,72 no mês de outubro/90 constatadas na emissão dos títulos e falta de 
III da Lei 0 o 7.087, de 20 de dezembro de ···edeCr$3.837.156.354,66acumuladasnoano documentação hábil, conforme Processo n" 
1982, examinou 0 Balancete Patrimonial -e e DespesãS~de Cr$ 619.655.649,72 no mês 14.332/89 da Câm.a(a dos Deputados. 
o Demonstrativo das Receitas e Despesas re- de outubro de 1990 e de Cr$ 3.837.156.354,66 3. A rubrica "Reserva Matemática de 
ferentes ao período de }\'~La 3.1-1-90, junta- acumuladas no ano. Çsta igualdade .é resul- Benefícios a Conceder_", do grupo Exigível 
mente com o Demonstrativo das Receitas e tante da constituição de reservas no" mês de .. Atuarial, que tem como finalidade atender 
Despesas do mês de outubro/96 e, coflside- setembro 00 valor de Cr$ 470 ·472·574,03. a cobertura de benefícios a conceder d.e ªcor-
rando que essas peças traduzem a situação Brasília, 12 de dezembro de 1990,-Sena--- do com orientação da STEA - Empresa de 
patrimonial e financeira do Instituto em dor Jamil Haddad. Atuária, sendo que este valor será ratificado 
31-10-90, com as ressalvas das Notas J3xplica- nos lançamentos futuros baseados em cálc.u-
tivas ãnexas, resolve:_ SEÇÃO DE "CONTABILIDADE_ IPC los atuariais a serem apresentados oportu-

Aprovar os Balancetes e os Demonstra- NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS namente. 
tivos das Receitas e Despesas do Instituto AO BALANCETE PATRIMONIAL 4. Valores bloqueados em cruzados no-
de Previdência dos Congressistas -IPC, re- _ DE OUTUBR0/90 vos à Ordem do Banco Central, de acordo 
ferentes ao mês de outubro/90, apresentando _ -Com a Medida Provisória n~ 168, de 15-3-90, 
um ativo com um Disponível Imediato de 1. A aplicação em "RDB". do Produban transformada na Lei o? 8.024,_ de_ 12-4-90. 
Cr$ 1.923.309.560,93 _todo ele depositado no valOr de NCz$ 200.000,00, vencida em 
no Banco do Brasil e CaiX~ Económica Fede- 16-11~88, foi liquidada mediante emissão de 5. Com 0--encerramento do Fundo Assis-
r ai; Investimentos no valor de cr$ ~ «CDB" em 5-9-89 no valor de NCz$ tencial os valores das contas do Ativo e do 
132.451.914,33 e Créditos DiverSos no -valoi 1.785, 133,03, com venCime~ntos ·em parcelas Passivo foram incorporados às contas do IPC, 
de Cr$ 369.134.659,62; Recursos R~alizáveis ,.... sucessivas nos seguinteS valores: em 19-2-91 representando um acréscimo de 1,3% do Ati~ 
a Longo Prazo no valor de Cr$ NCz$ 238.017,00; em 19~3~91 NCz$ voContábil. 
349.465.559,01; Ativo Permanente no valor 238.017,00; em 18-4-91 NCz$ 238.019,21 em Brasília, 31 de outubro de 1990.- Maria 
de Cr$ 24.156.092,64 e Valores Custodiados- -14-2-92 NCz$ 357.026,00; em 17-3-92 NCz$ Felizarda S. Coelho, Contadora CRC-DF 
de Cr$ 11.926,23. O Passivo da Instituição 15'7-r026,00; em 15~4-92 NCz$ 357,027,82. - 8727- Francisco dos Santos Passos, Chefe 
demonstra um Exigível Operacional de Cr$ 2. A aplicaÇãO. eni~'•bebêntuTes'', equi~- ~-(fa ·seÇáo ~de Coritab111dade. - Contador 
24.667..845,65; um Exigível Atuarial de Cr$_ valentes a título não conversíveis da "A Rural CRC-DF 4966. 

,. ~~~----------...,...........,..--,---,--
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PARECER 
Assunto; Balancete Patrimonial e DeM 

monstrativo das Receitas e Despesas do IPC. 
O Conselho Deliberativo do Instituto de 

Previdência dos Congre-ssistas -IPC, de 
acordo com o que estabelece o art. n, inci~o 
III da Lei n~ 7.087 de 29 de dezembro de 
1982, examinou ó Balancete Patrimonial e 
o Demonstrativo das Receitas e Despesas re
ferentes ao período de 1q a 30-9-90, junta
mente com o Demonstrativo das Receitas e 
Despesas do mês de setembro de 1990 e, con
siderando que essas peças traduzem a situa
ção patrimonial e financeira do InstitUto em 
setembro/90, com as ressalvas das Notas Ex
plicativas anexas, resolve: 

Aprovar os Balancetes e os Demonstra
tivos das Receitiis e Despesas do Instituto 
de Previdência dos Congressistas - IPC, re
ferentes ao mês ~e setembro/90, apresentan
do _um _a_tiy_g _CQID u_m Disponível Imediato 
de Cr$ 1.514.269,122,77- todo ele deposi
tado no Banco do Brasil e Caixa Económica 
Federal; Invesfirrientos no valor de Cr$ 
152.113.094,07 e Créditos Diversos no valor 
de Cr$ 334.621.144,71; Recursos Realizáveis 
a Longo Prazo no valor de Cr$ 
26l.OOOJ>06,85; Ativo Permanente no valor 
de Cr$ 24.156.092,64 e Valores Custodiados 
de Cr$ 11.926,23. Q_ Passivo da Instituição 

demonstra um Exigível Operacional de Cr$ 
27.356.620,81; um Exigível Atuarial de Cr$ 
1.943.894.802,68; Não Exigível de Cr$ 
314.843.142,87; Valores em Custódia de Cr$ 
11.926,23 e Contas de Resultado Futuro de 
Ct$ 64.894,68. As Contai _de Resultadq~ de~
monstram a realização de Receitas no valor 
de Cr$465.829.852,99 no -m'ês de setembro/90 
e de Cr$ 3.217.500.704,94 acumuladas no ano 
e Despesas de Cr$ 465.829.852,99 nõ mês 
de setembro/90 e de Cr$ 3.217.500. 704,94 
acumuladas no ano. Esta igualdad~ ~ ~resul
tante da constituição de reservas no mês de 
setembro no valor de Cr$ 319.197.168,69. 

Brasília, 12 de dezembro de 1990.- Sena
dor Jamil Haddad. 

. SEÇÃO DE CóNTABILIDAilE- 1PC 

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS 
AO BALANCETE PATRIMONIAL 

DE SETEMBR0/1990 

1. A aplicação em "RDB" do Produban 
no valor de NCz$ 200.000,00, vencida em 
16-11-88, foi liqüidada mediante emissão de 
"CDB" em 5-9-89 riO valor de NCz$ 
1.185.133,03, com vencimentos _efn t>arcelas 
sycessivas nos seguintes valores: em 19-2-9~ 
NCz$ 238.017,00; eml9-3-9lNC~S 
23K.017,00; em 18-4-91 NCz$.238.0!9,2lem 

14-2-92 Ncz$ 357.026,00; em 17-3-92 NCz$ 
357.026,00; em 15-4-92 NCz$ 357.027,82. 

2. A aplicação em "Debêntures", equi
valentes a títulos nãQ conversíveis da "A Ru
ral Colonização S/ A", realizada em 29-12-88, 
no valor de Ncz$ 4.438.889,50, pertencentes 
ao grupo Realizável a Longo J;'razo, represen
tando à época 45% do Ativo .Cont~bil, acha
se sub judice, _em virtude de irregularidades 
constatadas na emissão dos tftulos e falta de 
documentação hábil, conforine Processo n9 
14.332189 da Câmara dos Deputados. 

3. A rq.briça_ "Reserva Matemática de 
Benefícios a Conceder", do grupo Exigível -
Atuarial, que tem como finalidade atender 
a cobertura de benefícios a conceder de acor
do com orientação da STEA - Empresa de 
Atuária, sendo qUe este valai será ratificado 
nos lançamentos- futuros baseados em cálcQ
los atuariais a serem apresentados oportu-
namente. ~ 

4. Valores bloqueados em cruzados no
vos à ordein do Banco C_entral, de acordo 
com a Med_i_Qa Pr9vis6riã n~ 168, de 15-3-90, 
transformad_a na Lei n~ 8_.024, de-12-4-90. 

Brasilia, 28 de s_etembro de 1990. - Maria 
Feltzard_a_ S. Coelho, Contadora CRC-DF 
8127 - FrancisCo dos S3.ntos Passos, Chefe 
da Seção de Contabilidade, Contador CRG
DF4966, . 
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SEÇÃO DE CONTABILIDADE- IPC 
NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS 
AO BALANCETE PATRIMONIAL 

DE NOVEMBR0/90 

1. A aplicação em "RDB" do PRODU
SAN no valor de Ncz$ 200.000,00, vencida 
em 16-11-88, foi liqüidada mediante emissão 
de "CDBs" em 5-9-89 no valor de Ncz$ 
1.785.133,03_, com vencimentos em parcelas 
sucessivas nos seguintes valores: em 19-2-91, 
Ncz$ 238.017,00; em 19-3-91, Ncz$ 
238.017,00; eril18-4-91, Ncz$ 238.019,21 em 
14-2-92, Ncz$ 357.026,00; em !7-3-92, Ncz$ 
357.026,00; em 15-4-92, Ncz$ 357.027,82. 

2. A aplicação em "debêntures", equiva
lentes a títulos não conversíveis da "A RU-

RAL COLONIZAÇÁO S/ A", realizada em. 
29-12-881 no valor de Ncz$ 4.438.889,50, per
tencentes ao grupo Realizável a Longo Prazo, 
repreSentando à época-45% do Ativo Contá
bil, acha-se sub judice, em virtude de irregu
laridades constatadas na emissão dos títulos 
e falta de documentação hábil, conforme Pro~ 
cesso n~ f4.332/89 da Câmara dos Deputados. 

3. A rubrica "Reserva Matemática de Be
nefícios a Conceder", do grupo exigível atua
rial, que tem como finalidade atender .a co- -
bertura de benefícios a conceder de acordo 
com orientação âa STEA - Empresa de 
Atuária~ sendo que este valor será ratificado 
nos lançamentos futuros baseados em cálcu
los atuariais a serem apreSentados oportu
nam~nte. 

4. A valores bloqueados em cruzados no
vos à Ordem do Banco Central, de acordo 
com a Medida Provisória n" 168, de 15-3-90, 
transformada em Lei n" 8.024, de 12-4-90. 

5. Com o encerramento do Fundo Assis
tencial, em setembro/90, os valor~s das con
tas do Ativo e do Passivo foram incorporadas 
às contas do IPC, representando um acrés
cimo de 1,3% do Ativo Contábil. 

Brasüia, 30 de novembro de 1990.- Insti
tuto de Previdência dos Congressistas, Fran
dsc_o dos Santos Passos, Diretor do Departa
mento de Contabilidade, Contador CRC -
DF 4966- Instituto de Previdência dos Con
gressistas, Maria Felizarda S. Coelho, Chefe 
dã Seção da Escrituração, Contadora CRC 
-DF8727. ~~ 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI- N" OZ-A,191 QUARTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 1991 BRASlLIA DF 

.---CONGRESSO NACIONAL--__, 
(*)Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termós do art. 49, inciso XII, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 68, DE 1990 
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Educacional e de Radiodifusão 

Catedral São Sebastião dp Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência :modulada, na cidade de São 
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 1• É aprovado o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Edueaciopal e de Radio
difusão Catedral São ~ebastião do ~o_ de Janeiro, para ".':PlC:rar, pelo prazo de dez &"íos, _soem direit"o 
de exclus!Vldade, servtço de rad10d1fusao sonora em frequenc1a modulada, na ctdade d~ Sao Gonçalo, 
Estado do Rio de Janeiro, ato a que se refere a Portaria n• 40, de 20 de fevereiro de 1990, do Ministro 
das Comunicações. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(•) Este Decreto Legi$lativo, por lapso. deixou de ser enviado à publicação no Diário Oficial de 21-12-90. 

(*)Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, noslermos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 69, DE 1990 

Aprova o ato que outorga concessão à Televisão Capital de Fortaleza Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará. 

Art. 1• É aprovada a outorga de concessão à Televisão Capital de Fortaleza, Ltda., para expTorar; 
pelo prazo de quinze anos, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e irnagens(televisão), á que se refere o Decreto n' 98.142, de 14 de setembro 
de 1989. -

Art. 2• Este decreto. legislativo entre em vigor na data de sua publicação~ 
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(*)Este Decreto Legislativo, podapso deixou de ser enviado à publicação no-Õiário Oficial da União de 21-12-90. 
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EXPEDIENTE 

PASSOS PORTO 
Olre1or-Geral do Sen1do Facteral 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 

CEIIITIIO GIIAFICO 00 --ROEIIAL 

~ooc-•uo-L 
Impresso sob a reapons.ibllict.de da MeN dQ S.nado Fedanl 

ASSINATURAS 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUlZ CARLOS DE BASTOS Semestral ········-~···················-"····~····-u·•··-~·····~· CrS J.St?·~ 
Dirator Industrial 
FLORlAN AUGUSTO COUTlNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 3' SESSÃO, EM 29 DE 
JANEIRO DE 1991 

1.1- ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Comunicações da Presidência 
-Designação dos Senadores Se,·ero 

Gomes e Marcondes Gadelha para inte
grarem a Delegação Parlamentar Brasi
leira à Reunião do Parlamento Latino-A-

SUMÁRIO 
mericano, que ora se realiza em Curaçao, 
Antilhas Holandesas. Aprovada. 

-Inexistência de oradores inscritos e 
de _ _matéria constante em Ordem do Dia. 

1.3-ENCERRAMENTO 
2- ATOS DA COMISSÃO DIRETO-

RA 
N•s 17 elS, de 1990. 
3 -~ ATOS DO PRESIDENTE 
Nes I a 30, de 1991. 

~ .. 

4- PORTARIAS DO DIRETOR DA 
SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS GE· 
RAIS ~ 

N•' 1 e 2, de 1991. 
5- ATAS DE COMISSÕES 
6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 

PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 

PERMANENTES 

Ata da 3~ Sessão, em 29 de janeiro de 1991 
4~ Sessão Legislativa, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

AS 10 HORAS, ACHAM·SE PRESEN· 
TESOS SRS. SENADORES: 

Sob a proteçâo de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Nâo há expediente a ser lido. 
Mário Maia- Nabor Júnior- Carlos De' 

Carli- Antonio Luiz Maya- João Castelo 
-Alexandre Costa- João Lobo_ Chagas_ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
Rodrigues -Mauro Benevides _Marco·- ·-=--A Presidéncia, nos ternios do disposto no 
Maciel -Albano Franco_ Lourival Bap- art. 40, § 19,b,l, do Regimento Interno, pro
tista- José Jgnacio Ferreira_ Gerson Ca- põe ao Plenário sejam autori:Zados·õ-s Senha-
mata - Jamil Haddad _Nelson Carneiro res Senadores Severo GOmes e Marcondes 
_ Ronan Tito_ Maurício Corrêa _Mário Gadelba a integrarem a Delegação Parlamen· 
Covas _Mauro Borges _ Iram Saraivã _ tar Brasileira à reunião do Parlamento Lati-
Antônio Alves_ Pompeu de Sousa -Meira no-Amerícano, que ora se realiza em Cura-
Filho- Louremberg Nunes Rocha _ Men- ~ao. Antilhas Holandesas. 
des Canale- Rachid Saldanha Derzi _ Wíl- Os Senhores Senadores favoráveis à autorí-
son Martins- Leite Chaves_ Affonso ca- zação permaneçam como se encontram. 
margo- Jorge Bornbausen- José Paulo (Pausa.) 
Bisai. Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 32 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Fica concedida a autorização proposta. 

0-SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há o_radores inscritos nem matéria 
consfáhte em Ordem do Dia. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 35 
minutos) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N? 17, DE 1990 

Altera dispositivos do Ato n~ 
40/88, da Comis~ão Diretora. 

Art. 1~ O art. 4? do Ato n~ 40/88, da Comis
são Diretora do Senado Federal, passa a vigo
rar com a seguinte rédação: 

"Art. 4° As propostas e seus anexos, 
acompanhadas do currículo do corpo 
médico, do corpo de enfermagem e do 
corpo técnico, serão examinados pela 
Comissáo de_ Controle e Fiscaliza_ção, 
que verificará a qualidade das instala
ções e a capadtação técnica das institui
ções proponentes, observando o nível 
qualitati-vo· e o desempenho das facili-
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dades declaradas nos formulários cadas
traís e de especificação. -

§ 1~ A comissão de que trata este artigo 
será composta por 3 (três) servidores 
qualificados desigriados pelo_ Diretor da 
Subsecretaria de Assistência Médica e 
Social. 

§ 2? No caso das entidades de que trata 
o art. 11, poderá ser dispensada, me
diante parecer específico da Comissão 
de Controle e Fiscalização, atestando a 
qualidade dos equipamentos e a capaci
tação técnica da entidade, a apresenta
ção dos seguintes eleimentos: 

1 - currículos dó corpo médico, do 
corpo de enfermagem e do corpo técni
co, referidos nocaputdeste artigo; 

2 -previstos na '(fiChã.~âe dadoS ca
dastrais e relação de documentos" (art. 
20): 

a)- relação dos "principais aparelhos 
e equipamentos (indicar quantidade, ti
po, marca, potência, etc.)"; 

b)- "currículum vitae dos profissio-
• nais (instituiçãO-de diagnóstico e trata

mento)". 
Art. 29 Este ato entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 3~ Revogam-se as disposições em con

trário. 
Sala da Comissão DiretOrli, 27 de dezem

bro de 1990. -Nelson Carnt!iro- Alexadre 
Costa- Mendes Canale - Pompeu de Sousa 
- Nabor Júnior. 

ATO DA COMISSÃO mRETORIA 
N' 18, DE 1990 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso das suas atribuições regimentais~ re
solve: 

Art. 1» O artigo 3" do Ato da Comissão 
Diretora n912, de 1987, passa a vigorar .com 
a seguinte redação: 

"Art. 3? Os Senhores Senadores que 
não dispuserem de apartamehto funcio
nal e enquanto isto não ocorrei, poderão 
receber um auxi1io-morã.dia no valor de 
130 (cento e trinta) MVR. 

§ 19 Ao~ Suplentes de Senadores, em 
exercício, quando não ocupantes de 
apartamentos do Senado Federal, será 
concedido o auxnio-moradia. 

§ 2~ Perde o direito ao auxnio-moradia 
o senador que não aceitar o apartamento 
funcional que lhe for oferecido.'' 

Art. 2~ Este ato entra em vigor na data 
de sua publica-ção. 

Art . .3" Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala da Comissão Diretora, 27 de dezeni~ 
bro de 1990.- Nelson Carneiro- Alexandre 
Costa- Mendes Canale - Pompeu de Sousa 
- Nabor Júnior.: 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ l, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimentãl e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 

competência que lhe foi outorgada pelo Ato tar, em conformidade com a delegação de 
da Comissão- Diretora n~' 2, de 4 de abril de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro· da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
cesso n9 OOL732/91-9, resolve aposentar, vo- 1973, e tendo em vista o que consta no Pro
luntariamente, Haig Baghdassarian, Analista cesso n? 013.573/90-0, resolve alterar o Ato 
Legislativo, da Área ·de Processo Legislativo, desta Presidência n~ 139, de 1989, publicado 
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro no DCN, Seção II, de 9-5-89, para manter 
Permanente do Senado Federal, nos termos ap,osentado o servidor Cláudio Vital Reboo

·~<!. artiso 40J~iso III. alínea c~a Consti- - · ças Lacerda, no cargo de Analista Legisla
tuição dá República Fede:rativa do Brasil, tivo, Área de Processo Legislativo, Clas~e 
combinado co~ os artigos 490, 492, 520 e "Especial", Padrão III, no Quad!o Perma-
488, § 49 , do Regulamento Administrativo nente-do Senado Federal, nos termos do art. 
do Sena9o __ Fed~ral, bem assim as vantagens 521, inciso I, coriThTnfWO cOm os arts. 520 
da Resolução SF n~ 21, de 1980~ e com o e488, § 49, do Regulamento.Administrativo 
artigo 11 da Resolução SF n9 87, de 1989, do Senado Federal, bem como o disposto na 
com proventos nroporcionais ao tempo de ResOlUção SF If 21, de 1980. a partir de lq 
serviço, correspondentes à razão de 34/35 de novembro de 1990, com proventos propor
(trinta e quãttó trinta _e cinco avoS) do s.eu clonais ao tempo de sf:rviÇo, observado o dis· 
ve~cimento, Ç>bservado o disposto no artigo posto no art. 37, inciso XI, da: Constituição 
37, inciso XI, da Constituição Federal, FederaL 

Senado Federal, 11 de janeiro de 1991.- Senado Federal, 14 de janeiro de 1991. -
SenadorNelson Carneiro, Presidente. Senador Nelson Carneiro~ Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 2, DE 1991 

O-PreSidente do Senado Federal, no_uso 
das atribUições regimentais e regulamenta· 
res, em conformidade com a delegação de 
competeri~(g__~e lhe fÔi outorgada pelo Ato 
da Coriüssão "Diretora _n~ 2__1_ de 1973, e tendo 
em vista o-qu-e cõnsta-no Processo n~ 
000.453/91-9, resolve nomear o senhor Tal
vani Guedes da Fonseca para o cargo, em 
comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-:.102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado -Federal, com lotação e exercício no Ga-, 
binete do Senador Amir Lando, a partir de 
11 de janeiro de 1991. 

SenadO F~deral, llde janeiro de 1991. -
S'enador Nelson CarneirorPresidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 3, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência_regimentªl e regulamen~ 
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dir'etora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendO em vísta o que consta no Pro
cesso n~ 014.374/90-0, resolve alterar o Ato 
desta-Presidência. n9139, de 1985, publicadq 
no DCN, Seção If, de 21-8-85, pâra manter 
aposentado o servidor Ubaldo Gonçalves, no 
cargo de Analista Legislativo, Área de Pro
cesso Legislativo, Classe ''Especial", Padrão 
III, no Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 521, inciso I, combi
nado com os arts. 515, inciSOU, 516Linciso 
1, e 488, § 4~, do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, bem como o disposto na 
Resolução SF n" 21, de 1980, a partir de 19 
de novembro de 1990, com proventos inte
grais, observado o disposto no art. 37, inciso 
XI, da Cons~ittiíÇãO- FeâeraL 

Senado Federal, 14 de janeiro de 1991. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 4, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência--regimental regulamen-

ATO !lO PRESIDENTE 
N' 5, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de 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 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta no Pro
cesso n9 014.237/90-3~_resolve alterar o Ato 
desta Presidência no 76, de 1980, publicado 
no DCN, Seção II, de 6-12-80, para manter 
aposentado o servidor Odenegus Gonçalves 
Leite, no cargo de Analista Legislativo, Área 
de Processo Legislativo, ClaSse "Especíal'', 
Padrão III, no Quadro Permanente do Sena
do Fedeial, nos termos do art. 521, inciso 
I, combinado com os arts. 515, inciso li, 516, 
inciSo J, e 488, § 49 , do Regulamento Admi
nistrativo do SenadO_ Federal, betn como o 
disposto na Resolução SF n9 21, de 1980, a 
partir de 14 de novembro de 1990, com pro
ventos integrais, observado o disposto no art. 
37, inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 14 de janeiro de 1991. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N·6, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulame!l
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foí outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta no Pro
cesso n~ 014.201/90-9, resolve alterar o Ato 

. desta Presidência n~ 49, de 1982, Publicado 
no DCN, Seção II, de 2-2-83, para manter 
aposentado o servidor Gilson Mendonça 
lj.enriques, no cargo de Analista Legislativo, 
Area de Processo Legislativo, Classe "Espe
cial", Padrão III, no Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 521, inci
so I, combinado com os arts. 515, inciso 1: 
e 488, § 4~. do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, bem como o disposto na 
Resolução SF n9 21, de 1980, a partir de 14 
de novembro de 1990, com proventos inte-
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grais, observado o disposto õ.o art. 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 14 de janeiro de 1991.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 7, DE 1991 

O Presidente do Senª-do Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulainen
tar, e de conformidade com a delegação d_e 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n? 2, de 1973, e tendo 
em vista o que consta u.o Processo n? 
OOO.JOl/91-4, resolve designar Ma_n9el Men· 
des Rocha, Analista Legislativo, Ãrea de 
Processo Legislativo, Classe "Especial", Pa
drão III, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, para responder pelo expediente da 
Subsecretaria de Ata, no período de 31 de 
janeiro a l!' de rna_rço de 1991, durante o 
impedimento do titular. 

Senado Federal, 18 de janeiro de 1991. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 8, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamcn" 
tar, e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Pire tora no 2, de 1973, e tenc:lo 
em vista o que consta no Process.o ne 
018.555/90-0~ resolve designar Adilson Rosa 
de Oliveira, Analista Legislativo, Área de 
Taquigrafia, Classe "Especial", Padrão III, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
para responder pelo expediente da Subsecre
taria de Taquigrafia, no período de 1~· a 30 
de janeiro de 1991, durante o impedimento 
do_ titular. 

Senado Federal, 18 de janeiro de 199T. -
Senador Nelson Carneiro, Pr~ldente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 9, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen-
tar, em conformidade com a de legação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2~ de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n!' 00;3.599/80-9, resolve alterar o Atõ 
desta Presidência o? 58, de 1989, publicado 
no DCN, Seção II, de 11-10-80, para incluir 
o § 39, do art. 2~, da Res_olução SF no 21,_ 
de 1980, e o Ato desta Presidêncía de n~ 85, 
de 1988, publicado no DCN, Seção II, de 
17-6»88, para excluir os arts. 101, inciso I, 
e 102, inciso I, alínea b, da Constituição Fede
ral, e ainda os arts. 515, inciso III, 516, inciso 
III, do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, bem assim para incluir o art. 
521, inciso I, do mesmo Regulamento (Edi· 
ção de _1989), para manter _aposentada, -~?r 
inviilldez~ Adéliã-Leite Coellio, 6Cupante do 
cargo isolado de provimento efetivo de Dire
tora, Código SF-DAS-101.4, no exercfciO do 
cargo em comissão de Diretora da Subsecre-
taria de Biblioteca, Código SF-DAS-101.3, 

com provén10Çdo cargo efetivo, a partir de 
1• de junho de 1988. 
~Se:rlidQ_federal, 22 de janeiro de 1991. -
seUãdor Nelson Carne~ro, P!eS:idente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 10, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
dé sua cOripl;!iêiicia regimental e regulamen-
tar, em conformidade com a delegação dç 
competên-cia qiie lhe foí outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e·tenao em vista o que consta no Pro
cesso -n? Õ15.151/90-5, resolve alterar o Ato 
desta Presidência n~ 254, dç 1989, publicado 
no DCN, Seção II, de 31-10-89, para rrianter 
aposentada a servidora Helena Brown Hadji
riiColiou-;-: no ca~o de Analista _Legislativo, 
Area-de Process_o Legislativo, Classe ''Espe
cial", Padrão III, no Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos doart. 521, inci
so I, combinado com os arts. 515, incisõ-ll, 
516, inciso I, e 488, § 4°, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem co
mo_ o disposto na Resolução SF o? 21, de 
1980, a partir de 30 de novembro de 1990, 
com proventos integrais, observado o dispos
to no art. 37, inciso XI, da Constituição Fe
deral. 

Senado Federal, 29 de janeíro de 1991.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

-ATO DO PRESIDENTE 
N• 11, DE 1991 

O Presidente do Senadõ 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 il" 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso 09 Of5.898/90~3, resolve aposentar, vo
luntariamente, Adilson Viãnna, Analista Le
gislativo, da Área de Processo Legislativo, 
Class_e ''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, combi
nado com os arts. 520, 490, 492 e 488, § 4°, 
do Regulamento Admirlistrativo do Senado 
Federal, bem assfm com o art. 11 da Reso
l_p_ç_ãq_nu _87. de 1989_, _e as vantagens da Reso
lução no 21, de 1980, com proventos propor
ciOnais ao tempo de serviço, à razão de 34/35 
_(trinta e quatro trinta e cinco avos) do seu 
viilcimerito, observado o disposto oo art. 31, 
incjso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de jãndro de 1991. -
Seri_ador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 12, DE 1991 

O Presidente_ do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de .confor.midade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
-da -comissão Diretora- TI0 -2, --de -4 -de- abril--de 
1973, e tenO.õ em vista o que consta do Pro
cesso no 015.954/gQ~9, resolve aposentar, vo
luntariáffiente1 Moisés Júlio Pereira, Analista 
Legislativo, Area de Processo Legislativo, 

Classe "Especial", Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Fed~IªI, que, tendo 
eXercido, por mais de 10 (dez) anos consecu
tivos o cargo, em comissão, de Diretor da 
Subsecretaria de Serviços Gerais, Código SF
DAS-101.3. deverá ser apoSentado nos ter· 
mos do artigo 40; inciso III, alínea a, da Cons
tituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com- os arts. 515, inciso TI~ 516, 
inciso I, 517, inciso TI,§ lo, 490; 492 e 488, 
§ 4", do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, bem assim com o art. 2"', § 
2"', da Lei n° 6.323, de 1976, art. 3?, § 2?, 
do Decreto-Lei n~ 1.445, de 1976,_com as 
alteraçõeS determiiui.das pelo Decreto-Lei n? 
2.270, de 1985, e pelo Decreto-Lei n~ 2.36S, 
de 1987, aplicadas no Senado Federal pelas 
Resoluções· SF no 7, de 1987, e no 198, de 
1988, e, ainda, com as vantagens da Reso-
1ução SF nn 21, de 1980, e do art. 11 da Reso
lução SF no 87, de 1989, com proventos inte
grais, com opção pelã retribuição do cargo 
efetivo, obs.ervado o disposto no art. 37. inci
so XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de janeiro de 199f.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 13, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen" 
tar, de conformidade com a de'legação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro; 
cesso no 015:89-4/90-8, resolve aposentar, vo· 
luntaríamente, Aliette Ney Rayol Martins, 
Analista Legislativo, da Área de Processo Le
gislativo, Classe "Especial", Padrão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termõs do art. 40, inciso III, aHnea c, da 
Constituição da República Federativa dO 
Brasil, combinado com os arts. 490, 492, 520 
e 488, § 49 , do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, bem assim com as vanta
gens da Resolução SF- 0? 21, de 1980, e com 
o artigo 11 da Resolução SP no 87, de 1989, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, correspondentes à razão de 28/30 
(vinte e oito trinta avos) do Seu ve_ncimento, 
observado o disposto no art 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senad,o Federal, 29 de__janeiro de 1991. -
Senador Nelson. Çarneiro, Presidente_~ 

ATO DO PRESIDENTE 
_ N• 14, DE 1991 

O Presideil'te do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regUlamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n9 016.140/90-7, resolve aposentar, vo
luntariamente. Nilton Malta do Nascimento, 
Técnic-O Legislativu,_Área_de _Transporte, 
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição 

·da República Federativa do Brasil, combi-
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nado com os arts. 515, hicisO II. 516, incis-o 
I, 517, inciso IV, 490, 492 -e 488_~--§ <:!-~,do 

Regulamento Administrativo dQ .S~aado Fe
deral, bem assim com o art. 11 da Resolução 
SF n~ 87, de 1989, com prov~ntos integrais, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, 
da Constituíção Federal. 

Senado Fedeial, 29 de jarieiro de 1991. -
Senador NelsOn Carneiro, Presidente. 

ATO DO ~PRESIDENTE 
N9 JS, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a _delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2,_ de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n" 016.129/90~3. resolve aposentar, vo
luntariamente, João Ferreiiã. de Amurim, 
Técnico Legislativ_o,-Área de Process-o Legis
lativo, 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, combi
nado com os arts. 515, incisO" 11, 516, inciso 
I, 517, inciso III, 490, 492 e 488, § 4'', do 
Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral, bem assim com o ,art. 11 da Resolução 
SF no 87, de 1989, com proventos integrais, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de jant!ko-de 1991.
Senad_or Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 16, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e reguTaffien
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 no 015.901190-4, resolve aposentar, vo
luntariamente, Helvécio de Lima Camargo, 
Analista Legislativo, da Área de Processo Le- _ 
gislativo, Classe "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. 490,492,520, 
517, inciso 11, e 488, § 4~, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem as
sim com o art. 2~, § 2~", da Lei n~ 6.323, de 
1976; art. 3°, § 2~, do Decreto-Lei n" 1.445, 
de 1976, com as ·alterações determinadas pe
los Decretos-Lei n'' 2.270, de 1985, e no 2.365, 
de 1987, aplicados ao Senado Federal pelas 
Resoluções SF no 7, de 1987, e SF n~ 198, 
de 1988, no cargo em comissão, Símbolo 
DAS-4, com opção pela retribuição do cargo 
efetivo, e, ainda, com o art. 11 da Resolução 
SF no 87, de 1989, _com proventos propor
cionais ao tempo de serviço, correspondentes 
ã razão de 30/35 (trinta tifnta-e cinco aVos) 
do seu vencimento, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de janeiro de 1991. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N917, DE 1991 

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 no 2, de 4 de abril de 
1973,.e tendo em vista o que consta do Pro
cesso no 016.012/90-1; resolve aposentar, vo
luntariamente, Wolney Rosa, Técnico Legis
lativo, da Área de Transporte, Classe "Espe
cial", Padrão III, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos 9-o art. 40, inciso 
111, alínea c, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
490; 492, 520 e 488, § 4", âO Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem as
sim com o art. 11 da Resolução SF n" 87, 
de 1989, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, correspondentes à razão 
de 32135 (trinta e dois lrin_ta e cinco avos) 
do seu vencimento, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 29 de janeiro de 1991. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• IS, DE 1991 

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 no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cessoo nQ 016.054/90-3, resolve aposentar, vo
luntariamente, Migu~l Ribeiro Barros, Ana
lista Legislativo, da Arca de Segurança, Clas· 
se "P", Padrão III, do Quadro Permanente 
do Senado Federa!, nos termos_ do art. 40, 
inciso III, alínea c, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, _combinado com 
os arts. 490. 492, 520 e 488. § 4", do Regula
mento Administrativo do Senado Federal, 
bem assim com o art. 11 da Resolução SF 
n~ 87, de 1989, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço, -à razão_de 30/35 (trinta 
e triht<i. e cinco avoS) do seu vencimento, ob
servado o disposto no art. 37, inciso XI, da 
ConstituiçãO Federal. 

-Senado Federal, 29 de janeiro de 1991. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• Iii, DE 199{ 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade ~m a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso no 016.086/90-2, resolve aposentar, vo
luntariamente, Luiz Resende, Analista Le· 
gislativo, da Área de Segurança, Classe ''1~", 
Padrão III, do Quadro Permanente do Sena~ 
dOFederal, nos termos do art. 40, inciso III, 
alínea c, da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, combinado com os arts._490, 
492, 520-e 488~ § 4~, do Regulamento Admi
nistrativo-do S_enado Federal, be_m assim.com 

o art. 11 da Resolução SF n" 87, de 1989, 
com proventoS pÍ'oporcionais ao tempo de 
serviço; à razão de34/35 {trinta e quatro tdn
ta e cinco avos) do seu. vencimento, obser
vado_o disposto no art. 37, inciso XI, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 29 dê_ janeiro de 1991.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 20, DE 1991 

o- Presidente do Senado Federat, no uso 
da sua c.ompetência regimental e_ re_gulamen-• 
tar, em conformidade com a delegação rle 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora nP 2, de 4_de a!;liil de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso no 014.310190-2, resolve aposentar, por 
invalidez, _o servidor Flávio da Costa, Ana
lista Legislativo, da Área de .Segurança, Clas
se "1'", Padrão III, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos do ,art. 40, 
ínciSo I, da ConstituíÇáo da República Fede
rativa do Brasil, combinado com os arts. 490, 
492, 515, -inciso III, 516, inciso III, 456 e 
488, § 4~, do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, bem assim com o art. 
11 da Resolução SE no 87, de 1988, com pro~ 
venros integrais, de acordo com o previsto 
no 'art. 1Y da Lei n" 1.050, de 1950, e obser
vado o disposto no art. 37, inciso XI, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 29 de janeiro de 1991. -
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO D(HRESIDENTE 
N• 2I, DE l99I 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulameri
tar, de conformidade cem 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" 015.931/90-0. resolve aposentar, vo
luntariamente, José Pedro de Alcântara, 
Analista Legislativo, da Área de Processo Le
gislativo, Classe "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. 490, 492, 520 
e-488, § 4~, dÕ Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, bem assim com o art. 
11 da Resolução SF n" 87, de 1989, e as vanta
gens da Resolução SF n~ 21, de 1980, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
correspondente à razão de 33/35 (trinta e três 
trinta e cinco avos) do seu vencimento, obser
vado o disposto no art. 37, inciso XI, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 29 de janeiro-de 1991. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 22, DE 1991 

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 
197-3, e- tendo em vista o que consta do~-Pro-
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cesso n9 015.956/90-3, resolve ãposentar, vo
luntariamente, António Luiz da Conceição, 
Analista Legislativo, da Área de Processo Le
gislativo, Classe ''1•", Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termQs 
do art. 40,incisoiD, alínea c, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 490, 492, 520 e 488, § 49, 
do Regulamento Administrativo dO Senado 
Federal, bem assim com o art. 11 da Reso
lução SF D9 _87, de 1989, com proventos pro
porcionais ao tempo de serViço, à razão de. 
31/35 {triD.ta e um trinta e cinco· avos) do 
seu vencimento, observado.o_disposto no art. 
37, inCiso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de janeiro de 1991. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 23, DE 1991 

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 n9_015.912/90-6, resolve aposentar, vo
luntariamente, Artemira Sampaio Leão Mar
ques, Analistã Legislativo, da Área de Pro
cesso Legislativo, Classe "Especial", Padrão 
III, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 40, inciso III, <ilínea 
a, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com_ os arts. 515, inciso 
II, 516, inCiSo" I, 490, 492 e 488, § 4~, do 
Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral, bem assim com o art. 11 da Resolução 
n" 87, de 1989, e ainda com a Resolução no 
21, de 1980, com proventos íntegrais, observ
do oçlisposto no arL37, inciso XI, da Cons.ti
tuição Federal. 

Senado Federal, 29 de janeiro de 1991.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
~' 24, DE 1991 

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_ ten_do em vista o que consta do Pro
cesso n? 016.110/90-U, resolve aposentar, vo
luntariamente, João Domingos Wolff da Sil· 

---ATO DO PRESIDENTE 
- N• 25, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua coro.petência regtmental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComissáO Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo ern vista· o que-c_onst? c:l.o Pro
cesso n" 01.5.923190-8, resolve_ a_posentar,_ vo
luntariamente, Jm~ué Ribeiro da Silva, Ana
lista Legislativo, da Área de Processo Legis
lativo, Classe_ "1~", Padrão III, do Quadro 
Permanente. Qo Senado Federal, nos termos 
do art. 40, incíso III, alínéa a', da ConstituiçãO 
da República ~ederativa do Brasil, combi· 
Dado cõln os afts. 515, inciso II, 516, inciso 
I, 490,492 e488,-§ 49, do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, bem assim com 
o art: 11 da Resolução n~ 87, de 1989, e as 
vantagens da Resolução SF n~ 21, de 1980, 
com proventos integrais, observado o dispas· 
to no art, 37, inciso XI, da Constituição Fe
deral. 

Senado Federal, 29" de janeiro de 1991.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 26, DE 1991 

O PreSidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competênCia-quelhe"Toi outOrgada pelo Ato 
da Comissão Diretora ri? 2, -de 4 de abril ele 
1973, e~teridõ enlvlsl:a a·que consta do Pro
cesso n9 015.917/90-_8, resolve aposentar, vo
luntariamente, Derval Gomes Ribeiro, Ana· 
lista-Legislativo, da Área de Processo Legis
lativo, ,Classe "P", Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Federa.t, nos termos 
-do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição 
da-RepUblica Federativa do Brasil, combi
nã.do com os arts. 490, 492, 520 e 488, § 49, 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, bem assim com as vantagens daRe· 
solução SF n9 21 de 1980, e com o art. 11 
da Resolução SF n" 87, de 1~89, com provei'!· 
tos proporcionais ao tem-po de serviço, cor
respondentes à razão de 33/35 (trinta e tr~s 
trinta e cinco avos) do seu vencimento, obser· 
vadp o disposto no art. 37, inciso XI, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 29 de janeiro de 1991.
Se!útdor Nelson Carneiro, -Presidente, 

va, ocupante do cargo isolado de provimento ATO DO PRESIDE~E 
efetivó de Assessor Legislativo, Código SF- N~ 27, DE 1991 
AS-102.3, do Quadro Permanente do Senado O Presídente do Senado Federal, no uso 
Federal- Parte Especial, nos termos do art. . 
40, inciso ITI, alínea a, da Constituição da de suã competência regtmental e regulamen-

tar, de conformidade com a delegação de 
República Federativa do Brasil, combinado competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
com os arts._515, inciso II, 516, inciso I, 490 • da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 
492 e 488, § 4~, do Regulamento Adminis- 1973, e tendo em vista o qUe consta do Pro
trativo do Senado Federal, bem assim com cesso n~ 016.081/90-0, resolve aposentar, vo
o art. 11 da R_esoluç~o SF n~ 87, de_.l989, ,Juntariamente, Luiz Lacroix·Leivas Filho, 
com provento~ 10!egraxs, observad5' ~ ~tspos- Analista Legislativo, da Área de Processo Le
to no art. 37 • mctso XI, da Constltutçao Fe- - gislativo, Classe "Especial", Padrão III, do 
dera!. Quadro Permanente do Senado Federal, nos 

Senado Federal, 29 de janeiro de 1991 .. - termos do art. 40, inciso III, al(nea c, da 
Senador Nelson Ca,rneiro, Presidente. Con_~tituição da--República Federativa do 

Brasil,_ co!llbinaçlo co111 o~ <_trts'. 49o, 49t,_520 
e 488, § 4_", do Regulamento Admínishàtivo 
do Senado Federal~ beni_-ªsSiln' coni as vantil· 
gens da Resolução SF n" 21, de 1980, e- c-oin 
o art. 11 da Resoluçã,o Sf n~ $7, de 19_89; 
oom proventos proporcionais a:o tempo de 
serviço, correspondentes à rãzãO ·de 32735 
{trinta e dois trinta e cinco avos) do seu venci
mento, observado o disposto no art. 37, indso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federill, 29 de jaÍleiiO de 1991. -
Senador Nelson Carneiro; Presidente .. 

ATO DO PRESIDENtE 
- N'Y 28, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulirqen
tar, em conformidade com a delegaçãc>ràe 
competência que lhe foi outorgada pelõ Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo eril vista o que consta do Pro· 
cesso n~ 014.248/90-5, resolve aposentar, por 
invalidez, o servidor Valc;letário Ferreira, 
Técnico Legíslativo, Classe "Especial", Pa
drão III, do Q_uadro _Permanente do Senado 
Federal, nos termos do art. 40, inciso I, da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os arts. 490, 492, 515, 
inciso III, 516, inciso III, 456 e 488, § 49 , 

do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal e art. 1~ da Lei n" 1.050, de 1950, 
com proventos integraís, observado o dispos
to no art. 37, inciso XI, da Constitilíção Fe
deral. 

Senado Fedenil, 29 de janeiro-dé 1991.
Senador Nelson Ç_ameiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 29, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a del~gação 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 consfa do Pro
cesso no 015.825/90-4, resolve aposentar, vo· 
luntariamente, Adolfo Eric de Toledo, Ana
lista Legislativo, da Área de Processo Legis
lativo, Classe "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. 490, 492, 520 
e 488, § 4°, do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, bem àssim com o art. 
11 da Resolução SF n" 87 ,de 1989, e as vanta
gens da Resolução SF no 21, de 1980, Com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
correspondentes à razão de 30/35 (trinta-trin
ta e cinco avos) do seu vencimento, obser
vado o disposto no art. 37, inciso XI, da Cons-
tituição Federal. _ 

Senado Federal, 29 de janeiro de 1991. -
Senador Nelson C_arneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
-N• 30, DE 1991 

O Presidente do Senado Fed~ral, no uso 
de sua competência regimental e regulamen

,- tar, de conformidade com a delegação de 
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competência que lhe foi outor$ada. pelo Ato 
da tomíssão-Dírêtoia o~·z, de 4 de abril de 
1973,' e fendo em vista o qUe conSta do Pro
ces!!io .ti~ 016.103790:4, resolve :aposentar, vo
lunta"riamente, Luiz Fernando_ Lapagesse Al
ves· Corrêa, Analista Le_gislativo, da Área de 
Coinl.mibação SOCiál; Class"e:"EsPecial", Pa· 
drão III, dó Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do art. 40, inciso UI, 
alínea c, da ConstituiçãO da República Fede
rativ~ do Brasil, combinado com os arts. 490, 
492, 520 e 48s-, § 4Q, do Regulamento Admi
nistrativo do Senàdo Federal, bem assini com 
o art. 11 da Resolução SF n• 87, de 1989, 
e as vantagens da Resoluç_ão SF n~ 21, de 
1980, com proveritós proporcionais ao tempo 
de serv:iço, corr~spondentes à razão de 30135 
(trinta trínta e cincO avos) Oo seu vencimento, 
observado o dispos.to no art. 37, inciso Xl, 
da ConStituição FederaL 

Senado Federal_, 29 de janeiro de 1991. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

PORTARIA N• J/91 

O Diretor da SubseCretaria de Serviços Ge
rais, no uso das suas atribuições regulamen
tares e tendo em vista os fatos constantes 
do Processo n~ 012617/90-3, resolve tornar 
sem efeito a -repreensão aplicada ao servidor 
Raimundo Nonato de Brito, matrícula 1118, 
Analista Legislativo, Área de Segurança, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, 
através da Portaria n~' 10/90. 

Senado Federal, 27 de janeiro de l99L -
Afrânio Cavalcanti Melo Júnior, Diretor. 

PORTARIA N• 2/91 

O Diretor da SubSecretaria de Serviços Ge
rais, no uSo das suas atribuições regulamen
tares e tendo em vista os fatos constantes 
no OfíCio n9 3-6, do Serviço -de Segurança, 
resolve repreender o servidor Rubens de 
Araújo Lima, matrícula 3273, Técnico Legis
lativo, Área de Segurança, com base no art. 
546, incisoV, do Regulamento Administra
tivo do Senado Federal. 

Senado Federal, 28 de janeiro de 1991. -
Afrânio Cavalcanti Melo Júnior, Diretor. 

ATA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DffiETORA 

18• REUNIÃO (ORDINÃRlA), 
REALIZADA EM 

27 DE DEZEMBRO DE 1990 

As onze horas e trinta minutos do dia vinte 
e sete de dezembro de mil novecentos e no
venta, reúne~se a COmissãO Direto!â do Se-_ 
nado Federal, na Sala de Reuniões da Presi
dência, com a presença dos Excelentíssimos 
Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presi
dente; Alexandre Costa, Segundo Vice-Pre· 
sidente; Mendes Canale, Primeiro Secretá
rio; Pompeu de Sousa, Terceiro Secretário; 
e Nabor Júnior, Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivos justi
ficados, os Excelentíssimos Senhores Sena· 
dores Iram Saraiva, Primeiro Vice-Presiden· 
te, DiValdo Suruagy, Segundo SecretáriO~ e 
Louremberg Nunes Rocha, Quarto Secretá· 
rio. 

O Senhor Presidente dá início à reuniãõ 
e apresenta aos presentes os seguintes assun
tos: 

a) RequerimentO n9 472, de 1990·, apresen
tado pelo Senhor Senador Maurício Corrêã, 
solicitando ao Governo do Distrito Federal 
informações atinentes a carros oficiais. 

O Si:rihor Tei'ceiro Secretário é designado 
para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à tramitação do 
requerimento, que é aprovado pelos presen
tes. A matéria .é encarillnhãda â Secretaria 
Geral da Mesa para as devidas providências; 

b) Requerimento n9 488; de 1990, apresen
tado pelo Senhor Senador C8.rl0s.Patrocínio, 
solicitando ao Poder Executivo- Ministério 
da Saúde - informações- atinerites à política 
nacional de saúde bucal. 

O Senhor Senador Nabor Júnior, Suplente 
da Comissão Diretóra, é desig-nado para rela
tar a mat<Hia e, de imediatO, apreSenta pare
cer oral favorável à tramitaÇão do Requeri
mento, qu:e é aprovado pelos presentes. A 
matéria é encaminhada à Secretaria Geral 
da Mesa para as devidas providências; 

c) Requerimento n~ 489, de 1990, apresen
tado pelo Senhor Senador Maurício Corrêa, 
solicitando ao Poder Executivo -Ministério 
da Infra-Estrutura - informações atinentes 
à Empresa Brasileira de Correios e Telégra
fos. 

o-senhor Terceiro s·ecrétáiiO é designado 
para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à tramitação do 
requerimento~ que-é aprovado pelos presen
tes. A matéria é encaminhada ~ Secretaria 
Geral da Mesã para as devidas providências; 

d) Requerimento n~ 504, de 1990, apresen
tado pelo Senhor Senador J utahy Magalhães, 
soijs:itando ao Poder Executivo -Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento-
informações atinentes às liberações de recw
sos do Tesouro Nacional, a fundo perdido, 
para-eStados, municípios ~ entidades, qual
quer que seja a sua personalidade jurídica. 

O Senhor Senador Nabor__Júnior, Suplente 
da Comissão Diretora, é designado parã. rela
tar a matéfia e, de imediato, apresenta pare
cer oral favorável à tramitação--do requeri~ 
menta, que é aprovado pelos presentes. A 
matéria é encaminhada à Secretaria Geral 
da Mesa para as devidas providências; 

el Requerimento n9 505, de 1990, apresen
tado pelo Senhor Senador Jutahy Magalhães, 
solicitando ao Poder Executivo - Ministério 
da Agricultura e Reforma Agrária - infor
mações atinentes às Iiberaç~es de recursos 
do Tesouro Nacional, a fundo perdido, para 
estados, municípios e entidades, qualquer 
que seja a..:.ua personalidade jurídica. 

O Senhor Segundo Vice-Presidente é de
signado para relatar a matéria e, de imediato, 
apresenta parecer oral favorável à tramitação 
do requerimento, que é aprovado pelos pre
sentes. A matéria é encaminhada à Secretaria 
Gerat·aa Mesa para as devidas providéncias; 

t) Requerimento n~ 506, de 1990, apresen
tado pelo Senhor Senador Jutahy Magalhães_. 
solicitando ao Poder Executivo -Ministério 
da Ação Social - informações atinentes às 

liberações de .recUrsos do TesourO Nacional, 
a fundo perdido, para estados, municípios, 
e entidades, qualquer que seja a sua persona
lidade jurídica·. . . _ · · 

O Senhor Terceiro SecretáriO é designado 
para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer. mal favorável à tranütaç~o do _ 
requerimento, que é aprovado pelos presen
tes. A matéria é encaminhada à Secretaria 
Geral da Mesa para as devidas providências; 

g) Projeto de Resolução n" 17, de 1987, 
que "institui o Museu_ Histórico do Senado 
Federal e dá outras providências". · 

O Senhor Primeiro Secretário é designado 
para relatar a matéria e, de imediato, apre~ 
senta parecer oral favorável ao substitutivo 
apresentado pela Comissão de_ Constituição, 
Justiça e Cidadania, que é aprovado Petas 
presentes; 

b) A tomissão Diretora autoriza o Senhor 
Presidente a fazer a doação de 500 (quinhen
tQs) exemplares do Iivro

1
"0 Direito na Repú· 

blica~· à Academia çie ~tras Jurídicas da Ba
ru:a; autora do _referido_ trabalho; 

i) ~roposta de Ato da Comissão Dirtora 
que "dispõe sobre a jornada d_e trabalho, es
tabelece normas para o registro de freqüência 
dos servidores do Sepado Federal, e.dá outras 
providências". 

Após exame e discussãoj os presentes deci
dem deix-ar a matéria CO!llO subsídio para a 
próxima Comissão Diretora; 

j) Processo n9 011112190-5, em que o servi
dor: Raimundo_ Marques Costa requer. de 
acordo com o disposto nos arts. 418 e 419 
do Regulamento Administrativo do Senado. 
Federal, a sua transferência para o cargo de 
Analista Legislativo. 
É designado o Senhor Senador Nabor Júfiior, 
Supíénte da Comissão Diretora, pãrã relatar 
a matéria; 

k) Processo n9 010328190---4, em que a ser
vidora Edwiges de Oliveira Cardoso requer, 
de acordo com os arts. 418 e 426, § 3": do 
Regulamento Admíllistrativo do Serrado Fe
deral, a sua readaptação. 

É designado o Senhor Senador Nabor Jú~ 
nior, Suplente da Comissão Diretora, para 
relatar a matéria; 

I) Expediente da Câmara Municipal da 
Serra do Mel, no Rio Grande do Norte, solici
tando a publicação, pelo Cegraf, da Lei Orgâ-
nica daquele Município. · 

A Comissão Diretora indefere o pedido, 
em face do mesmo não ter amparo nas nor
mas da Casa; 

m) Expediente do Secretário de Estado 
Chefe da It'epresentação do Governo doEs
tado do Tocantins em Brasília solicitando a 
impressão, pelo Cegraf, das provas para o 
concurso público para admissão de servidores 
naquele Estado. 

A Comissão Dirétóra a-UtOriza ã iffipressãO 
de 35.000 (trinta e Cinco mil) provas e 175.000 

·(cento _e setenta e cinco mil) folhas, cujo pa
pel será fornecido pelo Governo do Estado 
do Tocantins e desde que o Cegraf tenha con
dições de fazê-lo; 

o) Proposta de Ato da Comissão Díretora 
que "altera o Anexo I do Ato da Comissão 
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Diretora n? 38, de 1989, ·e dá outras provi
dências". 

Os presentes discutem a matéria e ãssinam 
o respectivo ato, que vai à publicação. 

Dan·do ·prosseguimento à reunião, o Se
nhor Presidente concede_a palavra ao Senhor 
Primeiro Secretário, que submete ã Comissão 
Diretora os seguintes assuntos: 

a) Processo no 010974/90-3, no ·qual a Sub
secretaria de Administração de Compras, 
Contratações e Alienações solicifa o exame 
da matéria referente ao credenciamento de 
entidades prestadoras de serviços de saúde, 
com parecer favorável à_Froposta de ªto que 
"altera dispositivos do Ato n~ 40, de 1988, 
da Comissão Diretora". 

A Comissão Diretora discute a matéria, 
aprova o parecer e assina o respectivo Ato, 
que vai à publicação; 

b) Parecer ao Processo n~ 014297/90~6, no 
qual a Subsecretaria de Administração de 
Material e Património solicita abertura de li~ 
citação visando a contratação de firma espe
cializada para o transporte de mudanças, via 
terrestre, dos bens pertecentes aos Excelen
tíssimos Senhores Senadores que terão seus 
mandatos encerrados. 

Após discussão da matéria, a Comissão Di-_ 
retora aprova o parecer e autoriza, desde que 
haja recursos orçamentários específicos e re
querimento do Senador; 

c) Processo n9 015884/90-2, no qual a ~ub~ 
secretaria de Biblioteca encaminha relatório 
sobre o inventário do acervo daquela Sub~e
cretaria, nos meses de julho e agosto do cor
rente ano, detectando o extravio ·de diversas 

.obras. 
A Comissão Diretora, em-face--do fato con

sumado, aprova a baixa e recomenda ao Se
nhor Primeiro-Secretário que tO-me providên
cias estabelecendo normas para coibir novas 
ocorrências; 

d) parecer favorável ao Processo n" 
013382190-0, no cJ.tfal a Subsecretaria de Ad
ministração de MateriaJ e Património enca
minha relação de materiais ociosos, antieco
nômicos e inservíveis, de propriedade do Se
nado Federal, para alienação. 

Os presentes examinam a matéria e resol
vem deixar a decisão para a próxima Comis
são Diretora. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Terceiro-Secretário qu~ 
apresenta parecer favorável à prestação de 
contas da Subsecretaria de administração de 
Material e Património, referente ao leilão pú
bli cool realizado nos dias 25 e 26 d~.novem
bro de 1988, pai'àã alienação de bens conside
rados antieconómicos e inservíveis de pro~ 
priedade do Senado Federal (Processo n9 
012330/88-4). 

Após discussão da matéria, a Comissão DiM 
retora aprova o parecer. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Nabor Júnior, 
Suplente da Comissão Diretora, que submete 
aos presentes os seguintes assuntos: 

a) Parecer favorável à prestação de contas 
da Associação dos Servidores do Senado Fe-

deral- ASSEFE, relativa ao primeiro tri
mestre ~e 1990 (Processso n~ 004808/90-8). 

Os presentes~ após debates, a 'provam o- P\; 
recer; 

b) Parecei úiVorável à prestação de contas 
do Senado Federal, relativa ao primeiro·tri
mestre de 1990 (Processo_n9 005899/90-7). 

Os presentes, após debates, aprovam o pa
recer; 

c) Parecer favorável à prestação de contas 
do Fundo Especial do Senado Feder_al -
FUNSEN, relativa ao segundo trimestre de 
1990 (Processo no 010358190-0). 

Os presentes, após debates, aprovam o pa-
recer; -

d) Parecer oral favorável à prestação de 
contas do Clube do Congresso, referent~ os 
valores repassados no exercício de 1989, cuM 
jos recursos não foram utilizados. 

Após a discuSsão-da matéria, a Comíss_ão 
Diretora a:prcNa a prestãçaõ--de contas. 

Por fim, a· Senhor Presidente concede a_ 
palavra ao senhor Diretor-Geral, que sub
mete à comissão Diretora os seguintes assun
tos: 

a) Parecer do Senhor Primeiro-Vice-Pre
sidente favoráv~l à edição do trabalho intitu
lado "Comissões ParlameOtareS de Inquérito -
no Senado Federal - sua história e desemM 
penho no período de 1946 a 1989" (Processo 
no 014987/90-2). 

Os presentes, após debates, aprovam o pa
recer, 

b) Parecer do Senhor Senador Antônio 
Luiz Maya, Suplente da Comissão Diretora, 
à prestação de contas da Associação dos Ser
vidores do Senado Federal- ASSEFE, rela
tiva a recursos transferidos pelo Senado FeM 
deral em outubro de 1989, a título de SubvenM 
ção- Social, no qual conclui que "as novas 
liberações de Subvenções SQciais _à ASSEFE 
ficarão suspensas até que seja recolhida a im
portância Indevidamente incluída neste Pro
cesso" (Processo n~ 002288!90-7). 

Os presentes, após debates, aprovam o pa~ 
recer; 

c) Parecer do Senhor Senador António 
Luiz Maya, Suplente da Comissão Diretora, 
favorável à prestação de contas do Instituto 
de Previdência dos Congressitas-IPC, rela
tiva (l.OS primeiro e segundo trimestres de 
1990 (Processo no 012134/90·2). 

-Os presentes, após debates, aprovam o pa
recer; 

d) Processo no 014978/90-3, referente aO 
tratamento de saúde do Senhor Senador João 
Calmou, nos Estados Unidos, com decisão 
favorável do Excelentíssimo Senhor Presi

-dentead referendumj da Comissão Diretora. 
A Comissão Diretora referenda a decisão 

do Excelentíssimo Senhor Presidente; 

e) Processo n9 014710/90-0, no qual a servi
doraJ~Hane Delmonte solicita interrupção da 
,suspensão de seu contrato de trabalho, a par
tir de 22 de novembro de 1990. 

Após discussão da matéria, a Comissão Di
retora autoriza a interrupção solicitada; 

f) Processo n~m-:t-707/90-0, no qual o servi
dor Fernando Antônio Pereira Gomide soli-

cita interrupção da su_spensão qe seu contrato 
de trabalho. _ _ _ · · . 

Após- discusssão da matéria, a- Comissão 
Diretora autoriza a interrupção solicitada; 

g) Processo n9 014711/90~7, no qual o servi
dor João Robe:rlo Perei_ra .de Baere -Junior 
solicita interrupção da suspensão de seu con· 
trato de trabalho, a partir de 22 de novembro 
de 1990. 

Após discussão da matéria, a Comissão Diw 
re"tora autoriza a interrupção solicitada, 

h) Proposta de AtO da Comissão Diretora
regulamentando o Auxnio-Moradia. 

Após discussão, os presentes aprovam a 
matéria e assim o respectivo Ato, que .vai 
à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, -o Senhor Pre
sidente declara encerrada a reunião, às treze 
horas e trinta minutos, pelo que eu, José. Pas
sos Porto. Diretor-Geral e Secretáiío da Co
missão Diretora, lavrei a presente Ata que, 
d_epois de assinada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 27 de dezem
bro de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Pre
sidente. 

2• REUNIÃO (ORD!NÃRIA), 
REAUZADAEM 

29 DE JANEIRO DE 1991 

Às doZe horas e quirize ritinutos do dia 
vinte e nove de janeiro de um mil novecentos 
e noventa e um, reúne-se a Comissão Dire~ 
tora do Senado Federal, na Sala de reun_iões 
da Presidência, com a presença dos ExcelenM 
tíssimos Senhores Senadores Nelson Carnei
ro, PreSidente; Iram Saraiva, Primeiro-Vice
Presidente; Alexandre Costa, segundo-Vice
Presidente; Mendes Canale, Primeiro-Secre~ 
tário; Pompeu de Sousa, Terceiro-Secretário; 
Louremberg Nunes Rocha, Quarto-Secretá
rio; Nabor júnior e Antônio Luiz Maya, Su_
plentes. 

Deixa de _comparecer, por motivos justifi
cados, o Excelentíssimo Senhor Senador Di
valdo Suruagy, Segundo-Secretário. 

O senhor Presidente declara iniciada a reu
nião e solicita aos pieSentes uma decisão so
bre o encerramento do mandato da atual Co
missão Diretora. 

Os presentes, considerando que a eleição 
de Comissão Dire_tora sempre ocorreu ·no iilf~ 
cio da legislatura, logo em seguidda à posse 
dos novos Senadores, acolhendo a proposta 
do Senhor Presidente decidem, unanimente, 
que o mandato da atual Comissão Diretora 
se extinguirá com a eleição e posse da nova 
Mesa, já marcada para o próximo dia 2 de 
fevereiro. 

O Senhor Presidente concede, a seguir, a 
palavra ao Senhor Senador Nabor Júnior, su
plente da Comissão Diretora, que submete 
à consideração dos presentes os seguintes as~ 
suntos: 

a) Pafecer favorável à aprovação da Pres
tação de Contas do Senado Federal, relativa 
ao Segundo Trimestre de 1990. (Processso 
n• 010321·90.0.) 

Os presentes, após exame da matéria, 
aprovam o pare;cer; 
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b) Parecer preliminar à Prestação de Con
tas do Grupo Brasileiro da União Inteiparla
mentar, relativa aos Primeiro e Segundo Tri
mestres de 1990, no qual conclui pela realiza
ção de diligência (Processo n~" 012568/90-2.) 

Os presentes, após exame -da matéria, 
aprovam o parecer. 

O senhor Presidente, na continuação dos 
trabalhos, observando ser esta a última r~U
nião da Comissã.o Diretora por ele presidida, 
agradece a colaboração de todos, sobretudo 
a dos Senhores Senadores Mendes 'Capale, 
Pompeu de Sous!l e António Luiz Maya, cu
jos mandatos se encerram n9 próxímo dia 
31 de janeiro, lamentando a ausência destes 
companheiros, os quais espera que retomem 
em próxima legislatura. 

Nada mais havendo a tratar, o senhor :Pre
sidente encerra a reunião, ás tieze horas e 
trinta minutos, pelo que eu José Passos Porto, 
Diretor-Geral e Secretário da Comissão Di
retora, lavrei a presente Ata que, dep'ois de 
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi
çação. 

Sala da Comissão Diretora, 29 de janeiro 
de 1991. --SenadorNelson Carneiro, Presi
dente. 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Destinada a examinar os critérios, as 
possíveis irregularidades e os efeitos Só
do-Econôm.icos da dispensa e colocação 
em dosponibilidade de servidores, da ex
tinção de cargos e empregos, repartiç6es, 
autarquias e empresas no âmbito da Ad
ministração Pública da União, direta, in
direta e fundacional. 

7• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 12 DE DEZEMBRO DE 1990 

Aos d_oze dias do mês de dezembro do ano 
de mil nov'ecentos e noventa, às dezesseis 
horas e trinta minutos, na Sala de Reunião 
o~" 2, Ala Senador Nilo Coelho, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores 
Maurício Corrêa1 Mansueto de Lavor, Jutahy 
Magalhães, Antonio Luiz Maya, Afonso San
cho, Lui:t Viana Neto, Cid Saboia de Carva
lho, Odacir Soares, Affonso Camargo e Pom
peu de Sousa, reúne-se a Comissão Parla
mentar de Inquérito, criada através do Re
querimento n9178, de 1990, com a finalidade 
de ''Examinar os critérios, as possíveis irregu
laridades e os efeitos s6cio..:econômicos da 
dispensa e colocação em disponibilidade de 
servidores, da-extinção de cargos e empregos, 
repartições, autarquias e empresas, no âm
bito da Administração Pública da União, di
reta, indlreta e fundacional. 

Deixam de comparecer, por motivo justifi
cado, os Senhores Senadores Aureo Mello, 
Wilson Martins, Lourival Baptista e João Me
nezes. 

Havendo número regimental, são abertos 
os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador 
Maurício Corrêa, que solicita, nos termos re
gimentais, a dispensa da leitura da Ata da 

Í'eunião anterior, que, logo após, é dada co
, mo aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente escla
rece que a presente sessão destina-se à discus
são e votaç~o do relatdriot concedendo, em 
seguida, a palavra ao Relator, Senador Man
sueto de Lavor. 

Procedida a leitura do relatório, cuja con
clusão sugere que, o mesmo, seja encami
nhado à Procuradoria-_Geral da República 
para que se providencie o cumprimento de 
medidas cabíveis ao caso. 

. Em .Piscussão e votação, é_ o Relatório 
aprovado, determinando, ainda, o Senhor 
Presidente, que este seja publicado em anexo 
àestaAta. --

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Helena Isnard 
Accauhy Sarres dos Santos., Assistente da Co
missão,lavrei apresente Ata que,lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e irá à publícação. -Senador Maurício Cor
ria,Presidente. 

- -_RELATÓRIO 

Da Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a examinar os critérios, 
as possíveis irregularidades e os efeitos 
sóclo-econômicos da dispensa e colocação 

--cfm disPonibilidade de servidores, da ex
tinção de cargos e empregos, repartições, 
autarquias e empresas no âmbito da Ad
ministração Pública da União, direta, in· 
direta e fundacional. 

Relator: Senador Mansueto de Lavor 
1 - Introdução 
A Reforma Administrativa, objeto das in

vestigações desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constitui um dos núcleos básicos 
do programa de modernização da sociedade 
e do Estado brasileiro, preconizado e ora le
vado a cabo pelo Governo do Exm" Sr. Presi
dente da República, Fernando Collorde Me
no, que afirma estar respaldado, para imple
mentá-lo, nos milhões de votos que o condu
ziram ao cargo máximo de nosso País. 

Não deve ser imputada ao Senado Federal, 
com a iniciativa de instituir esta CPI, qual
quer posição aprioifstiCa contra ou a favor 
das a_çóc:_~_efetuadas pelo Governo Federal. 
Trata-se, sim, do cumprimentp de uma de 
nossas mais importantes obrigações constitu
cionais: o acompanhamento e a fiscalização 
dos atas do Poder Executivo. Mormente nu
ma esfera de tamanha magnitude, como a 
desta reforma administrativa - que diz res
peito~ direta ou indiretarnente, à tranqüili
dade (e mesmo à sobrevivência) de milhares 
de famflias de servidores públicos federais, 
e, em outro nível, coloca questões sobre a 
própria sobrevivência futura do Estado brasi
leiro, e da manutenção de sua capacidade 
de intervir eficazmente na direção do desen
volvimento nacional -, a não-participação 
do Senado Federal na arena das discussões 
implicaria em indesculpável crime de omis
são. 

Como Relator desta Comissão, espero 
honrar a confiança em mim depositada por 

meus ilustres pares, apresentando um Rela-. 
tório o quaedo possível objetivo sobre um_ 
tema que, por sua própria natureza, tel,Il. con
duzido antes a posições pa~sionais extremas 
do que a uma reflexão crítica equil~brada. 

2 - Histórico da CPI 
Em 28 de junho de 1990, atendendo ao 

Requerimento no 178, de 1990, encabeçado 
pelo Senador Maurício Corrêa, foi instalada 
ComiSSão Parlamentar de Inquérito, desti
nada a examinar os critérios, as possíveis irre
gularidades e os efeitOs s6êió-econômicos da 
dispensa e colocação em disponibilidade 
de servidores, da extinção de cargos e empre
gos-, repartições, autarquias e empresas, no 
âmbito da administração pública da União, 
direta, índireta e furidacional. São seus inte
grantes os senhores: Maurício Corrêa, Presi
dente; Lourival Baptista, Vice-Presjd~nte; 
Mansueto de Lavor, Relator; Cid Saboia de 
Carvalho, Luiz Viana Neto, Aureo Mello, 
Pompeu de Sousa, Jutahy Magalhães, Wilson 
Martins, Afonso Sancho, Odacir Soares, An-

-- toniõLuiz Maya, João Menezes, Affonso Ca
marg6, Raimundo Lira. Como Suplentes: 
Mauro'Benevides, Humberto Lucena, Cha
gas Rodrigues, José Agripino Maia, Mauro 
Borges e Lavoisier Maia. 

A Comissão decidiu colher o depoimento 
das autoridades governamentais diretamente 
envolvidas com o setor de recursos humanos 
do Governo Federal, ou que coman$ssem 
órgãos em que era maior o número de recla
mações de funcionários, em razão'das modifi
cações ocorridas, bem como dos dirigentes 
de órgãos de classe dos servidores. 

Foram seis as seSsões de coleta de depoi
mentos, não incluindo as reuniões inicial e 
final, destinada esta à aprovação do Relató
rio. Assim, no dia 2-8-90, prestou depoimen
to o Sr. João Eduardo Cerdeira Santana, Se
cretário da Administração Federal; no dia 
16-8-90, o Sr. Lafayette Coutinho Torres, 
Presidente da Caixa Econômica Federal, e 
o Sr. Jorge Lins Freire, Presidente do Banco 
do Nordeste do Brasil; no dia 5-9-90, o Sr. 
Alberto Policaro, Presidente do Banco do 
Brasil; no dia 29-9-90, o Sr. Antônio Rogério 
Magri, Ministro do Trabalho e PrevidênCia 
Social, e, no dia 24-11-90. o Sr. Raimundo 
Nonato Cruz, Presidente da Confederação 
dos-Servidores Públicos Civis do Brasil. 

Além dos depoimentos, realizou-se e.m Re
cife, no dia 26 de outubro do corrente, au
diência pública em que dirigentes de entida
des classistas da área da administraçáo públi
ca puderam relatar os problemas ocorridos 
com servidores por elas representados. 

Durante todo o seu período de funciona
mento, a Comissão recebeu ainda váilas de
núncias escritas, remitidas por servidores que 
se julgavam injustiçados ou por suas entida
des representativas. 

Antes de passar ao assunto deste relatório, 
desejo expressar o mais profundo agradeci
mento à equipe de assessores desta Casa, que 
emprestaram sua experiência e dedicação aos 
trabalhos desta Comissão. Destaco Helena 
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lsnard Sarres. dos Santos Se~retária da Co
miss9 Cleide Maria Barbosa Fe~eira Cruz, 
Chefe do Serviço de Comissões Especiais e 
de Inquérito; Marcos Antônio Campos Mar
tins, Coordenador da Equipe, e Ailton Du
tra, Arésio Teixeira Peixoto, Dirceu Teixeira" 
de Matos, Juarez Mendes Tristão Salustiano 
Botelho e Scipião Salustiano Botelho. Agra
deço, também, com a mesma ênfase, a im
prescindível colaboração de Aylton Ventura, 
José Jesus de Moraes Rego, Jurandir Lea_J, 
Presidente do Sindicato dos Servidores Púbfi
cos de Pernambuco, Paulo de Tarso Moraes 
Souza, Presidente de Associação dos Servi
dores da Sudene- PE, e Vera Baroni, Presi
dente do Sindicato dos Servidores Públicos 
de Saúde e Previdência de Pernambuco. 

3 - Os objetivos da reforma administra
tiva, segundo depoimentos de autoridades go
vernamentais. 

Para que possamos avaliar a forma como 
vem sendo encaminhada a Reforma Adminis· 
trativa, cumpre estabelecer, em primeiro lu~ 
gar, as motivações que levaram o Executivo 
Federal a propó-la, bem como os objetivos 
visando com sua implementação e os critérios 
utilizados em sua execução. para tanto, deve
mos invocar preferencialmente o depoimento 
pessoal de seus propugnadores, dentre os 
quais sobressai, por força do cargo, o Sr. Pre
sidente da República, Fernando Collor de 
Mello. Sua Excelência não foi ouvido por 
esta Comíss_ão, mas dispomos de várias mani
festações suas, feitas publicamente e regis
tradas por órgãos conceituados da imprensa 
nacional. 

Em discurso pronunciado no dia 9-5-90_, 
em presença de todo o Ministério, e pullli
cado no O Estado de S. Paulono dia seguin~e 
(v. Anexo 1), diz o Sr. Presidente: 

"As decisões que tomamos nestes qua
se dois tneses de Governo configuram 
passo histórico de __ grande significado. A 
sociedade brasileira está engajada no 
processo. Não haverá recuo 'possível. 
Arrancamos definitivamente na direção 
de nosso objetivo: a construção de um 
país digo, respeitado, confiante, social
mente justo. ( ... ) O I;:stado brasileiro 
vinha sofrendo há vários anos um grave 
processo de perda de capacidade finan
ceira e de competência gerencial. ( .. .) 
Para que os planos do Governo possam, 
em seu conjunto, alcançar os objetivos 
fixados, é fuÍldamental que a reforma 
administrativa avance.'' 

Neste mesmo discurso, o Sr. Presidente da 
República fixa a meta da reforma adminis
trativa, no que tange ao quadro de pessoal 
do setor público: este quadro deverá sofrer 
uma redução "da ordem d~ 20 a 25%, me·_ 
diante dispensas e colocações em disponibi
lidade de servidores ociosos que não se en
quadrem nas exigências de dedicação ·e oPe
rosidade do Brasil novo'~. 

Temos aqui, nas palavras do seu máximo 
idealizador, os motivos, as metas e os críté-

rios norteador_es da reforma aQministrativa. 
Ressalte-se_qu_e Sua .Excelencia não e;tplica, 
em nenhum momento, como foram identifi
cados esses 20 _ou 25% d_e_s~rvido~es ociosos, 
nem os critérios para se avaliar a ociosidade 
e a falta de" dedicação e operosidade" desses 
servidores. Portanto, devemos acreditar que 
essa meta (de 20 a 25% de redução_ no quadro 
de pessoal) refere-se ~ razão anteriormente 
apontada pelo Sr. Presidente:_tratar-se-ia de 
estancar o .. grave processo de perda de capa
cidade finançeh:a __ e de competência geren
cial" que estaria vitimando o Estado brasi
leii:o. 

Em depoimento prestado a esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito (v. Anexo 2), o 
Sr. João Santana, Secretário de Administra
ção Federal, corrobora e explicita tal inter
pretação: 

"A diretriz fundamental é fortalecer 
a administração direta. Écortar peta raiz 
as causas do déficit público. fnuito claras 
nas empresas públicas, fundações e au
tarquias, que não vinham prestando con
tas à sociedade da relação custo-bene
fício dos seus projetas, locupletando-se 
da autonomia administrativa e financei
ra." 

:Estão esclarecidos, portanto, pelas pala
vras do responsável maior por sua execução, 
a motivação e o objetivo final do enxuga
mento da máquina administrativa: a existên
cia do déficit público e a necessidade de sua 
eliminação. 

Devemos ouvir, agora, o que dísse o Sr. 
Antonio Kandir, Secretário Nacional de Eco-. 
nomia'"'do Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento e uma das figuras de proa 
da equipe econômica do Governo, em depi
mento prestado perante a ComisSão de As
suntos E'cõn'ômicos do Senado Federal (v. 
Anexo 1). São palavras do Sr. Secretário: 

"Ú -objetivo fundamental da reforma 
administrativa é criar condições para um 
funcionamento perfeito do Estado, do 
Estado que queremos. Então o objetivo 
não é_ redução do déficit, mesmo porque 
se fosse o objetivo a redução do déficit, 
faríamos, vamos dizer assim, um número 
de dispensas maior possível, que, aí sim, 
se coilsequiria um número de redução 
do déficit importante. Só que certamente 
seria uma redução importante em 1990, 
mas acabariam por vir diversos meca
nism:õs-recriando um déficit importante 
em 1991,1992. ( ... )Então, se o balizador 
fu,ndamental fosse simplesmente o_défi
cit, certamente a reforma administrativa 
não estaria sendo bem direcionada." 

São palavras do Sr. Secretário Nacional de 
Economia, Sr. Antonio Kandir. 

Caberia em primeiro lugar que Estado é 
esse que o Sr. Antonio Kandir e seus colegas 
de governo querem: Ao que me consta~ o 
Estado que a sociedade brasileira quer é 
aquele que está consubstanciado no texto da· 
coristituição da República Federativa doBra
sil, promulgada em outubro de 1988, o qual 

não p9de ser alterado por meio de uma forma 
administrativa. Mas retomemos ao nosso as
sunto principaL 

Ora, alguém poderia dizer que a área admi
nistrativa do Governo nãO está afeta- áo -s-r.
Antonio Kandir; ninguém poderá dizer, en· 
tretanto, que a área económica não o esteja. 
E é o Secretário Nacional de Economia quem 
afuma que a reforma administrativa não trará 
grandes conseqüências para a configuração 
do déficit público, e mesmo se as trouxesse 
seriam conseqüências passageiras, pois o dé
ficit retornaria em 1991, 1992 ... Com sua au
toridade naárea_econômia; o Sr. Antonio 
Kandir presta aqui um depoimento que -con
traria claramente as afirmaçõeS do- seu colega 
de secretariado, Sr. João Santana, e a-. do 
próprio Presidente da República. 

Qeyemos procurar entãci a justificação da 
reforma administrativa em outro lugar? Tal
vez- quem sabe- em uma entrevista con· 
cedida pelo Presidente da República, Sr. Fer
nando Collor de Mello, aoCorreio Brazilien
see publicada em 4-7-90 (v. Anexo 1). Per
guntado, então, se a meta de 360 mil demis
sões não seria muito ousada, respondeu o 
Sr. Presi9ente: "Tudo depende do estilo,( ... ) 
da maneira como você queira fazer"': e mais 
adiante: 

"Nós tínhamos que, de alguma manei
ra, balançar o País, acordar o País. ( ... ) 
E o que nós verificiirios tambéin em to
dos os jornais- uns maioutros _menos 
-nunca foi a crítica, e isso é muito inte
ressante, nunca foi a Crftica. p·orque, 
eventualmente, estivesse procedendo a 
dispensas no serviço público, mas sem
pre foi ... Pôxa~ prometeu 360 e só" demi
tiu até agora 60. Cadê os outros 300? 
Ou seja, tem que demitir mais rápido, 
tem que dispensar mais rápido." 

São declarações literais, até agora não des
mentidas, do Presidente da República fede
rativa do Brasil. 

Creio que qUalquer pessoa de bom senso 
terá dificuldade em entender que se possa 
demitir 360 mil pessoas por uma questão de_ 
"estilo"; ninguém gostaria de acreditar que 
o Presidente da República instale a intranqui
lidade no seio de milhares de fai;Ilíl.ias para 
satisfazer as exigências de um vago sujeito 
coletivo definido pelo Sr. Presidente como 
"todos os jornais", 

Entretanto, frente a declarações tão discor
dantes, torna-se praticamente inipoSsível elu
cidar os critérios básicos que norteiam a ação 
do Governo. Quando um secretário de gover· 
no contradiz outro secretário de governo; 
quando um se.cretário de governo contradiz 
o Presidente da República; quando o Presi
dente da República contradiz o próprio Presi
qente da República, instaura-se uma confu
são conceituai que em nada facilita o nosso 
trabalho. 

Que dizer então dos critérios que deveriam 
nortear as demissões e colocação em disponi: 
bitidade dos servidores públicos? Para o rwn 
Presidente da República, trata-se de 20 a"25% 
de ''ociosos" que devem· ser afastados para 
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garantir o bom funcionamento da máquin.a 
administrativa. O Sr. João Santana, no depOI
mento anteriormente citado (v. Anexo 2), 
refere-se também aos ociosos, mas, mais cau
teloso que o seu chefe, estabelece algumas 
nuances (como, por exemplo, "cortar na ati
vidade-meio e-não na atiVidade-fim''), que 
teremos oportunidade de discutir mais deti
damente em outro lugar neste relatóri~; tudo 
balizado pelo objetivo firüifae ···reduzir o dé
ficit público". Já para o Sr. Antonio Kandir: 

" ... essa questão do ~t.ímero {dc_fun
cionários afastados) tem que ser enten
dida de forma muito clara. Se fosse dei
xada simPlesmente, no curto prazo, a 
necessidade de que cada uma das agên
cias governamentais fizesse a melhor 
gestão dos seus recursos, sem nenhum 
balizador, isso obviamente poderia levar 
aos resultados mais diversos. O que a 
Secretaria de Administração fez foi esta
belecer, com base numa análise geral 
(que análise é essa? que critérios a dirigi
ram?), quais seriam os números-meta 
que deveriam ser atingidos. Esses núme
ros ( ... ) não podem ser pegos ao pé da 
letra, porque se pegarmos e comparar
mos 30% numa empresa tipo "x", 30% 
com uma empresa do tipo "y", não tem 
sentido porque é 30% ~ ( ... ) O crifério 
básico é esse: há uma meta- cada gestor 
terá que provar que·nao éJfo-ssrvei chegar 
a essa meta." 

Mais uma vez o Governo fala por muitas 
bocas, e não em uníssemo. O que em deter
minado lugar é meta inegociáVe1, obrígação 
moral para a recuperação do Estado, em ou
tro é mero_ instrumento para acicatar gesto· 
res. Creio que não apenas o autOr deste re.la
tório se encontra perplexo frente à crômca 
falta de clareza do Governo na apresentação 
de seus objetivos e critérios. 

Ou, talvez, o relator é que esteta errad?; 
talvez não existani objetivos; talvez não exis
tam critérios; calvez exista a:penas, indis~u
tível e incontornável, princlpxo, meio e fr~ 
de si mesma, a reforma administrativa. Va
mos então a ela. 

4 -·Os g~stos com pessoal e encargos so
ciais f:riúf:lilção ao conjunto das receitas cor
rentes· dO Governo -Federal 

Dispomos- dos seguintes elementos para 
nossa análise: os depoimentos prestados, sob 
juramentO, a- essa Comissão; as denúncias 
apresentadas, diretamente ou por escrito, ã 
CP!, por servidores públicos ou suas entida
des classistas, sobre descaminhos e injustiças 
na aplicação dos supostos "critérios" de exe
cução das demissões e colocação em disponi

-bilidade; documento::> comprobatórios da ile
galidade e da precipitãção de alg-uinas medi
das assumidas pelo Governo; algumas estatís
ticas e o vasto noticiário p~blicado na impren
sa -sobre o assunto. 

A despeito de termos entrevistado apenas 
seis depoentes, a importância individual de 
cada um na condução da Reforma Adminis
trativa, aliada ao teor tão vago e contraditório 
de seus depoimentos, torna posslvel algumas 
conclusões fundamentais sobre o assunto. 
Pois se os depoimentos do Ministio do Traba
lho, do Secretário da Administração, dos Pre
sidentes do Banco do Brasil e da Caixa Eco
nómica Federal não se coadunam, somos le
vados a-acreditar que o aumento no número 
de depoentes só nos levaría a um aumento 
no número das contradições. 

Antes, contudo, de penetrarmos profunda
mente nesse assunto, o que faremos na próxi
ma seção desse relatório, gostaria de trazer 
à baila, brevemente, algumas considerações 
a respeito da importância dos gastos com pes
soal e encargos sociais no conjunto das recei
tas correntes do Governo FederaL 

O que importa ressaltar? 
Com relação às estatística~, aos nú~p.eros 

da reforma-~ que pretensamente justificariam 
uma política de demissões, queremos recor
dar que o Secretário da Administração, Sr. 
João Santana, em seu depoimento (v. Anex.o 
2), men~onou que: 

.. Em fevereiro de 1990, portanto um 
ffiê-s antes-de o Presidente Fernando Co
llot tomar posse, o- Estado g-astou com 
peSSOal 87% das despesas correntes -
fe.vereiro de 1990." 

Na ocasiãO, este Relator, de posse de um 
exemplar da Lei de Orçamento para 1990, 
contestou veementemente os números apre· 
sentados pelo Sr. João Santana. Poder-se-ia 
talvez argumentar que a contestação se ba· 
seava em orçamento elaborado por .outro go· 
verno, e que a realidade da execução seria 
outra. Mas o Sr. Secretário da Administração 
simplesmente alegOu desconhecer o assunto 
e que os dados por ele apresentados tinham 
sido fornecid<?s pelo Departamento do Te,
souro. 

A esse respeito, devemos registrar, primei
ramente, que a Constituição do Brasil estabe
lece no art. 38 das Disposições Transitórias 
(que até a promulgação de lei complementar 
regula a matéria), que a União não poderá 
despender com pessoal mais de 65% de suas 
receitas correntes. 

Ora, de aCordo com o Projeto de Lei do 
Orçamento para 1991, elaborado pelo atual 
Governo, as receitas corrente!> nos orçamen
tos fiscal e da seguridade estão previstas em 
Cr$S.467 bilhões, enquanto as despesas com 
pessoal e encargos sociãis ficaram orçadas em 
Cr$1.347 bilhões. Por outro l;ado, a execução 
orçamentária referente a janeiro e fevereiro 
de 1990, publicada no Diário Oficial de 30 
de março, confirmam os seguintes números: 
receitas correntes = Cr$ 16&,8 bilhões, des
pesas de pessoal e encargos = Cr$ 91,3. Fi
nalmente, os dados da execução orçamen
tária até outubro de 1990, publicados no Diá
rio Oficial de 30 de novembro passado. de
monstram receitas correntes no valor de Cr$ 
3.189 bilhões, contra Cr$ 1.091 bilhões de 
despesas com pessoal e encargos sociais. A 
relação entre os dois valores nos trés casos 
acima é, repectivamente, de 24%, 54% e 
34%. 

Se.considerarinos o conceito de "reCeúã.s 
correntes líquidas" expresso no item 20 da 
Exposição de Motivos do Projeto de Lei O r· 
çamentária para 1991, isto é, receita líquida 
igual a receita total menos transferências para 
estados e municípios, teremos a seguinte si
tuação (valores em Cr$ bilhõe::.): 

Orçamento 1991 Execução 199U 

1. Receitas correntes 15.467 
1.761 
3.706 

2. Transferências 
3. Receita líquida 
4. Despesas com pessoal e 

encargos sociais 1.347 
24% 
36% 

S. Relação (4).'(1) 
6. Relação (4),'(3) 

Verifica-se no exame dos dados acima, 
que mesmo s~ considerarmos o conce-ito cie 
"receita llquida", as despesas com pessoal 
e encargos sociais representam, no máximo, 
45% do total. Em todas as hipóteses, os per
centuais são muito inferiores aos 65_% previs
tos na Constituiçào e estão muito aquém dos 

87% citados pelo Secretário da Administra
ção. Aliás, a Exposição de Motivos relativa 
ao Projeto de Lei do Orçamento para 1991 
define, no item 20, que a relação entre as 
despesas de pessoal e a receita1íquida é fixada 
em 31%. Isto significa que este Relator tinha 
toda a razão ao contestar os números apre
s_entado_s pelo Secretário. 

3.180 
745 

2.435 

L091 
34% 
45% 

Ou seja, esteS números- invalidam total
mente as posições da Secretaria de Adminis
tração. Assim,, a política de demissões não 
pode ter como justificativa o excesso da des-
peSa com pessoal. · 

Passemos agora à análise e avaliação -dOs 
depoimentos tomados por esta CPI. 
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5 - Avaliação dos depoimentos tomados 
pela CP! 

Os depoi,mentos trazidos à comissão ates~ 
tam, de pronto, que graves falhas caracte
rizaram a chamada reforma administrativa do 
Governo do Presidente Fernando CoUor de 
Mello. Foram elas: 1- falta de planejamen
to; 2- precipitação na implantação das mu~ 
danças; 3 -falta de critérios para a identifi· 
cação dos servidores a sereD;l colocados em 
disponibilidade ou demitidos; 4 - afasta
mento de servidores ~or motivos políticos ou 
ideológicos; 5 - falta de amparo legal para 
a colocação de servidores celetistas em dispo~ 
nibilidade. 

5.1 - Falta de -planejamento: Esta é, a 
nosso ver, a falha maior e mais grave de toda 
essa pretensa reforma administrativa. Não se 
tem notícia de que tenha sido ela precedida 
de um levantamento e uma análise profunda 
e minuciosa"da realidade existente. Somente 
a partir daí e após 'uma avaliação criteriosa 
da situação, poder-se-ia chegar a uma real 
necessidade de modificação. A máquina ad
,ministrativa do Governo é tão grande e com
plexa que um trabalho dessa ordem só pode
ria ser feito em prazo mais longo. Reforma 
administrativa alguma. para ser séria e dura~ 
doura, poderia começar com dispensa de ser
vidores e a extinção de órgãos. Esta deveria 
ser a etapa final da reforma. O Governo, 
no entanto, optou justamente pelo caminho 
inVerso: começou pelo fim. 

É justamente isso que está a ocorter na 
administração pública brasileira, em grau 
maior ou menor. Em algumas repart~ções, 

houve até uma ocorrência mais grave: setores 
ficaram totalmente desativados - sem que 
houvesse tal intenção -, simplesmente por-. 
que todos os seus servidores foram colocados 
em disponibilidade. Segundo denúncias co
lhidas el;ll audiênc_ia públ~ca, realj_zada em Re~ 
cife - PE, foi o que ocorreu na biblioteca 
e na seção de titulação sfe terras do Incra 
de Pernambuco; em uma seção de atendi
.~~t~~_Q público do 1-!lamps, que teve todos 
os seus datilógrafos dispensado~; e num hos
pital do Inamps, que teve todos os seus eletri
cistas colocados em disponibilidade. 

É desalentador constatar que, em breve, 
uma Verdadeira reforma Çtdministrativa terá 
que ser feita -para tentar colocar ordem no 
caos em que fatalmente se transformará a 
a~inistrax__ãO P-ública em nosso País. 

5.2 - Precipitação na implantação das mo
danças: A pressa, tem nos demonstrado a 
história e o nosso dia~a~dia, não é boa compa
nheira das mudanças. Tudo que é feito de 
forma precipitada está mais sujeito a erros. 
Os acontecimentoS têm evidenciado que foi 
esse um pecado capital das mudanças intro~ 
duzidas no País, após a posse dos novos admi~ 
nistradores. Afora as notícias insistentemen· 
te veiculadas pela imprensa, dando conta de 
cobranças a seus auxiliares de maior empe
nho e celeridade na dispensa de servidores, 
feitas pelo Presidente da República, três fatos 
chegados à CPI vieram comprovar que apre
cipitação na implantação das mudanças foi 
íéal.: a) ao chefe do Incra, em Pernambuco, 
teriam sido dados dois dias para elaborar uma 
lista com os nomes das pessqas a serem afasta-

das do órgão; b) outro fato foi relatado pelo 
próprio Ministro do Trabalho e Previdência 
Social, Antônio Rogério Magri. Indagado se, 
no dia 3 de maio, dera uma ordem, em seu 
~:p.inistériO, pãra: os féspOifSáveis pelos diver
sos departamentos elaborarem, no prazo _de 
três horas, umá lista com os nótnes de 30"% 
dos servidores, para que fossem afastados, 
o ministro respondeu: 

"Essa ordem foi dada realmente em 
três horas, ma~ já fazia três meses que 
essa ordem estava dada e ninguém a 
cumpria." 

Difícil é entender cOmo o Ministro Magri, 
bem antes de ser empossado no cargo, já 
dava ordens aos seus subordinados no Minis
tério. de vez que, no dia 3 de maio, só havia 
um mês e 19 dias que assumira o cargo. É 
simplesmente inadimissível que ordem desse 
teor tenha sido repassada a dirigentes de ór
gãos públicos e, mais inconcebível ainda, que 
tenha a Precipitação cumprida; c) outro fato 
que demonstra cabalmente a precipitação 
com que as dispensas foram executadas foi 
patrocinado pelo próprio Governo FederaL 
No dia 21 de setembro de 1990, através do 
Decreto no 99.536, de 20-9-90, o Governo 
voltou atrás e exctuiu o regime de disponi
bilidade remunerada aos Agentes de VigHân
cia, Agentes_ de Segurança, Auxiliares de Se
gurança, Guardas de Vigilância, Vigias e Vi
gilantes. 

O próprio Governo ·recop.heceu que errou 
e; corrigiu o se·u erro. Menos mal que assim 
tenha sido. Se não tivesse havido, porém, 
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nenhuma contestação às mudanças adminis
trativas impostas pelo Governo, esse ç_lecreto 
teria, no mínimo, deflagrado uma dúvida: s_e
rá que erro ~emelhante não teria sido come
tido em relação a outros servidores? 

5.3- Falta de critérios para a identificação 
dos servidores a serem colocados em disponi
bilidade ou demitidos: Esta é _outra falha gra
ve da chamada r.eforma administrativa. _ 

Confrontado com a cobraÍlça insistente de 
critérios para a dispensa de servidores, o Se
cretário João Santana, ainda ensaiou, peran
te a comissão, uma reição que não passou 
de bravata. Declatou ele, ao ler o seu pronun
ciamento inicial: 

"Alguns dirigentes sindicais dos fun
cionários públicos, numa'equiVocada es
tratégia de confrontação- com o Estado, 
criticam a política de recursos humanos 
do Governo, afirmando que as demis
Sões, as dispensas e a colocação de fun
cionários em disponibilidade não têm 
critérios. Afirmo para _os senhores que 
estes critérios existem e obedecem a leis, 
aprovadas pelo Congresso Nacional, 
bem como por decretos e ates norma
tivos (Lei n9 8.028, de 12 de abril de 
1990; Decreto no 99.235, de 4 de maío 
de 1990, regulamentados pelo Ofício nG 
5 de Secretaria de Administração Fede
ral, de 30 de abril de 1990). '' 

Consultando a kgislação citada pelo Sr. 
João Santana, verificamos que a Lei nG 8.028, 
de 12-4-90, "dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos ministérios, 
e dá outras providência". No seu bojo, ape
nas um artigo estabelece parâmetros para o 
afastamento do excedente de servidores: 

"Art. 28. O excede-nte de pessoal 
em exercício nos órgãos e ministérios or
ganizados nos termos desta lei será: 
I- dispensado, quando ocupante, ex
clusivamente, de função de confiança 
(LT-DAS) ou de Função de_ Assessora
mente Superior- F AS; 

11- automaticamente devolvido aos 
órgãos de origem. quando se tratar de 
servidores requisitados OU cedidos; 
III- exonerado do cargo em comis

são ou função de confiança (DAS) ou 
dispensado da função (DAI), retornan
do ao cargo ou emprego perm·anente, 
sem prejuízo do disposto no item seguín
te; 
IV- considerado em disponíbilidade, 
quando ocupante de cargo ou emprego 
permanente dos respectivos quadros ou 
tabelas." 

Como se vê, a lei estabelece o que fazer 
com os excedentes. Só não estabelece como 
chegar a eles, no caso de servidores não ocu
pantes de cargos de chefia. Assim, ao contrá
rio do que afirma o Secretário João Santana, 
esta lei nada tem a ver com os critérios a 
serem seguidos na identificação dos _servido
res a serem dispensados. 

O Decreto n~ 99.235, de 4-5-90, "dispõe 
sobre critérios e diretrizes para elaboração 

de prO_QI)_sta de Quadro-Tabela de Lotação 
lâeal dos órgãos da Presidéncia da Repúbli· 
ca, min-istérios civis, autarquias e fundações. 
e dá outras provídéndas". 

Os critérios estabelecidos no decreto dizem 
respeito à elaboraçãO de proposta de Quadro· 
Tabela de Lotação Ideal, não se referem a 
critérios para a identíficação de pessoas a se· 
rem demitidas ou colocadas em disponibili
dade. Conto se trata de __ lotação ideal~ pode 
peifeitatneilte aContece{ que ela seja superior 
ao.número de servidores lotados no órgão, 
quando de sua' elaboração. O decreto não 
faz nenhuma vedação nesse sentido. 

ReSta Verificar o que contéiil o Ofício n~ 
5, de 30 d~ abril de 1990, da· Secretaria de 
Adminstração Federal, ato normativo regula
mentado! de lei e deCreto, no dizer do~ sr. 
João Santana. 

Para que não reste qu;~Iquer dúvida· a res
peito_ dos _possív~is _ critér~os contidos ne_sse 
ofício, julgamos por bem transcrevê-lo inte
grahnente: 

"OFÍCIO-CIRCULAR 
N• 005/D RHISAF/PR - 30-4-90 

Senhor Dirigente, 
Ten:do sido expirado o prazo estabe· 

lecido pelo artigo 2° do Decreto no 
99.011, de 2 de março de 1990, publicado 
bo Diário Oficial, de 7 subseqüente, esta
mos encaminhando a V. s~. o modelo 
anexo para que seja preenchido e reme
tido a este departamento com a maior 
brevidade possível. 

2. Visando a uniformizar as informa
çõ_es a serem enCaminhadãS a este depar
tamento, esse órgão.r.de pessoal deverá 
observar os seguintes cr'itéríos: 

2.1. Na obtenção dos quantitativos 
globais o nómero que for igual ou supe
rior a 0,5 (cinco décimos) será arredon
dado para menos. 

2.2. O quantitativo de 80% (oitenta. 
por cento) deve ser aplicado de forma 
global, tomando por base todos os cargos 
e empregos vagos, até 19-1-90, e os claros 
de lotação existentes na e;zstrutura do ór
gão, de acordo com o que estabelecem 
os ítens I e II do art 1• do Decreto nG 
99.01!, de 2-3-90. 

.2..3. A distribuição dos 20% (vinte 
por cento) restantes fica a critério do 
órgão informante; respeitadas as suas 
reais necessidades de trabalho e as vagas 
existentes nas categorias funcionais, car
gos ou emptegos. 

3.. Em anexo ao quadro numérico de 
extinção de vagas e claros de lotação, 
deverá ser encaminhada a relaç~'?- das 
vagaS existentes cbin os nomes _de_ seus 
ex--ocupantes, e respectivas categorías 
funcionais, cargos ou empregos, indican
do as que deverão ser mantidas. 

Quaisquer dúvidas ligar nos telefones: 
(061) 217-1217 

2J7-1219 
- .Maurído Teixeira da Costa." 

Como se vê, esse ofício só veio confirmar 
a nossa afirmatiVa inicial: não houVe critérios 

para a colocação de servidores em dis.poni· 
bilidade ou para a sua d!!-missão. Cada res-
ponsável peJa dispensa dos .!:.1!-!Vidores utili
zay'! __ oscritérios que bem entl!ndesse. 

O Sr. Secretário de Admhlistraçào confun
diu cri[érios de uniformizp.ção de ínformaçóes 
sobre extinção de vagas e claro:-. de lotação 
com critérios para identificação de _pessoas 
a serem demitidas ou colocada~ e-m disponibi
lidaçle. Talvez a confu~ão tenha sido até pro· 
posital. para que não viesse a públiC<? a incon· 
sistência das dispensas efetuadas pelo Gover
no, numa demonstração de que _é mais conve
niente passar por sonso ou até arrogante. do 
que admitir a fraqueza que sustenta sua"!; deci
sões ou a ignorância total da matéria. 

Já o Ministro do Tribalho e Previdência 
Social, Antônio Rogério Magri, foi muito 
mais direto e enfático: 

" ... Não houve critério ... Há critérios 
para se chegar à lotação ideal, ~t_ravés 
de uma portaria, mas não foí critério de 
escolha." 

5.4- Afastamento de sen'idores por moti- · 
vos políticos e ideológicos: esse tipo de perseM 
guição foi ob jeto _de denúncia por parte do 
presidente do Sindsep-PE, Jurandir Liberal, 
o qual sofreu na própria pele esse tipo de 
perseguição. Ele e vários outros servidore~_ 
daSudene, que já tinham participado de asso
ciações de classe, foram todos colocados em 
disponibilidade; no mesmo diapaSão bateu 
o combativo deputado por Pernambuco, Fer
nando Lyra, enunciando as arbitrariedades 
e perseguições__ Ocorridas na Sudene. 

Recebendo ígual acusação, o presidente da 
Caixa Económica Fe~ral afirmou que real
mente procurou reagir contra, os servidores 
que, através de piquetes, queriam impedír 
os coJegas de trabalbar ou que incentivavam 
o~ colegas à greve. São estas, textualme~te, 
suas palavras: 

"Diante da greve, realmente, eu disse 
que se os funcionários não er1trassem, 
eu demitiria. a cada dia, 2.500 funcio
nários, e recrutaria,- dentre os concur· 
sados, novos funcionários. 

Nós não demitimos 2.500 grevistas, 
nós fizemos uma ameaça. 

A greve acabou, então, nós não fize
mos essas demissões, nós demitimos al· · 
guns piqueteiros, que realmente subver
teram, na nossa ótica, a ordem e agredi
ram funcionários da Caixa que queriam 
trab.alhar. V. Ex~ sabe que num embate 
os generais têm de utilizar de· todas as 
armas; é a utilização dessas armas é que 
mostra a diferença dos generais .. Tive
mos que cortar os funcionários de salá
rios mais baíxos, porque foi uma sinali
zação que precisei dar, porque admiti
mos 2.300 funcionários em dez dias." 

O Ministro da Aeronáutica ta.ffibém teria 
se utilizado da colocação de servidores em 
disponibilídade para se livrar dos "indese
jáveis" e daqueles que militavam nas entida
des representativas de classe1 conforme de· 
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núncia do Sindicato doS ControJadores de 
Vôo. 

S.S- Falta de amparo legal para a coloca
ção de servidores celetistas em disponibilida
de: esta é uma falha muito grave a ser impu
tada a um dirigente, hotadamente na área 
da administração pública; agir ao arrepio da 
le!. _Todavia, foi esse o argumento em que 
o JUIZ d.a_9• Junt~ de Conciliação e Julgamento 
de Recife se baseou para determinar que mais 
de duzentos servidores da Sudcne retornas
s~m ao trab.alho. Entendeu o juiz que os sei
VIdores regidos pela CLT náá poderiam ser 
colocados em disponibilidade, pois a lei facul
ta a .utilização desse instituto apenas para oS 
servidores estatutários estáveis- e efetiVoS. Os 
servidores celetistas, ainda 'tjue estáveis, náo 
podem ser col,ocados em disponibilidade 
pois não são efetivos. O regime jurídico qu~. 
os rege é o da legislação trabalhista conso
lidada e não o estabelecido pela Lei n9 
1711/52. . 

Situação semelhante a esta aconteceu com 
os servíd~res da Fundação Educar, que foram 
recol!-duztdos ao trabalho, por decisão da J uí
za Grace Cavendich, da 8" Junta de Conci
liação e Julgamento de Recife. 

Há que se acrescentar ainda que o instituto 
da disponibilidade não é instrumento adequã-
do para a redução de gastos públicos, uma 
vez que· os servidores em disponibilidade con
tinuam a perceber vencimentos integrais, sem 
nenhuma contra prestação de serviço. Embo
ra reconhe.ce~do ser esse um problema que 
fo~~ aos lirmtes de uma sentença judicial, 
o JUIZ da 9• Junta de Conciliação e Julgamento 
de Recife-PE, ao julgar a açã-J dos servidores 
da Sudene, reconheceu ser ess~ uma situação 

"moralmente vexatória" ...... -.aconse
lharia a moralidade administrativa o 
aproveitamento, remanejando-se aque
les que estivessem sendo considerados 
como excessivos em determinada repar
tição, colocando~se-lhes à disposição de 
outras, até mesmo (quem sabe?) do Po
der Judiciário, "primo pobre" entre os 
denominados Poderes do Estado. Não 
o fez, contudo, por mero capricho de 
alguns, que, ao invés de enxugar a má
quina, fazem com que o Estado pague 
a milhares de servidores, sem que haja 
prestação de serviço." 

5.6 - Teceremos agora: algumas conside
raçóe_s sobre os depoimentos do Sr. Lafayette 
Coutmho Torres, presidente da Caixa Econó
mica Federal, e Alberto Policaro, presidente 
do Banco do Brasil. Uma finalidade __ comum 
caracterizaria as alterações administrativas 
introduzidas nessas instituições bancárias e 
no Banco do Nordeste do Brasíl: a redução 
dos custos e o aumento da eficiência-das em
presas como instituições de crédito. Nada te~ 
mos a objetar. Para serem instituições finan
ceiras atuantes e lucrativas, têm que ser efi· 
~cientes. -

O Sr. Lafayette Coutinho, entretanto, pro
curou demonstrar em seu depoimento que 
a Caixa Económica Federal estava funcio
nando melhor, depois das dispensas ocorridas 

em seu quadro de pessoal e que a lei não 
havia sido cumprida pelos servidores, quando 
da greve ocorrida logo no inicío de sua gestão 
-a administração não foi notificada previa
mente da greve. Conforme declarou, "a de
mocracia exige, em princípio, o cumprimento 
da lei". Con_siderando essas premissas, como 
entender que a direção da CEF tenha aceita
do, na negociação corri·o_ sindica-to dQs funcio
nários, a readmissão dos demitidos? No Oií
cio n9 373/90-P, de 24 "tie outubro de 1990, 
fls. 03, o Sr. Lafayette Coutinho informa ao 
presidente desta CPI: " .. .:-cabe acrescentar 
que, por força do Acordo Coietivo de Traba
lho recentemente firmado, estão sendo re
conduzidos todQS aqueles servidores cujos 
contratos foram extintos em razão da reforma 
administrativa". Assim, os servidores coo
cursados re_!_oinaram aos quadros da Caixa, 
pr:_evalecendo as dispensas só para os não con~ 
cursados. 

-Disso tudO podemos tirar algumas conclu
sões: primeira, a dispensa de funcionários foi 
tentada como uma possibilidade: se desse cer
to, tanto melhor, se não, eles seriam readmi
tidos; segunda, decorrente diSSo, não hav-ia 
uma ba§e _legaJ sólida a garimtir as demissões, 

_pois, se houvesse, jamais poderiam ser torna
das sem efeito; terceira, essas demissões não 
eram necessárias, já que se o fossem, por coet 
rênci~ administrativa, a direção da CEF não 
poderia jamais concordar com a readmissão 
dos fundonários. 

s~ houvesse seriedade administrativa, as 
de~lSSóes poderiam ter sido evitadas, a greve 
não precisaria ter ocorrido, a direção da Cai
xa poderia ter se poupado do vexame de vol
tar atrás nas demissões. 

5..7- O Sr. Alberto Policaro, presidente 
do_ Banco do Brasil, procurou justificar a re
dução de despesas no banco e a. busca da 
eficiência, só não ofereceu justificativa con
vincente para o fato de, antes de assumir essa 
presidência, ter subscrito documento relatan
do a necessidade de o banco contratar mais 
35 mil funcionários, e, como presidente, ter 
dispensado 16.570. 

O mlriimO que se pOde dizei dessa maneira 
paradoxal de agir é que. no primeiro caso, 
houve grande irresponsabilidade que poderia 
trazer sérios prejuízos à instituição, e, no se
gundo, que houve uma flagrante injustiça pa
ra com os afastados. 

6. As principais denúncias trazidas à CPI. 
Além dos fatos levantados noS depoimen

tos, a comissão recebeu várias denúncias, as 
quais estão aqui ordenadas em dois grupos: 
o primeiro abrange aquelas apresentadas na 
audiência pública ocorrida em Recife e diz 
respeito à Sudene, ao Incra, ao Ministério 
da Agricultura, ao DNOS, ao lnamps; o se
gundo engloba aquelas remetidas à comissão 
por escrito e se referem ao Ministério da Ae
ronáutica e à_ Radiobrás. Nesse grupo, nos 
lill':itã~~~ àS denúncias iefeierites a grupos 
de pessoas ou em que verificamos haver indí
cios de prejuízos para os usuários dos serviços 
públicos ou em que' já houve constatação de 
injustiça pelo poder judiciário. 

6.1 Denúncias apresentadas na audiência 
pública, em Recife, 

Na Sudene, por exemplo,' os critérios para 
demissôes e disponibilidades foran:t, de acor
do com o presidente do Sindicato dos Servi
dores Públicos de Pernambuco -SINDSEP
PE, Jurandir Liberal, de ordem puramente 
política. Todos aqueles que pertenciam a as~ 
sociaçóes de classes ou a sindicatos foram 
afastados. Denúncia no mesmo sentido foi 
feita do plenário da Câmara dos Deputados 
pelo Deputado Fernando Lyra, do Estado 
de Pernambuco, ao afirmar que existiu ape
nas um critério para a disponibilidade de ser
vidores nessa autarquia: a perseguição ideo
lógica. Assim, deu-se preferência a servido
res cassados e readmitidos no serviço público 
em razão da anistia; aos líderes sindicais, in
cluindo-se o presidente do Sindsep de Penam
buco, Jurandir Liberal; aos militantes políti
cos, ocupantes de cargo ou função de chefia, 
e aos ex-integrantes de_ diretorías e conselhos 
deliberativos de associações de servidores. 
A.lém de citar QS fatos, o deputado ainda de
clinou os nomes dos servidores incluídos em 
cada um dos casos. 

De acordo com o presidente da Associação 
dos Servidores do Incra, o próprio chefe do 
órgão, em Recife, lhe declarou re_conhecer 
que houve injustiças em alguns afastamentos, 
pois só tivera dois dias para elaborar a lista 
dos dispensáveis. A biblioteca, altamente es
pecializada, estava desativada, de vez que to
das as bibliotecárias haviam sido colocadas 
em disponibilidade. A Seção de Titulação de 
Terras também estava fechada, com grandes 
transtornos para- os agriEultoreS, em razão 
de todos os servidores do setor terem sido 
também colocados em disponibilidade. To
das as viaturas da Usina de Caxangá haviam 
sido leiloadas, tendo a usina passado a alugar 
veículos de locadora para a execução dos seus 
serviços. 

Na área do Ministério da Agricultura, em 
Pernambuco,•a fiscalização de alimentos de 
origem animal, industrial ou vegetal está sen
do precária e irisuficiente, pois a maioria dos 
técnicos de inspeção foi colocada em disponi· 
bilidade. Em razão disso, a população está 
correndo o risco de adquirir alimentos sem 
a devida fiscalização e inspeção sanitária. , 

No Inamps de.Pernambuco houve uriidade 
de ~tendimento ao público em qu_e todos os 
~atilógrafos foram colocados em disponibi
hdad.e, .com total prejuízo para os usuários; 
hospital em que todos os eletricistas foram 
dispensados, passando a manutenção a ser 
feita por f.irmas contratadas por um preço 
bem supenor ao que· era dispendido com os 
servidores. 

6.2 Denúncias, por escrito, recebidas pela 
comissão 

Este grupo, pela sua extensão, preferimos 
fazer constar do anexo-3, juntado a este rela
tório, ao qual remetemos aos Senhores Sena
dores. 

lsto posto, pasSamos às conclusões. 
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7- Conclusão 

Eni face do exposto, a conclusão deste rela
tório -não poderia ser outra qUe não a segU-in
te: a reforma admiri_istratíva levada a efeito, 
na prática, pelo -sr. Secrefá!iOTOão Santana 
nada tem que ver com os elevados propósitos 
mencionados pelo Exm~ Sr. Presidente da 
República no seu discurso do_ dia 9-5-90, mi. 
presença de todo o ministérío. Parece~ na 
verdade, encontrar-se intimamente ligada à 
entrevista concedida pelo Sr. Fernando Co
llor de Me !lo ao Correio Braziliense e publi
cada em 4-7,90, na quã.I Sua -Excelência afir
mou que visava basicamente "balançar o 
País", e que a questáo de se demitir ou não 
360 mil pessoas era uma questão de "estilo". 

Ou seja: a conclusão inexorávei deste rela
tório é que a reforma que se encontrava em 
andamento nunca se constituiu numa verda
deira reforma administrativã:com ''R" maiús
culo , capaz de satisfazer critérios ·mínimos 
de respeito aos servidores públicos deste País 
e de eficiência administrativa. Ressalto a ex
pressão "que estava em andamento", por
que, sem dúvida alguma a principal conse
quência desta CPI, com a sua postUra vigilan
te, foi a de sustar o processo indiscriminado 
a avassalador de afastamentos de funcioná
rios públicos que, inopinadamente, se viram 
transformados em bodes expiat6rios das ina
zelas das finanças nacionais. 

Para que não paire qualquer dúvida a res
peito da convicção com que apresento este 
parecer, quero transcrever·, na íntegra, uma 
notícia publicada no Jornal do Brasil no dia 
3 de julho de 1990, a qual sintetiza de maneira 
que é ao mesmo tempo clara e dramática-, 
a violência contra pessoas e instituições, que 
estava embutida na reforma administrativa 
em questão. Essa notícia diz respeito a uma 
personalidade que continua muito cara na 
lembrança desta Casa, e que foi além disso 
um dos maiores vultos de nossa história poli· 
tica recente. Trata-se do Senador Afonso 
Arinos_de Mel! o Franco, recentemente faleci
do. A notícia que passarei a ler, tem o seguin
te título e texto; 

'"UM SENADOR DISPON!VEL 
AFONSO ARINOS PERDEU 

O EMPREGO NO QUAL 
TRABALHA V A DE GRAÇA 

Um senador colocado em disponibili
dade é muito engraçado. Estou à disponi
bilidade apenas no Senado Federal'. As
sim reagiu o senador Afonso Arínos 
(PSDB - RJ) ao saber da extinção do 
Instituto de Direito Público e Ciéncia 
Política (INDIPO), da Fundação Getú
lio Vargas, do qual é diretor há dez anos, 
e da sua disponibilidade à presidéncia 
da FGV. O fechamento da lndipo faz 
parte da reforma administrativa que pre
tende 'compatibilizar a FGV com as 
atuais condições económicas e sociais do 
País', conforme a Portaria n9 21; de 28 
de junho, assinada por seu presidente 
em exercício, Jorge Oscar de Mello Flo
res. 

Em documento de três páginas, o se
nªdor diz não compreender a extinção 
do_ Indipo e dos demais órgãos. Exer
cendo o cargo sem remuneração, desde 
que assUmiu uma cadeira no Senado, em 
1986, ele considera 'inaceitável que seto
res explicitamente vinculados à missão da 
FGV de contribuir para o desenvolvimen· 
to técnico, científico e cultural do Brasil 
sejam sumariamente extintos, a pretexto 
de enxugamento da máquina e da mo· 
déstia_ do retorno ímanceiro que eles pro· 
porcio-nam.' 

Segundo o Senador-apreensivo com 
o futuro dos trezentos funcionários lista-

- dos para a demissão-, o Indipo foi res
ponsável pelo estudo que resultou naCo
missãO~ d~ =~atáveis, que preparou ante
projetes para a Constituição. 'A avalia
-~o do lndipo e dos demais órgãos extin
tos não poderfa ser feita em termoS econô· 
DiiCõs ou quantitativos, mas em função 
de sua contribuição para o pensamento 
e a cUltura dri País', díz o senador, de 
84 anos, aposentado pela Faculdade Na
cional de DireitO, que ocupava seu tem
po; quando não es.tava em Brasília, na 
direção do lndipo. 'Agora vou ficar em 
casa lendo e escrevendo'. 

Na lista-dos extintos estão o Instituto 
de ESti..ido's Avançados em Educação 
(IESg), o Instituto Superior de Estu
dos e Pesquisas Psicossociais {ISOP), o 
C.urso d_e Admir~.istração de Empresas 
(CADEMP)-, o -Instituto de Recursos 
Humanos (IRH), o Instituto de Estudos 
Cõntábeis "(ISEC), o Instituto de Docu
menfãção (INDOC) e o COO.selho de 
Coordenação de Ensino e Pesquisa 
(CONCEP). 

Segurido o Difetor da Escola Brasi
leira de Administração Pública, Bianor 
Cavalcãnti, integrante do grupo de tra· 
balho responsável pela reforma adminis
trativa da FGV, o corte na estrutura de
ve-se ª-f~lfa de recursos -da FGV. 'Por 
ser uma instituição privada, mesmo com 
subsídios do govenro, a: FG;V está com 
problemas de caixa c necessita, por isso, 
da reestruturação'. 

E aí temos, nesta notícia, que é um verda
deiro documento histórico, a fala sofrida do 
Senador de 84 anos indignado com a extinção 
sumária; a pretexto de enxugamento da má
quina administrativa, de setores explicita
mente vinculados à missão de contribuir para 
o desenvolvimento técnic'O, científico e cultu~ 
ral do Brasil. A grandeza do Senador Afonso 
Arinos de Mello Franco transformou a vio
lência aqui documentada em notícia. E que 
dizer da violência cometida contra milhares 
-e milhares de servidores públicos, pais e mães 
de fanu1ia, que foram sumariamente demi
tidos e colocados na posição vexatória de dis
ponibilidade, sem chances de defesa? Não 
há dúvida de que esta não foi uma reform~ 
administrativa digna de ser relembrada como 
um modelo daquilo que queremos para oBra
sil. 

Os prinCipaiS trechos dos depoímentoS do~ 
Ilustríssimos Senhores João Santana, Lafaye
te Coutinho, Alberto Poticaro, e do Excelen· 
tíssiniOS Senhor Ministro Antonio Rogério 
Magri, bem como trechos de manifestações 
púOlicas do Secretário Antonio Kandir e do 
Presidente Fernando Collor de Mello, foram 
anexados a este relatório e falain a respeitO 
da reforma administrativa com uma força 
muito maior do que qualquer ênfase suscep· 
tível de ser manifestada por este relator. E 
importante rememorar- que, de acorâo com 
o- Sr. Kandir, a reforma visava apenas cons
truir o Estado que ele queria, nada tendo 
que ver ·coni o cOmbate ao déficiC pll'bllcõ 
ou quaisquer critériOS -efetivos de prática e 
proficiência administrativas; que, de acordo 
com o Ministro Magri, não houve de fato 
quaisquer critérios para presidir a formulaç3o 
de um lista de dispensa de 30% dos servidores 
dO Ministério do Trabalho e da Previdência 

-- Soc1ãrem·apenas 3 horas; que, diante de uma 
greve, o Presidente da Caixa Económica Fe
deral assegura que age como generais, que 
têm de utilizar de todas as armas para mostrar 
que diferença fazem Os generais. 

Foi este, indiscutivelmente, o tipo de de
poimentos que a CPI colheu durante longas 
sessões, ouvindo as mais altas autoridades 
da República. Em nenhum instante sequer 
nenhuma dessas autoridades trouxe uma in
formação concreta que nos deixasse mais 
tianqüilos ã respeito dos -verdadeiroS-objeti· 
vos; critérios, instrumentos e fins da reforma· 
administrat~va acompanhada por esta comis~ 
são. Nesse sentido, falam alto também alguns 
poütoS:, mãs eXpressivos, documentos qUe 
anexamos a este relatório. a primeiro é a 
cópia da carta endereçada por um importante 
executivo dO Ministério do Trabalho e da Pre
Vidência So.cial, o Sr. Ivan Moraes Rego, ao 
Ministro Magri, na qual ele regis'tra o seu 
prõtêStõ -e -desligà·s·e da equipe--de trabalho 
chefiada pelo ministro, como prova de incon· 
for!fiidade pela maneira abrupta como foram 
conduzidas as demissões e afastamentos de 
servidores naquele mi'nístério: O segundo 
consiste de toda a documentação pertinente 
ã ação interposta na 9~ JCJ pelo Sr. Abel 
Menezes Filho e outros, assistidos pelo Sindi
cato dos Servidores Públicos Federais em 
Pernambuco, contra a Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, 
inclusive cópia da liminar reintegratória des
ses funcionários ilegalmente colocados em 
disponibilidade por força de uma pretensa 
reforma administrativa. Outro é a limi.ri.ar 
concedida em 25-6-90, pelo Supremo Tribu
nal Federal, por nove votos a dois, em favor 
de ação direta de d~;:claração de inconstitucio
nalidade para suspender o Decreto n9 99.300, 
que determinou a redução, proporcional ao 
tempo de serviço, do salário dos funcionários 
públicos colocados em disponibilidade. Por 
último, também incluo o Ofício n~ 373/90-P, 
encaminhado pelo Sr. Lafayete Coutinho 
Torres, Presidente da Caixa Económica Fe
deral, ao S_enador Maurício Corrêa, Presi
dente desta CPI, no qual é expresso que "por 
força do Acordo Coletivo de Trabalho recen-
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temente firmado, estã6 sendo reconduzidos 
todos aqueles servidores cujos contratos -fo
ram extintos em razão da reforma adminis~ 
trativa." 

Os resultados dessa reforma administrativa 
são portanto inquietantes: demisSões, dispo
nibilidades, extinção de organismos sem a de
vida análise de sua importância, criação de 
novos órgãos com funções semt:lhantes ao_~ 
extintos ou funções parecidas - como são 
por exemplo os casos da Secretaria de Assun
tos Estratégicos que substituiu o extinto Ser
viço Nacional de Informações/SNI, da Secre
taria do Desenvolvimento Regional que tenta 
muito mal substituir I unções outrpra do Mi
nistério do Interior e da Secretaria de Plane
jamento da Presidéncia da República. 

A iniCiativa de se lev_a.r a cabo essa reforma 
administrativa foi feita Com um totãl desprezo 
pelos órgãos representativos dos servidores 
públicos (associações, sindicatos, federações 
e confederação), principalmente nas áreas se
toriais_que lhes diziam respeito. Fica, contu
do, dessa experiência uma grave e importante 
lição, qual seja a de como não se fazer uma 
reforma administrativa. 

Finalmente, desejo concluir este relatório 
manifestando minha preocupação no sentido 
de que o mesmo seja enviado à Procurado
ria-Geral da República, para que as muitas 
denúncias nele relacioriadaS, afetando desde 
os mais simples até os mais graduados servi
dores públicos deste pafs, sejam devidament~. 
apuradas. Essa providência configura o mfm
mo de consideração que nós, representantes 
do povo nesta comissão, devemos a esta par
cela do povo brasileiro que vem sendo vítima 
de tantas injustiças e iniqüidadcs. 

De fato, é insuportável a perenização da 
disponíbilidade com que o Poder Executivo 
aflige grande parcela dos servido_res públicos, 
especialmente em face da incongruência de 
comportamento, haja vista que esse mesmo 
Poder Executivo necessita de servidores em 
diversos órgãos. Adita-se a esse aspecto alta
mente deletério o <).e que à sociedade incllm
be arcar com os ónus do pagamento desses 
servidores retirados de ativid_a<).e. ~ão _se 
compreende_, nem do ponto de vista econô
mico, nem sob a análise jurídica, a decisão 
de excluir por tão longo prazo servidores que 
constituem força de trabalho significativa no 
espectro nacional. Não há dúvida de_ que es
ses servidores colocados cm disponibilidade 
sequer foram submetidos a avaliação rigorosa 
de suas capacidades, com_yistas à sua realo-
cação. ---- - -

O outro aspecto que nos aflige é o da delon
ga do Supremo-Tribunal em proferir deciSão. 
Veja-se que o aspecto social da questão não 
deixa dúvidas quanto à importância de que 
se reveste. 

Alíás, é nosso entendimento que o Supre
mo Tribunal Federal, consentâneo com sua 
conduta ante outros fatos de relevo e do inte
resse geral, deve dar prioí-idade ao assutno 
em tabela, haja vista a evidênCia de sua cono
tação social. Ao Supremo não cabe analisar 
em primeira mão apenas· assuntos momen
tosos, mas também outros que, como esse, -

embora não tenham apelo administrativo ori
ginário de nenhum Poder, constitui-se em 
exigência muda de todos os servidores coloca
dos em disponibilidade; não o fazendo, o Su
pre-mo Tribunal Federal se associa ao Poder 
ExecutívO para pérenizar a situação vexatória 
de grande parcela de servidores, além de con
tribuir.negatfV<ii'nente com toda o esforço so
cial visando à correção da economia nacional. 

Não é plausível que se aditem às dificul
dades Jinanceiras do Pafs outras, de mesma 
natureza, geradas tãó-só {jela deínora na solu
ção de um assunto dessa importância. Daf 
a evidente urgência de que o Poder Executivo 
proceda à adequação funcional dos servido
res em disponibilidade aos órgãos que deles 
necessitam e 'de que o Supremo Tribunal Fe
deral exare sentença sobre esse tema. 

Para terminar~ Jc;_mbro que uma reforma 
administrativa deve ter como pré-requisito 
o respeito ao cidadão e como- fundamento 
um diagnóstico sério das deficiências e n~ces
sidades do Estado brasileiro- daquele Esta
do que todos nós queremos. Assim sendo, 
para que o Governo Federal possa efetiva
metite levar a termo uma reforma adminis
t_r_ativa S61Tda, efiCiente e abrati.gente é neces
sário que: a) se elabore um levantamento 
atualizado da máquina administrativa e de 
seus recursos hUmanos; b) se explicite o pro· 
jeto global que orien_te essa reforma e sirva 
de suporte conceituai para sua implementa
ção gradual; c) se discuta esse projeto, e os 
parâmetrOs da reforma, com todos os seg· 
mentos da sociedade nela diretamente envol
vidos._ E que isso tudo seja feito em conso
nância com a lei e com o respeito à dignidi
dade humana. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 
1990. -Senador Maurício Corrêa, Presiden
te - S_en_ad_Q_r _Mansueto de Lavor, Relator 
-Senador Jutahy Magalhães- Senador An
tônio Luiz Maya - Senador Afonso Sancho 
- Senador Lliiz Vianna Neto- Senador Cid 
Sabóla de Carvalho --Senador Affonso Ca
matgo - Senador Odacir Soares - Senador 
Pompeu de Sousa. 

UM DOCUMENTO 
MUITO CRUEL 

Talvez_ o Ministro Magri nem tenha lído 
essa ·carta. COm toda certeza o Presidente 
Fernando Collor dela não tomou conhecí
mento. Mas trata-se de um documento terrí-. 
vel, gerado nas entranhas do Governo numa 
hora em que cora-ções e mentes de centenas 
_de milhares de brasileiros vivem a ansiedade 
e a do~ de perderem seus emptegos. Um alto 
funcionário do Ministério do Trabalho, jd'!;ta
mente da Coordenação de Recursos Huma
nos (ele era Chefe da Divisão de Suporte 
Administrativo), pede demissão por discor
dar. mais do que isso, por abominar o critério 
(melhor dizer: _a falta de critério) dos cortes 
a e -pessoal do serviço pUôlico. Seu nome: l~an 
Moraes Rêgo. Na carta em que comumca 
ao Ministro do Trabalho o seu afastamento, 
por náusea, ele revela -que no dia 5 de maio, 
às duas horas da tarde, recebeu inst.ruções 

para fornecer, até ãs cinco horas do mesmo 
dia, a lista de corte de 30 por cento do pessoal 
de; &ua Divis.:ão. Diz ele, na carta, que publica
mos na integra, com exclusividade: ·~como 
aceitar, Senhor Ministro, um processo de es
-colha de servidores realizado em pouco mais 
de três hora,, sem um critério definido, sem 
uma consulta às fichas individuais e de avalia
ção, sem que se. pudesse trocar idéias-com 
o"s nossos antect;;ssores?'' . _ 

Esse documento pode ser (esperamos que 
seja) um alerta ao Governo sobre as injustiças 
que podem estar sendo cometidas por puro 
açodamento. Afinal, não são nomes, como 
diz Ivan, mas pessoas, famílias, que estão 
send_o atingidas. E não se dão aos algozes 
sequer tempo para distingüirem queni deve 
ou não ser sacrificado. O Governo pensa num 
número _e se recusa .a perceber que por trás 
desse número tem gente. Sangrando·. 

A CEGA TJ>SOURA 
DO HORROR 

Responsável por demissões 
se demite, indignado 

"Senhor Ministro Antônio Rogério Magri: 
Dirijo-me a V. Ex', neste momento, para 

explicitar, de maneira clara e objetiva, as ra
:zões que me levam a desligar~me da sua equi
pe de_ trabalho. 

Ao assim proceder, Senhor Ministro, nada 
mais faço do que atender aos ditamos da mi
nha consciência. 

Honrou-me, sobremaneira, embora por 
curtíssimo período, a oportunidade que tive 
em vivenciar momentos tão difíceis em que 
V. E~ coloca em prova a sua experiência 
de trabalhador e de sindicalista. 

Não posso, no entanto, compactuar com 
procedimentos e atitudes totalmente divor
ciadas das idéias pregadas, defendidas e assu
midas por V. E~ perante nossos servidores. 

Acredito na existência de homens de bem; 
acredito naqueles que pregam e se sacrificam 
por suas idéias. 

Acredito, Senhor Ministro, no seu passado 
de lutas, nas suas conquistas passadas como 
trabalhador e sindicalista. 

Acredito, ainda, Senhor Ministro, na exis
tência de homens de bem! 

Vivemos um momento muito diUcil em 
nossas vidas, Senhor Ministro. 

Vidas e famílias são vilipendiadaS:, sem que 
nenhuma voz se faça ouvir em sua defesa. 

Vivemos, talvez, um hiato da mediocrida
de, de oportunismo e de covardia. 

Prega-se o exercício da cidadania, ao mes
mo tempo em que se desrespeita o cidadão. 

Nos.s_os servidores públicos são lançados na 
rua da amargura, sem que se lhes conceda 
a mínima oportUnidade de defesa. 

As vozes emudecem, as consciências são 
violentadas, a dignidade se faz esquecida. 

Usa-se o servidor público como bode ex
piatór~o de todas as mazelas até então prati
cadas na admínistração federal. 

Não podemos nos submeter aos insensatos; 
não devemos compactuar com os desmandos 
e arbitrariedades praticadas. 
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Enxuga-se a máquina amdinistrativa, mas 
não se enxuga, igualmente, as lágrimas da~ 
quelesservidores que, abruptamente, sao tra~ 
tados como objetos desprezíveis e descartá~ 
veis. 

Nosso servidores estão amedontrados, sub
jugados, submetidos a um tratamento insen
sato e desumano. 

Disputa-se uma cadeira e uma mesa, cOmo 
um faminto disputa um pedaço de pão. 

Não se questiona, SenhoÍ' Ministro, a ne· 
cessidade de uma reorganização---administra
tiva e conseqüente redução dos efetivos dos 
Ministérios. A reorganização deve e precisa 
ser feita! 

Question-a-se, sim, o desrespeito e a indig
nidade com que são tratados indistintamente 
nossos servidores. 

Dignidade, respeito, Senhor Ministro, To
ram as palavras de ordem lançadas por V. 
Ex~ quando do encontro que tivemos no 
MP AS em 19 de márçO. - --- -

Dignidade e respeito são palavras de or
dem que deveriam ser vivenciadas na prática 
de noss_os dias. 

Acreditei e acredito, ainda, nas palavras 
de V. EX" 

Reiteradas vezes ouvi, proferidas por V 
Ex~, essas mesmas palavras. 

Recentemente, Senhor Ministro, es:;.as 
mesmas palavras de ordem foram ratifiCadas 
por V. Ex• perante nossos servidores reunidos 
em assembléia. 

L<qnentavelmente, no entanto, Senhor Mi
nistro, não temos visto nem sentido em nossas 
práticas funcionais, a materialização dessas 

·palavras de ordem. 
-. Como aceitar, Senhor Ministro, um pro~ 
cesso de escolha de servidores, realizado em 
pouco mais de três horas, sem um critério 
definido, sem urna consulta às fichas indivi
duais e de avaliação, sem que sepudess_e tro
car idéias com os nossos antecessores? -

Parece-me, Senhor Ministro, que uma de
cisão envolvendo servidores, vidas e famílias 
deveria ser tomada com bastante critério, 
com total isenção, com absoluta honestidade. 

Lamentavelmente, Senhor Ministro, as 
práticas adotadas não estão ratificando as 
suas palavras de ordem! 

"Nas horas difíveis da vida, os olhos ficam 
cegos. ~preciso, então, enxergar com o cora~ 
ção." 

Abra os olhos de seu coração, Senhor Mi
nistro, e enxergue com mais nitidez todos 
os problemas que o envolvem. 

Abra seu cora-ção, Senhor Ministro, e sinta 
o desespero, o sofrimento, a ama:rgüra e a 
revolta de seus servidores vilmente execra
dos. 

Nada posso fazer, Senhor Ministro, para 
restituir a dignidade daqueles que são piso
teados. 

Registro meu protesto, levanto minha voz. 
Desligo-me de sua equipC de trabalho. 

Sigo reta na estrada da vida, caminhando 
de cabeça erguida e com a consciência tra
qüila. 

Respeito os que lutam; exalto os fortes e 
dignos que perseguem seus ideais. 

Abomino e repudio os fracos, oportunistas 
e acomodados que buscam, tão-somente, efê· 
meros e desprezíveis bens materiais. 

Abomino e_repudio aqueles que negociam 
suas consciências. 

_Revoltam-me a insensatez e a covardia. 
Revolta-me a "valentia" de falsos poderosos 
que tripudiam sobre os fracos, indefesos e 
oprí:inidos. 

Calam-se a<; vozes em defesa dos servidores 
públicos, dos autênticos servidores públicos. 

Onde estão nossos políticos? Onde estão 
os defensores do povo que não levantam suas 
vozes em defesa dos nossos servidores públi~ 
cos? 

Onde estão, agora, aquele-s polrticos que
aviltaram a máquina adminiStrativa com o 
apadrinhamento de incompetentes e ociosos? 

Já- rião mais se ouvem as vozes de nossos 
políticos, na defesa da cidadania. 

Sob a égide da "Constituição Cidadã", des
respeita-se o cidadão, o servidor e sua fa
IP.l1ia. 

Que justiça é essa em que se trata igual
mente os. desiguais e desigualmente os iguais? 

Faça-se justiça, a Verdadeira justiça, res
ponsabilizando aqueles que, ao longo dos 
anos.--m;t:rpando cargo de chefia, locupleta
ram-se com as benesses do poder e nada fize
rarilpelo aperfeiçoamento do servidor pú· 
blico. 

Faça-se justiça com aqueles que se benefi
ciaram dos dinheiros públicos, colocando-os 
a serviço de seus interesses pessoais. 

Faça-se justiça, também, com os maus ser
vidores que nada fizeram pelo serviço pú· 
blico. 

raça-se justiça com os desumanos, os in
sensatos e os incompetentes. 

Faça-se justiça! Restitua-se a dignidade _e 

o respeito. 
''Nem sempre é melancólico o fim da cami

nhada." - ---

Respeitosamente_, 
BrasJ1ia, 10 de maio de 1990. -Ivan Mo

raes Rêgo." 

Recife, 13 de novembro de 1990 
limo. Dr. 
Senador Mansueto de Lavor 
AJC Si. M~rcos Antônio Campos Martins. 

Prezado Serihor, 
Pelo presente, estou remetendo a V. S'., 

_ conforme me foi solicitado, toda documen
tação pertinente a ação interposta na 9' JCJ 
pelos Srs. Abel Menezes Filho e outros, assis
tidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos 
Federais em Pernambuco contra a Superin· 
tendência de Desenvolvimento do Nordeste 
- SUDENE -, inclusive cópia da liminar 
reintegratóría e jorilais da Ocasião. ' 

Sem outro assunto para o momento, apro
veito a oportunidade para reinterar meus pro
testos de elevada estima e çonsideração. -

Atenciosamente. - Lúcia Maria Berens-
teln. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

9~ Junta de- COitciliação e Julgamento do Re
cife 

ATA DE INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO 

Aos sete_dias do mês de novembro do ano 
de hum mil novecentos e noventa (1990), às 
13h20min, estando aberta a aQdiência da 9~ 
Junta de Conciliação e Julgaillento do Recife, 
localizada no Cais do Apolo, n~ 739, nesta 
cidade, Estado de Pernambuco, com a pre
sença do Sr. Dr. Juiz Presidente, Francisco 
Ivo Dantas Cavalcanti, dos Senhores Juízes 
Classistas Ricardo Eurico de Castro Chaves, 
representante dos Empregadores, e Carlos 
Alberto Portela Lima, representante dos Em
pregados, foram por ordem do Sr. Dr. Juiz 
Presidente, apregoados os litigantes: 
(reclamantes) Abel Menezes Filho e outro 
(216) 
(reclamada) Superintendência de Desenvol
vimento do Nordeste- SUDENE. 

Instalada a audiência, relatado o processo, 
propôs o Juiz Presidente a solução da Medida 
Cautelar Inominada apresentada pelos recla
mantes. colheu os votos dos Senhores Jufzes 
Classifistas, proferindo esta JCJ a seguinte 
decisão: 

Abel Menezes Filho e outrOs (216), assis
tidos pelo Sindicato dos Servidores Públ!_cos 
Federais em Pernambuco, ajuizaram Medida 
Cautelar Inominada contra a Superintendên
cia de Desenvolvimento do Nordeste- SU
DENE -, objetivando liminarmente a rein
tegração dos autores aos seus respectivos em
pregos, dos quais foram afastados e colocados 
em disponibilidade com base em decreto do 
Governo Federal, e no mérito a confirmação 
da reintegração, bem como o pagamento dos 
salários vencidos e vincendos, além de conw 
sectários. Pedem ainda honorários advoca
tícios. 

Negada a liminar requerida, e determinada 
:a citação da reclamada, com base no art. 802 
do Código de Processo Ovil, compareceu es
ta a Juízo e argüiu a nulidade de sua •:notifica~ 
ção", a qual foi acolhida pela Juíza Presidente 
que determinou fosse a mesma renovada, paw 
ra tanto sendo respeitado o privilégio do pra
zo, tal como previsto no art. 841 da CLT. 

Cumprida a determinação, apresentou a 
requerida sua defesa, pedindo, preliminar
mente, 1) - a extinção do feito sem julga
mento do mérito em face do que deteimiiiam 
os- arts. 842, 39, 50 da CLT e 282 do CPC, 
referentes a acumulação de reclamações; 2) 
- ilegitimidade de parte; 3) - assistência 
processual qualificada; 4) -falta de qualifi
cação das partes e 5) - falta de valoração 
à causa. , , 

No uiérito, alegqn 1) ':.......-inadeqnaçãp da 
cautelar,ao propós~fo dQS autores; 2) ---,·com
patibilidade entr(} dis:RÓnibilidader e se'rvido
res celetistas; 3}--:.._ ti&itimidade dos atos de 
disponibilidade; 4) - improcedência da 
ação, inclusive, em razão da inépcia do pe
didO. 
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Designada sessão de audiência inaugural, 
estiveram presentes os demandantes relacio
nados à ata de fls. 91, tendo o patrono dos 
mesmos requerido que fosse defeJ;i<;la a repre
sentação dos ausentes pelo pr~sidente do ór· 
gão de classe, que se fez presente. 

Peticionou o patrono da requerida pelo in
deferimento de pretensão, tendo a Juíza Pre
sidente se reservado para analisar os requeri
mentos feitos em audiência, bem como --ãs 
preliminares argüidas na <;l.efesa, posterior-
mente. . _ _ 

Em despacho, acolheu a Mag1stratufa, ~c 
representação postulada, a preliminar de as
sistência e detenninou a notifiCãção da União 
através da Procuradoria Regional da Repú-· 
blica; na conformidade da Lei n~ 5.584no,
fixou o valor da causa em hum milhão de 
cruzeiros; finalmente, determinou o arquiva: 
mento da ação quanto aos requerentes Alci
des Rodrigues da Silva e Aluísio de Sousa 
Leão, por ser falecido o primeiro e em razão 
de desistência do segundo, antes da contes-
tação do feito. -

Impugnou a requerida o valor fixado â cau::..~ 
sa, requereódo que o mesmo seja de dois 
milhões seiscentos e cincõenta mil cruzeiros, 
ao que não se opuseram os autores. 

Designada .nova sessão de audiência, (oi 
a mesma adiada, em virtude de não ter sido 
notificada a Procuradoria da República. No
vo protesto apresentou o patrono da reque
rida pelo deferimento da substituição proces· 
suai dos requerentes, tendo o Juiz Presidente 
mantido o despacho anterior. Requereu o pa
trono dos autores a dispensa dos interroga
tórios das partes em razão de o litígio versa! 
unicamente sobre matéria de direito,- tendo 
a requerida, por seu patrono, concordado 
com a pretensão. Embasado na concordância 
das partes, o Juiz Presidente deferiu o pe
dido. 

Pronunciou-se a requerida sobre os docu
mentos juntados aos autos pelos demandan
tes, renovando o protesto quanto à represen
tação antes deferida. 

Regularmente notificada, a Procuradoria 
da República requereu sua exclusão da lide, 
por entender que não há interess~ jurídico 
da União. Entretanto, ..-d cautelam, anexou 
sua defesa, utilizada em casos análogos, e 
requereu a denegação--da medida pleiteada, 
para serem os req1 erentes julgados carece
dores do direito de ação. -

Por fim, uma última sessão foi designada 
para o dia 5 do corrente, onde ~s p~rtes toma
ram conhecimento do petitório da Procura~ 
doria da República peticionaram nos termos 
da ata de fls. e apresentaram razões finais, 
tendo sido marcada a data de hoje para co-
nhecimento da decisão. ·- -

Vieram os autos conclusos. 
E o relatório. 
Decidindo: 
Apesar de já terem sido decididas no de

correr da lide as preliminares apresentadas 
pela requerida (fls. 96), voltemos a elas, a 
fim de que não se argua, posteriormente, 
omissão na sentença. 

1. As fls. 49, aleia-se ausência de pressu
postos, requerendo-se, em conseqüência, a 
"extinção do feito sem julgamento de mé
rito". 

De notar-se que a requerida, às fls. 50, 
generalizou sua defesa, com a simples e lacu
nosa afirmativa de que os requeridos foram 
colocados em disponibilidade por "desneces
sidade dos autores". Por outro lado, tanto 
reconhece que há "identidade de matéria", 
que às fls. 128 concordou que a natureza da 
lide era, pura e simplesmente, de direito, o 
que sigOifiCa dizer-se que não existem aspec
tos fáticos que distinguam os autores entre 
si, a ponto de ter concordado com a dispensa 
dos depoimentos dos mesmos. -

2. Ilegitimidade da Parte (fls. 51-53), pois 
que a requerida não praticou atas de gestão, 
tendo apenaS se limitado a cumprir o determi· 
nado no Dec:r;eto n~ 99.320, de 19-6-90, de 
autoria do Poder Executivo Federal. 

De notar-se que este não foi o entendi
mento da Procuradoria R~gional da Repú
blica que, inclusive, por concluir diferente
-mente da requerida, pediu seu afastamento 
da lide, já que "não tem a União Federal, 
no caso, legitimatio ad causam para defen
dê--la em.Juízo, mormente porque não supor
tará os efeitos de eventu-al decisão reconhe
cedora do vínculo jurídico entre reclaman
tes'--:. 

Ao referir-se ii "defendê-la'', a procura
doria fundamentou seu entendimento na na
tureza jurídica da requerida, ou seja, autar-
quia. · · 

3. Documentos não autenticados trazidos 
aos autQ!l pelos autores. Se, em princípio, 
razão assistia à requerida, o não_·cumprimen
to de exigência estabelecida pelo CPC ficou 
suprido com a juntada dos .documentos trazi
dos pela própria requerida, idênticos àqueles 
impugnados (vejam-se fls. 85-87). 

-4. Exclusão da União requerida pelo Minis
tério Público Fed~ral (fls. 134~135). Defere
se, acatando esta JCJ os fundamentoS do pe
dido apresentado na petição de fls. 

NO MÉRITO 
Em última análise, o que se discute é se 

o celetista pode, oU rião, ser· colocado em 
dispõriibilidade, pois daí decom:rá a solução 
da presente demanda. . 

Diz a Constituição Federal de 5-10-1988, 
no art. 19 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias: 

"Os se:r;vidores públicos civis da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
da adminístr;tção direta, autárquica e das fun
dações públiC-as, effi exercíciO õa -data da pro
mulgação da Constituição, há pelo menos cin
co anos continuados, e que não tenham sido 
admitidos na forma regulada no art. 37, da 
Constituição, são considerados estáveis no 
seivlço público". 

Ora, se Suólin_harmos que o texto constitu~ 
cional fala em e-Stáveis, concluímos que con
fere-â"qudes que possuam as condições-pres
supostos exigidos, a garantia de estabilidade. 
Esta, em si, difere, e muito, da efetiVidade. 

Adilson Abreu Dallari, !lo livro Regime 
Constitucional dos Servidores Públicos (Ed. 

RT, 1990, 2~ e-dição, p. 82), eScre-ve que .. as
sunto que resultou em verdadeira celeuma 
e continua a ensejar disc_u_ssão entre os espe
cialistas é o relacionamento entre a e.stabi
lidade e a efetividade". A~<\llte, o referÚ::lo_ 
autor, com base em lição de Tito COsta, cori
ceitua cada um dos institutos, ccimO se vê: 

Efetivídade: "trata-se de uma caracterís
tiça-da nomeação, pois que pode ha"ver, ·no 
serviço público, nomeação em comissão, em 
caráter vitalício, ou em carát~r_ efetivo. Já 
se vê, desde logo, que o funcion~rio apró·v~dÓ 
em concurso e nomeado para cargo de provi
mento efetivo, passa, em seguída, à sua no~ 
meação e à posse, a ter efetividade, sem ter 
estabilid_ade~Estabili4ade; é o.d_ir~íto que ad
quire o funcionário nomeado por concurso, 
após dois anos de sua nomeação" (ob. cit. 
p. 82). 

De logo se vê que os dois conceitos-ins
titutos, como já o dissemos, não se confim
dem, sendO cada um deles possuidor de- parâ
metros próprios. Enquanto a efetividade é 
conceito típico de Direito -Adffiinistrativo, a 
estabilidade é comum, tanto a este, quanto 
ao Direito do Trabalho. Ademais, enquanto 
aquela se refere a direito ao cargó~_ esta impli
ca no direito que tein o servidor (funcionário, 
ou não) ou empregado (no caso das hipóteses 
existentes na legislação consolidada) de per
manecer no emprego. 

Para António Augusto Junho Anastasia 
em livro-tese itititulado Regime Jurídico Úni
co do Servidor _Público (Livraria Dei Rey, 
B. Horizonte, 1990, p.93), "surge, com im
portância neste _assunto, a estabilidade conce
dida pelo art. 19, do Ato das Dísposições 
Constitucionais Transitórias à Constit~ição 
da República, a todos os servidores públicos 
civis da administração direta das pessoas poli
ticas, das autarquias e das_ fundações públi
cas, desde que contassem, em 5 de outubro 
de 1988, com cinco anos continuados_de exer
cício no serviço público, e cujo ingresso não 
se tenha dado em virtude de concurso públi
co. Esta estabilidade atinge a todos os servi
dores nas condições descritas pelo disposi-
tivo, independentemente do regime jurídico 
ao qual era vinculado. 

Obtida a estabilidade, indaga~se sobre a 
efetividade. Como esta é um-minus em rela
ção àquela, dever-se-ía pressupor que, uma 
vez estável, havia o servidor também adqui
rido efetivídade_, _como oconeu em 1967, con
forme bem relata Raimundo Nonato Fernan
des. Este raciocínio,_ contudO, foi afasüido, 
à luz do parágrafo I<> do mesmo artigo 19, 
que exigiu, do servidor estabilizado em razão 
de s_eu comando, a aprovação em concurso 
para fins de efetivação. O constituinte, por
tanto, concedeu o mais, mas não concedeu 
o menos". 

E arrematando, afirma Augusta Anastásia: 
"em razão desta exigência, a par do teor-do 
art. 37, II da Carta Federal, que exige aprova
ção em concurso público para o provimento
em_ cargo público, não podemos considerar 
constitucional a transforma_ção automática de 
empregos celetistas, não oriundos de aprova
ção em concurso público, em ~argos _públicos._ 
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como pretende a União Federal, em seu mo
delo de instituição do regime úniCo" (ob. 
citp.93). 

O texto trazido à colação, erribora longo, 
é de fundamental importância para o racio
cínio que pretendemos desenvolver. 

Em primeiro lugar, o que o constituinte 
em 87-88 fez, apesar de discordarmos, pes
soalmente, de tal orientação, foi ampliar o 
que se pode chamar de segurança do celetista, 
oferecendo-lhe uma estabilidade provisória 
(já que terão de submeter-se a concurso pú
~blico posterior) explícita mesmo àqueles que 
lassem optantes pelo FGTS-, com o que está 
de acordo, até mesmo com o caput do art. 
7~ das Disposições Permanentes, quando de
termina a possibilidade de outros direitos, 
além daqueles ali previstos, "que visem a me
lhoria de sua condição social"; em segundo 
lugar- e isto é -de fundamental importância 
-não significa que, assegurando ao servidor 
celetista a garantia da estabilidade, tenha-lhe 
retirado do regime da legislação consolidada, 
para, automaticamente, incluí-lo no tão pro
palado "Regime Jurfdico Úníco"-~ Aliás, o 
propalado .. Regime Unico" nos dias de hoje, 
ainda se encontra em fase de discussão pelo 
Congresso Nacional, e após o que, se apro
vado, deverá ser submetido à Sanção Presi
dencial, quando, e só então, poderá ser trata
do como Lei, que, mesmo assim, terá a sua 
vigência na dependência do que ela própria 
estabeleça, ou na conformidade da Lei de 
Introdução ao Código CíViL 

Esta conclusão, de nossa parte, não é algo 
doutrinário, mas baseada no próprio texto 
da Constituição, quando ainda no mesmo art. 
19 (ADcr), parágrafo 1~. determina que: 

.. o tempo de serviço dos servidores refe
ridos neste artigo será contado como título 
quando se submeterem a concurso para fins 
de efetivação, na forma da lei'' (destaque nos
so). 

Ora, se houvesse a automática transfor
mação de regimes, ou seja, passasse o servi
dor celetista para o denominado regime esta
tutário, pelo símples fato de lhe ter sido asse
gurada a estabilidade nos termos das Dispo
sições Transitórias, desnecessária seria a nor
ma constante do § 19 refefido. 

Porém, é sempre bom relembrarmos, em 
Direito não há palavras inúteis, mormente-, 
no Direito Constitucional! 

Dois pontos devem ser enfocados: 
1)- a justificativa trazida aos autos pela 

requerida para manter a situaÇão de disponi
bilidade em que se encontram os autores, 
é a do enxugamento da máquina adminis
trativa, e isto merece uma consideração. 

Não há dúvida de que somos favoráveis 
a uma máquina onde o nepotismo seja afasta
do, entretanto, de forma coerente e, mais 
que isto, respeitando o texto constituciOnal. 
Mas, não foi isto o que o Dec. nP 99.320 
de 19-6-90 proporcionou. Assegurada que es· 
tava a estabilidade, e assegurado o pagamen
to dos salários daqueles colocados em dispo· 
nibilidade por de cisá o do STF, embora atra
vés de liminar, aconselharia a Moralidade 
Administrativa o aprov_eitamento, remane- _ 

jando-se aqueles que estivessem sendo consi
derados como excessivos em determinada re
partição, colocando~se-lhes à disposição de 
outras, até mesmo (quem sabe?) do Poder 
Judic;:iário, "primo pobre" entre os denomi
nados poderes do estado. 

Não o fez, contudo, por mero capricho de 
alguns, que ao invés de_enxugar a máquina, 
fazem com que o Estado pague a milhares 
de servidores, sem que haja prestação de ser
viços. Este, entretanto, é problema que foge 
aos limites de uma sentença judicial, s_endo 
quest_~o de política administrativa. 

Contra esta sitUaÇão, moralmente vexató
ria, ínsurgem-Se os autores da presente ação, 
em verdadeiro exemplo impar na História 
Administrativa do Brasil: servidores públi
cos, mesmo recebendo seus salários (já que 
são celetistas), batem às portas do Poder Ju
dicíárío pedindo que conceda-lhes trabalho, 
já que estão percebendo dos cofres do Es
tado! 

Demonstrada a não conversão automática 
do regime celetista em regime estatutário, 
diante de uma correta interpretação do art. 
19 do ADCT, é de voltar-se à pergunta ini
cial: o celetista pode ser colocado em disponi
bilidade? 

Não há na legislação trabalhista ora em 
vigor, previsão de disponibilidade, pois esta 
é instituto do_ Direito Administrativo, e não 
da legislação consolidada, sob a qual se en
contram regidos os autores da presente ação. 
Ademais, e como quer a requerida, se admi
tida a situaçãtr.em relação ao empregado de 
empresas privadas, jamais, moralmente, se 
poderá admitir na administração pública, on
de o dinheiro ·utilizado é do contribuinte, e 
não do eventual detentor do poder. Em con
seqüênCia, não ve!llos como aplicar-se, nem 
jurídica, nem moralmente, o institutO àqueles 
servidores públicos regidos pelo regime. cele
ti_sta. D~fere-se, pois, o pedid_o de reintegra
çãO imediata dos requerentes·, o que deverá 
ser feito com a expedição do competente" 
Mandado de Reintegração a ser cumprido 
na data de_ amanhã, atrav6s do Sr. Oficial 
de Justiça, às 15 horas, na presença dos re
querentes; 

2)- o segundo ponto que pode ser levan
tado, mesmo que apenas para m~lhor funda
mentar ·o ente-ndimento desta JCJ, diz respei
to ã competência. Em outras palavras: tivesse 
a requerida plena convicção de que os reque
rentes encontravam-se já sob o ainda inexis
tente Regime Jurídico Unico, teria levantado 
a incompetência ratione materiae da Justiça 
do Trabalho para julgar o feito (embora, pes
soalmente, este Magistrado assim não pen
se). Não o f~. e não por descuido ou desco
nhecimei:i.to técnico-proce-ssual, pois o seu pa
trono é, inegavelmente, um dos mais sérios 
e conceituados advogados no Estado de Per
nambuco. 

Não o fez, pois, fnexistindo o Regime JUrí
dico Único, não poderia invocá-lo para tentar 
deslocar a competência desta Justiça Especia
lizada, Entretanto, mesmo assim, pretende 
fundamentar a sua tese sob o manto de uma 
situação ainda inexistente, repita-se, o Regi~ . 

me Jurídico Único. cujo Projeto_de Lei en-· 
contra-se ainda em tramitação no Congresso 
Nã.cional (a repetiçao é proPOsital!). 

Isto posto, -
Decide a 9' Junta de Conciliação e Julga

mento do Recife, por unanimidade, julgar 
procedente a Medida Cautelar Inominada 
(Proc. n? 27/90) requerida por Abel Menezes 
Filho e outros (216) contra a Superintendên
cia de Desenvolvimento do Nordeste - SU
DENE -,com o fim de determinar a Reinte~ 
gração imediata dos autores a seus re.spec
tivos empregos, sob pena· de não o fazendo, 
ficar a requerida sujeita à~ penalidades pre
vistas no art. 729 da CL T, em favor de cada 
um dos reclainantes a quem esta decisão 
abranger. 

Determina ainda o pagamento dos salários 
dos requerentes (o que, por sinal, vem sendo 
feito em ·razão de concessão de liminar pelo 
STF). 

Honorários advocatíçios à base de 20%, 
mio só por entendermos que o art. 133 da 
Constituição Federal revogou o contido no 
art. 791 da CLT, mas, sobretudo, poi tratar
se de assistência sindical. 

Custas pela requerida no valor de Cr$ 
53.335,20 sobre o valor de dois milhões seis
centos e cincoenta mil, fixado (dito valor) 
para alçada. 

Expeça-se o acima referido mandado de 
reintegração que deverá ser cumprido nas 
condições acima referidas. 

Prazo recursal a contar da leitura desta em 
audiência. 

Remessa ex officio para o Egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho, nos termos do Decre
to-Lei n~ 779/69, art. 1~. V. 

Cientes das partes . 
E, para constar, foi lavrada a presente ata 

que Vai asSinada, na forma da lei. - Frap.
cfsco M. Dantas Cavalcanti, Juiz Presidente 
da 9• JCJ do Recife. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO -6• REGJÁO 

Recife-PE 
7' Junta de Conciliação e Julgamento 

Vistos etc. 
Pleiteam os autores, através de medida 

~U-~!!lar inanimada, liminar de reintegração.' 
Alegam os requerentes sua condição de es

táveis, sustentada em dois furidamentos: a) 
serem portadores de mandato de represen~ 
tação sindical; b) serem estáveis por força 
do Decreto-Lei n<> 2.280, de 16-12-85; Lei n9 
5.645/70; paQ:e final do§ 1 ~ art. 97 da Consti
tuição Federal1967 e art. 100 da Constituição 
Federal de 1988. 

Provaram os reclamantes sua dupla estabi
lidade. A primeira provisória, decorrente do 
que dispõe o inciso VIII, art. Seda Cgnsti
tuição Federal de 1988, combinado com a 
alfªª.J.• inciso ll art. 10 do Ato das Dispo·
siç6es.Constitucionais Transitórias. A segun
da, esteiada na Lei n" 5.647/70, Decreto-Lei 
n9 2.280, de 16-12-85_, parte final do § ledo 
art. 97 e art. 100 da Constituição Federal. 

-~nstruíram, ainda1 os_ autores, sua preten
são com o requerimento de um dos autores, 
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Edson Cesário Cândido, dirigido ao Assessor 
de Inventariante da s~_ J). R. ~o De parta~ 
mente Nacional de Obras e Saneamento, no 
qual pede_a reintegração. Houve parecer da 
Ass_es_soria de Recursos Humanos favorável 
a sua pretensão. Há, ainda, minuta favoiável · 
ao_apelo do ex-servidor. 

Também instruíram a presente me-dida 
com telex da gabinete do ministro da Agri
cultura e Reforma Agrária-; 'reintegrando ou
tros servidores que foram demitidos e que 
gozavam de estabilidade sindical,_ _ _ 

Considerando a legitimidade da postulaÇão -
dos autores, a qual se acha inteiramente: cõiD~ 
provada, inclusive pela inexiSténciã. de falta 
grave, posto que a rescisão de seus contratos 
de_correu das Portarias nos 377 e 460 publi
cadas no DOU de 25-5--90" e 26-6-90, respecti
vamente, concedo a reintegração dos mesmos 
nos quadros da União, nos termos do art. 
20 da Lei n• 8.029/90, de 12-4-90. 

Presentes os requisitos da concessão de li.:
minar nos termoS âo art._789-e 8U4 do CPC. 
A condição de representante sindical dos au
tores impõe o imediato exercíciõ do mandato 
em que se acham investidos e que antecede 
a rescisão. A par disto_, a es~abilidade de que 
dispõe por força do Decreto-_Lei no 2.280/85 
lhes assegura o direito de trabalharem e rece
berem salários, aspectos inafastáVeis ã vida 
do cidadão. 

Reintegrem-se, aSSiffi,Os-autores, Com di
reito à percepção dos _salários e demais parce
las remuneratórias, vencidas e vincendas. 

Cumpra-se_. 

SERVIDORES READMITIDOS 

Paulo Goethe 

Em uma audiência que- durou apenas vinte 
minutos, o Juiz da 9§ Junta de Conciliação 
e Audiência do TRT, Francisco Ivo Sales, 
conseguiu acabar com a agonia de 216 servi
dores da Sudene, postos em disponibilidade 
pela autarquia, desde junho deste ano. Em 
uma decisão inédita no País, ele ordenou a 
expedição de um mandado de reintegração 
imediata dos funcionários, que retornam às 
suas antigas funções, hoje, às 15h. Com a 
garantia da volta ao trabalho, os beneficiados 
- que vinham recebendo os salários assegu
rados por uma liminar - prometem fazer 
uma grande festa na sede da Sudene, quando 
o -oficial de justiça aparecer com a sentença 
do juiz. 

Na sessão de leitura da ata final, de seis 
páginas, o magistrado justifi~ava a sua deci
são, explicando que o Decreto-Lei 9 99.320, 
baixado pelo GovemQ Federal, não poderia 
ser aplicado em empregados celetistas, fican
do a disponibilidade sem proteção legal. 
Além de destacar que o decreto não respei
tava o texto constitucional, ainda criava como 
situação, "moralmente vexatória, tom serví
dores públicos batendo à porta da Justiça, 
pedindo para trabalhar, mesmo recebendo 
os salários". 

Destacando o caráter iiléditO da sentença, 
o Presidente do Sindicato dos Servídores Pú
blicos em Pernambuco, Jurandir Liberal, 

mostrava-se satisfeito com o término de dois 
meseS de disputa judidal. Para ele, a intenção 
do Governo Federal é a de criar, "na popula
ção, uma imagem falsa do servidor, gueren'fio 
fabricar ociosos". Jurandir considerou a deci
são do juiz ~~de brílhante", porque valorizava 
o funcionário público na sua luta pelO traba
lho. 

O presidente do Sinsep acredita que O·re
sultado de ontem pode influenciar no julga
mento das açóes impetradas por servidores 
colocados em disponibilidade em outros ór
gãos federais. "Em Pernambuco, nós conse
guimos a reintegração, via liminar, de 84 fun
cionários do Ministério da Agricultura e 62 
da Fundação Educar", afirmou. Além destes, 
segundo informou, também existem proces
sos de reintegração de pessoas no IAA, 
DNOS, Incra, Sucam e Fundação Sesp. 
.. Ainda existem, na Sude_ne, 48 servidores 
que não entraram com processos, mas devem 
fazê-lo nos próximos dias"~ disse. 

Apesar dO dima de festa depois da divulga
ção da sentença, quando a maioria dos servi
dores presentes à -audiência do TRT chorou 
e cantou a· Hino Nacional, a Sudene ainda 
pode recorrer da decisão do __ juiz em outr~ 
instância. Foi o que alertou o advogado da 
autarquia, José Ivan Sobral. Como a Justiça 
garante o prazo de oito dias para recorrer 
de uma sentença, ele adiantou que a diretoria 
da Sudene vai estudar o resultado, buscando 
formas legai_s de reverter o quadro. "Nós va
mos fazer a maior comemoração", destacou 
Jurandir LiPeral, lembrandQ que, para a ceri
mónia de reintegração dos 216 servidores, 
prevista para hoje à tarde, deve haver um 
ato público e muito carnaval, "com bonecos 
de Olinda e escola de samba". 

DEMITIDOS" VOLTAM À SUDENE 

EM CLIMA DE FESTA E EMOÇÃO 

Diário de Pernambuco, 8 de novembro de 
. . 1990 

Em um cfi-m:l de festa, emoção e incerteza, 
216 servídores da Sudene colocados em dis
ponibilidade pelo Governo Federal, em ju
nho deste ano, assinaram ontem à tarde o 
termo de reintegração às atividade, na autar
quia. Eles recomeçam a trabalhar hoje, nas 
mesmas· funções por determinação do juiz 
presidente da 9§ Junta de Conciliação e Julga
mento, Francisco Ivo Dantas Cavalcante, 
que, anteontem, expediu mandado de reinte
gração "imediata", atendendo a ação movida 
pelo Sindicato dos Servidores Públicos em 
Pernambuco. 

O mandado judicial foi entregue pelo Ofi
cial de Justiça Francisco Pereira da Silva, ao 
Superintendente da Sudene, José Adauto Be
zerra, por volta das 15h45min, em seu gabi
nete e a portas fechadas, só na presença do 
Presidente do sindicato, Jurandir Liberal. A 
imprensa não teve acesso, segundo o superin
tendente, por questões formais, mas pai-a os 
funcionários reintegrados isso é um exemplo 
do que irão encontrar pela frente. Adauto 
Bezerra -disse apenas que "a Sudene vai cum
prir a decisão da Justiça". 

"Todos serão muito bem recebidos" ,_disse, 
acrescentando que não foi a superintendência 
da autarquia quem os colocou em disponi
bilidade e que a decisão de recorrer da liminar 
cabe ã procuradoria da instituição. Mais efu
sivo, o sindicalista Jurandir Liberal declarou 
que o retorno dos servidores se dá "com a 
máxima alegria. Estamos lutando pelo retor
no ao trabalho, queremos produzir", afir
mou, em referência à condição que foram 
impostos, de ficar em casa recebendo salários 
sem fazer nada. 

Concentração 

No começo da tarde, os funcionários rein
tegrados ficaram agrupados em frente à porta 
principal do prédio, esperando a chegada do 
oficial de Justiça, com Jurandir Liberal. Por 
volta das 15h20iriíii eles desceram do carro 
e foram_recepcionados com aplausos, fogos 
e um uníssono som de "justiça é cidadania". 
O grupo subiu até o 13 eandar, para encontrar 
com o superintendente e depois das formali
dades, meio tumultuadas, desceram ao audi
tório, para asSinarem a volta ao trabalho. 

Com rosas vermelhas nas mãos, os servi
dores participaram da solenidade, entre in
crédulos e emocionados, I vete Sultanum Pin
to, há 23 anos na autarquia e lotada no Grupo 
de Educação disse que "em alguns momentos 
fiquei com receio, maS depoís O sindicato deu 
uma grande força. Volto satisfeitíssima";re
sumiu. Já Josias Lopes, 27 anos de Sudene 
e vinculado ao Projeto São Vicente, acredita 
que "a situação ainda é insegura. De uns me
ses para cá, com esse Governo Federal..." 

A servidora Maria Helena Oliveira Duar
te, do Departamento de Planejamento Polí
tico Instituçional, 23 anos de casa, disse ter 
certeza da volta, "era um processo muito in
justo''. Para Marli Costa Rodrigues Barbosa, 
23 anos de Sudene e voltando para o Grupo 
de Cultura, "esta felicidade reinante é por 
conta da decisão da justiça, porque muitas 
vezes nos questionamos se valia a pena vol
tar". Ela acredita que a ausência destes servi
doresfoi sentida e que o retorno é importante 
para a melhoria da autarquia. 

Na opinião da diretora da Confederação 
dos Servidores Públicos e eleita Deputada 
federal pelo PT/Brasília, Maria Laura Sales 
Pinheiro, esta decisão "é um ponto de apoio 
muito importante para continUar a luta e_ re
sistência dos trabalhador_es em disponibilida
de". Para ela, esta liminar somada com a 
decisão do TST, sobre a irredutibilidade dos 
salários, vai fazer com que o Governo Federal 
pense duas vezes na sua política de_disponibi
lidade, Foi uma vitória da Sudene e dos com· 
panheiros na mesma situação no País. 

Justificativa 

O advogado da categoria, Morse Lira Ne
to, explicou que fundamentou seu pedido no 
Código de Processo Civil, Constituição Fede· 
ral e na Consolidação das LeiS do Trabalho. 
Ressaltou, porém, que ''vencemos lirria bata
lha, mas a guerra continua", pois foí julgada 
a ação cautelar inoniinada, "temos um prazo 
de trinta dias para entrar com a ação princi-
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pai", diz. Informou também que por se tratar 
de uma ação contra pessoa jurídica de direito 
público, o juiz é obrigado a remeter a ação 
para o Tribunal apreciar, exofficio e a_Sudene 
tem 16 dias para recorrer; 

DECRETOS DE VIDA CURTA 

Na primeira tentativa de reduzir os salários 
dos funcionários públicos colocados em dis· 
ponibilidade, o Presidente Fernando Coll_or 
e o Ministro da Justiça, Bernardo Cabral, 
assinaram o decreto de mais curta vigência 
desde o dia da posse. O Decreto n~ 99.251, 
de 11 de maio, -durou menos de 24 horas 
e foi revogado pelo Governo depois de um 
desentendimento no Palácio do Planalto, Ca· 
bral alegou que o texto não havia passado 
pelas suas màos. O Consultor-Geral cta: Repú
blica, Célia Silva, também disse que não to· 
mara conhecimento do decreto. O Presiden
te, irritado, mandou revogar. 

No mesmo momento em que o Governo 
enfrentava um desentendimento entre os seus 
principais assesSores, alguns minlSfros do Tri· 
bunal Superior do Trabalho (TST), juristas 
e advogados de associaç6es de servidores pú• 
blicos atacavam a publicação do decreto -
o texto feria o princípio da irredutibilidade 
salarial, garantido pela alínea XV do artigo 
37 da Constituição. 

Para sair do conflito interno _e do laço da 
Constituição, o Governo resolveu reeditar o 
decreto, sob o número 99.300, e com um arti· 
fíciO semântico para esca-pilr à denúncia de 
inconstitucioriaHdade: o Ministro Cabral tro
cou a palavra "salário" por "remuneração". 
"O servidor não recebe saláriO e sim reffiune- · 
ração", justificoU. 

SANTANA REAGE COM 
ARROCHO DE SALÁRIO 

Aluízio Maranhão 

Brasília- A decisãO do Supremo Tríbunal 
Federal, de obrigar o Governo a pagar os 
salários integrais dos funcionários públicos 
colocados em disponibilidade pela reforma 
administrativa, representará uma despesa 
adicional para o -TesoUro de 0,5% do Pfo"CfU.tO 
Intemo·Bruto (PIB)- ou aproximadamente 
US$ 1,8 bilhão por ano. Para compensar esse 
aumento. de gastos, o Secretário da Adminis
tração, João Santana, avisou que será fOrçado 
a reduzir a folha de pagamento do funciona
lismo, lançando mão de uma política de arro
cho salariaL 

Na prática, a Justiça cortou de 1,4% do 
PIB para 0,9%- a ecOnomia: que o Governo 
pretende fazer com o enxugamento da má
quina pública, fato que, segundo o Governo, 
cria problemas para o próprio plano de com
bMe à inflação, que se baseia no equilíbrio 
das contas da União. Para Santana, criou-se 
agora uma situação em que o funcionário em 
disponibilidade terminou sendo premiado, 
pois terá uma remuneração idêntica â daque
le que continua em serviço. 

O secretário da Administração não vê ou
tra alternativa a não ser a adoção de uma 
"política salarial muita dura" contra o íuncio-

nalismCl, para reCupeiaresse-a:umentOde des
pesa-. Afinal, 16--mbra o secretáríâ não há hipõ
tese de o Governo emitir papel-m9eda, lan
·çar títulos públicos no mercado, financiar-se 
no-~ exterior e nem existe --mais uma- iilflação 
elevada para inflar a arrecadação de impos
tos, 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA . 

. DJ 14-9·1990 
EMENTÁRIO N•l.594-1 

Tribunal Pleno 
AÇÁO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE N• 316·0 
Distrito Federal 

(Medida Cautelar) 
Requerente: Partido da Social Democracia 

Brasileira-PSDB 
Requerido: Presidente da Rep_líblica _ 
Ementa: - Ação direta de inconstitucio

nalid_a.de, Medida ca:uielai. Decreto no 
99.300, de 15-6~-i990, que regulou a dispoÕ.i
bilidade de servidores públicos, com venci
mentos proporcionais. 

Tendo sido cautelarmente suspensa, nos 
autos de outra Adio (n" 309), a eficácia do 
decreto aqui também impugnado (rio 99.300, 
de 15-6-1990), é de se julgar prejudicado o 
requerimento de medida cautelar de suspen
são do mesmo ato normativo. 

Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, 

acordam os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em sessáo plenária, na conformida
_de da ata do julgamento e das notas taquigrá
ficas, por unanimidade de votos, em julgar 
prejudicado o pedido de cautelar, em face 
da decisão adq_tada pelo Tribunal no julga
mento da medida cautelar na Ação Direta 
de lnconstituciorialidade n9 309-7: -

Brasília, 8 de agosto de 1990. -José Néri 
d3- Silveira;- Presidente - Sydney Sanches, 
Relator. 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE N• 316 

DiStritO Fedeial 
_(M_~didit:-Cautelar) 

Relator: O Senhor Ministro Sydney San
ches 
Requerente: Partido da Social Democracia 
Brasileira- PSDB 
Requerido: ?residente da Repúbliça 

Relatório 
O .Senhor MiniStro ·sydnéy S'a.Ílches: 
Trãta~se-:de ação direta de- íD.constituciO

nalidade do Decreto no 99.300, de 15-6-1990, 
baixado pelo Exmo Sr~ Presidente da Repú
blica, proposta pelo Partido da Social Demo
cracia Brasileira- PSDB. 

Havendo requerimento de medida caute
lar, tragao os autos à consideração do E. Ple-
nário (art. 170, § 1•, do RIS_1F). · 

É o relatório. 
Voto 

O Senhor Ministro Sydney Sanches (Re· 
!atar): 

L Nos autos da Adin n~ 309, de que sou· 
relator, o E. Plenário já deferiu medida cau· 
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telar de suspensão da_ efiCácia dos artlios 19 
e za do Decreto n? 99".300, de Í5-ó:1990. · 

2. Ist9 _postO, julgo prejUdiCadO- o iequeri
mento de medida cautelar com esse mesmo 
objetivo, deveri.do prosseguir o feito, como 
de direito. 

Extrato da Ata 
Adin no 316-0-::- :OF (Medida Liminar) 
Rei.: Min. Sydney Sanches. Reqte.: Parti

do .da So_cial Democracia Brasileira- PSDB 
(Advs.: Miguel Reale Júnior, Reginaldo Os
car de Castro _e outro.) Reqdo.: Presidente 
da República. 

Decisão: Por unanimidade O -Tribuna! jul-
goli prejudicado o pedido de cautelar, em 
face da decisão adotada pelo Tribunal no jul
gamento da medida cautelar na Ação Dire_ta 
de Inconstitucionalidade n~ 309-1- DF. Vo
tou o Presidente Plenário, 8-8~90. 

Presidência do Senhor MiniStro-Néri da Sil
veíra. Presentes os Senhores Ministros Mo~ 
reira Alves, Aldir Passarinho, Sydney San
ches, Octávio Gallotti, Célia Borja, Pati.t_o~ _ 
Brossard, Sepúlveda Pertence, Celso de -Me-" 
!lo, Carlos Velloso e Marco Aurélio. 

Procurador-Geral da República, o Dr. 
Aristides Junqueira Alvarenga. - Hércelus 
Bonifácio Ferreira, Secretário. 

OFÍCIO N' 373/90·P 
Caixa Económica Federai 

Brasília, 2_4 de outubro de_1990 

Exm9 Sr. 
Senador MaurfciO Corrêa 
Subsecretaria de Comiss6es 
Serviço de Comissões Especiais e de Inqué
rito 
Senado Federal 
Bra!i!lia -DF 

Senhor Presidente, 
Reportando~me ao Ofício n9 005/90- CPI/ 

RA enviado por V. EX'-, passo a prestar as 
informações referentes aos questionamentos 
contidos em cada item do mencionado expe
diente: 

-:-item a: em junho deste ano o valor dos 
vencimentos de um vigilante variava entre 
Cr$ 12.144,00 e Cr$ 20.100,00, conforme o_ 
Plano de Cargos e Saíários da CEF; 

-item b: não houve contratação de vigi
lantes para substituir os demitidos por esta 
empresa; 

-itens c, d, e e: a_relação dos empregados 
e estagiári_os díspensadOs pela Caixa, solici
tada através dos itens ce e, bem como a rela
ção dos servidores demitidos, quando em li
cença para tratamento de interesses particu
lares ou para acompanhar cónjuge, item d, 
fazem parte do dossiê anteriormente enviado 
a essa comissão; 

-item f: não houve contratação de mou:i_
ritas para substituir os demitidos por esta em
presa; 

- item g: encami~ho, em anexo, cópia 
do OF Diasa/RJ n9 37/90 e dos laudos médico- , 
periciaíS relativos aos exames realizados nos 
empregados agredidos em 20-6-90 (Anexo I): 
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-itens h ej: encaminho, em anexo, cópia 
dos relatórios referentes a: 

• operações com recursos do F AS 
contratadas em 89, por mUtuário/estado 
(Anexo II); 

• contratações relativas a saneamento 
realizadas em 89 e 90, por estado (Anexo 
IID; . 

• contratações relativas a desenvolvi
mento urbano raliZadas em 89 e 90, por 
estado (Anexos IV e V); 

• contratações da área de habitação 
e hipoteca, re(eren~e a fii:Lancia!llentos 
'que utilizaram recutsos do SBPE e do 
FGTS, realizadas em Alago as e nos de
mais estados (Anexos VI e IX). 

-item i: encaminho, em anexo, cópia dos 
Relatórios Audit GT Dirsa-02/89 e GA Dirsa ~ 
01190 que descrevem o resultado dos traba
lhos de auditoria realizados pela Caixa em 
89 e 90, relativos a operações de saneamento 
(Anexo X); . 

-item 1: a cópia do documento encami
nhado pela CEF ao Miflistério do Trabalho
e Previdência Social a respeito do FGTS foi 
enviada a V. Ex', em29-8-90, através do Ofí-
cio n9 320/90-P. -

Ainda no que diz respeito.aos itens b, c, 
d e f, cabe acrescentar que, por força do 
Acordo Coletivo de Trabalho recei:ttemente 
firmado, estão sendo reconduzidos todos 
aqueles servidores cujos contratos fora~ ex
tintos em razão da reforma administrativa. 

Cumpre esclarecer, em resposta ao solici
tado também no item c, que nesta empresa 
não existe a figura do empregado em vias 
de disponibilidade ou de demissão.· -

Certo de ter atendido a todas as solicitações 
desta comissão, coloco-me ao dispor de V. 
Ex~ para o que mais se fizer necessário e reno
v.o protestos de consideração e apreço. -
Lafafete Coutinho Torres, Presidente. 

Jornal do Brasil 

JUÍZA CONCEDE 
REINTEGRAÇÃO 

A FUNCIONÃÍUOS 

Recife - Quarenta e sete funcioilálios da 
extinta Fundação Educar, órgã~ subordinado 
ao Ministério da Educação, postos em dispo· 
nibilidade, comemoraram ontem a volta ao 
trabalho, determinada pela juíza GriiEe Ca
veHclish, da 8' Junta da Justiça do Trabãlliõ 
de Pernambuco, que acatou o argumento do 
advogado Ricardo EStevão de Oliveiia, se
gundo o qual a disponibilidade só pode ser 

aplicada a servidores estatutá~ios. Os funcio· 
nários reintegrados eram contratados no regi· 
medaCLT. 

Com um carro de som no último volume 
·e discursos inflamados contr~ o Plano Collor, 
os funcionários que voltaram ontem ao traba~ 
lho;festejavani -o que Consideraram uma vitõ: 
ria contra a polftica de enxugamento da má~ 
quina administrativa federal. "O presidente 
Fernando Collor pensou que nós Iríamos para 
casa com <:nabo entre as pernas, mas estava 
enganado"; be~rou o vice-presidente do Sin· 
dicato dos Servidores Federais de Pemam· 
buco (SINDSERV), Joaquim Magalhães. 

Átónfta com o barulho feito pelos funcio· 
nários reintegrados, a coordenadora da Fun· 
dação Educar, Zumira Maria de Carvalho 
-que jUnto com outros 11 servidores estava 
fazendo o levantamento do património do 
órgão patlUHJa liquidação - não Sabia que 
decisão deveria tomar e aguardava instruções 
de Brasflia. "Não tenho nenhuma orientação 
quanto à ád.ministração dessa nova etapa", 
declarou. Em todo o País, foram postos em 
disponibilidade 844 servidores da Fundação 
Educar. 

Hoje, o Sindiserv vai acompanhar, junta· 
mente com o Sindicato dos Previdenciários 
de Pernambuco, uma ação em andamento 
na Justiça Federal, que pede a volta ao traba~ 
lho de 250 funcionários afastados da Superin
tendência de Campanhas de Saúde Pública 
(Sucam). Amanhã, o Tribunal Regional do 
Trabalho..julgará a reintegração de 540 serví· 
dores da Superintendência para o Desenvol· 
vimento do Nordeste (SUDENE), informou 
Magalhães. 

OSllidicato dos Bancários de Pernambuco 
também tenta anular as 103 demissões ocor· 
ridas na Caixa Económica Federal (CEF) e 
as oito efetuadas pelo Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB). Quatro dias depois de anuo· 
ciadas as demíSsóes da CEF, o sindicato coo· 
seguiu uma liminar na 7~ Junta da Justiça do 
Trabalho reintegrando os funcionários por 
dois dias. Os advOgadqs da CEF conseguiram 
derrubar liminar através de outra, favorável 
ao afastamento._ Três semanas depoís, os ban· 
cáriõs Voltaram- ao trabalho através de um 
agravO regfmental impetrado pelo sindicato 
e continuam aguardando a decisão definitiva 
da Justiça. No BNB um funcionário foi rein
tegrado através de medida administrativa, 
por ser delegado sindical. 

OFÍCIO SAF/GAB N' 2.133 
Brasília, 7 de dezembro de 1990 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Maurício Corrêa 
DD. Presidente da CPI sobre Refor~ Ad
ministrativa 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao seu Ofício n? 10/90/RA, 

de 4-12-90, incumbiu-me o Sr. Secretário de 
encaminhar a V. Ex~ cópia do ÕfÍcio~Circular 
n' 5/DHR/SAF. de 30-4-9(). 

Aproveito a oportunidade. para renovar a 
V. EX'- meus protestos de profundo respeito 
e consideração:-__:_ Pedro-Maranhão~Chefe 
de Gabinete. 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃ~ 
FEDERAL . 

OFÍCIO-CIRCULAR N' 5/DRH/SAF/PR 
30-4-9() 

Senhor Dirigente, 
Tendo sido expirado o prazo estabelecido. 

pelo art. 2~ do Decreto n" 99.011, de 2 de 
março de 1990, publicado no Diário Oficial 
de 7 subseqüente, estamos encaminh8.ndo a 
V. S\ o modelo anexo para que seja preen
chido e remetido a este Depar:tamento. com 
a maior brevidade possível. 

2. Visando uniformizar as informações á 
serem encaminhadas a este Departamento, 
esse órgão de pessoal deverá observar os ·se
guintes critérios: 

2.1 Na obtenção dos quantitativos globais 
o número que for igual ou superior a O ,5 
(cinco décimos) será arredondado pare. mais 
e o inferior a 0,5 (cinco décimos) será arre-
dondado para menos. _ 

2.2 O quantitativo de 80% (oitenta por 
cento) deve ser aplicadO' de forma global, to
mando por base todos os cargos e empregos 
vagos, até 19-l-90, e os claros de lota'ção exis
tentes· na estrutura do órgão, de acordo com 
o que estabelecem os iterls I e II do art. 1~ 
do Decreto n~ 99.011, de 2-3-90. · 

2.3 A distribuigão dos 20o/o (vinte por cen
to) restantes ficam a critério do órgão infor
mante, respeitadas as suas reais nec_essidades 
de trabalho e as vagas existentes_ nas catego
riãs funcionais~ cargos ou emPregoS: 

3. Em anexo ao quadro numérico 'cie extin
ção de vagas e claros de lotação, deverá ser 
encaminhada relação das vagas existentes 
com os nomes de seus ex-ocupantes, e respec
tivas categorias funcionais, cargos ou empre
gos, indicando as que deverão ser mantidas. 

Quaisquer dúvidas ligar nos telefones: 
(06I) 217-1217 ou 2I7-12I9 

Mauricio Teixeira da Costa. 
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DECRETO N• 99.235, 
DE 4 DE MAIO DE 1990 

Dispõe sobre critérios e diretrizes para 
elaboração de proposta de Quadro-Ta
bela de Lotação Ideal dos órgãos da Presi
dência da República, ministérios cids, 
autarquias e fundações, e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República, no uso_da atri· 
buição êlue lhe confere _o_ art. 84, incisos IV 
e VI, da Constituição; ·e: tendo em vista o 
disposto no art. 27, § 59. alínea c, da Leí 
n9 s.o-z-s-;-de 12 de abril de 1990 e no art. 
246 do_Decreto •n9 99.180, de 15 de março 
de 1990, decretá: 

Art. 19 Os ·critérios para el:ibóração di 
proposta de Quadro-Tabela de Lotação Ideal 
dos Órgãos da administração direta, autár
quica e fundacional, são os fixãdos neste de
creto. 

Art. 29 O Quadro-Tabela de Lotação 
Ideal, dos órgãos e entidades a que se refere 
este decreto, deve ser fixado visando, basica
mente: 
I- efetíVidade do s~rviço público, me

diante melhoria dos padrões de desempenho, 
com a aplicação adequada dos recursos públi
cos -no atendimento às necessidades da popu-
lação; · 
II-desconcentração da execução, incen

tivando a criação de meios de participação 
e controle, pela sociedade organizada, sobre 
a preStação de serviços públicos; 
III- desenvolvimento, capacitação e va

lorização do servidor público, com o propó
sito de dotar os órgãos e as entidades dos 
meios indispensáveiS ·ao cumprimento efi
ciente de súas finalidades. 

Art. 39 70% (setenta por cento), no m(

nimo, do efetivo de pessoal de cada órgão 
ou entidade, incluídas as respectivas catego
rias funcionais e carreíras, prestarão, obriga
toriamente, serviços diretamente relaciona
dos aos objetivos fi.nalísticos de suas institui· 
ções? cumprindo aos demais, o desempenho 
de atividades de direçáo, administrativas e 
auxiliares. 

Parágrafo único. Para os fins deste arti
go, consideram-se atividades de direção, ad
minístrativas e aUXiliares, as funções constitu
tivas de normatização, de planejamento, de 
acompanhamento e controle, de orçamento, 
de finanças, de' contabilidade e auditoria, de 
serviços gerais, de administração e treina
mento de pessoal, de modernização adminis
trativa e informática.e as referentes à díreção 
executiva. 

Art. 49 . Nas propostas de reestruturação 
dos órgãos e entidades e de organização dos 
respectivos Quadros-Tabelas de Lotação 
Ideal serão observadas as seguintes diretri· 
zes: 

I -reserva às unidades centrais de ativi
dades relativas a funções deliberativas, nor· 
mativas, consultivas, de planejamento, coar· 
denação, avaliação e controle central e de 
cmeção executiva; 
II- nas unidades de su,pervisão regional, 

organização de quadro reduzido de pessoal, 

compethidO-lhes -as atividades referentes às 
funções de supervisão, prograinação, coorde
nação e controle regional, não lhes sendo atri
buídas ações _de execução; 

UI - nas unidades sob-regionais ou locais, 
o exercício de atívidades d_e direção e de exe
cução, visando atender adequadamente aos 
usuários; 

IV- simplificação, agilização e moderni· 
zação na prestação de serviços, mediante 
ajustamento de quadros, treinamento e reCi
clagem de recursçs h_umanos e adequada utili
zação dos meios técnicos existentes, especial
mente os de comunicação e informática; 

- V -definição, na estrutura regimental, de 
unidade organizacional, central ou regional, 
para exame e decisão de matérias de natureza 
controversa, que dependam de pronuncia
mento técnico-especializado ou de uniformi-
zação. . 

Art. 5<? Após a publicação dO decretO de 
Estrutura·Regimental e Quadro-Tabela de 
Lqtação Ideal de cada órgão ou entidade, 
as Secretarias de Controle Interno dos MiniS
térios- CISET colaborarão com a Secretaria 
da Administração Federal no acompanha
mento da execução do disposto neste decreto. 

Art. 6~ Os órgãos e entidades que te· 
nham em suas estruturas unidades descentra
lizadas, deverão manter nas unidades centrais 
número de servidores não superior a 10% 
(dez por cento) do seu efetivo total d,e pes-
soal. . 

§ 19 Observado o percentual a que alude 
este artigo, os órgãos e entidãdes manterão 
em exercíCio nas respectivas unidades cen
trais ocupantes das 2 (duas) últimas classes 
ou- categorias funcio-nais. 

n § 29 É vedada a lotação ou exercício de· 
servidores lnte_grantes da primeira classe ou 
nível, de qualquer carreira e categoria funcio
nal de nível superior nas unidades centrais, 
ressalvado o caso dos integrantes da Carreira 
de Diplomata. 

Art. 19 O art. 246 do Decreto n9 99.180, 
çie 15 de março de 1990, passa a vigorar com 
a seguinte-redação: 

"A-rt. 246~ Os -iit~iares dos ól-gãos 
integrantes da Presidência da República 
e os ministros de Estado submeterão ao 
Presidente da República, por intermédio 
da Secretaria da Administração Federal, 
até o dia 18 de junho de 1990, proposta 
de: 
I- estrutura_ regimental dos órgãos 

que lhes sejam subordinados, das autar· 
quias e das fundações supervisionadas 
e, quando ,for o caso; dos respectivos 
estatutos, .com simplificação de estrutu· 
ras e redução do número de cargos em 
comissão e f~nções .de confiança. 

Art. 89- Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 99 Revogam-se as _disposições em 
contrário. 

!Fernando Collor - Presidente da Repú· 
blica- -

Bern.ndo Cabral. 

DECRETO N• 99.536, 
DE 20 DE SETEMBRO DE 1990 

Exclui do regime de disponibilidade re· 
munerada os Agentes de vigilância, agen
tes de segur~nça, auxiliares de seguran
ça, qu&rdas de vigilância-, vigias e vigilan

- tes constantes dos Anexos dos decretos 
que menciona, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atri
buiÇão que lhe conferem os artidos 84, inCiso 
VI, e 41, § 39, da ConstituiÇão Federal, e 
tendo em vista o·disposto na Lei n9 8.028, 
de 12 de abril de 1990 

decreta: 
Art. 19 Os agentes de vigilância, agentes 

de segurança, auxiliares de segurança, guar· 
das de vigilância, vigiaS e-vígilantes relacio
nados nos anexos pertinentes dos DeàCtos n• 99.289, ·de 6 de junho de 1990; 99.301, 
99.305, 99.307;-99.308 e 99.311, de 15 de ju
nho de 1990; 99.314, 99.316,99.317 e 99.318, 
de 18 de junho de 1990; 99.320, 99.321, 
99.322, 99.323 e 99.324, de 19 de junho de 
1990; 99.334 _e 99.335, de 20 de junho de 
1990; 99.336 e 99.337, de 21 de junho de 
1990; 99.339, de 22 de junho de 1990; 99.344 
e 99.345, de 25 de junho de 1990; 99.346, 
de 26 de junho de 1990; 99.352, de 27 de 
junho de 1990, 99.362, de 2 de julho de 1990; 
g9.366, 99.367 e 99.371, de 3 de julho de 
1990; 99.375. de 9 de julho de 1990; 99.384 
e 99.386, de 12 de julho de 1990; e -99.419 
e 99..420, de 26 de julho de 1990, ficam excluí
dos do regime de disponibilidade remune
rada. 

ParágrafO únicO: -Fica restabelecida a ne
-cessidade dos correspondentes cargos· e em-

- pregos e, em conseqüência, cancelados os 
quantitativos daquelas categorias ftinciónãis 
mencionados nos anexos dos referidos decre· 
tos. 

Art. 29 A Secretaria da Administração 
Federal baixará instruçõeS Orientando os ór· 
gãos e entidades para ajustarem, quando cou
ber, os contratos mantidos com empresã.S de 
vigilância à redução da necessidade dQs servi· 
ços da espécie, decorrente da adoção da me· 
di da prevista neste decreto. 

Art. 3? Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 20 de setembro de 1990; 1699 da 
Independência e 1029 da República. - FER
NANDO COLLOR - BerriB:rdo Cabral -
Mário César Flores - Carlos Tinoco Ribeiro 
Gomes- Francisco Rezek- Carlos Chiarelll 
- Sócrates da Costa Monteiro - Alceni 
Guerra- ZéllaM. CardosodeMello- AnU!
nio éabrera Mano Filho - Antonio Magrl 
- Ozires Silva - Margarida Procópio. 

GOVERNO PLANEJA 
DISPENSAR CINCO MIL 

DIARIAMENTE 

Marlzete Mondim 

A reforma administrativa fechou a semana 
passada com um "saldo" de 26.796 fundo-
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nários afastados (entre demitidos, aposenta~ 
dos e em disponibilidade). Ao final da próxi
ma semana. este número terá dobrado, já 
que é intenção do GovernO publicar, diaria
mente, no Diário Oficial da União os nomes 
de cinco mil servidores públicos dispensados. 
Se este ritmo for cumpriâo, ao cabo de dois 
meses e meio terá sido atingida a meta de 
dispensar 360 núl empregados do Governo. 

A informação-é de um técÍlico, iesponsável 
pela condução da reforma num ministério 
económico. A Secretaria de Administração 
permanece fechada em copas, negando-se a 
prestar qualquer ipformação sobre as demis
sões, mas como elas se processam em todas 
as áreas do Governo, há informações de que 
o anúncio de cinco mil dispensas por dia será 
a meta daqui para frente. Os Ministérios da 
Agricultura e da Saúde são recordistas, até 
agora, na dispensa de funcionários-: 

Mostrando serviço 

O MiniStro da Saúde, Alceni Guerra, tem 
sido o mais ágil'na execução da refonna admi
nistrativa. Num só dia, encaminhou' ao De
partamento da Imprensa Nacional 6.344 no
mes de funcionárioS dispensaâos. O volume 
foi tão grande que o Diário Oficial da União 
deixou de publicar 1.174 desses nomes, que 
deverão sair na edição de :-jegunda-feira. 

Nesta lista de mais de mil dispensas não 
entraram os afastamentos previstos para o 
Inamps; que segunElo a assessoria do ministro 
"serão milhares", nem da Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ), que também serão signifi
cativos. Do Inamps, na primeira lista, havia 
apenas os nomes dos 112 médicos que ser
viam no Hospital da Posse, subúrbio do Rio 
de Janeiro, e foram transferidos para a zona 
sul da cidade. O Ministro, visitando o hospital 
deScobriu as transferências injustificadas e 
deu prazo para _os médicos retornarem ao 
seu lugar de origem. Eles não voltaram e 
acabaram inaugurando a lista dos dispensa
dos do Inamps. 

O Ministro da Agricultura, António Ca
brera, também tem mostrado serviço. Seu 
ministério já demitiu mais de 6 mil funcio
nários --muito embora alguns tenham sido 
reconvocados, dado a forma_ desastrada com 
que as listas de dispensas foram montadas. 

No decorrer desta semana, o Ministério 
da Infra-Estrutura encaminhará sua lista ao 
Diário Oficial da União. Será uma das maio
res - deverá conter 12 mil 634 no,rnes. 

Justiça reintegra 

Recife - Numa decisão- inédita no País, 
a juíza Eneida Correia de Araújo, do Tribu
nal Regional do Trabalho, concedeu liminar 
a 103 funciOnários da Caixa Económica Fede
fal, reintegrando-os ao trabalhe?·~ partir desta 
seniana. Os servidores haviam sido demitidos 
esta semana pela reforma administrativa do 
Governo Federal. 

"Após esta exposição de motivos, mando 
a CEF reintegrar os 103 funcináriosdemitidos 
e pagar os salários vencidos e vencendo", 
diz o texto da liminar da juíza, que considerou 
ilegais as demissões. A liminar abre um pre-

cedente aos mais de cinco mil funcionários 
públicos demitidos. e colocados em disponi
bilidade em_Pcrnambucoc 

Em· greve após o anúncio das demissões. 
os servidores da CEF deverão voltar ao traba
lho assim que--à direÇão regional da instituição 
finãlici:Tra for- comuriicada da decisão judi
ciaL Além dos funcionários da CEF. os afas
tados da Sudene e outros órgãos entrarão com 
ação na Jull:tiça contra a decisão do Governo. 

ANEXO 1 

1.1 -Trechos do discurso pronunciado 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente d~ 
República, Fernando Collor de Mello, publi
cada no jornal O Estado de S. Paulo, em 
10-5-90. 

1.2- Trechos da entreVista concedida-pe
lo Excelentfssimo Senhor Presidente da Re
pública, Fernando Collor de Mello, publi
cado no jornal Correio Braziliense, em 
4-7-90. ~ 

1.3_ -_ T [C_chos de depoimento do Ilmo. Sr. 
Secretário de Ecoriomia, António Kandir, na 
Comissão de Assuntos Económicos do Sena
do Federal, em 6-6-90. 

TRECHOS DO DISCURSO PRO· 
MUNCIADO PELO EXCELENT{SSI· 
MO SENHOR PRESIDENTE DARE· 
PÚBLICA, FERNANDO COLLOR 
DE MELLO. PUBLICADO NO JOR· 
NAL O ESTADO DE S. PAULO EM 
10-5-90: 

_As decisões que tomamos nestes quase dois 
meses de Governo config!liam passO- histó
rico de grande significado. A sociedade brasi
leirã. está pleri.ã.ffiente engajidi no processo. 
Não haverá recuo possível. Arrancamos defi
nitivâmente na c!ireção do nosso objetivo: a 
ConStruÇã.o de um pá.fS digno, respeitado, con
fiante, socialmente justo. Um pafs que respei
te as suas crianças, preserve e defenda seu 
meio ambiente; um país que trabalhe pela 
form_a_çã_o de sua juventude isenta de vfçios 
polftioos e qUímicos. 

A modernb:ação económica do País não 
pode prescindir de uma profunda reforma do 
Estado. Há que se levar a cab_o uma reforma 
que, além de corrigir as distorções mais visí
veis da máquina, habilite o Estado a orques
trar uma· nova política de desenvolvimento 
capaz de ateiider às nossas enormes deman
da$ sociais e de faze_r_com que o Brasil possa 
chegar ao século XXI com uma sociedade 
moderna e justa.. -- -

É imperioSO dotar- o Estado de uma estru
tura rom mobilidade e flexibilidade tanto pa
ra ass-egurán~a-pacidade reguladora nas áreas 
mais sen~íveis para o desenvolvimento como 
para realizar ajustes_em momentos de crise. 

O Estado brasileiro vinha sofrendo há vá
rios anos um grave processo de perda de capa
cidade financeira e de competência gerencial. 
Em boa riledida, õ _i:ilaii.O econômico já permi
tiu importante recuperação em termos finan
ce-iros. Agora. preciSãnioS nos concentrar ria 
crise de gestão cj_ue, como cã:usã:dora do défi
cit público;-incíde negativamente no resul
tado das refo-rma~ econômícits, e impede o 
Estado de cumprir com suas obrigações para 

com a população em geral e. em particular. 
com sua párccla mais sofrida. 

Adoramos até o mamemo medidas de 
grande significado não só para a recompo
sição financeira do Estado., mas. __ so_br_e_tu.d_o. 
para sua recomposição. moral aos olhos da 
sociedade brasileira. A venda de mansões. 
de apartamentos funcionais e de veíCulos de 
representação, a liquidação de numerosos ór
gãos públicos. a diminuição -pela metade do 
número de ministérios e a redução de pessoal 
da administração direta representam uma 
economia global, para este _primeiro ano, ôa 
ordem de aproximadamente 43 bílhPes de 
cruzeiros. Tal montante seria suficierite para 
contratar 150 mil prOfessores de primeiro ·e 
segundo graus, por um ano, trabalhando qua
tro horas por diª_, por uma salário de mais 
de 22 mil cruzeiros: Ou, _altemativamerife, 
daria para contratar 88 mil médicos, ~orno 
salário de mais de 3.8 mil cruzeiros, por quatro 
horas de trabalho, durante um ano. Daria, 
ainda, para construir aproximadaffiente 87 
mil casas populares, ao custo de SOO mil cru
zeiros cada. 

É imperativo que pasSemos imediatamen
te. com urgência. a buscar resultados concre
tos que mantenham e acelerem o passo da 
reforma, impedindo que a mesma seja parali
sada ou retardada por interesses corporativos 

· e indiVidualistas. A ventada polftica do Go
verno ficou claramente demonstrada nas me· 
dic!as in~ciais. A população pôde tomar co
nhecimento delas pelos meios de comunica
ção, mas precisa, rapidamente. ter a oportu
nidade de sentir' os efeitos. 

Para que os plano$ do -governo possam, 
em seu conjunto, alc<j.nçar os objetivos fixã
dos, é ~undamenta\ que a ref~nna_adminis
trativa avance. E é isto que acontecerá. Es
tou, portanto, determinando ao~ senhores 
que a reforma seja acelerada, a 'partir de hoje, 
obedecendo .aos seguintes parâmetros: 

Revisão detalhad_a das eStrutu~as organiza
cionais, com vistas a melhorar a produtivi
dade e a eficiência de todas as áreas do setor 
público, eliminando-se os eOtraves corPora· 
.tiyos e jurisdições buiocráticas que dificultam 
e retardam o processo decisóriO~ ao mesmo 
tempo em que o tornam menos visível; 

Racionalização e redireciona.mento dos 
gastos com pessoal, dando-se ênfase priori
tária ao atendimento às necessidades básicas · 
da população; 
- "ESütbeiecimento de políticas de recursos 
humanos que privilegiem a elevação do de
sempenho dos níveis gerenci3.i~ de cf!.da setor 
do governo e a diminuiçã-o do contingente 
empregado em atividades-meio, que conso
mem suas energias no· ciclo vicioso das neces
sidades gera9~.s pela própria burocracia; 

Adequação da estrutura de salários do se
ter público à realidade da economia nacional, 
cOi:D.-ateDÇão-especial para a desconcentração 
das fãixas íntermediárias e supe-rioreS de re
muneração. 

EsSes são os critérios que devem orientar 
a reformulação das áreas subordinadas a cada 
um dos senho_!es após_ a redução de pessoal, 
cujas metas estou agora deiêrmiil.anôo. O an· 
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tigo quadro de pessoal do setor público esta 
estirriado em cerca de 1.600.000 fUnCionáriOs. 
A partir de agora deveremos proceder a uma 
reduçãó desse número da ordem de 2 a 25%, 
mediante dispensas e c016c8.Çáo- em disponi
bilidade de servidores ociosos que não se en· 
quadram nas exigências de dedicação e ope
rosidade do Brasil Novo. Estou determinan
do que se proceda imediatamente ao levanta
mento do impacto dessas medidas nas finan
ças do setor público, informação que darei 
a conhecer tão logo sejam completados_os 
cálculos. 

O setor público não existe para prote~er 
a ineficiência ou para acobertar privilégiOS 
corporativos, mas sim, sObretudo em países 
como o Brasil, para promover a competência 
e atenuar a distorções decorrentes de uma 
realidade ainda dominada pelos privilégios 
económicos e sociais. Essa é a missão coti
diana do Estado numa sociedade constran
gida pela pobreza, pela fome, pela margina
lidade. Mas a função maior do estado vai 
muito além da tarefa de minorar o sofrimento 
diário do cidadão. A função maior do Estado 
é a superação definitiva dess_e quadro. 

TRECHOS DE ENTREVISTA 
CONCEDIDA E'ELO EXM" SR. PRE
SIDENTE DA REPÚBLICA, FER
NANDO COLLOR DE MELLO; PU
BLICADA NO JORNAL Correio Brazi
lúmse EM 4-7-90: 

A Constituição diz o seguinte nas suas Dis
posições Transitórias: "A União, os Estados 
e os Municípios não podem ter as suas recei
tas correntes utilizadas em mais de 65 por 
cento para o pagamento de pessoal". Aliás, 
com a permissão de vocês eu diria que essa 
foi uma emenda apresentada por mim, junto 
com aquela dos marajás, ao ministro Ber· 
nardo Cabral, que a incluiu na ConstitUição 
e que enfim, hoje está esse arfigo nas dispo
sições transitóriaS~- Esse número deve ser al
Cançado à razão de 115 por ano, ou seja, um 
prazo de cincõ anos para fazer isso. 

E eu pergunto: como cumprir o dispositivo 
constitucional se você não pode demitir por
que tem estabilidade. não pode reduzir o salá
rio porque há a irredutibilidade do salário, 
não pode colocar em disponibilidade com pa
gamento proporcional ao tempo de serviço 
porque, pelo menos por enquanto, não é uma 
decisão, como todos nós sabemos, definitiva 
do Supremo. O Supremo entendeu até o pre
sente momento, pelo menos do ponto de vista 
liminar, de que a disponibilidade _tem que 
ser com o pagamento integraL 

Por outro lado, a própria c·o-nstitUiÇ3.o 
quando fala em irredutibilidade num artigo, 
ela fala que os salários podem ser !eduzidos 
mediante acordos firmados entre sindicatos 
e empregadores. Isso está na Constituição 
também. E nós verificamos na prática isso 
acontecendo agora. V árias empresas reduzin
do ... os trabalhadores fazendo um acordo, 
reduzindo o seu salário, reduzindo o tempo, 
enfim, aqUilo tudo que nós conhecemos. e 
por outro lado há uma cobrança da sociedade 
para que o Estado faça a sua parte. 

Pergunta: mas af a meta de 360 mil demis
Sões nãoíoi muito o'uSada e anunciada muito? 

Tudo. depende do estilo. -É a tal coisa. Isso 
depende multo da maneira como você queira 
fazer. Eu acho que se eu tivesSe começado 
o governo âentro de um estilo mais lento ... 
Não, pera aí. Calma. Vamos ver isso, vamos 
ver aquilo e assim por diante. Eu acho que 
muito pouca coisa teria sido feita. 

Nós tínhamos que, dê alguma maneira, ba· 
lançar o País,_acordar o País. Quando eu esta· 
beleci a questão dos cem dias, foi para acele· 
rar, dizer que as medidas eram para valer, 
que nós tfnharrios que traô-alhar -em cima da
quilo. 

Se eu não tivesse estabelecido os cem dias, 
com trinta dias de Go_verno, o pessoal já ia 
começar a dizer: - Ih, mas o Presidente che· 
gou· aí e até agora não fez nada. Já passam 
trinta dias, se esquecendo que 120 dias atrás 
nós estávamos com uma inflação de 90% ao 
riiês. Então quando eu coloquei os cem dias 
ao mesmo tempo que eu baltzei todo o Go· 
verno para uma ação efetiva, chegando aos 
cem dias com aquilo, ao mesmo tempo eu 
sugeri à sociedade que pensasse: - Bom, 
realmente está aqui há sessenta dias, mas o 
Presidente falou em cem. V amos esperar que 
os cem dias cheguem. • 

E o que nós verificamos também em todos 
os jornais- uns mais outros menos-_ -nunca 
foi a crítica, e isso é muito intereSsante, nunca 
foi a crítica porque, eventualmente estivesse 
procedendo a dispensas no serviço público; 
mas sempre foi... _ 

Poxa, prometeu 360-e só demitiu até_agora 
sessenta Cadê os outros trezentos? Ou seja, 
tem que demitir mais rápido, tem que dispen
sar mais rápido. Então é essa a dedução. E 
também nós tínhamos uma outra dificuldade, 
entoiltraniOs e eStãmos supúãrido. Como to
dos vêem, estão acompanhando diariamente 
no Diário Oficial, vem sendo publicado nor· 
malmente aqui e acolá. A gente faz um acor
do para suspender temporariamente com os 
trabalhadores~ Nas estatais, sobretudo, se es
tabelecem c!ltérios, mas iss_o vai ser feito. 
Está sendo feito. 

E também devemos tomar cuidado para 
que nós não incorramos em alguns equívocos. 
Nós temos que ter cuidado na questão desses 
nomes para que eles estejam atendendo aos 
critérios que foram estabelecidos. 

Outro dia, por um descuido, saiu na rela
ção do Miriistério da Agricultura um funcio
nário que havia detectado, por exemplo, a 
fraude daq~ele negócio da carne. Por equí
voCo, logo depois oorrigido, a pessoa foi rein
tegrada e assim por diante. Então nós temos 
que fazer isso com cuidado. E eu acho que 
o timing foi_ correto, está sendo correto, por
que_ a sociedade brasileira exige, e com justifi· 
cadas razões, re_spbstas rápidas para o atendi- -
mentos, das suas expectativas. São vinte anos 
de um processo inflacionário, são quatro pla
nos que infelizmente não deram resultado, 
são dez anos efetivamente perdidos, não so
mente para o Brasil, mas acredito até para 
a América do Sul_, e que nós precisamos recu-

perar isso rapidamente. A sociedade_está_de
sejando respostas rápidas para os seus recla
mos, e é isso que ilós es~amos procurando 
fazer, até porque nós -imaginamos que cinco 
anos de governo é um tempo consideráveL 
Mas ele é muito menor do que os desafios 
que nós temos pela frente. Então se nós não 
ocuparmos esses cinco anos integralmente, 
na busca de solução para as questões nacio
nais, nós não estaremos cumprindo com aqui
lo que eu julgo seja o nosso dever, ou seja, 
de_ oferecer respostas rápidas. 

Muitas vezes, e aqui também no Governo 
o pessoal às _vezes fala:- Presidente, reduza 
o ritmo. Não precisa fazer isso assim ... não 
precisa fazer essa viagem, não precisa._.. , Ma_s 
é necessário. Ê necessário, porque eu sinto 
que a população deseja isso. 

TRECHOS DO DEPOIMENTO DO 
/LMO. SR. SECRETÁRIO DE ECO
NOMIA, ANTONIO KANDIR, NA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓ
MICOS DO SENADO FEDERAL, EM 
6-6-90. 

O objetívo fundamental da reforma admi
nistrativa é criar condições para um funciona
mento perfeito do Estado, _do Estado que 
queremos. Então o objetivo não é redução 
do déficit, mesmo porque se fosse o objetivo 
a redução do déficit, faríamos, vamos dizer 
assim, um número de dispenSaS maior poSsí
vel, que, af sim, se conseguiria um núrilero 
de redução de déficit iinportante. Só que cer
tamente seria uma redução importante em 
1990, mas acabariam por vir diversos meca
nismos recriando um déficit importante em 
1991, 1992. ( ... )Então, se o balizador funda
mental fosse simplesmente o déficit, certa
mente a reforma administrativa não estaria 
sencio bem direcionada. Então, o objetiVo 
da reforma administrativa é criar coildições 
adequadas para o funcionamento do Estado 
dentro da cOncepção que temos com relação 
à questão do Estado. Por isso mesmo, essa 
questão do número tem que ser entendida 
de forma muito clara. Se fosse deixada sim
plesmente, no curto prazo, a necessidade de 
que cada uma das agências governamentais 
fizesse a melhor gestão dos seus recursos, 
sem nenhum balizador, isso obviamente po
deria levar aos resultados mais diversos. 

O que a Secretaria- de Administração fez 
foi estabelecer, com base numa análise geral, 
quais seriam os números meta que deveriam 
ser atingidos. Esses números, o nobre Sena
dor Mário Covas colocou com absoluta preci· 
são, eles não podem ser pegos ao pé da letra, 
porque se pegarmos e comparannos 30% nu
ma empresa do tipo 1'x", 30% com uma. em
presa do tipo "y", não tem sentido porque 
é30%. No entanto, foi fêita uma classificação 
por tipo de empresa para se colocar como 
meta. De certa forma colocar ónus _da prova 
para não se chegar a essa meta ao gestor 
de cada entidade, ou seja, o objetivo fm)da
mental do gestor de cada entidade é tentar 
atingir uma meta, estabelecidos os critérios 
gerais, mas essa meta, ou melhor, esse núme
ro de demissões, terá que levar em conside-
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ração o critério de bom funcionamentO- da 
instituição~ ou· seja, es.Se é a~objetivo, "isto
é, não é criar dificuldades para o bom funcio

" namento do Estado, mas enxUgar o Estado 
daquilo que objefivã.mente _todo_ mund_o_sabe 
que é excesso de pessoas. O critério bá5ico 
é esse: há uma meta -cada ·gestor terá que 
provar que não é possível chegar a essa meta._ 

TRANSCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS 
TRECHOS DO DEPOIMENTO DO 
SENHOR JOÃO SANTANA; SECRE
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO FE
DERAL 

Sanear as finanças públicas e recuperar a
capacidade de gestão do Governo foi a pri
meira grande ação do Presidente_ Collor em 
resposta às expectativas da sociedade brasi
leira. 

No universo de 1,6 milhão de funcionários, 
foram afastados em tomo de duzentos_ mil 
da administração direta, empresas públicas, 
empresas estatais, fundações e a_ut_arquias. 

Foram extintas trinta entidades, entre mi
nistérios, autarqUias, fundações, empresas e 
outros órgãos públicos. A resoluç_ão é estan
car o desperdício de recursos humanos, tec
nológicos, fiminceircis, que ocorre com maior 
evidência em órgãos públicos com funções 
redundaÍltes e superpostas e em setores onde 
o Governo não deveria at_uar. _ 

Já foram vendidas vinte das 36 residências 
oficiais - as famosas mansões da Península 
dos :Ministros - em apenas duas licitações 
que produziram uma arrecadação de Cr$ 
1.031 milhões. Estima-se que, ao final das 
licitações, ·a União arrecadará, aproximada
mente, Cr$1,7 bilhão. Paralelo a estas inicia
tivas, o leilão de 4.472 carros Q.ficiais prOdu
ziu, para os cofres públicos, a arrecadação 
total de Cr$ 1 bilhão, 101 milhões e 87 mil. 

Para as finanças públicas, soma-se a este 
valor uma economia de Cr$ 375 milhões, que 
eram gastos com manutenção e combustíveis 
que deixarão de ser feitos com aqueles veícu
los. 

Alguns dirigentes sindicãis dos funcioná
rios públicos, numa equivocada estratégica 
de confrontação com o Estado, criticam a 
política de recursos humanos do_ GoVerno, 
afirmando que as demissões, as dispensas e 
a colocação de funcionários em disponibili
dade não têm critérios. Afirmo para os senho
res que estes critérios existem e obedecem 
a leis, aprovadas pelo CongreSso Nacional, 
bem como em decretos e a tos normativos (Lei 
n • 8.028, de 12 de abril de 1990; D_ecreto 
n e99.235, de 4 de maio de 1990, regulamen
tados pelo Ofício 5, da Secretaria da Admi
nistração Federal, de 30 _de abril_de 1990). 

CítO para os senhores alguns destes crité_
rios. Primeiro_: demitir entre funcíonários dos 
órgãos, entidades, empresas e fundações ex
tintas, os que não têm direito à estabilidade. 
Segundo: cortar na atividade-meio e não ati· 
vidade-fim. Terceiro: afastar os aposentados 
que continuavam no serviço público ocupan
do cargos. Quarto: _aqueles funcionários re
laps~_._C?!fl baixo ~nceito_, vít.!mas_ do ab~~n-

teísmo na avaliação do seu desempenho fun
ciolial. Qulilfó: dispensar aqueles que esta
vam contratados por empresas que funcio
navam como leasing de mão·de-obra para a 
administração direta (ressalvo que esta nu· 
meração não é uma ordem valorativa, foi usa
da apenas para facilitar a exposição). 

Para a disponibilidade, poSso lembrar tam· 
bém que foram abrangidos alguns servidores 
estáveis mas, de fato, disponíveis por terem 
sido extintos os órgãos, entidades ou empre
sas-em que- trabalhavam. Outro critério para 
a disponibilidade: cortar as "gorduras", os 
excess:os·das_atividades-meio, de forma apre
parar os funcionários parã a reciclagem e o 
treinamento em atividades-fim ou em outros 
órgãos ou setores onde possam ser mais pro
dutivos para a população brasileira. 

Porque cortar nas atividades-meio? Por 
que colocar em disponibilidade, para poste
rior reciClagem, com vistas a aumentar a pro
dutividade com prioridade para atividades· 
fim? 

Os diagnósticos_ realizados indicavam que 
as atiVidades adminístrativas, as atividades
meio, as atividades de direção, a burocracia 
do "carimbo", da "quarta e da quinta vias 

·de carbono", do documento, do processo, 
além de utilizarem métodos obsoletos de tra
b~lho, absorviam setenta por cento do pes
soal do serviço público. Tinham mais servi
dores nos gabinetes do que nos guichês. Es
queceram os guichês. As análises da Secre
taria da Administração Federal e da Funda
ção Centro de Formação do Servidor Público 
(FUNCEP) mostram estas graves distorções. 

Sori:J.ente para ilustrar, cito o_ caso do IN
CRA (Instituto Nacional de Colonização e 
R:eforma Agrária), criado há 26 anos para 
f<izer a reforma agrária e que tinha mais da 
metade dos seus oito· mil funcionário_s locados 
em Brasma. Mesmo assim, o RiO de Janeiro, 
que deixou de ser capital federal há trinta 
anos, concentrava quase o dobro do número 
de funcionários públicos federais lotados em 
Brasília. Aí está um magistral exemplo da 
má distribuição geográfica da força do traba
lho. 

O Ministério da Fazenda tinha oito secretá
rios-gerais-adjuntos, ou seja, além da máqui
na para baixo, as carreiras dos funcionários 
públicos foram coristitiindo um novo minis
tério no meio e isto resultou no Poder Exe'Cu· 
tivo disforme. 

A diretriz fundamental é fortalecer a admi
nistração direta. b cortar pela raiz as causas 
do déficit público, muito claro nas empresas 
públicas, fundações e autarquias, que não vi
nham prestando contas à sociedade da rela
ção custo-benefício dos seus projetas, locu
pletando-se da autonomia administrativa e 
financeira. Essa vertente é a que mais inchou 
a folha de pagamento do Governo. 

Com o instrumento da &sporlibífidade, 
também abrimos o caminho _para a recicla
gem, para o treinamento, formação e a mu· 
dança da cultura adrnini_strativa do servidor 
públtco em f3Või" da Nação, não" de corpora
ções, de castas burocráticas. 

Do lado do Executivo, o Governo também 
utiliza o instituto da disponibilidade pa~a co-' 
locar os servidores considerados desnecessá
rios em situações de distanciamento do am
biente profissional, no qual não demonstrava 
boa produtividade, de modo a conduzir o 
diagnóstico de suas carências e a análise do 
se~_!Jote_':l~ial q._e reap_rove~tamento. 

Com os proventos proporcionais, próprios 
do instituto da disponibilidade, o Governo 
objetiva reduzir os custos de manutenção des
tes servidores e maximizar o estímulo à reci
clagem e ao retorno ao trabalho com preparo 
técnico aprimorado, para aqueles com poten
ciar de reaproveitamento. 

Os mínistérios e todos os órgãos da admi· 
nistração federal, orientados pelas diretrizes 
do Programa_ de Reforma Administrativa, 
realizam seus Projetas específicos de lotação 
ideal, ide·ntifitando suas carências de pessoal 
a médio e a longo prazos; Isto possibilita um 
grande contingente colocado em disponibi
lidade. 

O reaproveitamento ocorrerá de forma 
planejada, em novas situações, nas quãis o 
potencial destas pessoas seja desenvolvido 
num amplo programa de formação, treina
mento e reciclagem. 

Sobre a questão da Sucam, especificamen
te, as dispensas que lá foram procedidas, to
das elas foram feitas em cima de- inquéritos 
administrativos e o pessõã.l da Sucam- que foi 
afastado eram pessoas que foram caracteri
zadas no inquérito administratívo, desvios de 
função, em geral, ausência do serviço públi
co, alguns casos, inclusive, infelizmente, até 
de alcoolismo. 

Em fevereiro de 1990, portanto um mês 
antes de o Presidente Fernando Collor tomar 
posse, o Estado gastou com pes_soal_ ~7%- das 
despesas correntes - fevereiro de 1990. V. 
Ex§s sabem mais do que ninguém qUe a mova 
Constituiçâ<:i limita ess_e gasto a 65% das re
ceitas correntes, com um gravame: como ain· 
da não é definido na nova sistemática orça
mentária o que são receitas correntes, estou 
trabalhando aqui com um critério antigo de 
receitas correntes, que se inclui aqui o repãSSe · 
para os estados e municípios. 
Nó~ tínhamos uma previsão de gastos de 

222,2 bilhões de cruzeiros para o mês de ju
nho, e conseguimos reduzi-lo a 134,5 bilhões 
de_cruzeiros. A diferença disso é justamente 
a economia que fizemos, em percentuais das 
receitas correntes; a previsão de gastos se 
os mantivéssemos, seria de 95% das receitas 
correntes e nós chegamos, no mês de junho, 
a 57,5% das receitas co~entes. · 

Do ponto de vista de afastamentos, eu diria 
a V. Ex§ os números que temos hoje, realiza
dos na administração pública. Fizemos du
zentos mil afastamentos de servidores, um 
pouco mais do que isso, duzentos mil e 123 
servi~ores que afastamos da máquina da ad
miriístração pública, administração direta e 
indireta, e no sentido das disponibilidades, 
42.605 já efetuadas, cerca de 13 mil aposenta
dorias, que foram iricentivadas e 140 mil dis
pensas efetivamente realizadas no setor pú-



74.28 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO =NG!i.ESSO NACIONAL (Seçao II) Janeiro de 1991 

blico, admínistração direta e indirçta, incluin
do aí a área autárquica e fundacionaL 

A economia que o Governo pretende de 
2,5% -do PIB é, em geral, reforma fiscal e 
reforma administrativa. -

A reforma adminíStratiVã contribui, dentro 
desses 2,5% do PIB que estão no plano do 
Governo, com 0,5% obrigatorianiente. 

V. Ex~ me dá uma notícia que é extrema
mente auspiciosa e devo aplaudir que são os 
funcionários qu-e foram desligados da Sude
ne, que fazem uma Sudene paralela e se pro
põem. inclusive, a fazer uma prestação gra
tuita ã população, ao Governo. 

Ora vivas, parabéns! Vamos· incentivá-los. 
Mesmo que eles se organiZem em alguma Coi
sa de natureza privada pública. vamos até 
pensar em facilitar, pará qUe eles ténliam-re
cursos de outra natureza, da própria íniciativa 
privada. Isso é muito positivo, isso é muito 
bom, dá um sentido, inclusive um sentido 
de desregulamentação. Porque esses funcio
nários públicos sem as amarras do Es_tado, 
sem as correntes da rcpartição,-dos objetivos 
preconizados por polfticas maiores, podem 
servir diretamente à população do Nordeste. 

Infelizmente, a administração anterior não 
tinha produzido o quadro de cargos e lotação 
necessária para que o Dentei funcionasse. 
Não vou entrar nem na questão se eles eram 
necessári-os ou não, mas não tinha feito, e 
não se podia mais continuar com esses funcio
nários contratados de maneira irregular. Ho
je, inclusive, o questionamento do Tribunal 
de Contas já tinha sido feito em- relação a 
essa contratação. 

TRANSCRIÇÀO DOS PRINClPAIS 
TRECHOS DO DEPOlMENTO DO 
SR. JORGE.LUlZ FREIRE. PRESl· 
DENTE DO BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL 

Senador, respondendo à primeíra · pefgun
ta, para a redução de quadro de pessoal, o 
critério- que adotamos, não foi linear. 

O corte de_ pessoal, que reduzimos, está 
na nossa exposição, inclusive, O quantitativo, 
eu diri_a, até um número pequeno dentro des· 
se quadro, e essas ~imeos~cs _ Í9fa"! feitas 
obedecendo a criJénQ!i de tmprodutwtdfide 
-eu diria assim- porque, primeiro, fize
mos dimensões levando em conta o absen
teísmo contiriuado, o excesso de faltas do fun
cionário; tudo isso passou por uma comissão 
formada pelo próprio banco para examinar 
os critérios de promoção, os critérios de pena
lidade; funcionários que já tinham faltas ante· 
riores ao banco; ou seja, aqueles funcionários 
que não vinham "contribuindo, não estavam 
dentro do padrão do banco. 

Todos os funcionários do Banco do Nor
deste são concursados, inclusive bolsistas no 
Banco do Nordeste fazem concurso. A quali
dade do pessoal do Banco do Nordeste é c.o~ 
nhecida e extremamente importante para a 
região, com um terço desse número com nível 
superior e cerca de 80% com nível secun· 
dá rio. 

Mesmo com o critério de concurso público, 
ocone, _e é comum ocorrer, que o concurso 

não é sinónimo, não é prova de estabilidade; 
ele é uma excelente prova e o BanCo sempre 
utilizou. Isso, de seleção, e sempre tem aque
les que se desinteressam quando entram na 
organização, ficam abaixo do padrão, da cur
va de padrão que a organização exige. Foi 
em cima desses, dentro dos critérios que ado
tamos as demissõe~; até para melhorar _9 de
sempenho-padrão, e esse é um processo que 
vai ser- continuado. Temos avaliação de de
sempenho, todos aqueles funcionários que 
estiverem abaixo do desempenho da organi
zação serão demitidos; ou porque se desinte
ressaram, ou porqUe têm duplo emprego, ou 
porque --rêmTaltas continuadas; ou seja, ele 
não está Ol~l).le-ndo o padrão da organização, 
até pelo seu pOrte, pela sua tradição exige. 
Esses_funcionários serão sempre demitidos, 
embora essa demissão, acreditamos, não 
atingirá, no futuro, número de agora, porque 
houve umª.coincidênciã dos que praticavam,
não era comum praticar esse tipo de_atitude, 
e isso agota fizemos e ternos certeza, passan-
do por um critério bªstante seletivo. . 

Não houve corte linear de 30%, respon· 
den_@ à pergunta de V. Ex~ 

Nesse -núrhero saíram também estagiários, 
mão-de-obra contratada e esses funcionáriO!> 
concursado~. com aposentadorias, e os demi
tidos dando uma redução de 1.008 pessoas 
na força de trabalho, o que repre.<>enta 14% 
das despesas administrativas do Banco. 
Achamos que isso é importante para o Banco, 
pela eficiê-ri.da. O excesso de_ pessoas, sobre
tudo aquelas que não estão interessadas no 
padrão da organização- do Banco, ao invés 
de ser prejudicial, é negativO para· o Banco. 
É extremamente desagradável ter um técnico 
sentado,_ numa sala, onde há nove que cum
prelfi a sua obrigação, vestém a camisa do 
Banco e um que chega ou não chega e tem 
o mesmo tratamento daqueles, só porque en
trou por cori.CliiSO público. Esse foi o critério 
que adotamos. 

Sobre o número de demissões. 
Não foram 130, Senadores. Demitidos 110, 

sendo qu-e 12 foram mediante acordo. A de
missão realmente foi, embora possa ser um 
nÚqt~fO elevado_, de 98 p~ssoas. E não teve 
nenhum técníco da ETN incluído aí, porque 
não se enquadraram no perfil dos critérios 
da demissão, nem por ausenteísrno, nem por 
falta grave, nenhum daqueles estavam enqua
drados dentro desse propósito. 

Quanto ã área -de enxugamento, de redu
ção do tamanho do Banco, também acredi
tamos que é uma posição um pouco equivo
cada das informações que chegaram ao nobre 
Senador, que conhece a importância do Ban
co ~ __ a razão do __ fortalecimento dele para â 
região. Nós estamos fazendo uma análise pro
funda elo Banco do Nord_este, realmente não 
só para restituir o planeJáinento a nfvel do 

__ .Baoco, como um fortalecimento da ETN, que 
é um 6tgão- importantíssimo de estudo, mas 
_estamos também estudando a rede de agên
cias do Banco. E nesse estudo de rede de 
agências do Banco nós propusemos ao Conse
lho de_ Administração o fechamento inicial 
de 13 agências, fechando 11; seis agências 

_fora da re_gjão do Nordeste, agências que não 
eram captadoras de recursos, eram agências 
tamBém que necessitaram de re_cursos para 
manter a sua rentabilidade, recursos que nós 
achamos que deveriam ser aplicados na re· 
gião Nordeste;, priyilegiando a região e o Ban
co. Dentro da região, cinco agências foram 
fec.;_hadas; há agências que não tinham nem 
ativo nem passivo. O ativo, para dar um 
exemplo, numa das agências _fechâdas, era 
menor do que um milhão de cruzeiros e a 
maior parte"desses ativos, desses emprésti· 
mos que fazia à comunidade era de funcio
nários, chamado empréstimo a funcionários. 
Então, ela não estava cumprindo nenhuma 
fUnção social. Estamos reestudando e acha
mos que o Banco tem que ampliar a sua rede 
de agências da região. 

Nós devemos abrir maiS- agêilcias nõ iilte
rior e na capital, a médio prazo. Achamos, 
inclusive, que a presenÇa çio Banco na região 
não precisa talvez de excessos, dobrar o nú· 
mero de agências é um certo exagero, mas 
nós precisamos chegar com modelos até um 
pouco díferenCiados de agências naquele 
ponto de desenvolvimento, não aquela agên
cia com muito caixa, com muito· porte, mas 
até com porte avançado ou agêncícis com pe
quenos números de técnicos, seis ou oito, 
que possam receber e orientar a elaboração 
de projetas, aquela função de desenvolvi
mento, e a partir daí, possa trazer inclusive 
os projetas de uma agência pólo para ·fazer 
as análises. Esse é o nosso crit<6rio. Devemos 
aumentar, a médio prazo, posto de atendi
mento ao iriterior naquela área de desenvol· 
vimento do Banco, que é a priorização nossa 
e trabalhar nas capitais, nas cidadeS de porte 
maior, aumentando, aí sim, competindo cow 
mercialmerite com a rede privaila, oom todos 
os produtÕs bancários, oferecendo toda aque
la área que não é aquela função de desenvol
vimento e de crescimento social do Banco, 
é mais aquela função comercial. Mas, até aí 
também é necessário ampliar a r«?de do Ban
co. 

Nahora que pensamos em fechar agências, 
as próprias prefeituras ficam incumbidas de 
reínvindicarem _o nãowfechamento, mas ne
nhuma prefeitura da microrregião_estava_tra· 
balhando com o Banco ou dando a impor· 
tância devida ao Banco do Nordeste. 

Se nós tiverniosesse apoio a hível de prefei
tura e- a nível da comunidade, que centralize 

·os seus depósitos, ou que reivindique, que 
realmente traga um projeto para o Banco, 
V. Ex~ pode ter .certeza de que a agência 
será preservada. Agora, infelizmente, <ité as
próprias prefeituras não têm prestigiado ade
quadament_e o Banco. Nós achamos que o 
Banco do Nordeste deveria merecer o ·pres
tígio da região, mas não é s6 lá, é de uma 
maneira geral. Essa vai sei uma cruzada nossa 
em termos de Nordeste. 

Eu e 6 companheiro Lafaiet~e estamos nu
ma cruzada muito grande para levantar recur
sos do Fundo de Participação dos Munidpios, 
recursos dos organismos federais, todos via 
Banco do Brasil e Caixa Econõmi43 Federal, 
para o Nordeste, a fim de resolvermos os 
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problemas daquela região. Esta é uma cruza
da que temos que ter. A outra cruzada é 
a que o FME venha a ter outras fontes de 
recursos. Esta é uma preocupação extrema
mente válida, e é uma preocupação nossa. 

TRANSCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS 
TRECHOS DO DEFOIMENTO DO 
SENHOR LAFAYETE COUTINHO 
PRESIDENTE DA CAIXA ECONÓ: 
MICA FEDERAL. 

Quanto aos critérios para áS:~demíssóeS, Op
tamos por afastar 8.529 esüig"íários, máo-de
obra transitóríã que geia--serviço prestado 
sem retorno. Somos conhecidos no mercado 
como escola formadora de recursos humanos 
para serem aproveitados pela conco·rrência. 
Em tempos de austeridade, não podíamos 
o.os dar ao luxo de manter estas contratações 
cujas rescisões geraram economia de 119 mi:
lhões. 

Dispensamos também 118 servidõrCs que 
estav:am em licença para tratar de interesses 
particulares. Avaliamos que estes funcioná
rios não precisavam de seus empregos para. 
sobreviver, já que podiam manter-Se afasta
dos. Com isto econornizann:n-17 rnilhOes, o 
suficiente para pagar 427 iniéíaritêS. ·- --

Não podíamos continuar mantendo os 
2.342 fi.mcionârios noVos, cõnctirsaaos, admi
tidos nos primeiros dias de março, que __ rece
biam em média 36 mil cruzeiroS- mensais. 
Nossa meta é economizar 975 milhões men-
sais com o corte_ das horas extras dos funcio
nários. o- sUficiente para pagar 6.055 servi
dores do quadro, levando-se em conta que 
o nosso salário médio, hoje, é de 110"-rriil 
748 cruzeiros. 

Desligamos, no total, 12.147 funcionáriOs 
sem desestruturar a instituiÇão. 

O Presidente da Caixa Económica Fedeial 
demitiu 2.645 furiCiODários, e foi surpreen
dido por uma greve motivada por precon
ceitos ideológicos, pre-conceitos estes que de
veriam ser superáveis diante da grandeza da
quela instituição. Diante da greve, realmen
te, eu disse que se os funcionáriOS-não entras
sem, eu demifiría a Cada dia z.sou-runcro:-
nários e recrutaria, dentro dos concursados, 
r.ovos funcionários. 

Nós não demitimOs 2.500 -grevistas, ·nos-fi
zemos uma ameaça. 

A greve acabou, então, nós não fizemos 
essas demissões, nós demitirrios algUns pique
teiros que realmente subverteram, na nossa 
ótica, a ordem e agrediram funcionários -aa 
Caixa que queriam trabalhar. V. Ex• sabe 
que num embate os generais têm de utilizar 
todas as armas, e a utilização dessas armas 
é que mostra a diferença dos generais. TiVe
mos que cortar os funcionários de salários 
mais baixos, porque foi uiiiã"STil~Hzação que 
precisei dar, porque admitiriiOS 2.300 funcio
nários em dá dias. - -- - --- -

Na próxima vez, e se existir essa- próxima 
vez, vamos fazer difei"ente~ Procurei preser
var critérios, para poder dizer de cabeça er
guida os critérios qUe utilizei, mas, da próxi
ma vez, vou -utilizar os critérios tirando dos 
salário altos. 

TRANSCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS 
TRECHOS DO DEPOIMENTO DO 
ILM" SR. ALBERTO POLICARO, 
PRESIDlrNTE DO BANDO DOBRA· 
SIL S.A. . 

"No que éoncerne-ao funcionamento da 
m"áê}ulna estãtal, Õ GovéroO- determinoU -a 
adoção de_ medidas destinadas, sobretudo, a 
reduzir custos, aumentar a eficiência do setor 
público e melhorar os serviços prestados à 
população." 

"Quero ressaltar que, mesmo que não exis
tisse o propósito de racionalizar e modernizar 
o setor estatal, reduzir custos e melhorar os 
serviços prestados à população, o Banco do 
Brasil, por sua conta, implementaria ampla 
reorganização administrativa. A diretoria do 
banco estava determinada a fazé-lo e seus 
funcionários também ansiavam por isso. 

As reformas buscam, fundamentalmente, 
ampliar a capacidade do banco de adaptações 
a situações novas, descentralizar decisões, ra
cionalizar procedimentos e serviços e propor
cionar aos cli~otes maior nível de satisfação." 

"As modifícações_ implementadas dentro 
desssa revisão da estrutura administrativa re· 
sultaram na estinção_de vinte departamentos, 
61 divisões e cerca de três mil cargos na dire
ção-gerat. 

Mais ~o q.ue a mera redução de despesas, 
isso permitiu reforçar o contingente de fun· 
cionárjos para o atendimento ao público nas 
unidades de ponta e readequar a distribuição 
do pessoaL Agora, os órgãos da direção-geral 
ocupam somente 9% do quadro de funcio
nários. Os reStantes 91% estão localizados 
em __ unidades operacionais, a maior parte em 
cidades do interior, onde se concentram 67%
de nossos_ servidores." 
~·oesde a adoção do Plano Brasil Novo 

até.31-8-90, nosso quadro de pessoal foi redu
zido em 16.570 servidores, a saber: 

• 10.276 demissões no interesse do 
serviço, constituídas, sobretudo, de me
nores auXIliares, cujos contratos se res
cindiriam -iüé "31_-5-91; 

• 2.967 dispensas de estudantes esta
giários; 

• 1.489 demissões de funcionários 
contratados por prazo determinado, pa

- ra atender demanda sazonal de mão-de· 
obra; 

•1.644 aposentadoriáS de rotina; 
• "194 demissões disciplinares e õutras 

ocorrências. 

As-demissões. em níveis acima do normal, 
foram efetiva,das visando uma melhor racio
nalização do trabalho e a obtenção de maior 
produtividade do contingente de funcioná
rios." 

"Esclareço que as demissões não chegaram 
a atingir O desempenhO do banco, porquanto 
ocorreram qUase- simultaneamente a uma re
tração das atividades no mercado financeiro. 

Já definimos internamente que não haverá 
novos- ingressos até 1991, de modo que; se 
ocorrer a reativação do mercado, o banco 
deverá suprir as necessidades de mão-de-obra 

de suas agências com a realocação dos funcio
nários retirados da direção-geral, a inlple
mentação intensi.va de meios informatizados 
e a- racionalizaÇão dos "serviços." 

"O gasto, em março, ou seja, o gasto pes
soal do Banco do_ Brasil, antes do Plano Brasil 
Novo, foi de 23 bilhões de cruze-iros, e em 
agosto por volta de vinte bílhões e quinhentos 
milhões- não tenho o número exato." 

"Com relação à aposentadoria compulsó
ria ( ... ). Eu precisava, realmente, reduzir 
despesas, para poder equilibrar as minhas 
despesas com as minhas receitas; era impor
tante que aqueles colegas que já tinham tem
po de serviço para se aposentar, se decidis
sem a fazê-to, e tem muita gente em cima 
do muro, .como dizemos. ( ... )Então, o que 
eu quis fazer aqui, V. Ex• percebe, foi um 
apelo, um chamamento àquele que quisesse 
se aposentar, para que ele se aposentasse. 
É claro, eu não nego a V. Ex• que por trás 
disso existia um outro trabalho que se fazia, 
não de imposição a uma aposentadoria." 

Perguntado se haveria alguma vinculação 
entre as punições administrativas e a determi
nação oficial de enxugamento da máquina, 
respondeu: 

O SR. ALBERTO POLICARO - Ne
nhuma determinação, são casos absoluta· 
mente normais. 

Inquirido sobre a existência de um docu
mento, datado de 1988 e assinado pelo então 
Diretor de Recursos Humanos do Banco do 
Brasil, Sr. Maurício Teixeira da Costa, acu
sando a necessidade de admissão de trinta 
mil novos servidores no Banco do Brasil, para 
adequar seu quadro de pessoal às necessi
dades do serviço (documento este corrobo
rado pelo próprio Sr. Alberto Policaro quan
do apresentou propostas para a reestrutura
ção administrativa dos bancos federais), res· 
pendeu o Sr. Alberto Policaro: 
''O que fizemos, quando procedemos à refor
ma da estrutura administrativa dos bancos 
federais, foi verificar a sua estrutura a nível 
de direção-geral. Confesso a V. Ex~, e já ex
pliquei aqui quando atendi a algumas das in
terpelações que me foram feitas.. que. num 
primeiro momento, verificamos que· havia 
dotação teórica de um lado e a dotação física 
de pessoal do outro, e que havia aí por volta 
de 35 mil claros entre a dotação teórica e 
a dotação física. Acontece que temos uma 
experiência administrativa no próprio Banco 
do Brasil de cerca de 32 anos e meio de traba
lho e ocupando postos de direção. Quando 
vimos a existência desses 35 mil funcionários, 
a nós nos pareceu que realmente algo não 
estava correto em como estava o banco fun
cionando- e não acho que estivesse funcio· 
nlindo bem, mas relativamente bem. Além 
disso, do outro lado do balcão, eu observava 
que nâO se trabalhava com intensidade. O 
trabalho do funcionalismo era como se fosse 
um veículo andando a vinte km/h e não a 
oitenta km/h, que é o permitido por lei." 

Isto tudo eu observei e tive minhas dúvidas. 
V. Ex• me diz: "Mas o senhor assinou um 
documento no seu trabalho, em que reco-
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nhecia esses claros e essas necessidades''. t 
verdade que assinei esse documento e o fiz 
con:i. toda a consciência, porque eu não pode
ria ser Irresponsável de, examinando apenas 
a direçãó-geral do banco, que tinha 7.882 fun
cionários na épcica e que cortamos bastante, 
fazer um corte linear por cortar, porque_eu 
poderia provocar o fechamento de alguma 
agência, eu poderia provocar o tumulto de 
alguma agência; eu poderia provocar o não 
abastecimento de material de expediente nu
ma agência; falta de talão de .ch~ues, falta 
de talão de empréstini.o para proposta de ope
ração de créduto, de borderó de descontos. 
Então, veja bem, foi uma cautela que se ado~ 
tau, e_ verbalmente, pois quando estreguei 
os documentos eu disse: a estrutura funcional 
do banco, no que tange ao número riaS agên-
cias, precisa ser olhada. ·-. _ 

Inquirido, pelo Sr. Senador )utahy Maga
lhães, sobre o posicionamento da direção do 
Banco do Brasil, que apresentou, durante a 
campanha salarial dos bancários, uma pro
posta de reajuste salarial de 15%, sem explici
tação da metodologia utilizada para se chegar 
a esse índice, o qual, segundo o Sr. Senador, 
encontra-se em desacordo com a política sala
rial estabelecida pelo Governo- federal, res
pondeu o Sr. Alberto Policaro: 

Eu gostaria ·de dizer-ª V. Ex' que também 
da parte dos empregados não houve apresen
tação de contraposta, bem como apresenta
ção de critérios para eTeltci-de cálculos. Acei
to que V. Ex' não concorde com a minha 
argumentação, respeito o ponto de vista de 
V. Ex\ mas estamos_diante de uma negocia
ção. Uma vez impetrado o dissfdici pelo sindi
cato, o assunto passa ao· âmbito da Justiça 
do Trabalho. E lá, encontraremos o caminho 
balizador, ou da lei, ou outro que for aplicado 
nos estritos termos da lei, ou outro que venha 
o julgador a atribuir. 

Apenas, academicamente, eu gostaria de 
lembrar aqui um dispositivo contitucional. 
Diz o art~_7 • "São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social: 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o 
disposto em convenção ou acordo coletivo''. 

Então, num ac_ordo, é possível que se esta~ 
beleça um determinado núnero não coinci
dente com a lei. E quanto à questãO do per· 
centual de 107% - até me perguntaram no 
Rio Grande do Sul outro dia, a respeito dos 
cálculo realmente se, alteram, eu não sou 
"'003 expert no assunto, porque depende 
muito do dia do pagamento da folha de salá
rios. 

TRANSCRIÇÃO DOS PRINCI
PAIS TRECHOS DO DEPOIMEN
TO DO EX'" SR. ANTÓNIO ROGÉ
RIO MAGRI, MINISTRO DO TRA
BALHO E PREVIDI!.NCIA SO· 
CIAL. 

O SR. MINISTRO ANTÓNIO ROGÉ· 
RIO MAGRI·- Senador Maurício Corrêa, 
Srs. Senador~s, demais componentes desta 
sala, tenho a impressao de que a minha expo
~ção não demandará muito tempo, primeiro 

porque, Senadores, não_tive a _menor partici
pação na 'reforma administrativa, uma vez 
que ela começou a ser elaborada quando o 
Presidente Collor ainda era candidato. Mas, 
cabe-me, seildo sincero com os meus princí
pios, colocar que, desde 1981, quando assumi 
a presidência do meu sindicato, fiz a primeira 
crítiCa aos meus-cõ;mpanheiros que ocuparam 
postos nas associaÇ6es s.indicaiS-de funCioná
rios públicos, quando eu orientava aos com
panheiros sindicalistas de que a máquina esta
va sendo inchada e era preciso que o movi
mento sindical tomasse uma providência nes
se sentido, porque era de conhecimento pú
blico que o cobertor era curto. Se tivéssemos 
um núm~ro __ "x" para um percentual a ser 
diStnõuído, tinha uma forma de se fazer justi· 
ça. Se aquele "X" aumentasse de forma subs
tancial como vinha sendo aumentado, mais 
cedo ou mais tarde!, issO trãfia problemas. 

Com muito pragmatismo vejo a forma de 
como a máquina estatal, não só nível nacio
nal, mas, também, nos estados, estava sendo 
encharcada, foi inchada, algumas empresas 
estatais também foram inchando suas máqui
nas. Sempre fiz um combate veemente a esse 
respeito, porque sei que o cobertor é curto.
Dig"õ- iSsO não como minjstro, mas estou di
zendO agora· - peço permissão - como uffi 
operário que sou, dentro de uma einpresa 
estatal, como _é a Light, hoje eleitoral. 

Quando assumi o ministério -natural
mente jU:iú:o cOm ma"iS 35 milhões de pessoas, 
porque votei no Presidente Fernando Cotlor 
- votei no projeto qual se inseria a reforma 
administiãtiVa. 

A reforma administrativa do Ministério 
do T~:abalho não se limitou apenas ãs demis· 
sões. Entregamos 5 (cinco) prédios na refor
ma, atualmente colocados à venda. FizemoS 
uma racionalização das servidores adminis
trativos, estamos fazendo uma informatiza
ção, que era necessária, porque não adian
tava se ter um número maior de trabalha
dores sem a informatização. Fui ver, in loco,· 
as pessoas que, para acharem um nome, têm 
que ficar procurando- manualmente entre os 
papéis. 

Uma das questões que nos chamou a 
atenção, no Ministério do Trabalho e da Pre
vidê_n_çia Social, é que nos meus 50 ( cinqúen
ta) anos de idade tenho uma visão política 
que me permite dizer: nunca vi, em nenhum 
lugar do mundo, um segmento ter 70% nas 
atividad_C:fs:m:elo e 30% nas atividades-fim, e 
esse foí exatamente o número que enCon
tramos em nosso ministério: 70% tinha as 
atividades-meio e 30% tinham as atividades
fim. 

O que fizemos e estamos fazendo? Natural
mente, tínhamos quatro mil trabalhadores 
nesses dois segmentos: Trabalho e Previdên
cia~ enxugamos para 1.600, em Brasília, na 
carne_, esse objetivo. Mas posso informar que 
mesmo com a redução de quatro mil para 
os 1.600, o ministério-continua trabalhando 
d_e ~arma eficaz, propiciando-nos agora a pos· 
sibiliàade de reciclar esses 2.400 funcionários 
__,...:é nosso deseJo, é nossa vontade, reciclá-lo_s 
-."-a partir de agora, através de um treina-

menta, para voltar, que assim o desejar, para 
as pontas, pois pretendemos, com a venda 
dos prédios, aumentar o número de agências, 
aumentar o número das pontas e fazer com 
que essa _reciclagem possa receber de v_olta 
esses companheiros que foram colocados em 
disponibilidade e que tinham uma atívida
de-meio e que passarão, sob nosso ponto de 
vista, a ter, se quiserem ficar junto conosco, 
uma atividade-fim. 

Eu não pude concordar .e nem compactuar 
com salas com oito ou dez pessoas, quando, 
na realidade, somente duas pessoas, que: fica
ram agora, dão conta do recado e o trabalho 
tramita normalmente, sem nenhum proble· 
ma. · 

Nós fizemos um teste: chamamos todos 
os-hã.balhadores de uma dessas salas e eles 
não coubera"iil, porque havia lugar pata Wês 
pessoas, mas dezesseis pessoas teriam que 
ocupar aquela sala. Quer dizer, algo que, co
mo Ministro não poderia aceitar, muito me· 
nos como um trabalhador que sou. 

Outro critério que usei, eu e meus compa
nheíros_que fizemos a análise, diante dos cri
térios para dispensar as pessoas ou colocá-las 
em disponibilidade: os que mais se aproxi
mavam eram os aposentáveis, os que tinham 
inquérito, os que não trabalhavam, a partir 
desse momento _uma escolha _mais justa tinha 
que ser_feita,. _ 

E a escolha foí, para não dizer que toda 
escolha é subjetiva, porque na realidade em 
todos os instrumentos que o senhor escolher, 
sempre havera sUbjetividade, aJgqém_ ques
tionará de uma outra maneira, entre dez fun
cionárias datilógrafas, nós ficamos com a me
lhor datilógrafa, porque tínhamos que ficar 
com uma ou duas. Ficamos com as duas me
lhores datilógrafas, independentemente de 
perguntar sua religião, seu credo, sua ideolo
gia, ou o que quer" que seja. 

Então, não há problema de natureza ne
nhuma. Ficaram os competentes, aqueles que 
não são competentes foram para a disponi
bilidade e nós vamos tentar reciclá-los, agora, 
e perguntar a ..eles; - "os seoltores querem 
trabalhar mesmo? Querem, então o senhor 
vai trabalhar na ponta; o Senhor vai a Sobra
dinho; o senhor vai a essas cidades-satélites 
e vai dar o seu quinhão para essa sociedade 
toda. Do contrário, aqui, neste setor, de 
meios, já temos gente suficiente"._ 

Faço unla ressalva, aproveitando sempre 
a introdução alegre que V. EX-' faz, dando 
um caráter realmente democrático a essa nos
sa conversa, e me permiti fazê-lo da mesma 
forma, com todo o carinho e respeito que 
lhe tenho. Naturalmente a pessoa que infor
mou, "viu_ o passarinho cantando, mas não 
sabia onde ele_ estava cantando". Essa ordem, 
para apresentação das listas de funcionários 
a serem demitidos ou colocados em disponibi
lidade, foi dada realmente ~m três horas, mas 
já faziam três meses que essa ordem estava 
dada e ninguém a cumpria. Eu exercia a mi
nha função de ministro, e disse: -em três 
horas eu quero tudo aquilo que faz três meses 
que pedi que fizessem para que me entre
gassem as listas com critério e não cometes-
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sem injustiça. E vou lhe diier: Cometeram 
várias iiljir.stiças, que foram reparadas. Colo
camos uma pessoa paraplégica e um cego em 
disponibilidade naquela hora, naquela corre
ria, imediatamente nós o retornamos. 

Sobre os critérios utilizados para a elabo
ração das listas dos funcionários: 

Tem uma portaria, mas não com critérios 
de escolha. 

Há critérios para se chegar à lotação ideal, 
através de uma portaria, mas não foi critério 
de escolha. Ninguém disse ao Ministro do 
Tfabalho, por exemplo, quais são as pessoas 
e a forma como elas deveriam ser ou coloca
das em disponibilidade, ou ser realmente de· 
mi tidas. Isso posso garantir ao senhor. Houve 
uma portaria definindo o número ideal para 
a lotação. Isso me recordo_u agora o secre
tário. Só isso. Não houve critério. 

Estamos trabalhando efetívamente com 
aquilo que nos restou. Porque se não fosse 
assim, não terfamos colocado em disponibi
lidade. Não há nenhum interesse em fazé-[o. 
Então, é economia indireta, naturalmente 
não aparece: em números, fica díffcii men
surar esses números, mas posso afiançar ã 
V. Ex~ que é grande a economia que se faz. 

A redução total foi de 14 mil, arredon
dando-se. Disponíveis: 7.632; afastados, 
3.441; devolvidos, 1.060; deiiiít1dos, 1.231; 
estagiários, 538, perfazendo o total de 13.905. 
Aliás, posso deixar com V. Ex• esses dados. 

Nós admitimos que essa fase mais abrupta, 
das disponibilidades, das demissões, acho 
que está. encerrada. 

Quero filzer um relato a V. Ex~ Vou pe
gar, não· o Ministério do Trabalho, mas o 
Senado, os funcionários do Senado. Os que 
tr<!-balham são sempre os mesmos, os que car
regam ·o Senado nas costas são sempre os 
memo·s, no Ministério do Trabafho acontece 
a mesma coisa. E esses funcionários ficaram 
conosco, independente das demissões, esses 
ficaram, os competentes, os trabalhadores. 

A partir de agora, sel.iad-or, na mtnha coo· 
cepção- e tenho procurado discutir isto com 
o Presidente da República e com os demais 
companheiros ministros .....:... temos que criar, 
rigorosamente, um quadro de cargos e salá- _ 
rios para que os trabalhadores que ficara~ 
não sejam colocados na marginalidade como 
se encontraram até agora. 

A questão dos funcionários públicos milita
res, Vüü dizer agora a V. Ex~ o que eu àisset 
Estou de acordo co-m que haja realmente o 
abono para os militares e para os funcionários 
públicos que estejam trabalhando, os que esa
tão em disponibilidade, nós teremos que dis
cutir. Foi isso que eu disse. E continuo afira 
mando que este era meu sentimento, dar o 
abono aos militares e aos funcionários pú· 
blicos. 

Quero fazer uma observação, se me per· 
mite o nobre Senador, a minha diferença com 
algumas outras lideranças é que não contem
plo deslumbrado o Terceiro Mundo. Con· 
templo com veemência e pragmatismo o Pri· 
meiro Mundo porque é isso que quero para 
o meu trabalhador. A diferença minha com 

outras _lideranças é-que hão Contemplo o Ter
ceiro Mundismo com a baba caindo. Para 
sermos um j:iãrs--q_lfe-se .liisira nesse- contexto, 
onde a Europa se junta, onde os Tigres Asiáa 
ticos se juntam, onde os Estados Unidos e 
Canadá se junta:m;precisãinos ter a cons
ciência de que alguma coisa teria gue aconte
cer' mesmo sendo traumática. Esse trauma, 
nesse momento, é transitório e V. Ex' sabe 
disso. 

A proposta deste Governo é fazer, nurrr 
período mais rápido de tempo, a retomada 
da econ:omia;-para resgatar toda issa massa 
de desemprego que nós reconhecemos e tor· 
nar realmente possível que os trabalhadores 
possam ir buscar na livre negociação - que 
aí temos algumas divergências, mas são ape
nas divergênciaS de metodologia, pois eu pre
go a livre negociação; V. Ex" pode ter uma 
outra visão, mas, a bem da verdade,_ todo 
esse compOrtamento em que nós e_stamos de
cidindo hoje, é impossível, com pragmatis
mo, com clareza dizer. 

De fato, esse desemprego, que está se dew 
sencadeando agora, foi uma necessidade, pa· 
rase evitar que houvesse no fundo," na ponta 
da linha, uma híperinflação e se estourassem 
todas as institUiÇões democráticas do País. 
Tenho discutido e afirmado que o ponto de 
vista nosso, realista, é que já para o ano que 
vem esse desemprego vai ter uma curva para 
baixo e a retomada da economia, inevitavel
mente, colocará novamente os trabalhadores 
com o seu poder de barganha à altura, para 
poder resgatar aquilo que é nosso, da classe 
operária, e que perdemos, porque sempre 
perdemos mesmo. Somos os que mais pera 
dem, sempre, o que é uma modificação. 

A verdade é que se V. Ex· tivesse tido 
a oportunidade ae ter umã mansão, como 
tíilham antigamente, com cinco; seis ou dez 
empregados, e em determinado momento da 
sua vida sentisse que a terra. lhe escapava 
sob os péS, que o seu orçamento era menor, 
e que- o~ :renho r, ao invés de ter 15 funcio
nários, ficaria com dez ou oito, para a sua 
própria sobrevívé-ncía e, para dar uma lição 
de moral aos demais, que o senhor não é 
um homem ligado a essa fortuna toda, o que 
V. Ex• faria? Morrerla?-Deixaria Sua vida 
ir realmeilfe pai'a o beleléu, ou teria a ponde
ração de. pelos menos, dizer para os funcio
náriQs: "()lha, por enquanto, talvez, eu vá 
ficar só com cinco ou seis funcionários; de· 
pois,-na-meillda -em que -pos-sa,-vou -trazê-.-los 
de volta, porque senão afundamos todos''. 
Acho que V. Ex" faria isso, Senador. Não 
tenho dúvida. Porque se não o fiz_esse _estaria 
errado. Eu o faria, não deixaria sucumbir 
a minha casi:N.m fun-ção de uma visão -confun
dida. 

-Posso afirmar-lhe que sou Ministro do Tra
balho com-as prerrogativas que tem um minis
tro, que-part1cipãdas discussões polfticas des
te País, só que d~ forma competente e absolu
tamente discreta. Quero reafirmar isso. Dou
lhe a minha palavra não como ministro, mas 
como operário que sou;-e não abro mão disso, 
de que tenho participado decisavamente de
todas as discussões polfticas deste País. 

- ( ... ) Reafirmoalhe, de palavra em palavra, 
que eu participO: Participo caril a convicção 
que a política está correta. Tálvez estivesse 
faltando essa palavra para -v. E, associar 
a minha resposta â sua pergunta, ou seja, 
participo com a absoluta convicção. . 

Respeito porfundamente a sua opinião, 
mas lhe afirmo que o pro.blema não é de mais 
pessoas. O problema é de fazer com que as 
pessoas trabalhem mais. Sabe por que digo 
isso? Porque mais de uma vez recorro à mi
nha condição de tr_abalhador. Trabalhei, du
rante vinte anos, das 5 da manhã às 9 da 
noite. Portanto, não permito que no meu se
ter de trabalho as pessoas não trabalhem co
mo eu trabalhei. Não permito que as pessoas 
façam uso da máquina estatal, em detrimento 
de milhões de trabalhadores que acordam às 
4 da manhã e se penduram nos ônibus de 
SãO- Paulo. Portanto, não abro mão dessas 
condições.-Tém pesSoas sim, só que essas pes
soas precisam trabalhar, e se trabalharem, 
com certeza, darão conta do recado. V, Ex' 
não tenha dúvida disso. 

TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO 
DEPOIMENTO DO SENHOR RAI: 
MUNDO NO NATO DA CRUZ, PRE
SIDENTE DA CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS SERVIDORES PU
BLICOS. 

A edição de primeiras medidas de reformas 
administrativas neste Governo alertou a Con
federação dos Servidores Públicos do Brasil 
e suas filiadas, sobre os arbítrios nas demis· 
sões, disponibilidades e aposentadorias dos 
servidores. O Governo mio acenava com um 
critério justo para a reforma administratiya 
no setor de pessoal e em diversos outros seto
res da máquina administrativa. Os que seriam 
colocados em disponibilidade e os que seriam 
demitidos dependiam, única e exclusivamen
te, de criiérios pessoais subjetivos de foro 
íntimo dos chefes, quando sabemos que eSse 
tipo de decisão é arbítrio por excelênCia; é 
uma prática da ditadura! Nesse aspecto, nem 
a Constituição foi respeitada, vários dirigen
tes sindicais forain colocados em diSponibi
lidade e alguns até demitidos, que estão lu· 
tando, através da via judiCiária, para serem 
reintegrados. 

A extinção dos cargos comissionários de 
F AS e DAS não tem surtido os efeitos espera
dos no conjunto da redução das despesas. 
Nós- t-emos-not-ícias de-que-o governo alardeia:; 
por exemplo, que estingüiu cargos de oitenta 
DAS em de~rminado ministério. Pois bem, 
o Governo, para cada dez DAS extintos, cria 
um com o mesmo salário dos dez; então o 
que houve foi uma diminuição da quantidade 
de servidores, quando não houve nenhuma 
demissão no total da despesa. 

Simplismo, a superficialidade e a ignorân· 
cia da realidade constituem os erros funda
mentais dessa pretensa reforma administra
tiva, ora em curso no País. 

Ao fim de oito meses o que se fez em nome 
da reforma? Demissões, disponibilidades, 
aposentadorias e extinção de órgãos públicos, 
tudo realizado de forma indiscriminada, sem 
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critérios, ou com critériOs duvidosos, em 
meio ao clima de terror e perseguição. 

Alargada a reforma patrimonial, como as 
vendas das mansões e ca,rros oficiais, parece 
ter mais estridência como efeito" de propa-
ganda do que como conseqüência positiva·pa· 
ra a economia, a,té porque -preci~a-ser esclare· 
cida a despesa que ora a administração públi
ca faz com aluguel de vefculos e imóveis para 
novos ocupantes de cargos em comissão da 
cúpula administrativa. 

Existiam no Palácio do Planalto, até o final 
do Governo anterior, 2:400 serVidores. Ao 
assumir, o nosso Governo não temos dados 
estatísticos, mas são_ notícias que nos chegam 
através de companheiros que ali trabalham, 
aqueles 2.400 servidores for.am devolvidos 
aos órgãos de origem, em sua grande maioria, 
e hoje estão lotados no Palácio do_ Planalto 
mais de 6.000 servidores que, inclusive, suas_ 
mesas de trabalho se encontram pelos corre
dores. 

A redução do número de ministérios não 
implicou, efetivamente, a diminuição de des
pesas, porquanto esses ministérios foram re
duzidos, mas no bojo deles sE; c:riou uma série 
de Secretarias Nacioriais que, na prática, COii· 
servaram a mesma estrutura ou até a am_plia
ção do número dessas_Secretaríãs~-que têm, 
mais ou menos, nível de ministêrío.- Isso não 
trouxe, como conseqüência, redução de des
pesa, principalmente naqueles setores, nos 
mais altos escalões da administração pública 
porque, conforme eu diss_e, para a direção' 
dessas Secretarias, desses cargos de dirctores, 
de primeiro e segundo escalões há um núme
ro grande_de Ass_essorias, de Direção e Asses
soramento Superior e qu·e. como se compro
vou, a redução em cada ministério, de dez 
funções de Assessorarn.e.ntQ_Supcrior foram 
substituídas por duas, mas com o valor sala
rial desses dez. 

Foram vendidos os carros da administr.ação
pública para diminuir, com isso, o custo da 
frota e tal, entretanto temos notícia de que 
o Governo estaria fazendo licitação, ou já 
fez, para contratar 1.600 veículos. 

No Ministério da Saúde colocou-se em dis
ponibilidade mil e setecentos e tantos vigilan
tes e depois o próprio Ministério fez a contra
tação, através de leasing, de vigilantes para 
substituir aqueles servidores colocados em 
disponibilidade; os custos dessa licitação são 
três, quatro. cinco vezes mais, porque as em
presas de_lea_sing cobram mais, porque elas 
têm encargos sociais, uina série de leis. Então 
cobram 3, 4, 5 vezes mais do que a adminis
tração direta pagando salário ao servidor sem 
nenhum intermediário, 

O movimento dos servidores desse setor 
de vigilantes, através das entidades de servi
dores públicos e o próprio Sindicato dos Vigi
lantes, depois de alguma luta, abortou essa 
licitação e o Govetfii:Y, ·depois de bastante 
pressionado e com demincias feitas no Parla
mento, resolveu chamar de volta esses vigi~ 
Jantes. 

A repetição desses fatos de -4iSponibilida~ 
des indiscriminadas tem também causado 
prejuízos imensos, como por exemplo, na 

área da Previdência Social, em termos de ar· 
recadação, de fiscalização, porque a Previ
dência Social, que tem O seu número de fi~ 
cais, parece-me que· em todo o Brasil são 
~de 3.500 a 3;600 fiscais, há dez anos o número 
desses fiscais nã_o __ aumenta e se multiplicou 
o nllmero das empresas no Brasil. Então, a -
Previdência, apesar do trabalho, do labor 
constante dos companheiros fiscais, através 
da sua entidade de classe, a Federação dos 
Fiscais de Previdência e Associação Nacional 
dos Fiscais de Previdê_ncia, de reclamar. ape· 
sar disso, o Governo deixoü vários fiscais e ln 
disponibilidade e isso veio agravar ainda mais 
a situação da fiscalização, caindo a receita 
da Previdência. 

Üiftro setor também bastante atingido em 
face dessa disponibilidade é o da questão dos 
Ins12etores de Trabalho, que já eram insufi
cíeriteS· para melhorar a fiscalização das con
dições de trabalho dos trabalhadores, princi
palmente aqueles que trabalham em serviçns 
penosos, construção civil e outras atividades 
que _são 4uras. Não havendo a fiscalização, 
as condi_ç_ões de trãb~lho desses _com"t>anhei
ros vão--cada vez mais se deteriorando. 

FiZeril.OS iinl<i.-ãriálise dos critérios utiliza
dos para afastamento de servidores, levando 
em Consideração os milhares de casos que 

_aconteceram nos diversos órgãos públicos em 
todo o Brasil e chegamos à conclusão de que 
o critério da Administração Pública foi não"
ter critério nenhum, porque em determinado 
estado a_alegação era uma e em outro estado 
ou em outro órgão público a mesma alegação 
já não prevalece, o critério ou a motivação 
era Outra. 

Nos serviços de saúde ~ previdência o des· 
mantelo é terrtvel! Na m~dida em que milha
res de funcionárioS foram afastados, as filas 
nos institUtos de previdência, nos postos de 
saúde, nos ambulatórios. Isso tudo continuou 
aumentando cada vez mais e não houve o 
chamado saneamento no sentido de tornar 
a máquina mais ágil, miiS eficiente e- nem 
tampouco quanto aos objetivos de reduzir 
também cus_tos. 

Documentos apresentados: carta enviaj:ia 
a Deputada Irma Passoni, remetida à comis
são, em 26_-6~90. Atestados médicos encon
tram-se anexados à carta. 

3.3. Relacionadas ao Incra-MO. 
Autores: serv_ídores colocados eni disponi~ 

bilidade. - - · 
Denúncia: os servidores colocados em dis

ponibilidade não se enquadram nos critérios 
apresentados pelo Sr. João Santana para os 
afastamentos. Apesar de terem sido coloca
dos em disponibilidade servidores estáveis, 
outros, sem esSe direito ou com duplo empre
go, perman.eCerani em seus cargos. A refor
ma preservou os apadrinhados e potentados 
políticos. 

Documentos apresentado~ correspondên
cia encaminhada à comissão, em 3-8-90, ane
xados os "curriculum vitae" dos funcionários. 

3.4. Relacionados ao Incra- SP. 
Autor: Associação dos Servidores do Incra 

-SP. . 

Denúncia: o çorte de servidores foi sim
plesmente linear, atingindo 30% dos servido
res, sendo _que só os sociólogos foram dispen
sados em mais de _70%, o que caracteriza 
discriminação contra a categoria. Os critérios 
anunciados para as dispensas não se aplicam 
aos afastados. 

Documentos apresenta~os: correspondên
cia enviada ao Senador Fernando_ Henrique 
Cardoso e remetida à CPI. Anexa cópia de 
requerimento enviado ao presidente do ór
gão. 

3.5. Relacionadas ao Incra- SC. 
Autor: Associação dos Servidores do Incra 

-se. · 
Denúncia: a falta de critério para a coloca

ção de servidores em disponibilidade~_ 
Documento apresentado: telex enviado à 

comissão. 
3.6 Relacionadas à Fundação Roquete 

Pinto-MA. -
Autores: serVidores da Fundação Roquete 

Pinto -MA, colocados em disponibilidade. 
Denúncia: com a disponibilidade desses 

servidores mui tas pessoas que seguiam os cur-
ANEXO 

3 
sos da fundação ficaram prejudicadas. 

Denúncias Remetidas à Comissão Documento apresentado: telex ao presi-
dente da comissão. 

3.1 Relacionadas à Radiobrás. 3.7 Relacionadas à Portobrás- Porto de 
Autor: Edson Oliveira Vitorino, servidor Laguna. 

colocado em disponibilidade. Autor: Alexander Theodor Kern Alves, 
Denúncia: o presidente da empresa, Mar- empregado ameaçado de demissão. 

ceio Amorim Netto, demitiu funcionários em Denúncia: oito dos quinze funcionários dO 
gozo de estabilidade e contratou outros sem Porto de Laguna receberam aviso prévio para 
concurso. O autor entrou com ação popular serem demitidos. O porto tem carência de 
contra o presidt!nte da empresa e ganhou li- pessoal. Deu-se preferência àqueles que per-
minar para retomai' aos seus quadros. cebiam os menores salários. 

Documentos apresentados: fotocópia das Documentos apresentados: carta remetida 
principais peças da ação popular e das porta- ao presidente da CPI. em 3-7-90; foram arre-
rias de contratação dos novos empregados. xadas a ela fotocópias de elogios aos demi-

3.2. Relacionadas ao Ministério do Traba- tidos pelo antigo administrador do porto. 
lho e Previdência Social. - - 3.8 Relacionados ao Banco do Brasil. 

Autor: João Isaac Martins, funcionário do Autor: Federação do Empregado em Esta-
MTPS, colocado em disponibilidade. belecimento Bancários do Estado do RiO 

r>enúncia: o servi-dor foi colocado em dis- Grande do Sul. 
ponibilidade, mesmo est~AdO 4e_licença mé- Denúncia: a direção do banco encaminhou 
dica para tratamento de doença de chagas. _ carta aos gerentes, solicitando que remetam 
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ã direção a relação~dos funcionários.ociosos, 
desintere·ssados~ incapazes e desordeiros. 

Documentos apresentados: carta encanii
nhada à comissão, em 25-6-90, com fotocópia 
de jornal publicando as correspondências re
servadas. da presidência do banco. 

3.9. Relacionadas ao Fundo Nacignal de 
Desenvolvimento da Educação. 

Autor: Nelson Luiz-de Almeida César, ad
ministrador, colo.cado em disponibilidade. 

Denúncia: o autor foi c_olo.cado em disponi
bilidade, após 16 anos de serviço, sem qual-, 
quer. explfca-ção. ou justifiCativa pã.ra õ-fato". 

Documento_s_apresentados:_ cópias de cor
respondências enyiadas a várias autoridades, 
tentando o retorno ao serviço público. 

3.10. _Relacionadas ao MiOiStério do Exér-
cito. , _ _ ___ _ 

Autores:_ Oficülis e l'raças l:emporários do 
Exército. . -_ _ -- -__ 

Denúncia: o Exército estaria reduzindo o 
tenipo de serviço de oficiãiS e praças tempo
rários, para que não se beneficiassem da esta
bilidade prevista na Constituição Federal, e 
não estaria pagando as indenizações devidas 
aos afastados. (Esses fatos são ªnte:riores à 
posse do novo governo.) 

Documentos apresentados: correspondên
cia ao presidente da comissão, acompanhada 
dos dispositivos legais que garantiriam-os seus 
direitos. . _ 

3.11. Relacionadas ao Ministério da Aero
náutica 

Autor: Sindicato Naciõnal dos Trabalha
dores na Proteção ao Vóo. 

Denúncia: o Ministério da Aeronáutica ex
tinguiu a empresa Dacta, colocando em dis
ponibilidade os coti.troladoreS de vôo concur
sados e deixando em perigo o tráfego aéreo 
nacional. As dis~onibilidades serviram para 
afastar os funcionários ligados ao sindicato. 
A TASA- Telecomunicações Aeronáuticas 
S.A., outra empresa ligada ao mesmo Minis
tério, tem o quadro de pessoal constituído 
basicamente por militares reformados. 

Documentos apresentados: fotocópias das 
denúncias e de outros documentos que mos
tram a necessidade de pessoal. 

3.12. Relacionadas à Caixa EconómiCa 
Federar 

Autores: Comissão dos Demitidos da CEF, 
Sindicado dos Bancários de Porto Alegre, 
Associação de Pess_oal da CEF e Federação 
dos Bancários do Rio Grande do Sul, Funcio
nários da CEF de S_oledade-RS, Suely Rodri
gues dos Santos (mãe de_ funcionária _deq~i~ _ 
tida). 

Denúncia: injustiça das demissões oconi
..:!as na Caixa Económica Federal. 

Do~.:umentos apresentados: carta das enti
dades de classe denunciantes do Rio Grande 
do Sul ao Deputado Carrion 1 únior, remetida 
à comissão; telex das mesmas entidades ao 
presidente da comissão; carta dos outros au
tores ao presidente da comissão. Anexos: fo
tocópia da portaria que rescindiu, sem justa 
causa, por conveniência da empresa, contra
tos de empregados; fotocópíii âe Certidão de 
julgamento do processo TST n eDC-39/889 .O 
ocorrido em 24-11-89, em que eStá express~ 

cláusUla gaiantíiido o emprego por noventa 
dias, a Contar da publicação d0 acórdão; foto
cópíã:--de convoCação de concursados; dossiê . 
dos motoristas, vigilantes e telefonistas demi
tidos da CEF, recebido em 14-8-90; dossiê 
dos concursados demitidos da CEF/RJ, rece
bido em 14-8-90. 

3.13~. Relacionadas à Fundação Educar 
· Autores: Síndicato dos Servidores PUblicas 

Federais de Pernambuco- SINDSEP-PE e 
AsSOCJa:Çio dos Servidores da Fundação Edu
car. 

Deriúncia: Cóin a eixtínção da Fundação 
Educar, foram desativados os seguintes pro
gramas e atividades: 

a) Programa de Educação Básica para Jo
vens e Adultos, com classes em quase todo 
o Brasil, deixando sem escola cerca de um 
milhão e seis_centos mil alunos {14. 731 em 
Pernambuco) e trazendo o desemprego a cem 
mil professore-s- no Brasil {664 em Pernam
buco); 

b) Projeto de Educação Básica para a Bai
~da Fluminense (prem-iado pela Uncsco): 
atendia a oitQ mil alunos, através de convê
nios caril ãS.soêiãç66s de mOradores; 

ç) Projeto Verso e Rçverso (apoiO ã capa~ 
citação de professores de Educação Básica 
de Jovens e Adultos); 

d) Centro de Documentação em Educação 
de Adultos (o maíOr da América Latina); 

e) PrOfetas de Pesquisas e Avaliação de 
Programas de Educação de Jov.ens e Adultos. 
Em Pernambuco funcionava o Curso de Gra
duação em Edu_cação de Jovens e Adultos, 
enVolvendo técnicos de todo o Nordeste; 

f) Programa de Educação para JOvens e 
Adultos ( conv.ênios com associações- de mo· 
radares, sindicatos! igrejas e grupos popu
lares). 

No Governo Sarney houve um enxugamen
to nos quadroS da furidação de 1/3 dos servi-
dores. · 

Documentos apresentados: denUncias for
mulidaS pelo SINDSEP-PE; "fotocópia da 
Decisãõ- n·. '326/87, da SRRF-7§ RF, sobre 
a cobrança do _IR _nªs rescisões de contr_ato 
de trabalho; fotocópíi:l. da Ata da 2§ Reunião 
dõ Conselho Admillistrativo da FundaçãO 
Educar; fotocópia de memorando circular do 
diretor de administração, encaminhando in
fOrmações sobre processo de racionalização 
administrativa; fotocópia de documento en
caminhado ao Presidente Sarney pela Asso
ciação dos SeiVidOreS- da Fundação Educar 
- Asmob; recortes de jornais mostrando a 
situação do aD.alfabetismo no Brasil. 

3.14. Relacionadas à Rede Ferroviáriã Fe-
deral · ---- -- -

Autor:_ Síndícato -dos Traballi8dores em 
Empresas Ferráviárias do Nordeste. 

Den~ncia: a_ desativa'i_âo ~e_ ramais ferro
viários no Nordeste trará muitos prejuízos 
para a região. 

Documentos apresentados: relatórios mos
trando a crise da ferrovia no País, os efeitos 
dessa crise e um projeto para o soerguimento 
da ferrovia. 

3..15: RelaciOnadas ao DNOS 
Autores: Osmário Menezes de Oliveira e 

Laércio Vicente da Silva. 

Denúncia: a extinção do PNQS é ,dano.sa 
aos intere!iSes J)acio_nais. J:,quipamento~ no 
valor de C~$ l tri,lhão. es(ãp se deterioraQQo. 
O Governo n~o indicou o_ que fazer com as 
obras em and~m~nto e çomo fazer a conser
vação das acabadas, nem indicou o novo ór
gão a executar: as suas_ atribuições. 

I?ocumento~ apresentados: a denúncia ma
nuscrita está acompanhada de documentos 
que mostram a natureza, os objetivos, as atri
buições, a estrUtura administrativa e as reali
zações do :O NOS._ · · _ · · 

3.16. Relad0n3das a vários órgãos fede
rais 

Autor: Senador Edison Lobão. 
Denúnciasi Órgãos do -GOverno Federal 

{LBA, Bane~ do Brasil. Ministério da Agri
cultura, Incra, Dentei) atuaram em favor da 
candidatura do Senador João Castelo ao Go
verno do Estado do M-ciranhã"o, corrl a distri
buição de verbas e de títulos de propriedade 
de terras não identificadas adequadamente 
e o cancelamento de disponibilidades. 

Documentos apresentados~ discurso profe
rido no Senado Federal e fotocópia de Auto
~ação de_ Ocupação-fornecida pelo Incra e
recortes de jornais noticíando os fatos denun-
ciadOS. -

3.17. Relacionadas à Superintendência da 
Campanha de _ _SaUde PUblica - SUCAM. 

Autor:- anónimo. 
Denúncias: Pernambuco pode ·s.e-r atacado 

por surto de dengue II e de_ malária. A redu
ção de pessoal e de recursos obrigou a Sucam 
local a suspe_nder qua~e todos os seus progra
m~s. 

Doçumentos apresentados: matéria jorna
lística em que o Diretor Regional Interino 
da Sucam-PE, Carlos Alberto Meira Con~ 
ceiro dá notícia dos fato5 denunciados; qua
dro demonstrativo das necessidades de pes· 
soai-para 1990. - -

3.18. OutrO documento: nota da Secreta
ria de Desenvolvilllento RegiOnal da Presi
dência da República, sobre critérios p"ara as 
demissões e colocação em disponibilidade de 
servidores_da Sudene, da Sudam, da Suframa 
e da Embratur. 

ANEX04 
Documentos recebidos pela Gomissáo 

4.1. da Caixa Económica Federal: 
4.1.1. Ofício n" 320190-P, de 29~8-90: enca~ 

minha documentos remetidos do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social a respeito 
do Fundo de Ga'rantia por Tempo de Serviço 
-FGTS; 

4.1.2. Ofício n" 373/90-P, de 24/J0/90, a 
que estão anexados: 

e laudos médico-periciah> relativos aos 
_exames realizados nos emp·rega<;1os agredidos 
em 2016190 (anexo I); 

• operações com recursos do F AS. contra
tados em 1989 por mutuário/estado (anexo 
II); 

• contratações relativas a saneamento rea
lizadas em 1989 e 1990, por estado (anexo 
III); 

• contratações relativas a desenvolvimen
to 'urbano realizados em 1989 e 1990, por 
estado (anexos IV e V); 
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, • contratações da_áre_a de habitação e hipo~ , • 4.2.1.6 .• Embrafil.tne, ·. ·. ·, '.'. ·• ·, ·. •• ·, ·• ·• • ... •• •. • .tàÇão'de'cbil.t'a~ àpresehrada pela A:ssoti'a~<lq· 
teCa: fefe"ren:tes· á finMciamentos que utilíza- Processo n" 40093.000026/89-30: destinado do FestRio; ' 
raffi recursos do SBPE e do FGTS, realizadas a apurar responsabilidades, de ex-funcioná-, Processo nl' 40094.000101/88-81 (Inquérito 
erri · Alagoas e 'nOs demais 'es.tadós· (anexos rios da empresa; - · · · - Administrativo n~2): para apurar o desapar~-
VJ' a IX). · Processo no 40000..001789/88-09: destinado cime[JtO de uma furadeira elétrica; , 

4.2. da Secretaria de Administração Fe- a homologar viagens de funcionários ao exte- Processo n~ 40094.000l68/89-33 (Inquéritp 
dera!; --- -- ri?!; - - Admillistrativo n"_ 3)~ para apurar responslj.•' 

4_.2.1. Ofício SAF/0 AB n~ 1. 783, de Proce_sso n" 40093.000142/89-31: destinado bilidades por multas de trânsito; , 
19.10.90, do Secretário de Administração Fe- a apurar~ -~esaparecimerito de Um talonªrio · Pro~so: n9 40094.000554/89-07 (InquéritO' • 
dera!, encaminhando do_cumentos referentes in~eiro de íngressoscpadroniza:çios; Administrativo n\' 4): para apurar responsa-
a inquéritos administrativos· realizados nas Processo n" 40093:Ç90083190-0~: destinado bilidades pelo ft:!rto de uma ·Kombi; 
empresas extintas: a ãpl!i-ar o desa:parecimento de UI_II aparelho' Processo fi? 40094.POQ610/S~-~Q (Inquérito~ 
· 4'.2.1.1. Sudesul de vtdeocassete_e de_uma máquma de cal-" Administrativo n; 5): para apurar responsa~ 

Comissão de inquérito pari' apurar o desa- cular. _ , . bilid~des por acidente de trân~ito;_ o 

patecimento de dois motores elétricos. 4.2,1.7. Portobrás _ Processos n~~ 40094.000354/89-18 e 
· 4.2.1.2. Fundação EdUcar , Proces~o-n" q41/90 (Sin~~ncia_ DEPYJ:A 4()094.000402/89-69. (Inquérito Administrati~-

Comissão de inquérito para apurar denún- 002190): p~ra apurar C?_ desapare9mento de ·vo n9 6): para apurar irregularidades oc~--
cia anônima de irregularidade em compro- uma máquina de_calcular; ridas em licitação; , . -
vação de tempo de serviço de servidores. -P_roceSS<? ___ n~_1061190 _{Inquérito n~ Processo n" 40094.000188/90-84 (Inquéritô 

4.2.1.3. Instituto Brasiteiro do Café - 00'5/90-IN$"P/P~)_: apreciação çle processos Administrativo n\> '7): -pará ap'uiãr ·o· furto & 
IBC _referelltes a obras de infra-e_~'trutura.,.. constru- cópias de filmes do acervo da fundação; · 

Deve ser instaurada sindicância para apu- Ção de um-estaleiro naval para reparos e acos- Processo n" 40094.000486/89-.59 (Inquéritó 
rara utilização, c-omo_ adubo, de café podre tagem e s~~iços -de _dr~gageii_I em área da Administrativo n~' 8): para apurar acumulá~ 
e tnofado, adquirido mediante licitação. administr~ção dos portos de Paranaguá e Ba- ção de cargos; · 

4.2.1.4. Fundação Naçior;tal de Artes Cê- rão de Teff~, no P?raná; __ Processo n~ 40094.000i529l89:0CJ"(Inquérito · 
nic.ãs- FUNDACEN Processo nJ ~080/90 (Sindicância SE- AdministratiVo n~ 9)~ para apurar o furto de 

Processo n" 40001.005635/88-55: para apu- DE/01790): para apurar responsabilidade pe- um gravador; .. 
rar desaparecimento de um aparelho de ar lo fornecimento de documento interno da Processo n\' 40094.000200/90-88 (Inquérito· 
condicionado da Escola Nacional de Circo; empresa ao _escritóri~ de advocacia Nilo Ba- Administrativo n~ 10}: para apurar falta grave 

Processo_ n'·' 40001.001022/89-05: informa- tista;-- atribuída a servidor; 
ções ã CISET/MinC sobre mau uso de dinhei- Processo n~' 674/90 (Inquérito n" 01/90-SE- Processo n~.40094.000259J90-2Cf (InCJuérito 
ro público; - - - - _ D.J~_)~ para apurar irregularidades praticadas Administrativo n9 11): para apurar o furto 

Processo no 40001.000638/90-02: para a pu- por 6rgáos ou servidores da Portobrás, du- de uma furadeira elétrica; 
rar desapareciemnto de uma máquina de cal- rante o período anterior à liquidação da em- 4.2.1.11. Compaq.hia Auxiliar de Empre- · 
cular; presa; . _ sas Elétricas Brasileiras- CAEEB • 

Processo n" 40001.000635/90-80~ para apu- Proc_esso n~ 1073/90 (_I nq uéri to n~ Inquérito AdminístiatíVo deStinado a apu· 
raro desapareciemnto de\'duas máquinas de 002/9(1-JtPR): para apurar Irregularidades rar irregutaridades na empresa: concorrência 
calcular da Divisão de Pessoal; envolvendo servidores da _administração do desleal, locação de veículos, licitação, com---

Processo n" 40001.000585/90-48: para a pu' Porto de Recife. _ pra de carvão sem licitação, contratação de 
rar o desaparecíemnto de uma máquina de 4.2-.1.8. FUndação Pró-Memória pessoal. 
calcular da Divisão de Património; ... Pn;cess.o ~n~ 40.09~-0?2.129/89: ap~rar d~- 4.2.1.12_ ·DNOS 

Processo n". 40091.000595/90-0.0: para apu- nuncra:o de I.rregulandades na admtmstraçao Inquérito para apurar arrombamento com 
rar furto de dmhetro no Centro de Estudos; da entidade, ~ . furto, de bens patrimonià.is na sede de Curi-

Processo a~ 49001.000530{90-~6:_para ~pu- Processo n 40.0??·000:35419?: destmado tiba; . 
~r 0 desaparectmento de dmheuo na Livra- a ~purar responsabiltd~de_s relativas ao _reco- Inquérito para apurar 0 desvio de bens pa-
na Ver e Ler; lhtmento de Imposto Smdtcal do Se!lalb~ e~ trimoniais na sede da Administração Central; 

Processo n" 40001.000524/90-53~ para apu- 1987,:- p~gamento efetuado ao serVIdor blclo Sindicância para apurar possíveis irregula-
rar o desaparecimento de três aparelhos de d~ Ohvetra Guedes; _ _ . cidade~ ~a Barragem de Flores- MA 
ar :o?dicionado e de dezenove aparelhos te· Processo n" 4Q.099.001.644/89: destmado Sindicância para apurar possíve'{s irr~gula-
lefomcos; a apurar responsabilidades sobre irregula_ri- ridades no Projeto de Irrigação de Jaguaribe 

Processo n" 40001.003124/88-67: para a pu- dades apontadas pelo TCU, quanto a contra· ~Apodi. 
raro furto _de material de cozinha da Aldeia tação de autônomos; 

4 2 1 13 
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de Arcozelo; Processo_n"40.099.000.442/90:paraapurar _: ·: -·-+ m rater . 
4.2.1.5, Empresa Brasiteira de Transpor· responsabilidades pelo desaparecimento de Smdtcância para apurar o de~aparectmento 

tes Urbanos- EBTU materiais da sala do Património. . de qua~ro ca~u_ladoras elet!ómc~s; . _ 
Processo n" 222/9.0: destinado a apurar os 4.2.1.9. FU.naite- Sm_~tcâncta p~ra apurar dOIS actdentes 

procedimentos adotados pela empresa quan· Processo n" 40098.001769/87-80: para apu~ oco~n~o~ c~m vetculos da empresa; .. 
to ao pagamento de encargos snciais; rar crime contra o erário público. Smd1canc1a par_a ap~rar responsabJltdade 

Processo n" 668/90: destinado a apurar a 4.2.1.10. Fundação do Cinema Brasileiro por danos a? patnmómo da :~pre~a. 
aquisição de material de consumo; Processos n.:-~ 400..9:.4.000099/88-31 e 4.2.2. Oflcto ~~/GAB_ n 2.13~, de 7 d~ 

Aconteceram ainda 54 Comissões de Ava- 40094~000327/89-45 (Itiquérito Administrati- dezembro de 199!). encammha cópta do Ofl· 
liaçâo e Sindicância. vo n" 1): para apurar irregularidades na pres- cio Circular n" 5/DRH/SAF/PA. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 4• SESSÃO, EM 30 DE 
JANEIRO DE !991 

LI -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Requerimento 

- N~> 9/90,_de urgência para o Projeto 
de Lei n9 6.134/91, que institui crimes con
tra a ordem económica. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR JOSÉ FOGAÇA- Guer
ra no Golfo Pérsico. 

SENADOR HUMBERTO LUCE
NA -Seca verde no Nordeste. 

SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FER
REIRA- Comentários sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n91/91, que institui crimes 
contra a ordem económica com vigência 
de seis meses e cria o sistema de estoques 
de combustíveis. 

SENADOR RONAN TITO- Fecha
mento de agências e postos de serviços 
do Banco do Brasil. 

SUMÁRIO 
SENADOR ROBERTO CAMPOS, 

como Líder- Análise da economia brasi
leira. Desregularilentação portuária. 

SENADOR JOÃO CALMON- Pro
jeto "Espfrit6 Sàiito SécUlo 21 ",de inicia-· 
tiva da Re-.de Gazeta de Comunicações. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS
Ordem económica e financeira na Consti~ 

tuição brasileira. 
SENADOR- ODACIR SOARES

Restabelecimento de_ fundos de investi
mentos regionais. 

SENADOR ANTÓNIO ALVES
Despedida de S. E~ do exercfcio do man
dato senatorial pelo Es_t~~ d~ 9oiá_s. 

LZ-3- Ap.-.ciação de Matéria 

Projeto de Lei da Câmara n~ 1/91, em 
regime de urgência nos termos do Reque
rimento n~ 9/91, lido na presente sessão. 
Aprovado com emendas, nos termos de 
substitutiv-o apresentado nesta oportuni
dade pela Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, tendo_ usado da palavra 
os Srs. Cid Sabóia de Carvalho, Mário 

Covas e Amir Lando. A Comissão O ire
tora. 

Redação do vencido para o turno suple
mentar ao Projeto de Lei da Câmara n9 
1/91: apreciado anteriormente. Aprova
da. A Câmara dos Deputados. 

f.4- ENCERRAMENTO 

Z-:-: ATOS DO PRESIDENTE 

N9$ 31 a 193, de 1991 

3 - PORTARIAS DO PRIMEIRO SE
CRETÁRIO 

N"5 1 a 4, de 1991 

4- ORDEM DE SERVIÇO DO PRI-
MEmO SECRETÁRIO 

N9 1, de 1991. 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DÉ 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 4~ Sessão, em 30 de janeiro de 1991 
4• Sessão Legislativa Extraordinária, da 48• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ASI8HORASE30MINUTOS,ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor 
Júnior - Carlos De'Carli - Áureo Mello 
-Odacir Soares- Ronaldo Aragão- A mi r 
.Lando - João Menezes - Almir Gabriel 

- Oziel carneiro::__ Moisés Abrão - Carlos 
Patrocínio - Antonio Luiz Maya - João 
Castelo - AleJC;andre Costa - João Lobo 
_-c- Chagas Rodrigues -HUgo Napoleão -
Afonso Sancho - Cid Sabóia de_ Carvalho 
- Mauro Benevides - Carlos Alberto -
José Agr1pino - Lavoisier Maia - Hum-

berto Lucena - Raimundo Lira - Mafco 
Macíel - Ney Maranhão - Mansueto de 
L_avor- Divaldo Suruagy- Teotônio Vilela 
Filho -Albano Franco- Francisco Rollem
berg- Lourival Baptista -Luiz Viana Neto 
-José lgnácio Ferreira - Gerson Camata 
-João Calmon- Hydekel Freitas -Jamil 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MA.IA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Dlrctor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Dll'etor lndt,~strial 

EXPEDIENTE 
CEIIITWOGIIÁFICO DO SENADO RDEIIAL 

DIA.oDOC-AoiiA-L 
Impresso sob • resoonHtMiteNde da Meu do SenlldO Feder .. 

ASSINATURAS 

Semestral ............................................... .,.."""'"··~~_ .. Çr$3~!'19,~ 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Otretor Adjunto 

Haddad- Nelson Ca~neiro- Mata·Macha· 
do - Alfredo Campos - Ronan Tito -
Maurício Corrêa- Fernando Henrique Car· 
doso - Mário Covas - Mauro BOfges -
Iram Saraiva - António Alves - P_ompeu 
de So1,1.sa- Me ira Filho- Roberto Campos 
- Louremberg Nunes Rocha- Mareio La
cerda -Mendes Ciriale - Rachid Saldanha 
Derzi ~-Wilson Martins-- Leite Chaves
AffonsO CamargcY-- José Richa - Jorge 
Bornhausen- Dirceu Canleiro ~José Pau· 
lo Bisol -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Hsta de presença acusa o compareci
mento de 66 Sf Senadores, Havendo número 
regim~ntal, declaro aberto a sessão. 

Sob a proteção de Deus. íniãamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, requerjmento que vai ser 
lido pelo Sr. 1'' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 9, DEH91 

Requeremos urgência, nos termo~ do art. 
336, alínea "b", do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei n .. 6.134, de 1991, que institui 
crimes contra a ordem económica -

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1991. 
José lnacio Ferreira- Leite Chaves- AJuí
zo Bezerra - Moisés Abrão - Chagas Ro
drigues- Pompeu de Sousa- Nabor Júnior 
-Carlos Alberto- José Fogaça Mauro Me
nezes Áureo Mello - Mendes Canale -
Meira Filho- Antônio Luii May:d- Mauro -
Borges- António Alves- Divaldo S_uruagy 
- Lourembcrg Nunes Rocha- Carlos De' 
Carli- Affonso C amargo~ Ney Maranhão 
-João Lobo- Amir Lando- Jamil Had
dad - Oziel Carneiro - Qdadr Soares """7 

Francisco Rollem_berg - Iram Saraiva -
Luiz Viana Neto - JoãO Calmon - Hugo 
Napoleão- Alfredo Campos- Almir Ga
briel - Wilson Martins - Ronaldo Aragão 
- Rachid Saldanha Derzi - Lourival Bap· 
tis ta - Alexandre Costa - Marco Maciel 
-Jorge Bornhausen - Mãudcio Càrrêa -
Mário Maia - Roberto Campos - Gerson 
Camata - Albano Franco -João Ca:stf:Io 
- Hydekel Freitas- Mata-Machado- Fer-
nando Henrique Cardoso. -

.. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O reqUerimento lido será votado oportu
namente. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Fogaç-a. 

OSR.JOSÉFOGAÇA(PMDB-RS. Pro· 
nuncia o seguinte di::;curso. Sem revisão do 
orador.)- ~r. Presidente, Srs. Senadores, 
estamos reunidos, nesta Casa, numa ses~ 
sãu-em que se pretende votar o Projeto de 
Lei da Câmara n·• 1. da 1991. de iniciativa 
da-Senhor Presidente da RepúbHca, num mo
mento grave, num momento difícil, num mo
mento em que o mundo inteiro, está com 
05-0ihos voltados _para o Oriente Médio. 
A~~ nó~ aqui estamos em função da chama

da guerra do Golfo Pérsico, aqui nos encon· 
tramas para votar um projeto de lei que visa 
criar. que visa instituir punições para crimes 
praticados contra a ordem económica, que, 
na verdade~sc referem ao problema do petró
leo __ e do _álcool, ou seja, uma questão 'que 
está umbiHcalmcnte ligada à guerra do Golfo 
Pérsico. 

Sr. Presidente, Sr" Senadores, estive ilã ci
dade de Washington, no início deste ano, e 
Já me encontrava nos momentos que antece
deram a tomada de decisão do Congresso 
Nacional a·mericano a respeito da guerra do 
Golfo Pérsico. 

Pú.ae aco-mpanhar os debates, presenciei
os no sábado e no domingo que antecederam 
·aâecisão: Tanto o Senado quanto a Câmara, 
reunidos durante 48 horas, travaram um dos 
mais intensos e históricos debates já regista
dos na hi!.tória do Parlainento americano. 

Tive a oportunidade e o privilégio de assis
ti:t e de constatar, veúficar, registrar, teste
munhalmente, a comoção qUe fOtllou-·conta 
da sociedade -arriericana nos momentos que 
antecederam a declaração de guerra por parte 
do Presidente George Bush. 

A decisão tomada pelo Congresso ameri
cano não foi uma· decisão tranqüila: tanto 
ã Câmara -quahtO o Senado estavam dividi
dos. E-a âiferança de Votos que determinou 
o prevalecimento-da tese que visava dar auto~ 
rização ao Presidente para iniCiar a guerra 

--roí pequena. 

Apena~ não creio, Sr~ r-residente, que essa 
seja a questão fundamental. porque o jornal 
The Washington Post, no dia anterior à deci~ 
são do Congresso. noticiava a existência de 
uma pesquisa que mostrava que apenas 47q. 
da sociedade americana aprovavam a decisão 
pela guerra. No entanto, uma semana depoi.;; 
da decisão do Congresso, havia uma impres· 
sionantc unidade do País. chagando a apoiar 
a guerra numa priffid?a pcsquts-a, 74Çf da 
população. E recentemênte. já não estandfo 
mais nos Estados Unidos, de volta ao Brãs{i, 
pude também ver. pela televisão, a informa
ção, a notlcia de que agora; nova ·e recente 
pesquisa do mesmo jornal The Washington 
Post fazia esses níveis atingirem mais de ~O o/c 
de aprovação do povo americano à partici· 
pação dos Estados Unidos na chamada suerra 
do Golfo Pérsico. 

Sr. Presidente, Srs. Sertãdores, particular
mente, pessoalmente, empenhei-me enten
der as __ raz;ões do :Q9VO americano, empenhei· 
me em entender as ntz(>es de E?tado daquele 
País para tomar a iniciativa que tomou, para 
a deci:::.ão que tomou. e devo dizer que, ao 
participar, ao pelo menos assistir a debates 

- entre _militares, jornalistas e políticos. tive 
o privilégio, tive a posstbilidade, tive a opor· 
turiidade de entende:r melhor c com mais pro
fundidade as verdadeiras e fundamentais ra
zões que levaram os- E:-;tados Unidos a assu
mir diante do mundo o papel que vêm assu
mindo. 

Sr._ Presidente, Srs. Senadores, para mim 
ficOU imensamente claro, para mim ficou iné
quívoco e visível que há uma profunda cons· 
ciência no povo americano de que guerra é 
um fato histórico, político e económico que 
sempre, através dos tempos, determinou para 
aquela sociedade novos patamares de cresci· 
menta económico e de prosperidade. 

Há uma consciência profunda, há uma sur
da convicção na sociedade americana, que 
perpassa todos os seus segmentos, desde os 
militares, passando pelos empresários, pela 
iniciativa privada, pelos sindicatos de traba
lhadores e até por boa parte das chamadas 
m~norias, inclusive a miporia negra e a mino-
na níseiOO-ãm.ertcanã:··· ·• "·- ·· -~~~ 

Há uma surda convicção de que guerra é 
bom para aquele país, guerra sempre significa 
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mais crescimento económico, prospe-ridude, 
mais produção, mais emprego. novos pata
mares de tecnologia e de~envolvimento. 

Esta a impre)(.<.;âo-que colhi dos debates de 
que parttpei. Os americanos sabem que assim 
como ao tempo de Woodrow Wilson, na Pri· 
meira Guerra Mundial, mesmo no apagar das 
luzes dessa guerra foi importante e decisivo 
para os anos de prosperidade 4ue se seguiram 
entrar na guerra. E que foi importante e deci
sivo entrar na Segunda Guerra Mundial em 
42. O Standard de vida do povo americano 
subiu enormemente. Foi também importante 
a Guerra da Coréia do Vietnã a intervenção 
no Panamá e a intervenção em Granada; é 
esta mesma profunda consciência, a surda 
convicção. não confessada, não admitida pu
blicamente, de que guerra é bom para os Es
tados Unidof>. Pode ser ruím para todos ou
tros povos, mas guerra significa sempre me
lhorar o Standard de vida para a sociedade 
americana. que hoje vive uma crise de reces
são. Há índices de desemprego visíveis. O 
fim da "guerra fria" trouxe, evidentemente, 
prejuízo à indústria arrnaccntlsta. A própria 
concepção de alguns intelectuais do dep;:nta· 
menta de Estado americano desde que a pc
restroika e a derrocada do regime socialiStã 
na União Soviética, no Leste Europeu, signi-· 
fica o fim da história e, portanto, o fim das 
guerras, esta consciência significou por si só 
uma crise. uma débâcle, uma queda sensível, 
brusca, repentina, na produção de armamen
tos para a chamada indústria bt!lica ameri
cana. 

O jornal The Washington Po-st publicou 
uma informação segundo a qual os operários 
da indústria bélica americana são em sua 
maioria,negros e que, portanto, a retomada 
da produção. a retomada dos patamares de 
produção, consideradas normais dentro da 
chamada inústria armamentista americana, 
significaria, inclusive também, uma retomada 
de emprego e de melhor standard de vida 
para amplos setores da minoria negra. 

Fiquei, Sr.- Presidente, pasmo, fiquei estu· 
pefato diante dessas constatações. Mas, com 
sinceridade, e tentando ser fiel ao conjunto 
de informações que pude r"egistrar e que tes· 
temunhalmente constatei. não posso deixar 
também de trazê-las ao Senado, de trazê-las 
ao Congresso brasileiro, num momento em 
que aflitivamente estamos votando uma lei 
que pune a aquisição, distribuição e revenda 
de derivados de petróleo, realizadas em desa
cordo com o estabelecido nas normas vigen
tes; num momento em que estamos punindo 
o uso do gás liquefeito do petróleo quando 
em desacordo com as normas vigentes; no 
momento em que estamos aqui no Brasil to·· 
mando medidas, tomando providências de 
guerra, de emergência, para enfrentar uma 
situação que se supõe seja passageira. 

E neste momento, não posso deixar de fa· 
zer este registro e de trazer este testemunho 
e esta minha visão a respeitu daquilo que 
vi e presenciei nos Estados Unidos. 

Ora. Sr. Presidente, não estou fazendo o 
papel ingênuo de certos setores da esquerda 
brasileira que inadvertidamente supõem que 

So.ddam Hussein seja a antinomia de_~sa con
cepção de predomínio americano. O Sr. Sad
dam Hussein. sabemos, não fala em nome 
dos muçulmanos. não fala em nome da unida
de árabe. e sequer fala em nome da unidade 
de seu próprio país. Sabemos que o Sr. Sad· 
dam Hussein apenas exercita o seu poder di· 
tatorial, as suas ambições e as suas concep· 
çõ~s megalomaníacas do poder. 

E um equívoco de parte de setores alta
mente represent?tivos e significafivos, consi
denívcis da esquerda brasileira de se alinh::~
rem automaticamente na figura que hoje sim
boliza o Presidente do Iraque, ou seja, ele 
é hoje o símbolo do antiamericanismo. 

O antíamerlca-nismo também é uma postu· 
ra retrógrada, grosseira, primária, e hoje não 
deve se'rmais atimentadae_desenvolvida; esse 
discUrsO fá fõla0ãii06ll80o há muito tempo. 

O-que hoje rião pode deixar de ser dito, 
e a pergunta que não pode deixar de ser feita 
é; qu~m ganha com esta guerrél? Qui prode:;.t? 
A quem esta guerra aproveita? 

O que posso dizer com tranqüilidade, pelo 
meu testemunho, pelos registras que fiz, pe
las informações que colhi é que, sem dúvida 
alguma, essa guerra serve magistralmente co· 
mo tábua de salvação para a crise de recessão 
económica em que vive contemporaneamen· 
te a sociedade americana. Mas não creio, Sr. 
Presidente, que o aprofundamento dessas 
tensões, que a extensão indefinida dessa 
guerra venha servir aos países do Terceiro 
Mundo, aos pafses em desenvolvimento. que 
hoje _já v~em as suas fontes dC_ fornecimentO 
de energia e:Sirãogulad~S. podeiido, evidente
mente,_numa conjunç--do d~ fatores_ negativos. 
acabar por serem aqueles que vão pagar o 
pato, ou seja, o lado fraco da corda que vai 
rebentar justamente em cima daqueles que 
hoje sofrem, de um lado, com o brutal endivi· 
damento externo, com o endividamento feito 
ao longo dos anOs 70 e. por outro lado, estão 
sofrendo com dificuldades que. notoriamen· 
te. írão ocorrer na área do fornecimento do 
fluxo do petróleo no mercado mundial. 

Daí porque, Sr. Presidente, gostaria aqui 
de registrar que. neste momento, condenar 
a postui-ã-pelri guerra não pode significar ali
nhamento automático com o ditador Saddam 
Hussein, mas é preciso. sobretudo, assumir 
um posicioliamento em defesa da paz. A paz 
interessa aos povos· em deSenvolvimento; a 
paz interessa aos ·povos do Terceiro Mundo, 
a paz interessa ao Brasil. a paz interessa ao 
mundo. 

Não há como, neste momento. ter outra 
posição, senão esra. Não existe na tradição 
brasileira a consciéncia de que guerra é bom 
para o nosso desenvolvimento. Não existe 
no Brasil, nas nossas tradições políticas, o 
apreço pela prosperidade fundamentada nos. 
conflitos mundiais. 

b nesta hora. neste momento, que os brasi
leiros- através Qas vozes que falam em no
me deste País, ·aas vozes que falam em nome 
desta Nação, que_ representam os seus seg
mentos, os seus setores mais expressivos -
devem reivind~car, devem cobrar o caminho 
efetivo para a retomada da paz no mundo. 

O aprofundamento das tcn~ões. o aprofun· 
damcnto no conflito pode assumir propor· 
ções que talvez o mundo inteiro. todas as 
nações e todos os povos irtio sofrer. reper
cussões e resultados que inlo atingir, possivel
mente, todo o planeta. E. a partir dt>-ssc fato. 
a partir da consciência profunda de que a 
prosperidade resultante da guerra n:lo per
tence à nossa cultura política e à nos5a cons· 
ciência nacional é que o Brasil deve se erguer 
inteiro pela paz no mundo: essa deve ser a 
nossa palavra e essa deve ser a nossa posição. 

O Sr. Ronan Tito - Permitt;.-.me V. Ex 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com muita hon· 
ra, nobre Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Jm.~ 
Fogaça, V. Ex•, mais ou menos no meio do 
seu discurso, dizia que pôde perceber que 
a guerra interessa ao norte-americano. lntt;· 
ressante que há pouco tempo. nobre S~;na· 
dor, li um discurso de Barry Goldwater. cm 
que ele diz. textualmente. que os Estados 
Unidos têm a obrigação de intervir no mundo 
todo. isso já faz parte da História, e apn:::.enta 
uma lista das intervenções dos E:.tados Uni
dos do início do século para cá. São 226 íntcr· 
venções que fazem os Estados Unidos da 
América_do Norte no mundo todo. Mas que· 
ria deixar ressaltado que concordo com V. 
E:<!, que há sempre um ganho pu r parte deles. 
Gostaria também de deixar claro que, se: hc.í 
esse interesse pelo lado dos Estados Unidos, 
que eles ganhem com isso. há também um 
outro interesse a ser ressaltado: que o palcç 
da guerra nunca seja no território ddes. E 
preciso que isso fique claro. Estive di~cutindo 
com o Presidente _B u~h durante sua visita, 
e iniciei a conversa_ dizendo-lhe que queria 
enaltecer o "esforço que S. Ex" estava fazen
do", para resolver o problema do conflito 
de forma pacífica. quando ele disse: "Vai ter 
guerra mesmo!" Tambt!m precisa ficar clara 
essa outra parte. Eles evitam sempre que o 
teatro da guerra para as experiências lccnolcí· 
gicas, para o avanço das armas. que o palco 
seja lá. no território dos Estado~ Unidos tla 
América do Norte. Parabenizo V. Ex". que_ 
está fazendo um bela oração. Quando lhe 
pedi o aparte, V. Ex" dizia que o povo brasi· 
leiro quer paz. O povo brasileiro anseia pela 
paz, pela verdadeira paz, a paz que se estru
tura no alicerce da justiça. E essa deve M!r 
a nossa luta, a luta rlo Congresso Nacional, 
a que V. Ex" dá uma gt:ande contrihuiç_ão 
quando faz esse pronunciamento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado pelo 
aparte, nobre Senador Ronan Tito. 

Temos, por outro lado, a informação de 
que a indústria bélica americana.reprcscnta 
15% do Produto Interno Bruto daquele país. 

Ora, é evidente que hoje a economia amc· 
ricana, em recessão, pode, através dos inves
timento públicos, retomar novos patamares 
de crescimento. E. aparentemente, ~pagar 
na consciência da população a crise que está 
se~do vivitla pelo pafs. 
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Hoje a guerra tomou conta da mídia, to
mou conta de todo o processo de informa
ções, de toda a cultura noticiosa. de modo_ 
que não se discute mais nada que não seja 
a guerra. Não se discute o déficit público, 
não se discutem os desmando~ Lia era Rcagan, 
apenas se discute o poderio, a superioridade 
bélica dos E1-1tado.s- Unidos, se ela existe ou 
não, em relação ao Iraque. 

Portanto, este objetivo político foi atingi
do. A guerra obscureceu. obnubilou a crise 
econômica que está sendo vivida por aquele 
pals. mas esta para nós. não- é e nem pode 
!'.ef uma razão ju~ta, e5ta para nós não é nem 
pode ser uma justificativa aceitável. Para nós 
o que é tão-somente verdadeiro é que o mun
do precisa encontrar a sua harmonia, a reto
mada do crescimento económico nos pafses 
do Terceiro Mundo, o equilfbrio da economia 
americana em tempos de paz, cm tempos de 
estabilidade, em tempos em qu'"e a segurança 
do munJo não :.eja colocada em perigo. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com muita fion
ra, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Felicito V. Ex• 
pelo seu lúcido pronunciamento, que, não 
há dúvida a guerra, repre-senta uma verdade 
histórica. Todo::. nós, que acompanh<Jmos a 
situação política internacional, sabemos per
fdtamente o quanto vak no contexto da eco· 
nomia nortc-::unericana o complexo indus
trial-militar. Como bem aludiu V. EX", a sua 
força no Produto Interno Bruto representa 
15Sic. o que é bastante ~ignificativo. Mas, o 
que gostaria de dizer a V. Ex•, nes_te ins.tante, 
de acordo que estou com as suas conside
rações, é que a meu ver, também temos que 
constatar que a Organização das Nações Uni· 
das, que foi criada para garantir a paz. numa 
ironia do destino, pc-la última resolução do 
seu Conselho de Segurança, permitiu o uso 
da força por algumas nações, no caso. Esta
dos Unidos, França, Inglaterra e outros paí
ses e, assim, estimulou o espfrito guerreiro. 
O que devía ter sido feito pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidus, cm vez daquc· 
la Resolução permitindo o uso da força, e 
que terminou levando-nos à guerra do Orien
te Médio, era a formação de uma Força de 
Paz para tentar, ao mesmo tempo, numa aç:lo 
conjunta, retirar os iraquianos do Kuwait e, 
os americanos, ingleses e franceses da Ar<lbia 
Saudita, Talvez uma resolução nesse sentido 
evitasse a conflagração que aí está, que, inclu
sive, leva-nos a um grave risco de se transfor
mar na terceira guerra mundial. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Concordo plena
mente com V. Ex·~. Senador Humberto Luce
na. E. felizmente essa é a posição da diplo
macia brasileira, a pOsição segundo a qual 
uma força de paz na região-·poderia levar à 
solução do conflito, à solução do impasse. 

Sr. Presidente, para encerrar.,.apenas justi· 
ficaria porque faço t::-sse pronunciame-nto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência interiómpe V, Ex~ para 

dizer que o seu discurso é tiio importante 
e interessante que o ouviríamos pelo resto 
da noite. Entretanto, como se trata de sessão 
extraordinária, só há oradores enquanto a 
matéria da Ordem do Dia não ficar pronta. 
Como há mais oradores inscritos, quando 
chegar a matéria, interrompemos e faz-se a 
votação, e os _outros oradores falarão_depois 
da votação. ' · ·-

0 SR~ JOSÉ FOGAÇA- V. Ex• tem ra
záu. O pareC_er e ó Sü))stitutivo da matéria 
que vão ser_ objetos da Ordem do Dia desta 
sessão e"Siáo sendO datilografados. Isto ainda 
vai demandar, possivelmente, um tempo re
gular. De modo que os outros oradores pode· 
rão usar tranqü_ilalJlente da palavra. Sr. Presi~ 
dente, me senti no dever de fazer este pro
nunciamento em razão do fato de que esta
mos votando uma lei que possivelmente bota
rá na cadeia brasileiros pobres que usam o 
gás liquefeito de petróleo para mover alguns 
veículos rurais, às vezes necessários, essen
ciais à sua produção - é evidente que em 
desacordo com as regras, com as normas -
num momento em que os preços do gás lique
feito de petróleo, no mercado internacional, 
. atingirão cerca de 600 dólares: 5, 6 vezes mais 
do que paga o consumidor final brasileiro. 
Ou seja, os· cofr-eS públicos estão sendo alta
mente onerados por esse subsídio. 

O alargamento da faixa desse subsídio, evi
dentemente, numa hora como esta, devido 
à especulação, devido a uma série de fatores 
q~ue a guerra determina, que a situação de 
crise e conflito internacional deteirnina, atin
ge os brasileiros; atinge a nós, senadores, que 
tomamos uma decisão grave; atinge a toda 
a Nação, atinge a todo o País. · 

Nãq poderia, portanto, deixar de fazer este 
registro das minhas convicções, da minha 
análise, daquilo que depreender no curto pe~ 
ríodo que passei na cidade de Washington 
no começo deste ano. (Muito bem!) 

Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra para breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com a palavra o nobre Senador Humberto 
Lucena, 

O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Para _comunícação.) -Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, ocupei várias vezes esta tribu
na, durante a Sessão Legislativa Ordinária 
do ano próximo passado, para denunciar as 
trágicil.s conseqüênçias que a chamada "seca 
verde" causou à economia do semi»árido nor
destino, particularmente da Paraiba, desor» 
ganizando totalmente a sua eocnomia e le
vando as populações rurais a uma situação 
desesperadora de desemprego e de fome. 

Naquelas ocasiões, apelei ao Senhor Presi
dente da República e ao Sr. Secretário do 
Desenvolvimento Regional, no sentido dele
vantar todos os efeitos calamitosos da irregu
laridade das chuvas no semi-árido nordesti
no, no campo social, para que o Governo 
pudesse equacionar formas de atendimento 
às populações flageladas, dentro de um plano 
que assegurasse, pelo menos, a realização de 

obras de pequeno e médio portes nos vários 
municípios atingidos pela "seca verde". 

Entretanto, os meses foram passando e ne
nhuma providência concreta foi tomada a não 
ser a distribuição de cestas básicas às popula
ções rurais, aliás, adequadamente, através 
dos chamados Grupamentos Militares de En
genharia. 

Mas, fora daí, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, nenhum outro investimento foi realizado 
no semi·árido nordestino, apesar dessa con
juntura adversa a que me referi, nem mesmo 
através dos recursos da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE. 

E, hoje, ocupo a atenção deste. Plenário 
para que conste dos Anais do Senado, na 
íntegra, o seguinte telex que acabo de receber 
da Assembléia Legislativa do meu estado: 

Exm~ Sr. 
Senador Humberto Lucena 
Brasl1ia DF 

Situação aflitiva que passa a popula
ção sertaneja nordestina clama medidas 
urgentes para sanar fome que grassa toda 
a região. Invasão núcleos urbanos por 
hordas de flagelados em busca de ali
mentos, além de constituir depforável es
tágio para uma nação em desenvolvi
mento, vem criando um clima de insegu
rança. 

SoliCito ilustre companheiro envidar 
esforços junto órgãos competentes, fe
derais, com objetivo de providencias 
concretas e urgentes. Nos últimos dias 
cidaóes interior paraibano vém sendo sa
queadas enquanto as prefeituras muni
cipais não têm condições de atender as 
reivindicações, por falta de recursos, É 
necessário que as autoridades federais 
sensibilizem~se com a situação para evi
tar uma catástrofe que se anuncia para 
breve. - Dep. José Aldemir Meireles 
de Almeida, Assembléia Legislativa do 
Estado da Pãralba: 

Era o que tinha a dizer, Si. Presidenie 
e Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com a palavra o eminente Líder do 
PMDB. (Pausa.) 

De vez que o eminente Líder do PMDB, 
no momento, não está em condições de falar, 
concedo a palavra ao Líder do Governo, o 
nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST 
- ES. Como Líder. Sem revisão do orador.-:
Sr. ?_residente, Srs. Senadores, estamos 
agl.).ardando o momento da chegada do substi
tutivo do relator, e é oportuno que se enfoque 
a matéria, objeto de exame pelo Senado Fe
deral, nesta noite. 

Trata-se, Sr. Presidente, de um projeto de 
lei com características excepcionais, uma lei 
extravagante, uma lei excepcional, que obje
tiva acrescentar dispositivos à Lei nl' 8.137, 
de dezembro de 1990, e dá outras providên
cias. 

Na verdade, o objetivo básico do projeto 
é o de preservar, na sua integridade, o abaste-
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cimento nacional, que está Sendo fortemente 
prejudicado, precisamente em razão da au
sência de normas legais que assegurem com 
eficácia a repressão ao uso ou comercializa
ção indevida de combustíveis com graves pre
juízos à ordem económica. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, o proje
to ausculta um reclamo muito forte de magis
trados, de advogados, de membros do Minis
tério Público, no sentido de ser restaurada 
a numeração de dispositivos do Código Penal 
Brasileiro que (oram, em dezembro do ano 
passado, remunerados por decorrência do 
disposto do art. 18 da Lei no 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, e que acrescentou ao 
Capítulo III, do Título II do Código Penal, 
um dispositivo ampliando os crimes contra 
o património. 

O projeto foi alterado na Câmara, pela 
nossa ótica, num ponto fundamentai, para 
o qual eu peço a atenção do Exm9 Sr. Relator, 
tendo em vista uma preocupação, a meu ver, 
desarrazoada dos eminentes deputados quan
to a uma possível violação do princípio da 
reserva legal pelos incisos VIU e IX, que fi
cam acrescentados à Lei no 8.137. 

Na verdade, os Srs. Deputados se preocu
param em que fosse violado o princípio da 
reserva legal em face da parte final de ambos 
os incisos. A parte final diz o seguinte: 

"... com infringência das normas de 
aquisição, distribuição e revenda estabe
le_cidas pelo órgão federal competente." 

O inciso IX diz: 

" ... ressalvado, quando autorizado pe
lo órgão federal competente, o uso no 
segmento industrial." 

A preocupação dos Srs. Deputados era 
quanto à violação do princípio da reserva le
gal, o de que não pode haver crime sem lei 
anterior que o defina. Mas nesse cas_o especí
fico, o de que estamos tratando, é típico de 
uma norma penal em branco. 

O que é, Sr. Presidente, uma norma penal 
em branco? Norma penal em branco é a de 
definição típica integtada por outra O:óttná. 

Se analisarmos uma norma penal em bran
co chegaremos à conclusão que ela é consti
tuída de duas partes: em uma parte é uma 
lei com vigência comum e na outra parte deve 
ser atendida a excepcionalidade ou tempora
riedade; a primeira parte é a disposição a 
ser completada, a segunda é o complemento. 

Por exemplo, numa situação excepcional, 
pode-se fazer uma norma temporária, que 
é uma norma penal chamada em branco, di
zendo mais ou menos o seguinte: "conside
ra-se crime a venda de determinado produto 
acima de um preço fixado na tabela tal". Esse 
preço é fixado pelo Executivo. A tabela é 
feita pelo EXecutivo. Mas a excepcionalidade 
do momento determinou o surgimento dessa 
norma, que é uma norma penal em branco, 
norma de Direito Penal, e que evidentemente 
não poderia fixar o preço, ·que não poderia 
ser violado por causa da evolução do sistema 
dos próprios preços. Então, na norma penal 
em branco não se viola o princípio da reserva 

legal e, portanto. as disposições que se con
têm na matéria em Redação Final enviada 
pela Câmara ao Senado Federal, se_guramen· 
te, devem ser alt_eradas pelo relator. E, para 
isso, eu peço a atenção do Sr. Relator, porque 
os dais inci_so$ do ar~. 1" do projeto aprovado 
na Câmara, refundidos corria foram, -ficaram 
com absoluta impossibilidade de aplicação se 
transformar-mos esse texto em lei, aprovan
do-o aqui no S_enado, 

Ficaram assim Os textos: 

" ... adquirir, distribuir e revender de
rivados de petróleo, gás natural e suas 
frações recuperáveis, álcool et11ico hi
dratado carburante, demais combustí
veis_ líquidos carbuantes de fontes reno
váveis e outros combustíveis _çarburan
tes, em desacordo com o estabelecido 
em lei específica;" 

Na verdade, Sr. Presidente, se aprovar
mos, no Senado, esse texto, precisaremos de 
outra lei para colocarmos a lei ap!ovada em 
vigor. Quer dízer, nunca atenderíamos o 
princípio da anteriOridade da lei, porque na 
outra lei também se falaria que se preci~aria 
de outra lei, porque a casuística é enorme 
na questão do gás; todo mundo usa gás no 
País, muito mais do que energia elétrica. On
de não há energia elétrica, o botijão de gás 
I!Stá sendo levado dentro de um bote para 
lugares ínvios. __ _ _, 

Então, só teríamos uma forma pela via de 
legislação penal, de cuid_armos _ _dQ _ass!lnto, 
que é exatam_e_nte através da norma penal 
em branco, que pressupõe a ocorréncia de 
normf!:S--ãdministrativas que vêril completar 
o texto da norma penal. Não há, absolutaw 
mente, nenhuma subjugação da vontade do 
legiSlador à vontade da autoridade adminis
trativa, porque é exatamente pélo fato de 
a lei ser temporária que não se prescinde da 
participação-da autoridade administrativa pa
ra fazer aquele complemento no tipO que In
tegra à éhamada norma penal em branco. 

Outra questão, Sr. Presidente, está no § 
1" do art. 1 o do projeto que foi aprovado na 
Câmara. onde houve um erro sério lê-se isso 
no § 19 aprovado pela Câmara: 

"DeSde que comprovada a necessida
de social de utilização do álcool elftico, 
em desacordo com normas administra
tivas em vigor, não se aplicará em rela
ção ao mesmo o disposto no inciso 1~ 
deste artigo." 

Aqui houve um equívoco, porque ao invés 
de se falar em álcool etl1ico hidratado carbu
rante, falou-se em álcool etílico s_ó. Quer di
zer, alguém diz até que foi um ato falho de 
quem redigiii o texto. Mas a verdade é que, 
como ficou o te~to, sem colocar as duas pala
vras "hidratado" e "carburante" ficou álcool 
etílico s6 e aí teríamos: 

"Desde _que comprovada a necessida
de social de utilização do álcool etílico, 
em desacordo com normas administra
tivas em vigor" - e há poucas ne~se 
caso - '-'oão se aplicará em relação ao 

mesmo o dic;posto no inciso I deste arti
go." 

Não, o objetivo do legislador era "álcool 
-etílico hidratado carburante" e não só "álcool 
eh1ico". 

Outra questão, Sr. Presidente, é o que con
tém o art. 2·' e seu parágrafü 1'', que são 
textos transcritos exatamente como estão na 
Lei n" 8.137 de 27-12-90; e por que eles foram 
transcritos integralmente, o preceito e a san· 
ção, tanto no caput do artigo e no § 1 "? Por 
que que eles foram transcritos do projeto do 
Governo? Porque ao art. 18 da Lei n? 8.137, 
que é o Cap(tulo III do Título II do Código 
Penal, foi acrescentado um dispositivo am
pliando os crimes contra o património, _e em
purrou-se o art. 163 para cima, renumeran
do-se todo o Código Penal. 

Ora, Sr. Presidente, houve um clamor em 
toda a família judiciária, na área do J udicjário 
propriamente dito, na área do Ministério Pú
blico, na área da Advocacia, do Instituto dos 
Advogados, da Ordem dos Advogados do 
Brasil, no sentido de que o Código Penal, 
tradicionalíssimo nosso, voltasse a ter aqueles 
tipos com a numeração que é porqua<>e todos 
conhecida, inclusive dos próprios delinqüen
tes, porque todos sabem que 171 é e_stelio
natQ~ que o art.l21 é homicídio, que o_ 155 
é furto. 

O qUe ocorreu cOm a lei de 27 de dezembro 
de 1990? Ela colocou um artigo a mais no 
Código Penal e determinou a renumeração 
dos demais artigos do Có_digo, o que provo
cou, realmente, uma confusão naquilo que, 
afinal de contas, estava pacífico, que é a nu~ 
me ração do Código Penal.. Ninguém fala em 
estelionato no Direito Público, na área penal, 
todo o mundo fala em 171, não se fala em 
homicídio, fala-se em 121. E por aí vai, Sr. 
Presidente. De maneira que a transcrição 
precisamente do texto completo, exato, arti
go, caput e o parágrafo, sendo o preceito 
e a sanção do artigo e mais o parágrafo, foi 
devido a esse fato, ou seja, objetivando reti
rar aquela disposição. E lá ·na frcrite, no fim 
do projeto do Governo, no art. 3", fala-se 
em restauração da numeração dos artigos do 
Código Penal, quer dizer, volta aquela nume
ração. Essa é a explicação que se quer dar. 

Mais ainda, Sr. Presidente, trata-se da alte
ração que a Câmara dos Deputados fez esta
belecendo um prazo de seis meses para a tem
porariedade da lei. Esse prazo está no art. 
3~ Pela nossa óptica, esse prazo não deveria 
constar do texto, porque é uma lei tempo
rária, cuja excepcionalidade é clara, inclusive 
porque alcança certos hábitos que existem 
no País, que se vão até traduiiildo como um;:~. 
rotina da licitude, quando, na verdade, esse 
comportamento de utilização de gás para a 
iluminação, à:s vezes, de fazenda!> iilteiras, 
não é regular. Pode até hoje ser legal, mas 
não é regular. Há aspectos duros dessa lei 
que o momento está naturalmente a exigir 
que existam. Mas a questão da temporarie
dade de seis meses, a nós _nos p_arece que 
não deveria constar do texto, pnrque esse 
texto tem uma razão. 
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Agora há pouco o ilustre Senador José Fo
gaça, que é o Relator, referiu-se ao preço 
do gás no mercado internacional e ao preço 
do mercado interno, que é cinco ou seis vezes 
menor. É evidente que, considerando esse 
fato, muita gente o Utiliza, até para aqueci
mento de piscinas, saunas, -etc. Tudo isso é 
previsto na lei e visa-se a coibir, tipificando 
como uma figura criminaL 

O objetivo do legislador, portanto, é este: 
reduzir o consumo de gás em áreas onde _ele 
não seja absolutamente indispensável. 

Outra coisa, Sr. Presidente, é o parágrafo 
único do art. 3n, que fala das sentenças profe
ridas com base no an. l? __ d~sta lei_: __ 

"Parágrafo único. As sentenças profe
ridas com base no art. 1 o desta lei serão 
executadas inclusive após a vigência: do 
mesmo artigo." 

Sr. Presidente, esse parágrafo não é neces~ 
sário, ele consta, com outras palavras, do art. 
3~ do Código Penal, que diz o seguinte: 

''A lei excepcional temporária, embo~ 
ra decorrido o período de sua duração 
ou cessadas as circunstân~s que a deter
minaram, aplica-se ao fato." 

É este o texto do art. 3~ do- Código Penal. 
Este parâgrafo único Srifgii.t -de uma dúvida, 
que era a seguinte: o que fazer quando ocorre 
o ilícito no curso do período de vigência da 
lei e o processo ainda não terminou para iden
tificação e responsabilização dos culpados? 
O que se fazer se o prazo de vigência da 
lei acabou? Esse fato jã -é previSto no art. 
3~ do Código Penal, a lei temporária mesmo 
depois que termina o seu prazo, aplica-se, 
mesmo em época diversa, à lei, em função 
do fato ocorrido durante o perfoclo da sua 
vigência; quer dizer, se uma lei .éstab_~e 
que não s_e pode vender determinado produto 
acima do preço de uma determinada tabela, 
digamos que esse preço é de Cr$200.00 cur
zeiros; posterior menteve numa nova tabela 
até nesse caso se aplicaria dizendo que o pre
ço é de Cr$ 250,00 cruzeiros ou seja, Cr$ 
50,0_0 cruzeiros acima daquele preço, com o 
qual o agente violou a lei penal: ainda assim, 
o fato é punível, porque se aplica pela época 
da sua ocorrência. 

Sr. Presidente, há também um art. 4?, que 
foi incluído na Câmara, e que Institui o Siste
ma Nacional de Estoques de Combustíveis. 

Diz o art. 4~ 

"Fica instituído o Sistema Nacional de 
Estoque de Combustíveis. 

§ 1~' O Poder Executivo encaminha
rá ao Congresso Nacional, dentro de ca· 
da exercício, o Plano Anual de Estoques 
Estratégicos de Combustíveis para o 
exercício seguinte, do qual constará o 
volume de estoques e as fontes de recur
sos financeiros necessários à sua manu
tenção." 

Aqui há necessidade de certa correÇão em 
redação final. Isso; como veio da Câmara. 

"§ 2~ Ao final de cada exercício, o 
Poder Executivo submeterá à apreciação 

do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 49, inciso X, da Constituição Fede
ral, o demonstrativo da execução do Pla
no, de que trata o§ V deste artigo. 

§ 39 O Poder Executivo estabelecerá, 
_no prazo de 60 dias, as normas que regu
la_mc;;ntarão'"'- aqui, de novo, esta regu
lamentará- "o Sistema Nacional de Es
toque de Combustíveis, e o Plano Anual 
de Estoques Estratégicos de Combustí
veis." 

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

0 S.R. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Pois 
não. Fico muito honrado, nobre Senador 
Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador 
José Ignádo Ferr"Cira, V.Ex• apreciando este 
Projeto -de Lei da Câmara no 1 de 1991, já 
fez wna.apreciação ao artigo que estabelece 
a vigência da lei, pois o arL 3° reza: 

''0 art. 1" desta lei vigorará pelo prazo 
de seis meses a partir do início de sua 
vigência." 

Já este art 4n da mesma lei estabelece um 
preceito de caráter permanente, e isto não 
se harmoniza_m._u.ito, não está muito de acor
do com a melhor técnica jUrídica, tanto mais 
que o fundamental da lei é justamente a maté
ria disciplinada pelo art 19 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Fe
licito V_ Ex• pela acuidade_ com que enfocou 
este aspecto da questão. Na verdade se insti
tui aqui uma norma que se pretende perma
nente, em um texto de uma lei que se pre
tende transitória. Há uma preocupação quan
to_ a isto e eu, inclusive, fiz uma ponderação 
a respeito da necessidade de nos debruçarmos 
mais sobre o mérito deste sistema. Ele me 
preocupa na medida em que determina ao 
Poder Executivo o encaminhamento, dentro 
de cada eXercício, desse--.Plano Anual de Es_to
ques Estratégicos de Combustíveis. E, afinal 
de contas, devassa para o País todo, na me
dida em que a transparência é a regra geral 
republicana. No entanto, há assuntos que não 
pode_m, afinal de _contas, ser tão transparen
tes, põrq ue são assuntos com- características 
muito fortes e, portanto, a referência a volu

. me de estoq_ueS Parece prejudicar o interesse 
do País, na medida em que devassa, para 
quantos queiram tomar conhecimento, volu
me de estoques estratégicos de combustível. 
Se são estoques estratégicos de combustíveis, 

· eri tenho a impressão que devassar dessa ma
neira - informando com esse sentido impe
rativo, dentro de cada exercício, num Plano 
Anual de Estoques Estratégicos ao Congres
so Nacional que, afinal de contas, pode e 
deve tomar conhecimento mas informando 
com essa característica de verdadeira devassa 
sobre um assunto que de_va permanecer, por 
ser estatégicá, sob certa reserva -devassar 
me parece uma impropriedade. 

O Sr. Humberto Lucena- P.e:rmite-me V. 
~um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Tem V. Er- o aparte. 

O Sr. Humberto Lucena - Digo a V. Ex• 
que estou de acordo com o ponto de vista 
do nobre Senador Chagas Rodrigues. A mim 
me parece que estes dispositivos que constam 
no art. 4o deveriam constituir uma proposição 
autónoma, istO é, outro projeto de lei, por
que, realmente, tratam de matéria de caráter 
permanente, enquanto os demais são de cará
ter temporário. E no que tange a essa matéria 
de caráter temporário, chamaria a atenção 
de V. Ex~ ainda para dois aspectos: o primei
ro, quanto à ementa que diz: 

"Institui crimes contra a ordem econó
mica com vigência de seis meses e cria o siste
ma de estoques de combustíveis." 

Ora, não podem existir crimes com vigên
cia de seis meses, porque seriam crimes tem
porários. A vigência é da lei e não do crime. 

Entendo que há uma impropriedade que 
deveria Ser corrigida nessa ementa, para jus
tamente nos atermos a uma melhor técnica 
legislativa. 

E, por fim, "remetena V. Ex~ para a leitura 
do art. 6~: 

"Revogam-se as disposiçõe$ em con
trário e, em especial o art. 18 da Lei 
n~ 8.137, de 27 de dezembro de 1990." 

Ora, ria legislação citada e publicada no 
avulso, o que consta em relação à Lei no 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, é o art. 
4o e não o 18. Portanto, não estamos torilando 
conhecimento de qual dispositivo está sendo 
revogado na referida lei. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO.FERREIRA- Obri· 
gado a V. Ex• pelas consideraçõ_es_ que fez, 
mas pondero que a Lei n'·' 8.137, de 27 _de 
dezembro de 1990, contém no art. 18 esse 
dispositivo que está, agora, na redação final 
da Câmara, no art zo, § P Quer dizer, V. 
Ex• poderá cotejar o texto da redação final 
da Câmara com o texto do art 18, da Lei 
n" 8.137, e V. Ex• verá que até_ preceito e 
sanção são exatamente os mesmos. 

O que seobjetivou ai foi, realmente, retirar 
do Código Penal essa disposição para que 
pudéssemos manter a numeração primitiva, 
conhecida, do Código Penal Brasileiro, em 
face dos reclamos intensos de todos os setores 
que manuseiam o Código Penal. 

Garanto a V. Ex~ que até no interior dos 
presídios haveria realmente uma algaravia, 
uma confusão se instauraria, porque já não 
se fala mais no tipo penal pelo nome: fala-se 
pelo número. Como eu me havia referido 
precedentemente, 121 é homicídio; 155 é fur
to. 

Mas eu havia deixado para, a seguir, uma 
referência à acuidade do eminente Senador 
Chagas Rodrigues, porque a_apreciação desse 
texto foi feita por muitos e, realmente, a 
abordagem por esse ângulo não havia sido 
feita por ninguém, e parece - estou plena~ 
mente convencido -de absoluto acerto, por
que se trata, como bem disse o eminente Se
nador Chagas Rodrigues, de uma norma que 
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tem objedvos permanentes, inserida num 
texto com objetivos transitórios~ 

De maneira que tem toda pertinência. 
No mérito, essa matéria é sustentada muito 

fortemente pelo eminente Senador Marco 
Maciel, que naturalmente poderá tomar co~ 
nhecimento dessa observação, que eu endos~ 
so, e se posícionar a respeito. 

Há um outro fato, que também poderia 
ser objeto de uma apreciação pelo eminente 
relator. É um problema de técnica legislativa. 
O art. 59 deveria ser 6~ e o 69 ser 5<>, Na verda
de, precisamos mais do que nunca nesta lei 
colocar que a lei entra em vigor na data de 
sua publicação, porque senão ela entraria co
mo norma penal em vigor 45 dias depois. 
Precisaniós Claramente dizer, no dispositivo 
final, que esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Finalmente, o art. 6<>, poderia -e prova~ 
velmente deverá - ser recuado para 5<> e o 
59 passará a ser- 6~ · · 

o· art. ·69 se jUstificou pela necessidade de 
revogação daquele art. 18 que fói transcritO -
como sendo art. 2" e § 1<>, no texto da redação 
final da Cârilara dos Deputados. 

Sr. Presidente, a mim me parece que aque
les dois incisOs do art. 1~ em que ''fiCam acres-:.. 
centados ao art. 4" da Lei n<> 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, os seguintes iricisos ... " 
e aí vêm: "inCiso VII e inciso IX". Estes 
dois incisos, Sr. Presidente, redigidos como 
estão, não servem. São as disposições mais 
importantes desse texto do projeto e não ser
vem para s.er aplicados, porque na redação 
dada pela Câmara se fala que se deverá estar 
" em desacordo com o estabelecido em lei 
específica". 

Então, vamos precisar de uma outra lei 
para que se possa definir o que é ·violado, 
quando o objetivo da proposta era o de que 
a infringência se desse quanto às normas de 
aquisição, :deistribuição e revenda estabele
cidas pelo órgão federal competente. 

Istci não é, absolutamente, nenhuma supre
macia do administrativo sobre o textO da lei. 
Na verdade, é uma absoluta necessidade, co
mo dissemos no começo da nossa manifes
tação. Parece~nos, portanto, que itlguma mu
dança, poderia ser feita nesse artigo, como 
o que diz: ".,.em desacordo com as normas 
estabelecidas na forma da lei''. 

Ou seja, as normas administrativas -qUe 
iriam complementar o tipo para efeito de vio
lação do direitó~-eSsaS norinãs administrativas 
seriam normas necessariamente estabeleci
das_ na forma da lei.· Que i" dizer~ a lei é o 
grande pálio sob o qual se encontram todas 
as outras normas, pois, necessariamente, na 
hierarquia das normas, estão abaixo da lei, 
que, afinal, no nosso regime, no nosso siste
ma, tem supremacia sobre tudo, sobre todos. 
Nós temos um sistema da lei e- não dos ho~ 
mens. _ 

Eram estas as considerações, Sr. Presiden
te, que queria fazer nesta oportunidade. 

i ' O Sr. Ronan Tito --Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com:·fcpalavra o nobre Senador Ronan 
Tito; que~-agora, está em condições de falar. 

OSR. RONANTITO (PMDB-MG. Co· 
mo Líder._ Sem revisão do orador.) -Sr. 

-Presidente, Srs.. Senadores, tenho recebido 
de todo o Brasil, principalmente do meu esta
do, comunicações contra essa detenninação 
da área económica do Governo para o fecha
mento de 1.500 agências do Banco do Brasil. 
Dizem até, Sr._ Presidente, que essa notícia 
matou um banqueiro, porque ele ficou tão 
alegre que disse não merecer tanto. 

Sr. Presidente, peço o testemunho da Casa 
para quantas~ VeZes aqui, neste plenário, de
fendi o Banco do Brasil. Naquele momento, 
não fiZ m:iis ·do que minha obrigaçãO comO 
Senador e_r~prescntante do povo. Por quê? 
Porque o Banco do Brasil refmiseritava, mui
tas vezes, lá )lo Interior, o braço este-ndido 
do Governo._Q 6.an_ç_o doJ3r_asi_l era tjdo como 
o banco do fomento neste País. 

Ainda hoje. conversando com um empre
sário müitó-iniportante~ que dirige 58 empre
sas, 13 mil empregados. perguntei a ele: todas 
as suaS fiffais, tOdas as suas agências dão lucro 
permanenierl-ient'i.!? Ele disse: nãO. Muitas 
vezes algumas agências são càrregadas. 

Porque eu defendi o Banco do Br.asil mui
tas. vezes-áqul.-e o Senador Lourival.Baptista 
é test.emi,J.JJ.ha, quando S, Ex• fazia aqui dis
curso enaltecendo a gestão do ex-Presidente 
CamiUo Catazans, do Ba.n_çp_do Brasil, fiz 
o primeiro aparte, defendendo o Banco do 
Brasil, dizendo da importância da presença 
do Banco do Brasil no interior, na pequena 
cidade; é o pagamento do aposentado, é a 
presençá d6 funcionário dO Banco_do B:rasil, 
quase sempre qualificado, que muitas vezes 
serve de piófesSOr;· é tamb~m o lugar aonde 
o agricultor vai buscar o dinheiro para a agri
cultura. 

O meu eStado, o Estado de Minas Ger~is, 
recebeu agora de "presente" um breve comu
nicado, em que resolve a equipe económica ... 
Porque tenho certeza que_ o Presidente do 
Banco, Dr. Policaro, está fazendo isso da ma
neira m_aiS cons~rangid_a poss(vel, ele é_ um 
funcionário de carreira, ele a_ma esse banco, 
ele _entende a_ importáncia do banco como 
banco de fomento. E por qué? Será porque 
o :&_anca do Brasil deu um_lu~ro de apenas 
33 bilhões de cruzeiros no ano passado? Será 
que os.acioriistas: .da Banco do Brasil não fica
ram satisfeitos com esse_dividendo? Ou.será 
por que - e agora vou ferir a corda - a 
equipe económica do Governo quer trazer 
o Banco-do BrasiJ paraõ Úu'!lanho da equipe 
económica? O anúncio do BanCo do Brasil, 
há pouco tempo atrás, era o seguinte_: o Ban
co do Brasil- e mostrando onde _ia abrindo 
agências - quer ser um b~nco do_ tamanho 
do Brasil. Será que a ~<fuitie -económica está 
querendo diminuir o Bra_sii~__Q_ão só os ~.7%. 
do ano passado? Quanto maís quer diminuir? 

O Banco do Brasil tem 4 mil' agências, fe
cha 1.5.00~ _ Ê por a( que- já dá par:i avaliar 
que tamanho que será o Brasil preconizado 
pela equipe económica, Sr. Presidente? 

Tenho certeza absolut<l, e sustento i~so em 
qualquer fórum, que verdadeiramente neste 
momento e com a política económica que 

vivemos no Brasil, não precisamoS dessas 
1.500 agências; na verdade., só precisamos 
de uma agência. porque 85% dos emprés
timos do Banco do Brasil são feitos ao Go
verno Federal e aos Governos Estaduais. En
tão, para que agência do Banco do Brasil? 
O Banco do Brasil não emprestou para o 
custeio. O Banco do Brasil não finanCiou O -
álcool. O Banco do Brasil não financiou o 
plantio de arroz, de feijão e de milho solici
tado pelo interior. Será possível que essa 
equipe económica pense que o Banco doBra
sil e o Brasil vão continuar assim? Esfão esti
mando ... 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Ouço o nobre 
Senad_or. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Estou 
ouvindo O_ seu pronunciamento e pensO que 
nesta sessão, talvez a última deste período, 
esse pronunciamento é da maior importân
cia. Essa defesa do Banco do Brasil é funda
mental. Porque o Banco do Brasil tem mil 
aspectos afora aquele básico de pertencer ao 
sistema finai:Lceiro nã.ciOnal; o Banco do Bra· 
si! tem muitas outras repercussões. Nós sabe· 
mos o que SignifiCa Uma agência do Banco 
do Brasil numa cidade do interior do estado. 
A sua retirada há de traumatizar a população 
de onde for retirada essa àgência. E, na ver
dade, V. Ex' fez uma observação que me 
deixou, realmente, satisfeito de ouvi-la. É 
que essas providências do Banco do Brasil 
só alegram aos concorrentes da rede privada 
dos bancos. Porque favorável em_ .termos naM 
cionais ao sistema finaõ.ó:iiro; evidentemente, 
essa providência não o é. Estamos diante de 
medidas que tornam o Banco do Brasil mera
mente comercial, perdendo~se muitos outros 
aspectos attnentes a essa instituição: Eu já 
fizera um pronunCíameil.to no Congresso Na
cional a esse respefto e não queria deixar 
de apartear o Líder Ronan Tito nessa oportu~ 
nidade, para apoiá-lo integralmente em suas 
observações. __ _ _ _ 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. 
Ex• Apenas uma correção: no início, V. Ex~ 
tem mil razões para defender o que era o 
Banco do Brasil, não o que pretende ser, 
porque se o Banco do Brasil pretende ser 
apenas um concorrente do Bradesco, perde 
todo o sentido o homem público vir aqui de
fender este banco. 

E devo dai um depoimento- já que-falei 
em Bradesco -do que ocorreu, e vou citar 
os nomes e os fatos: há 2 avos, telefOnou-me 
o prefeito de GU:arda-mor, pequena cidade 
do interiór de Mínas Gúaís e disse: "'Sá tem 
uma agência de banco, que é do Bradesco, 
e estão querendo fechar'". Liguei para São 
Paulo e pedi ao diretor· qUe não 'fechasse a 
agência, porque uma agência de banco em 
uma cidade pequena é muito importante. Sa
b_e o_ que me disse o diretor, nobre Senador? 
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-"Que beleza ter ~,~m __ homem público que 
sente a importância da agência na c.idade do 
interior! Senador. essa agência não será _fe
chada". Não foi o presidente do Banco do 
Brasil que me respondeu isso, foi um diretor 
do Brades_co. E agora, a notícia de que o 
Banco do Brasil vai fechar 1.500 agencias e 
que só no meu estado são 391 agências! 

Sr. Presidente, não faço outra coisa senão 
atender telefonemas e abrir telegr_amas de 
Minas Gerais. Citaria casos, os mais pitores
cos. Por exemplo, para um pequeno escri
tório do Ba!lco.do B_rasil, que é chamado 
posto, o prefeito fornece o prédio, paga ener
gia elétrica, paga a __ segurança - que tem 
que ser de uma empresa indicada pelo Banco 
do Brasil __ -, traz dois funcionários de 70 
quilômetros de distância, estrada de terra, 
de manhã e de tarde e fa_z todos os outros 
gastos, inclusive com o malote; ta"mbém essa 
agência vai ser f~chada. 

Ü!=!orre, Sr. Presidente, que essa cidade 
tem 1.100 aposentados do Funrural que te
rão, todo _fim_ de mês, de tomar um ônibus 
e andar 60 km para reCeber a apo"sentádoria~ 
extraordinária aposentadoria, Sr. Presidente, 
meio salário mínimo, que é o tam_anho_"que 
a Pátria dá a um trabalhador_rural que traba
lha 30 anos no campo. Aí ele terá que pagar 
Cr$ L200,00 de ôniby,~ de ida e volt_a~_(ªz.er 
o seu lanche ou, então., Sr. Presidente, O-que 
é muito pior do que pagar esse dinheiro, -vão 
criar os trambiqueiros, oS despachantes, os 
homens que vão intermediar o recebimento, 
vão criar as sinecuras; vão criãr o sistema 
de que os sabidos ganham sempre mais. 
· E qual a resposta que nos dá a equipe ecow 

nómica? Porque, repito, tenho certeza de que 
o Dr. Policaro está tomando essa medida 
constrangido, porquanto ele é funcionário-de 
carreira do Banco do Brasil, conheço-o há 
muitos anos servindo ao Banc_o _do Brasil _e 
ele sabe. que o velho espírito do Banoo d.o __ _ 
Brasil era servir ao _Br_asjLe não _se servtr -~º 
Brasil e depois jogar fora como se joga fora -
um bagaço de laranja, chuparam tudo e íoga
ram para lá. Cidades do fnterior que só têm 
um posto e cujo úni_c_o apoio na cidade é o 
Banco do Brasil. Sr. Presidente, uma agência 
foi há pouco tempo inaugurada, há menos 
de_3 meses; foi dado ao Presidente do Banco 
do BraSil o título de cidadão honorário, inau
gurou-se a agência e agora receberam o tele
grama iQformando que a mesma vai ser fecha
da. 

O Sr. João Lobo --Permita-me V. Ex~ 
um aparte. 

O SR. RONAN TITO --:- Ouço o Sem~.dor 
João Lobo, em seguida o Senador Roberto 
Campos e, após, o Senador Amir Lando. 

O Sr. João Lobo- Senador Ronan Tito, 
quero parabenizá-lo pelo pronunciamento 
que faz nesse momento sobre o Banco do 
Brasil Não sou funcionário do Banco doBra
sil nem tenho interesse de fazer qualquer lob
by a favor deste banco. Mas comecei r,n.inha 
vida como um..- pequeno empresário nurria Ci
dade recôndita do Piauí;- onde a liderança 
náo só económica e firianceira era exercida 

pelo Banco do Brasil, como a liderança inte
lectual, social. As juntas apuradoras das elei
çõe_s_eram 'compostas de funcionários do Ban
co do Brasil. TCidos-_os eventos que exigiam 
uma altura maior de preparo intelectual, in
clusive fornecendo professores para os cursos 
daci.ueia -ddaçl~ e daquela região, eram tira
dos ~o~ quadros do ~anco do Brasil. E depois 
que ·me transformeí em político, tenho plei
teado_ ç.,_~talhª-d? pela_ abert~ra de agências 
em vãrias-Cidades do iriterior Qo Piauí. E faço 
isso como um<:~- reivindiCáÇão social desse· po
vo. As agências· das peque_nas cidades são 
autêntic--ªs conq.uistas .sociais do povo-da cida
de_ Querer transformar esse banco, que exer
ce uma liderança_ pioneira em todo este País, 
num banco coffiercial, parece-me um desvir-=-
tuamento da finalidade desse banco. Quero 
parabenizá-lo po~ Õpor; neste motriento
que critica, o fechamento dessas agências e 
desses postos dê"serviço do Banco do Brasil 
em todo o interior brasileiro. Parabéns, $_ena
dor. 

O SR.: RONAN TITO---Agradeço ao now 
bre Senador João Lobo. _ . . - . -

VOu parafrasear aqui Um político mineiro: 
contam que, certa vez, um deputado foi ao 
Governador Milton Campos e lhe disse: "Go
vernador Milton Car,npos, queria tirar o cabo, 
chefe do destacamento dacidadezinha". Era 
uma pequena cidade do interior. E o Goverw 
nador Milton Campos lhe teria dado lições: 
"mas vócê :Vir aqui, um·depUtlidó tão impor
tante, para tirar um chefe do destacamento 
lá daquela cidadezinha?". O D.eputado res
pondeu: "chefe do Qestacameq.to para V. E~ 
Lá, ele é o Ministro dª" ÇJuerta". 

O gerente do BancO do Brasil no interi'?r 
é o Ministro da Fazençl.~_~aquela cidade, da
quela ·região. É ali onde ele podC ampliar, 
aumentar a economia. 

Já disse isso, neste plenário, muitas vezes, 
em 90% dos-casos, O únioo braço do Governo 
Federal, conhecido no interior deste País, é 
o Banco do Brasil que o representa digna
mente. 

Porém, esse desvirtuamento açaba, primei
ro, por-desfigurar. A minha denúncia ares
peito dess~ fecb_amento se cing~ dentro de 
um prisma maior. 

QUando se fala em privatização aqui foi 
dado _ao-Governo o direito de priv_atizar._ Es
to-u a-notando, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, 
porque se trata de uma denúncia muito gràve. 
Quando se pretende privatizar uma empresa, 
primeiro trabalha-se para desmoralização 
dessa empresa, para depois que o seu ativo 
passa a valer quase nada, vá para privati
zaçãó:Veja~Se o ·caso·do Lloyd_Brã.Sileiro. 

Ouço o nobre ·se_n~d~r R~be.t_1:o Campos 
corn prazer. 

O Sr. Roberto Campos- Nobre Senador, 
a equipe económica do Governo tem comew 
tido vários pecados, mas procurar imprimir 
austeridade {lO J3.:q~.co do _Brasil não_ é um 
pecadO. Na r~alidade,_ o que a atual adro.inis
frâção Alberto Policaro está faz.:endo é procu
rar garantir a sObrevivência do Banco doBra
sil, preparando-o para operar num ambiente 

competitivo. O Banco do. Brasil tem uma ex
trema sobrecarga de benefícios, derivados de 
uma grande belicosidade corporativista. Na 
realidade, junto com a Petrobrás, é um dos 
grandes símbolos do corporativismo burocrá
tico do Brasil. O Banco do Brasil tem nada 
menos do q_u~ quatro sistemas assistenciais 
diferentes. Há a contribuição para a Previ
dência, que é normal e compUlsória para to~ 
das as empresas; há ainda a Previ, para a 
qual o Banco do Brasil contribui com duas 
vezes o que é ali posto pelos funcionários, 
e, cómo se isso não bastasse há ainda a Cassi, 
para a qual a contribuição do Banco ~o ~rasil 
é também de dois para um. Existe, além dis
so, a cooperativa de c_onsumo, cujo capital 
de giro é financiado pelo banco, sem correção 
monet~ria, este também financia a aquisição 
de quotas pelos funcionários. 

O SR. RONAN TITO - Ainda hã a 
AABB. 

O Sr. Roberto Campos-:-_Além disso, exis
tem contribuições para a AsS0cíação-At1ética 
Banco do Brasil; existem benefícios para a 
aquisição de casa própria; há também uma 
assis~ência especial para óculos e tratamento 
odontológico. Suponho que os dentes dessa _ 
coletividade sejam os melh_ores do _Pªís__: __ Há 
anuênios _e vintênios,_ sem _falarmos numa fi~ 
gura esquisita que se chama "abono de i:le-fi
culosidade". Não se sabe bem o que justifiCa 
isso, a não ser o medo dç. ~saltos ao caix~~ 
Há também o abono-assiduidade. Todos ima~ 
ginávamos que o salário é a reccini:Qc;:_nsa da 
assiduidade, mas o banco consigo~ "abono 
de assiduidade?', de 5 dias por ano. Em condi
ções competitivas normais, dificilmente esse 
banco sobreviveria. Creio que o Presidente 
Policaro está-se esforçando, não para anular 

_ou mutilar o banco, mas, simplesmente, para 
dar-lhe condições de sobrevivênCia e fazer 
com que ele_ continue prestando serviços. 
Lembremo-nos de que o Banco do Brasil_, 
se gera lucros, tem também as vantagens es
peciais. Ele é beneficiário de d~pósitos com
pulsórios- como de depósitos de autarquias, 
de estatais e os depósitos judiciais. Seu custo 
de captação é sirigUlanri.erite minorado. Os 
demais bancos estão em desvantagem compe
titiva em relação ao Banco do Brasil. Apesar 
de tudo isso, os _resultados do ~anca são fre
qüentemente sujeitOS a questionamento em 
se_us balanços. Não se~_sabe, por exemplo, 
que provisão faz o Banco do Brasil para esse 
grap.de devedor fa_ltoso, o Brasil. Ao contrá~ 
rio do que se pensa, não é o Citibank o maior 
credor do Brasil, e sim o Banco do Brasil. 
Não há indicação de que se tenham feito,_ 
em moeda estrangeira, as provisões adequa
das, exigidas em outros países pelas respec
tivas legislações, para inadimplência resul
tante da morató_ria brasileira. Em conclusão, 
acredito que o _esforço do Presjdente -de ade{~ 
gaçar o banco, de desbastar custos, é meritó
rif!. Isto não en_fr~~uecerá _o banco, pelo. ~n
trário. reforçará sua capac1dade compettuva, 
E prep3ra~ló"=-ã para uma "idade em que os 
bancos terão de operar sem a inflação. Os 
bancos brasileiros estão a_costum,ados a ope-
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rar num ambiente inflacionário. E alguns de
les não sobreviveriam, realmente, a um pro
grama de estabilização, do qual resultasse 
uma substancial queda do spread dos juros. 
Aparentemente, o que deseja também o Pre
sidente Policaro, e eu também desejo, é que 
o Banco do Brasil possa ser um banco compe
titivo, em condições de estabilidade de pre
ços. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. 
Ex~ pelo aparte. Evidentemente V. E r forne
ce algumas informações que são preciosas e 
corretas. _No entanto, náo concordo com a 
conclusão que faz no seu aparte. 

V. EX' diz que as distorções são diversas 
caixas de pecúlio, AABB, dentistas éfc ... O 
que corta o Presidente do Banco do Brasil? 
Essas caixas? Não! Corta agências! E agên
cias que são inij>ortantes ão- BrasiL 

E defendia, nobre Seri.ador Roberto Cam
pos, inclusive, essa prerrogativa de o Banco 
do Brasil receber os depósitos das autarquias, 
e também dos órgãos oficiais a custo mais 
barato; para reaplicação, dada a função que 
o Banco do Brasil exercia,- de banco de fo
mento. 

No momento em que ele deixar de ser o 
banco de fomento, no momento em que ele 
deixar de pagar o dnus, de passar a existir 
nas pequenas cidades, no interior, e pas5ar 
a ser um banco como outro, competitivo, co
mo diz V. Ex~. para mim, acaba também 
aquele interesse que temos na defesa do Ban
co do Brasil como órgão de fomento. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Permite-me V. 
Ex· um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Com muito pra
zer. Vou ouvir antes os Senadores Amir Lan
do e· Mansueto _de Lavor e, em seguida, V. 
Ex~ 

Discordo de V. Ex~, Senador Roberto 
Campos. O Brasil não pode ser diminuído 
na eyua importância, os organismos de fomen
to neste Pafs são tão pequenos e tão poucos, 
que diminuídos ainda neste momento de cri
se, a mim parece querer diminuir~ inclusive, 
a importância do Brasil. Ouço o Senador 
Amir Lando com muito prazer. 

O Sr. Amir Laudo- Nobre Senador Ro
nan Tito, congratulo-me com V. Ex• pela 
abordagem que faz sobre tema tão palpitante 
e que merece a atenção de todos nós como 
de resto de todo o povo brasileiro. Na reali
dade, o perfil do Banco do Brasil, tão bem 
traçado por V. Ex•, não pode ser neste mo
mento tisnado, destruído, na sua função 
'inaior de atender o povo brasileiro que efeti
vamente necessita da presença de uma casa 

· bancária no interioi deste País. O que se quer 
neste momento é grave, e isto vem no rastro 
de uma filosofia implantada por este Gover
no, que diz que quer reduzir o tamanho do 
Estado. Concordamos com esta idéia, mas 
o Estado existe P..;lra prestar bens e serviços 
à população. S6"1.stoj.ustifica o Estado, fora 
dai, o Estado, sõõrétudo o Estado em um 
País como o·nosso, em um País de desníveis 
soci~s tão elevados, tão sensíveis, o Estado 

' 

não pode simplesmente bater em retirada e 
entrar para uma posição sobrestada de mero 
juiz dos conflitos sociais. O Estado brasileiro 
precisa colocar a serviço do povo brasileiro 
bens de serviços, isto que o Banco do Brasil 
vinha fazendo de uma forma que nós todos 
aplaudíamos e continuaremos a aplaudir, 
com certeza; mas este ato exatamente desfi
gura esta medida, e nós não queremos que 
o Banco do Brasil seja meramente um banco 
que tenha uma dimensão empresarial, uma 
dimensão comercial. Nós queremos que ele 
tenha uma função social, fora daf não há sen
tido em manter-se_o Banco do Brasil. Como 
povo, respondo isso como povo, exatamente 
como povo, como usuário, como cliente. O 
Banco do Brasil está presente, atua naqueles 
municípios do meu estado que nenhuma enti
dade bancária chegou. E, agora, essa extin
ção implica graves prejuízos para a população 
que tem que se deslocar 50, 60, 100 quiló
metros para trocar um cheque ou pagar uma 
conta _ou imposto no Banco. Temos que de
fender o Banco do Brasil para que ele conti
nue este perfil, e o Governo efetivamente 
deve preocupar-se com essa idéia de moder
nfdade, mas o Governo não pode estar ausen
te onde a sua presença é _requerida, onde 
a sua função de prestar um serviço à socie
dade se faz necessária. Temos que, efetiva
mente, nesse momento congratularmo-nos 
com V. Ex', dizer que o Banco do Brasil 
precisa ser manfido nesta feição, que é histó
rica, nesta feíção; qUe deu esta credibilidade 
socíal ao Banco do Brasil; este outro banco 
não é o banco que interessa ao povp brasi~ 
lelro, eSte ê um· banco dos banqueiros, mas 
estamos aqui defendendo um banco e não 
os banqueiros. 

O SR. RONAN TITO -Agradeço. Sena
dor Amir Lando, V. Ex• que há tão ·pouco 
tempo chegou a esta Casa, já tem de nós 
todos o respeito, pela seriedade com que as
sume todos os seus assuntos, e pela colabo
ração que tem prestado aos temas mais rele
vantes, como imposto de terra e, agora, neste 
momento, no debate da questão do Banco 
do Brasil. 

O Sr. Mansueto de Lavor-- Permite V. 
Er' um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Ouço o nobre 
Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Ro
nan Tito; eu me havia inscrito não apenaS 
para esperar o relatório do Senador José Fo
gaça, que certamente já chegou, como para 
exatamente .tratar deste assunto, como V. Ex• 
já o fez de maneira mais precisa, mais co~pe
tente, mais brilhante, e, claro, temos oca-
sião... - -

O SR. RONAN TITO- Não apoiado.-

0 Sr. MaDSUeto de Lavor- ... de deixar 
para outra oportunidade o alongamento des
se debate. Mas quero apenas dizer que, quan
do V. Ex~ descrevia a situação de Minas Ge
rais, das pequenas comunidades de Minas 
Gerais, até dos-niédiõii municípios, esta foi 

a realidade que constatei neste fim de sema
na. Viajei' pOr u·ma área de Pernambuco, que 
_vai ter_ um corte de 64 agências e postos avan
çados do Banco do Brasil. Quando viajei na
quela região do sertão do Salgueiro, do sertão 
central de Pernambuco, visitei 5 cidades neste 
fim de semana -e em 3 das 5 cidades há agên
cias do Banco do Brasil que vão fechar. Visi
tei a sede do Banco do Brasil. inclusive aquela 
que é considerada a minha terra em Pernam
buco, S_errita, uma agência belíssima, a prin
cipal edificação da cidade, centralizando to
das as atividades da cidade, que tem um pe
queno garimpo, tem a produção. tem todos 
esses milhares de aposentados rurais que -
se realmente a agência fechar - vão andar 
de pau-de-arara mais 50 quilômetros. um ver· 
dadeiro drama e um verdad_eiro pavor. para 
a cidade vizinha, que é Salgueiro. Pergun
ta-se, então, a título de que está tomando 
tais medidas a direção do Banco do Brasil? 
A título de enxugamento financeiro, para 
vencer a competitividade com os bancos par· 
tiCulares, para se tornar igual a um b~nco 
particular. Agora Se pergunta: mesmo com 
subsídios, com a ajuda de dentaduras para 
funcionários, de óculos, de tudo, quais foram 
os lucros do Banco do Brasil neste último 
semestre? Quase 50 bilhões de -cruzeirOs. E, 
segundo os cálculos dosexperts,se o Banco 
do Brasil continuar não suportando o pre
juízo dessas agências-- isso não é prejuízo, 
uma diferença a menos entre custos e receitas 
desses bancos não é prejufzo, isso se chama 
subsídio social, em função das comunidades; 
sendo o lucro do Banco do Brasil de quase 
50 bilhões, esses subsídios para a manutenção 
dessas agências e postos avançados abertos, 
esses que vão ser fechados, não chegam a 
2 bilhões de cruzeiros - o Banco do Brasil 
teria um abatimento, numa sítuação de alto 
cunho e importância social, de cerca de 2 
bilhões de cruzeiros. Isso significa que é uma 
migalha, uma verda~~_ira migalha, com imen-_ 
sos prejuízos. Estamos aqui votando uma lei 
''Crime contra a Ordéffi Ecoriónlica ''. O fieS
mo Governo, que é autor dessa lei, está co
metendo, com essa medida, um verdadeiro 
crime contra a ordem social e económica de 
milhares de comunidades brasileiras. Creio 
que não podemos suportar isso. Somos repre· 
sentantes desse povo, conforme disse o Sena
dor Amir LanQo. Não somosrepresentantes 
de interesses de banqueiros. Aliás, os ban
queiros desenvolvem um papel Importante 
neste País. Não vejo como o País, a socie
dade, não ter um banco especial, com funções 
e.<opecíficas, de act>rdo com o papel dQ Estado 
na economia, refletindo essa função que que
remos para o Estado na economia. V. Ex• 
disse uma coisa muito importante, qr.i.e é pre
ciso aprofundar: que o atual Presidente do 
Banco do Brasil, quando assumiu,' enviou 
uma carta-circular para todos os funcionários 
e servidores de todas as agências do Banco 
do Brasil. Como era essa meta, quando o 
Sr. Alberto Policaro assumiu o Banco doBra
sil? O que ele pretendia? Modernizar o Banco 
do Brasil, ampliá-lo para todos os recantos 
do País, aumentar o número de contratações 
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de funcionários. porque, segundo ele. seguo~ 
do aquele relat_ório, havia um défiçit para 
que o Banco do __ Brasil se modernizasse, se 
expandisse, tivesse mais recurs-os humanos, 
para realmente ficar prestando serviços a to
da a população das agências, ao mesmo .nível 
de bancos particulares~ Depois, o Sr. Albt:rto 
Policaro foi obrigado a retroceder. E se espa
lhou por todo o País, na imprensa - aí esJão 
os órgãos de imprensa - dizendo que ele 
seria demitido se não se_enquadrasse nos dita· 
mes da equipe económica do Goverpo, que 
queria um Banco do Brasil estd.tamente co
merciaL Lamentavelmente, o Sr. Alberto Po
licaro foi derrotado e, para não ser demitido, 
teve que se enquadrar nos ditames dessa equi
pe econômica e da polftica do Governo. Per
deu o Sr. Alberto Policaro; foi <lerrotado, 
manteve o cargo. O Pals perdeu, re_almente, 
o seu banco social. Então, pergunto: Vamos 
aguentar essa situação? Os Sis. Represen
tantes do_ Governo, que são também repre
sentantes do povo, nesta Casa. vão-se confor
mar com essa situação? A questáo é política 
e social. Se é por uma questão estritamentl.! 
financeira, aí, tudo bem1 Mas,_essa questão 
do Banco do Brasil é uma questão que cala 
fundo nos anseios do povo de um melhor 
desenvolvimento das suas COitlYJ'lidades. Por 
isso parabenizo V. Ex• pela oportunidade", 
a importância, a procedência desse di~curso 
que faz, com os apartes dos eminentes com· 
panheiros. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. 
Ex~ o aparte, nobre Senador Mansueto de 
Lavor, e incorporo-o ao meu discurso, como 
faço com os outros apartes. 

Ouço, com prazer, o nobre Senador por 
Santa Catarina. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Ronan 
Tito, cumprimento V. Ex' pelo pronuncia
mento e registro esta intervenção como um 
ex-funcLonário do banco. Fui funcionaárío do 
Banco do Brasil, concursado como O!> demais; 
não faço nenhumlobby nem defendo corpora
tivismo, porque é uma-das pragas que atrapa~ 
lham o Brasil e a sociC_dade brasileira; o cor· 
porativismo muito bem entendido pelos 
CõhstituinTes:-Aiunçã6 do Banco do Brasil 
não é apenas a contabilidade do balanço, em 
que se examina a eficiência apenas pelo lucro. 
Seí Cftiee-u:ma instftUiÇão financeira e tem 
a sua viga mestra assentada no lucro, mas 
também sei que cumpre um papel na socie
dade brasileira e·que o cumpriu no passado 
de modo mais eficíente até _do qUe agora, 
que é -o de buscar um apelamento àqueles 
brasileiros que, às vezes distantes até da pos~ 
sibilidade da participação económiCa, são al
cançados pelo Banco do Brasil com pequenos 
contratos agrícolas, nos quais os bancos co· 
merciais não têm interesse nenhum, porque 
não são, muitas vezes, lucrativos ou interes
santes para a úniCa questão do bancQ_çomer· 
cial, que é_a financ(üra e-ª lUcrativa. O Banco 
do Brasil educa clientes, resgata pessoas mar
ginalizadas da econoilii.~~ _, ~ormente no setor 
agrícola, e as vai promfvendo. E esses, de
'pois, muitas ve:t;.e?,éíua:Odo creScidos na atlVi--

dade, passam a ser clientes de outros bancos. 
Esta é uma função importante do Banco do 
B_rasil'----.---Q_número de agências é importante 
também do/ont.o de vista da distribuição 
geográffca. muito duvidosa a função con
ce.ntrada_ do banco nas _gra,ndes cidades ou 
só nas grandes agêndas lucrativas. Essã. fun
ção de capilaridade é fundamental para a so
ciedade _b_r_asHeira, é sociaJ e_tem uma função 
muitas vezes mais importánte do que o lucro. 
No entanto~ isso não contraria a moderni
zaçã.Q que o Banco do Brasil precisa ãlcançar. 
a sua efi.~nda e a sua cOmpetitividade. E:. ta
mos todos de acordo com esse caminho. AgO-
ra, o _que ocorre hoje é injusto e alicerÇO 
o meu aigumento a -partir da minha região, 
a região ag_rtcola; ~9_% da~ agências das cida· 
des. da minha microrr~ião~stão condenadas 
por essa proposta do. ove no ao fechamen· 
to-. onde o banco já gastou em prédio, aloca
ção de recursos para a infra-estrutura de fun
cionários·,-- e assim por diante. Mas como é 
uma regi?o a__grfcola e o desempenho do se to r 

,agrícola do banco e~ tá muito diminutdo, ,ner
cê da política do banco e ou_tras circu_ristân~ · 
cias_. __ eia.s_!iver~m u_(fl. de~mpenho menor e 
por- isso ·estão sendO condenadas ao fecha· 
menta. De modo que da bOndade de V. Ex•
para somar a voz de_ protesto de mais um 
brasileiro que- à:cori"hece no Baneo do Brasil 
não_s6 o objetivo do l_ucro mas sua função 
sOCial e de integração social, de distribuição 
de_ riqueza, porque onde está uma pequena 
agência do banco, rriesmo que não-tenha um 
lucro contábil, tem um lucro social, um lucro 
económico para a região onde circulam salá
rios e recursos e investimentos. E, por isso, 
defendo essa: instih.ilção que merece o respei· 
to do Brasil e desta Casa e que ela se moder
nize e que seja competitiva, mas que não 
seja aviltada na sua diminuição. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa interrompe V. EX• ·para pedir aoS 
Srs. Senadores não ~e retirem, porque há ma· 
téria a ser votada. 

O SR. RONAN TITO - Peço a V. Ex• 
tempo hábil para concluir este discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Pois não. 

O SR. RONAN TITO- Agradeço, nobre 
Senador Dirceu Carneiro, pela contribuição 
que V. Ex• traz ao meu discurso e à Casa 
e ao debate deste assunto. 

Nobre Senador, as coisas estão aco~tecen
do de maneira inusitada ·até: não se discute, 
não se debate, não se verifica a importância 
dis~g ou_ daquilo, eu diria_ até que o Brasil, -
ultimamente, vem sendo goverilado por 
aqUele: '"Eu tive uma idéia''. Eu tive uma 
idéia. Qual? Fechar 1.500 agências do Banco 
do Brasil. Belíssima idéia! Diz V. Ex• que 
foram fechadas 50% das agências na sua re· 
gião.-

No meu estado, nobre Senador, são 391 
agências e pcrstos de serviço. Logo agora -
e aí vem uma denúncia grave- que aprova· 
mos _nesta C~sa, e foi sancionada pelo Presi
dente da República, uma lei agrícola, que 

reserva recursos para que os bancos possam 
aplicar. Então, a partir dai, vão emrat'"-os 
bancos que antigamente pagavam somas de 
dinheiro por uma ~?rta patente; vão, de gra
~ •. pegar todo esse acervo que o Banco do 
Brasil fez. · -

A denúncia i.DiCial era _essa •. Si. -SenadÕr, 
de que este Governo, quando fala em priva
tizar, primeiro desacredita a empresa para 
depois privatizá-la. Isso aconteceu com o 
Lloyd, e queira Deus que isso não esteja 
acontecendo com o Banco do Brasil, pois que 
o Banco do Brasil é, sem dúvida nenhuma, 
um dos maiores e melhores patrimônios deste 
País. 

O Si. José lgnácio Ferreira- Permlte-me 
V. Ex~ um aparte? 

O Sr. HUmberto Lucena- Permite-me V. 
Ex· wn aparte? 

O SR. RONAN TITO- Pede o Sr. Presi
dente que eu encerre. O aparte agora terá 
que ser Qermitido pelo Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena - Serei breve. 
nobre Senador. 

O -SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
-Espero que-SeJa breve. 

O SR. RONAN TITO- O Senador José 
Ignácio Ferreira pediu o aparte em primeiro 
lugar; em seguida, ouço V. Ex". Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. Presi
dente, eu não poderia deixar d_e incurs_ionar 
no pronunciamento do eminente Senador, 
Líder Ronan Tito, e não o faço só pelo fato 
de ser Líder do Governo, faço-o porque con
sidero essa incursão no seU pronunciamento 
um dever de justiça. Na verdade. S. Ex·•, co
mo todos os Senadores, deve ter no bolso 
agora, ou sobre a mesa, um t~legraÓla do 
Sr. Presidente do Banco do Brasil convidan
do os Srs. Senadores - marcando, fixando 
um momento próprio, o que não impede o 
comparecimento de um parlamentar, seja se· 
nadar, seja deputado, em outra ocasião, mas, 
de qualquer maneira ..;....·-convidando os Srs. 
Senadores para u-m debate a respeito dessa 
questão. Ao ouvir o eminente Senador Dir
ceu Carneiro dizer que no seu estado várias 
agêricias foram fechadas, eu me apressei em 
perguntar a S. Ex·, e S. Ex• disse: '"Não, 
realmente, está na cogitação o fechamento". 
De maneira que nesta oportunidade, por um 
dever de justiça, mais que pela condição de 
Líder do Governo, quero dizer: o ãss_unto 
está, realmente, aberto ao debate~ O Sr. Pre
sidente do B<inco do Brasil, há poucos dias, 
no domingo passado, naquele programa de 
São Paulo, ... 

O SR. RONAN _TITO - "Crítica e Auto
crítica''. 

Ú Sr. José Jgnácto Ferreira - ... "Crítica 
e Autocrítica", expds com toda a clareza os 
seus pontos de vista; dispõe-se a debater o 
assunto com os diversos s_egmentos partidá
rios ou não do Congresso Nacional, no Sena
do e na_ Câmara. E e_u gostaria também de, 
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nessa oportunidade. me sintonizar com a ma
nifestação do Senador Roberto Campos, fa
zendo minhas as suas palavras, porque. real
mente, foram fOrtemeritt: densas e enfocaram 
com muita clareza as razões pelo ângulo do 
Banco do Brasil, pelo ângulo do interesse 
do Banco do Brasil. que está hoje sob oco
mando do Sr. Alberto Policaro. O País vai 
sendo vítima. e o atual Presidente da Repú
blica encontrou este Pais na situação que to
dos nós conhecemos, realmente vítima de 
muitas culturas, culturas de toda natureza: 
inflacionária, cultura corporativa, sobretudo 
em certos setores da administração. E quanto 
à questão específica do Lloyd Brasileiro, que
ro dizer que não vejo nesse problema qual
quer ação deste Governo. Na verdade. lem
bro-me bem. quando presidi a CPI da Cor· 
rupção e ia entrar nesse assunto da Sunamam. 
que já me preocupava com essa situação por
que eu dizia, há pouco tempo. a V. Ex". emi
nente Senador Ronan Tito, que o Pais, infe
lizmente, é vítima das mesmas raposas que 
ficam nru. bocas dos galinheiros; no fluxo t: 

no refluxo, seja na hora da estatização, são 
as mesmas raposas que ganham quando a fa
tia da sociedade vai para a área pública e 
na hora da privatização também costumam 
ficar na boca do galinheiro, essas mesmas 
raposas, que ganham no fluxo e no refluxo. 
De maneira que, com relação ao Lloyd Brasi: 
leiro, também não vejo que haja este Go
verno participado desse trabalho a que se re
feriu o eminente Senador Ronan Tito, de des
prestígio da instituição para depois privati
zá-la, vendendo-a a qualquer preço. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. 
Ex' Veja V. Ex' que o Senador Roberto Cam
pos, que defende o capitalismo, recebeu ago_
ra a adésão da social democracia. 

Ouço, com prazer, o nobre Senador Hum-
berto Lucena. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa atende a V. EX', mas faz um apelo 
para que encerre o seu pronunciamento, por
que seu tempo já está esgotado. :Ê com muito 
pesar que a Mesa faz este apelo. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador 
Ronan Tito, agradeço a atenção de V. Ex• 
Acho que o seu discurso, nesta tarde, é muito 
oportuno e que V. EX' reflete neste instante, 
a meu ver, a opinião da grande maioria do 
Plenário desta Casa. Não acredito que os Srs. 
Senadores pensem diferente, porque todos 
estão acostumados, há muito tempo, a reco
nhecer o papel pioneiro do Banco do Brasil, 
sobretudo no interior. E essa foi uma caracte
rística da administração Camilo Calazans, 
que, por isso mesmo, sempre foi tão festejada 
:m todo o País, -pelas suas classes produtoras. 
Ao levar a minha solidariedade a V. Ex• neSte 
pronunciamento,_ devo lembrar que as re
giões mais pobres, sobretudo o Nordeste e 
o Norte, foram as mais atingidas, porque foi 
ali onde mais o Banco do Brasil penetrou, 
E há um aspecto a se considerar, também, 
nobre Senador Ronan Tito; as administra
ções passad~ttuíram em quase todas 

as ·cidades onde há agências do Banco do 
Brasil, novos edifícios que hoje são patrimó· 
nios daquele estabelecimento de crédito ofi
cial; no momento em que essas agências são 
fechadas, o que fazer com esses imóveis? Por
ventura há alguém, numa dessas _cidades do 
interior; com poder aquisitiVo pãra adquiri
los? Dar-se-á, inclusive, uma diminuição pa~~ 
trinioJiial do Banco do Brasil, na medida em 
que esses bens imóveis não -serão repassado_s 
à iniciativa privada. Além do mais, o Presi
dente do Banco do Brasil, pelo menos através 
dos seus assessores mais diretos, tem dito que 
não pretende demitir funcionários, vai ape
nas fazer remanejamentos. Ora, se há os edi
fícios que foram construídos pelo Banco do 
Brasil, se os funcionários não serão demiti
doS, mas apenas remanejados, onde h_ave~a. 
então, .a propalada economia que sena fetta 
pelo Banco do Brasil? Portanto, V. Ex• tem 
toda a razão e merece _todo o apoio, porque, 
na verdade, o papel do Banco do Brasil não 
pode ser outro senão aquele a que V. EX' 
se referiu no seu prOnunciamento. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. 
Ex•, nobre Senador, e peço ao Sr. Presidente 
que,-em V"ez de Cãbà ã Inim-o enc-erramento 
desse discurso, o Senador Chagas Rodrigues, 
que me pediu um aparte, o faça. 

Ouço o Senã:~or Chagas Rodrigues, para 
fazer o encerramento do meu discurso._ 

O Sr. Chagas Rodrigues - O nobre Líder 
é quem vai encerrar. Agradeço a honra. Con
gratulo-me com V. Ex~ pelo discurso, que 
realmente atende a um clamor nacional. É 
todo o Brasil que reclama. O Brasil precisa 
de trabalho, o Brasil precisa produzir. A pro
dução vem do ínterior, e sem agências bancá
rias, sem créditos razoáveis, não teremos au
mento da produção, e muito menos aumento 
da produtividade. Portanto, receba V. Ex• 
nossas_ congratulações. _Somos _contra todos 
os priVilégios, somos contrª todo e qualqu~r 
corporativismo. Mas não devemos co_nfundxr 
priVilégios com fechamento de agênctas, que 
são reclamadas por aqueles que produzem 
e querem a grandeza deste País. Finalmente, 
se V. Ex' mdpermite, um pensador, um gran~ 
de filósofo it3.1iano recentemente escreveu 
um livro, intitulado "De que socialismo se 
trata?" É que há maís de uma espécie de 
socialismo. Se V. EX'- me permite, há também 
mais de uma espécie de social-democracia. 
.Nnossa social~democraçia está solidária com 
o BancÕ do Brasil e com os seus funcionários. 

__ j 

O SR. RONAN TITO - Muito obrigado 
a V. EX' 

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

Durante o discurso do Sr. Ronan Tita. 
o Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secretdrio, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te. 

O SR. PllESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa concede a palavra, por 5 m~nutos, 

ao nobre Senador Roberto Campos, como 
Líder. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. 
Como Líder, pronuncia o seguiilte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Serei muito breve. Em aparte ao Senador 
Ronan Tito, eu disse a S. Ex• que eni:re os 
pecados da equipe económica do Governo 
se incluía o não próposito de imprimir austeri
dade à gestão do Banco do Brasil, e ao des
baste do corporativismo. 

Mas eu gostaria agora de denunciar um 
erro, esse, sim, grave da equipe económica. 
Trata-se da Portaria n9 &52;- -que- obriga 764 
empresas a submeterem, periodicamente, um 
complexo relatório sobre suas atividades. É 
uma espécie de CPI "postecipado." Tendo~se 
eliminado o controle de preços antecipado, 
0 CIP, criou-se um CIP "postecipado". Isso 
contraria toda a política do GOv-e!iiO-âe des
regulamentação; é uma insuportável burocra
tização. Mas não é esse o principal pecado. 
O principal pecado, Sr. Presidente, é que se 
trata de uma medida inconstitucional: obrigar 
764 empresas a responder a um volumoso 
questionário, que exigiria, no mfi~o, dez pá
ginas para cada empresa; ou SeJam, 7.640 
páginas a desabar sobre as carteiras burocrá
tica, sem, obviamente, correspondente capa
cidade de análise. Trata-se de um custo supér
fluo, resultante de excessiVa intervenção eco-
nómica. - --

A portaria peca quanto a art. 59, II, da 
Constituição, que dispõe: "Ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei". Ora, portaria 
não é lei. 

Há ainda o art. 170 da Constituição que 
consagra o princípiO da livre -iniciatiVa, a sa~ 
ber, reconhece o direito das empresas de se 
comportarem segundo a economia de mer
cado. 

O art.174 da Constituição dá a capacidade 
normativa ao Governo em matéria econó
mica, mas explícita que essa capacidade nor
mativa tem efeito mandatório sobre o setor 
público, mas apenas indicativo sobre o setor 
privado. No caso, a portaria é cominatória 
para o setor provido. 

Finalmente, Sr. Presidente, eu gostaria 
apenas de passar. à Mesa, pedindo inserção 
nos Anais do Congresso, editoriais publica
dos em O Globo, sobre o candente problema 
da desregulamenação portuária. Esses edito
riais se intitulam " A carta dos estivadores", 
de 25 de janeiro", o "Marajá dos portos", 
de 23 de janeiro, e "O Congresso e o porto", 
de 11 de janeiro. Pãssarei à Mesa, pedindo 
a V. Ex•, Sr. Presidente, a a inscriçãO nos 
Anais. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. ROBERTO CAMPOS EM 
SEU DISCURSO: 

A CARTA DOS ESTIVADORES 

"Pelo menos em suas conclusões, a 
"Carta aberta à Nação", da Federação 
Nacional dos Estivadores, publicada ter-
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ça-feira, atende ao apelo ao diálogo pre
conizado no editorial "Concórdia no 
Porto", do Globo de 3 de janeiro. 

Sem o to agressivo e ameaçador de 
outras ocasiões, desta vez a entidade dos 
trabalhadores avulso chega até a admitir 
"um novo modelo portuário competitivo 
e eficiente". 

Contudo, em determinadas passagens 
-talvez por escassez de conhecimentos 
especializados e à falta de melhor argu· 
mentação -avança a Federação alguns 
surpreendentes conceitos que até contra
riam a salinha de defesa. 

Parece um pouco de exagero creditar 
aos trabalhadores avulsos a glória de o 
Brasil situar-se "na terceira posição 
mundial de movimentação de carga e 
descarga". 

Em primeirO lugar, porque os pesadís
simos embarques de minério de ferro 
(cerca de 130 milhões de toneladas) são 
processados por esteiras rolantes, em 
terminais p-tiVados e, obviamente, sem 
a interferência de estivadores. 

Além do mais, não é nada lisonjeiro 
ficar em terceíro lugar das exportações 
mundiais quanto ao peso e na 25• coloca
ção quanto ao valor. Seria louvável se 
fosse ao contrário. 

De outro modo, não obstante a sua 
importante participação na economia 
nacional, ninguém pode cOD.ceber que 
seja "o Porto o maior propulsor do de-' 
senvolvimento dá PaíS e a rilaior via pro
dutiva de comércio internacional.". 

Na mesma linha, torna~se exorbitante 
afirmar que a categoria dos estivadores /'-," 
"gera a fonte de divisas para o País, con
tribuindo para que nas últimas décadas 
obtivéssemos superávit na balança co
mercial". 

Nessa tirada, sobrevalorizando os ser
viços dos seus filiados, a Federação 
transforma a agricultura, a indústira e 
o comércio em meros Coadjuvantes da 
exportação brasileira. 

MARAJÁS DOS PORTOS 

Em novembro passado os trabalhado· 
res avulsos dos portos brasileiros (estiva~ 
dores, conferentes, consertadores e vi~ 
gias) obtiveram -ou melhor, impuse
ram .......:.... reajustamento salarial médio de 
134%. 

Conseqüentemente, as suas já eleva
das remunerações mais que o dobraram, 
ultrapassando, em alguns casos, os maio
res vencimentos públicos do País. 

Assim, em dezembro, um felizardo 
conferente, de Paranaguá, Valdemir 
Claudino Fagundes, foi aquinhoado com 
a soma de Cr$ 935.771,69, para trabalhar 
apenas quinze dias. No mesmo porto, 
um simples consertador (no caso, E van
do Garcia) percebe a quantia de Cr$ 
453.315,98 para separar sacos. Enquanto 
o estivador paranaense Vanderlei San
tana Pinheiro recebia Cr$ 458.515,57. 

Mais ao sul, no Porto de Rio Grande, 
a situação é Semelhante-, pois também 
em dezembro o conferente Luís Cipião 
França Barcelos conseguiu Cr$ 
810.135,68. 

Acompanhando a alta generalizada 
dos salários da categoria dos avulsos, no 
Rio de Janeiro o estivador Julio Ferreira 
Tavares no mesmo mês recebeu Cr$ 
511.152,60. Por seu turno, o conferente 
José Antonio Cavati teve o vencimento 
fixado em Cr$ 614.477,40. Um vigia 
(Jorge de Oliveira) alcançou remunera-
ção de Cr$ 465.243,80. . ·. 

Como se não bastasse esse verdadeiro 
delírio salarial, a Federação Nacional 
dos Avulsos solicita agora outras desme

.suúi:das majorações, incluídas entre as 
61 reivindicações pretendidas. 

Além das inexplicáveis reposições sa
lariaiS do Dieese-, os siridicatos doa avul
sos desejam, por exemplo, 200% de au~ 
mento para os trabalhos realizados aos 
sábados e domingos. - - __ 

No momento em que o Governo pen
sa, de fato, em desregulamentar, liberar 
e, sobretudo, modernizar os serviços de 
carga e descarga nos portos - como 
anunciou na semana passada, no Ri_o, 
o Diretor do Departamento Nacional 
dOs Transportes Aquaviários -os novos 
dados aciÍna são importantes para o dçvi

-do esclarecimento da opinão pública. 
Q Globo, 11-1-1991 

O CONGRESSO E O PORTO 

Até __ os mais feirerihoS adversários do 
P!Csidente Collor reconhecem que o Go
verno vem -implantãndo no País impor
tantes refOrmas e!n_sua_s estruturas, par

-fk:ulannente nos setores social- e econô
mico. 

íiidístiD.tamente, todas as classes so
ciais e categorias de trabalhadores têm 
sido atingidas por essas transcendenta!s 
modifiCações. Muítas vezes com irrepa
ráveis prê~juí:Zos-para grupOs e pessoas. 

Entre muitos outros, destaca-se o dig
nificante exemplo dos militares que, dis~ 
ciplinadamente, vêm aceitando a supres
são de antigos privilégios e prerrogati· 
v as. 

Por dever de justiça deve-se reconhe
cer a inestimável colaboração do Con
gresso ·no esforço do GQverno para erra
dicar males arraigados e aprimorar os 
costumes nacionais. 

Cortando a própria carne, vem o Con
gresso _eliminado internamente mordo
mias gastos supérfluos, sob aprovação 
unânime· da opinião púlbída. 

Está cada vez mais claro, para o Go
verno e para o povo, que, no regime 
democrático, torna-se indispensável o 
apoio do Congresso -integrado por to
dos os segmentos da sociedade - para 
qualquer reforma de vulto a ser introdu
zida no País. 

Sobretudo quando as mudanças proje
tadas pel Executivo representam as api-

rações e os interesses daNação é linpre:o-
cíndível Q ~val_c:IQ Congresso para a ne
cessária legitimação do processo. 

Pecebendo que o anacrónico sistema 
de trabalho vigorante nos portos brasi
leiros tem sjdo ponto de crecente estran
gulamento do-nOsso ainda precário co
mércio exterior, decidiu o GfobO, há te~ 
mos, empreender campanha no sentido 
de esclarecer a opinião pública sobre a 
relevante questão. 

Assim, desde abril de 1989, em uma 
série- de mais de 30 reportagens e edito
riais, vimos revelando - e até denun
ciando - aS anomalias e irregularidades 
que cercam as operações de carga nos 
cais brasileiros, frutos de uma regula~ 
mentação arcaica, com mais de meio sé
culo de existência. 

Desde então, com incontida satisfa~ 
ção, temos não só recebido inúmeras ma
nifestações de aplauso - inclUsive- de 
congressistas - como também assisti.;J_o 
à lOuvável incorporação de outros órgãos 
da imprensa à saneadora campanha. 

Assumindo em março do ano passado 
o Governo Collor logo entendeu ã im~ 
portância do assunto, não só como item 
básico da reforma administrativo, mas, --em particular, do aperfeiçoamento do 
_comércio exterior brasileiro, para colo
cá-lo nos "padrões internacionais", con
forme prometera o Presidente em seu 

.,. programa de Governo. __ __, __ 
Desde então, os Ministérios e ói-gãos 

competentes vêm examinando detída~ 
mente a matéria, ouvindo as partes inte
ressadas, em particular empresários e 
trabalhadores. 

É claro que essa essencial consulta aos 
setores diretamente ligados ao movi
mento dos portos não significa compro
misso do Governo de adotar as respec
tivas reivindicações. 

Após todos esses meses de an~se e 
pesquisa, parece terem as ~ut9ridades 
chegado a um consenso para dar início 
ã inadiável reestruturação dos portos na-
cionais. - --

Deritro do salutar ritual democrático 
deverá agora o Governo submeter a re
forma ao Congresso, que dará a palavra 
firial, oferecendo, se for o caso, as altera~ 
ções cabíveis ao projeto. 

Flcará, portanto, sob a respoüsa6ili
dade dos deputados e senadores a solu
ção definitiva para_! indispensáveJ mo
dernização do sistema protuário, ponto 
estratégico para o desenvolvimento da 
economía brasileira. 

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, encerraram-se formal
mente no dia 24 passacfo os trabalhos do pro
jeto Espírito Santo Século 21, lniciãtiva da
Rede Gazeta de Comunicações que visa preoa 



Janeiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo II) Quinta-Feira 31 87 

rar o Estado do Espírito Santo para o próxi
mo século. Trata-se de uma realização única: 
nenhum outro estado conta com uma análise 
desse gênero e dessa amplitude. 

Aliás, nem seria o caso de utilizarmos a 
palavra encerrar ao nos referirmos ã iniciativa 
da Rede Gazeta. Mais apropriado seria falar
ines em passar a uma nova etapa, pois certa
mente as conclusões a que se chegou durante 
os quatro anos e· dois meses do projeto entra
rão agora em fase de execução. 

Com efeito, o projeto Espírito Santo Século 
21 identificou sete grandes desafios para a 
sociedade capixaba. Trata-se de áreas priori
tárias para a organização do estado no fUturo: 
a reforma do executivo e o projeto de desen
volvimento, a modernização das formas de 
representação, a questão ecológica, a descon
centração da economia, a eHminação dos bol
sões de miséria, a disseminação com quali
dade da Educação, Saúde e Habitação, e en
fim o des,envolvimento em si. 

O p"rojeto foi lançado no dia 5 de dezembro 
de 1986, depois de aproximadamente um ano 
de preparativos. Participaram da organiza
ção, além evidentemente da Rede Gazeta de 
Comunicações, a quem tanto deve o Espírito 
Santo, diversas instituições de peso. Entre 
elas estão a Universidade Federal do Espírito 
Santo, o Grupo Executivo para Recuperação 
Económica do Espírito Santo, o Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo e a Coor
denaç-ão de Planejamento do Espírito Sarl.tt). 
A proposta básica era mobilizar toda a socie
dade do Espírito Santo para pensar seu futu
ro. 

Convidado pelo grande inspirador desse_ 
trabalho, Carlos Lindenbcrg Filho, o econo
mista Lélio Rodrigues elaborou então um es
tudo básico, destinado a fundamentar os de
bates que se seguiriam. Lélio Rodrigues é 
um nome que dispensa apresentações; bri
Ih8.nte profissional, pertence aos ·quadros do 
Instituto de Pesquisas Econõmicas e Sociais, 
o IPEA, principal 6rgão de planejamento do 
Governo FederaL 

O caminho desejado por Carlos Unden
berg Filho, diretor executivo da Rede Gazeta 
de Comunicações e um dos admiráveis valores 
do Espíiito Santo, era a via participativa, moM 
bilizando não apenas a política e a economia 
do estado, mas toda a sua sociedade civil. 
Dessa forma, as conclusões do projeto esta
riam legitimadas pela participação popular. 
Hoje, pode-se afirmar que ele constitui um 
património de todos os capixabas. 

Em uma primeira- fase, proOuziram-se 29 
trabalhos sob a resp_onsabilidadê de econo
mistas contratados. Esses trabalhos foram 
editados e distribuídos aos segmentos organi
zados da sociedade, aos órgãos da adminis
tração pública, empresas e bibliotecas. Foram. 
também submetidos a uma série de debates 
públicos na Universidade_ Fcdcrald_o_Espírito 
Santo, em 1987, e enfim sintetizados em um 
documento_básico. 

Após essa fase, chamada de temática, che
gO!J.MSe à fase.programática. O projeto foi en
caminhado a todos os municípios do Espírito 

·Santo e debatido em reuniões com as_ c_omuni-

dades locais. Estas se organiZaram em grupos 
de trabalho para discutir um novo texto: con
tratado também pelos organizadores, o técni
co Antonio .Ccls.o Dias Rodrigues elaborar 
um estudo a respeito de cada uma das oito 
microrregiões capixabas, examinando as al
ternativas para seu futuro. Esses oito textos 
foram assim analisados pelos principais inte
ressados, os representantes das comunidades 
locais.Alc_ançou-se assim um documento-sín
tese, editado em três volumes sob o título 
O futuro desejável da sociedade capi"aba. 

Finalmente, teve-se a _fase _conclusiva. Já 
examinadas as hipóteses do futur-o provável, 
na primeíra- fase, e do futuro desejável, na 
segunda, o projeto buscou identificar o futuro 
possível. Elaborou-se um documento-sínte
se, amplamente distribuído, que passou por 
duas baterias de debates no auditório da Rede 
Gazeta, eni Vitória. Dá primeira discusSão 
paiticiparam os segmentos organizados da so
ciedade, representantes dos grandes proje
tes, partidos políticos e entidades governa
mentais. A segunda foi aberta ao público em 
geral. Essa terceira fase encerra-se agora com 
o documento Agendas para o Futuro. 

De acordo com esse texto são sete os grau- -
des desafios a serem enfrentado::: pela socie
dade capixaba: 

1. A reforma do Executivo e o projeto 
de_ desenvolvimento. 

2. A modernização das formas de repre
sentação e participação põlítíca; o controle 
do Estado. 

3. A questão ecol6gica como base para 
um desenvolvimento sustentável. 

4 . .D..esconcentraçã.o das atividades eco
nômicas e o dírecíonamento da economia. 

5. Eliminação dos bolsões de miséria e 
a política de emprego e renda. 

6_ A disseminação com qualidade dos 
serviços bá5icos de Educação, Saúde e Habi
tação. 

7. O desenvolvimento com base no trinô
mio económico-social-ecológico e o buracç 
negro da Educação, Ciência e Tecnologia. 

Embora encerrado oficialmente na semana 
passada, o projeto não terminou. Desejam 
seus promotores promover reavaliações futu
ras das conclusões, atualizando-as ao longo 
do tempo. É o que mostra Carlos Líndenberg 
Filho na apresentação de Agendas para o Fu
turo: 

"0 projeto não se encerra com este 
documento porque ele nunca pretendeu 
ser um plano de governo, uma obra feita 
e acabada ou um conjunto de unanimi
dade, Ele pretendeU, isto sim, ser o indu
tor de um processo cultural em que, atra
vés do debate e da participação, os capi
xabas se mobilizassem num esforço de 
autodeterminação para construção de 
setrp-rop-rio futurp. Por isto, sua maíor 
ambição é··que O documento não seja 
um. fim, mas um início de ações concretas 
que levam à construção dO futuro deseM 
jado." 

A qualidade do trabalho a que se chegou 
indica que essa meta será atingida. O Espfrito 

Sai1to tornou-se, graças ao projeto, o único
estado brasileiro a contar com um estudo 
completo e aprofundado de suas perspecti
vas, tendo nele trabalhado toda a comuni
dade que lá vive. É. portanto, uma iniciativa 
de excelentes resultados, que aponta o cami
nho para chegarmos ao que todos queremos: 
um Espírito Santo melhor para o futuro. 
(Muito bem!) 

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

O SR. ALFREDO CAMPOS (MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, é inegável que o texto 
constitucional vigente tem, entre seus títulos 
mais destacados aquele que trata da Ordem 
Económica e Financeira. 

Neste Título insere-se o Capítulo destinado 
aos Princípios Gerais da Atividade Econó
mica, cuja leitura prévia deveria ser condição 
ob;rigatória para a investidura em qualquer 
cargo público situado, na esfera de influencia 
de área económica do Governo. 

Excetuado o xcnofobismo protecionista 
contido nos dois parágrafos do art. 171, ·a 
leitura do texto constitucional ora destacado 
ajudaria bastante à compreensão, por parte 
das autoridades económicas, do verdadeiro 
papel que a Constituição destinOu aõ Estado 
brasileiro, ali declarado como agente norma
tivo e regulador da atividade económica, de
vendo exercer as funções de fiscalização, in
centivo e planejamento de tais atividades e, 
de acordo com a lei, executar suas funções 
sob aS diretrizes e bases do planejamento do 
desenvolvimeilto 1_1acional equilibrado, incor
porando e compatibilizando os planos nacioM 
nais e regionais de desenvolvimento. 

A norma constitucional acima casa-se per
feitamente com um dos princípios mais im
portantes da pr6pria ordem económica, 
enunciado no art. 170, inciso VII, que é o 
da "redução das desigualdades regionais e 
sociais" em nosso País. 

Essas observações, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, vêm a prop6sito da situação atual 
vivida por mais de 400 (quatrocentas) peque
nas localidades de Minas Gerais, onde, por 
decisão unilateral do Governo Federal, são 
desativadas e extjntas agências bancárias ou 
postos de atendi\nento do Banco do Brasil 
S.A. 

Dir-se-á que a Constituição trata de princí
pios e que, não tendo sido ainda regulados 
em lei, não foram ainda definidas diretrizes 
e bases do planejamento nacional equilibra~ 
do, nem mesmo a forma de atuação do agente 
normativo e regulador da atividade econôM 
mica. 

Ora,~ t,al forma de atuação é cristalina e 
vem sendo perseguida pelo Estado brasileiro 
ao longo dos anos, a duras penas, através 
da chegada dos órgãos e entidades estatais 
aos mais longínquos rincões de nosso interior 
em todo o País, representando essa presença 
do Estado, através de uma agência do Banco 
do Brasil ou da Caixa Económica Federal 
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de um posto do Inamps ou do escritório do 
agrônomo do Ministro da Agricultura e da 
agência dos Correios, o próprio desenvolvi
mento, o acesso ao tratamento médico, às 
linhas de crédito agrícola para aquisição do 
arado, do tratar, da semente, o progresso, 
enfim. 

O Banco do Brasil tem tradição e história 
em nossa luta pelo desenvolvimento e não 
se pode omitir arite uma obrigação a cumprir, 
como principal agente de fomento agrícola 
e de apoio às pequenas e médias empresas 
do grande interior brasileiro, visando essen
cialmente à redução das gritantes desigual
dades regionais e sociais do País. 

O Banco do Brasil deve ser o banco do 
arado, do jipe e do tratar e não o banco 
do carro e luxuosos iates. 

No caso específico de Minas Gerais, o nos
so protesto vai mais longe. A reforma admi· 
nistrativa anunciada está nos penalizando de
sigualmente pois, se são desativados 1.600 
postos e agências em todo o País, por que 
Minas perderá 400 postos, um quarto do to
tal? Por que a discriminação? Qual o critério 
observado em relação a Minas, caso existam 
critérios que comandem tão preocupante re
trocesso nas atividades de nossa principal ins
titUição de crédito agrícola? 

Quanto às explicações que estão sendo da
das pelas autoridades económicas~ com seus 
gráficos milagrosos que nunca apontam na 
direção correta, mas sempre contra o inte
resse de nossa população mais necessitada, 
cumpre lembrar que, em sua grande maioria, 
foram os votos do interior, das cidades mé
dias e pequenas, os responsáveis pela eleição 
do atual Governo. S_e agora, no poder, vol· 
tam-se os vencedores contra aqueles que o 
elegeram, onde buscar apoio para implantar 
quaisquer novas políticas de combate à infla
ção, quando se tem certeza de que as atuais 
não deram resultados e a inflação está aí de 
volta? 

Fica, portanto, registrado o nosso protesto, 
em nome de mais de 400 pequenas locali
dades de Minas Gerais atingidas por esse ato 
de retrocesso, deixando claro, Sr. Presidente, 
que vamos lutar de todas as formas no sentido 
de obter a reformulação dessa política, cujas 
conseqüências virão em inegável prejuízo de 
nosso interior. 

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

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

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
de.nte, Srs. Senadores, acaba de ser sancio
nada, sem vetos, pelo Presidente da Repú~ 
blica, lei aprovada pelo Congr~.sso Naciona~, 
que, na prática, restabelece a vigência dos· 
importantíssimos Fundos Fino r, Finar e Fun
res. 

A Lei a que me refiro, de n~ 8.167, de 
16 de janeiro corrente, est~belece,. a partir 
do exercício financeiro de 19~1, correspon
dente ao período~base de !1.990, a faculdade 

de a pessoa jurídica optar pela aplicação de 
parcelas do Imposto de Renda devido no 
Fundo de fnvestimento do Nordeste (FI
NOR), no Fun.do de InVestimento da Ama
zônia (FINAM) e no Fundo de Recuperação 
Económica do Espírito Santo (FUNRES). 
Permite, também, depósito para reinvesti
mento de que tratam o art. 23 da Lein~5.508, 
de 11-10-68, e o art. 29, do Decreto-Lei n9 
756, de 11-8-69, e alterações posteriOres. 

Louvo o Presidente Fernando Collor e seu 
Secretário do Desenvolvimento Regional, 
Egberto Bapti~ta pela manifesta sensibilida
de social. l)esnecessário detalhar aqui as da
nosaS-conSeqüências económicas e sOciais que 
o esvaziamento daqueles fundos ocasionou 
nas respectivas Regiões a ··que se destinam. 
Como se sabe, esses fundos estavam suspen
sos desde 12 de abril de 1990, por força da 
Lei n? 8.034, que estabeleceu a interrupção 
dos incentivos regionais. 

Desde então, não se aplkou um só centavo 
no Finar, Finam e Funres, acentuando ainda 
mais os desníveis de desenvolvimentp entx:e 
aquelas Regiões e o restante do País. 

Como Senador da Região Norte - e na 
qualidade de Vice-Líder do Governo nesta 
Casa-, tive oportunidade de levar as preo
cupações-da população ao Senhor Presidente 
da República. E constatei, de imediato, a 
sensibilidade social do Presidente. Como de
corrência dessas conversas - mã.ntidas tam
bém com o Secretário Egberto Baptista -, 
foi instituída a Comissão de Reavaliação de 
Incentivos Fiscais, composta pelo Secretário 
de Desenvolvimento Re_gional, do Secretário 
da Fazenda Nacional, do Secretário de Plane
jamento e pela Ministra da Economia. 

Houve numerosas discussões das equipes 
técnicas envolvidas-incluindo-se, aí, os téc
nicos da Sudene e da Sudam -,de que resul
tou o texto do projeto de lei do Executivo 
que, afinal, transformou-se na lei cuja sanção 
aqui aplaudo. 

Registro, para que esta Casa tome conheci
mento,_ que o resgate desses Fundos não se 
deu de. _maneira _exatamente amena. Houve 

_ resistências consideráveis, de vez que os téc-
• nicos do Ministério da Economia insistiam 
n·a pura e simples extinção dos Furidos. Ra
ciocinavam de maneira puramente técnica, 
_sem levar em conta aspectos de natureza eco
nómica e social, que, afinal (e felizmente), 
prevaleceram. 

É aí que insisto em louvar não apenas do 
Presidente Fernando CoJJor, por seu compor
tamento decisivo, mas também seu Secretário 
do Desenvolvimento Regional, Egberto Ba
tista. Coube-lhe_re!Saltar, em documento for
mal ao Presidente da República, a impor
tância vital daqp.eles Fundos para a própria 
scibrevi.Véncia económica das regiões que al
cançam. 

A preocupação com o desenvolvimento re
gionaJ, a consciência de que as regiões clama
v~.por urgente socorro, inspiraram o com
portamento do. Secretário. A Ministra Zélia 
Cardoso de Mello vetara as emendas que o 
Congresso fizera ao projeto do Executivo e 
o impasse estava criado. 

Prevaleceu, afinal, o bom senso. Cogitou
se de restabelecer a vigência dos Fundos atra
vés de medida provisória, mas, por interfe
rência do Secretário Egberto Baptista, o Pre
sidente Collor preferiu acolher o projeto de 
lei aprovado pelo Congresso, ainda que nele 
lhe fossem apontadas algumas imperfeições. 
Aí, mais uma vez, foi decisiva a argumen
tação do Secretário de Desenvolvimento Re
gioliál. Disse ele: 

"A lei dará continuidade aos incen
tivos, instrumentos próprios e vitais para 
o desenvolvimento das regiões abrangi
das, que deles não podem prescindir, 
mesmo que baseados em textos legisla~ 
ti vos_ imperfeitos." 

E aí está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o registro que julgo importanté fazer· constar 
nos Anais desta Casa. O Presidente Fernando 
Cóllor agiu como estadista, exibindo firmeza 
e respeito pelo Congresso Nacional. Agiu co
mo árbitro, diante da falta de consenso de 
seus técnicos. 

Com isso, ganha a população das Regiões 
No_rte e Nordeste e do Espfrito Santo, cujos 
anseios legmmos de melhoria de vida encon
tram agora o instrumento adequado .de aten
dê-los. 

Mais umá vez, meu aplauso ao Presidente 
da República e ao seu Secretário do Desen
volvimento Regional. -

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

O SR •. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senadcif An
tônio Alves. 

O SR. ANTÓNIO ALVES (PMDB- GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, quero neste momento 
deixar a cada um de V. Ex~s meu afetuoso 
abraço de despedidas. 

Agradeço indistintamente a colaboração, 
o apoio e a manifestação de amizade e cari
nho recebidos durante o meu breve desem
penho como parlamentar. 

Minha experiência nestes quatro meses no 
exercício do mandato de senador, me faz re
tornar para as atividades empresariais, co
nhecendo melhor o meu País, na intimidade 
de seus problemas e a responsabilidade de 
todos nós com o seu futuro. Vejo agora e 
me1hor em cada um de V. Ex~s o difícil papel 
decisório e o peso deste fardo. 

Levarei desta Casa. agora mais do que an
tes. fortes convicções. Dentre estas é de que 
somente na democracia, um menino sem os 
priVilégiOs do banco de escola e da infância 
rica, poderia, através do e~canto pelo traba
lho de anos a fio, um dia ocupar uma cadeira 
no Senado Federal. Particularmente, esta foi 
a minha grande recompensa. 

Outra, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi, 
ao conviver no dia-a-dia com .V. Ex~s. a de 
admirá-los, independentemente de posições 
partidárias_, homens brilhantes que são e que 
nunca irão depender para tsso do tamanho 
de seus partidos. Essa adrpíraÇão está~ a par-
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tir de agora, mantida com a porta aberta a 
V. Ex•s 

Volto às minhas atividades como disse, 
com outro ânimo e melhor, sabendo inclusive 
da experiência e qualidade dos senadores re
cém-empossados. 

Durante todo o meu desempenho como 
parlamentar, encontrei aqui somente um úni
co inimigo: o tempo. Estou convicto de que 
lutei contra ele, a minha melhor batalha, pro
curando servir da melhor forma e a mais pro
dutiva possível. 

Desejo a V. E~ e a todos os funcionários 
desta Casa melhores dias e transmito-lhes o 
meu muito obrigado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotado o tempo destinado ao EXpedien
te. 

Vai-se passar agora à apreciação do reque
rimento de urgéncia,lido no Expediente, pa

, ra o Projeto de Lei da Câmara nt 1, de 1991. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único do Proje
to de Lei da Câmara nt 1, de 1991 
n9· 6.134191, (na Casa de origem) de 
iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que institui crimes contra a 
ordem económica com vigêncía de seis 
meses e cria o sistema de estoques de 
combustíveis. 

Dependendo de parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e de Cida
dania. 

Se algum dos Srs. Senadores deseja ofere
cer emendas, a oportunidade é_ esta. (Pausa.) 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAN~l 

Suprima-Se do PLC n~' 1, de 1991, o art. 
2?- Caput e tod_os os parágrafos (§§ 1P, 2? 
e 39 do art. 2~). 

Justificação 

O artigo 29 é estranho ao espírito do proje
to, claramente desnecessário em relação aos 
fins deste, ingenuamente pretensioso quanto 
ã complexidade da matéria que pretende re
gulamentar e açodado em relação ao seu cui
dado em punir condutas que se verificam den
tro de um contexto que não foi até hoje satis
fatoriamente organizado e regulamentado 
administrativamente. --

0 próprio Departamento Nacional de Pro
dução Mineral tem reconhecido a impossi
bilidade de aplicar as normas legais e adminis
trativas existentes, não apenas a nOvas explo
rações minerais como também em relação às 
em curso, pendentes de legitimação:- Encon
tra-se no DNPM, há mais de três anos, núme-

ro superior a 13.000 pedidos de regularização 
de explorações, novas autorizações e procedi
mentos, sem que o órgão fosse dar vazão 
normal aos expedientes. Aliás, há reconhe
cimento oficial no sentido de que a lei que 
xege a matéria, Lei n~' 7.805, de 1989, é inapli
cável o que significa_ que cóncementemente 
ã exploração de matéria primas pertencentes 
à União, sobretudo em se tratando de ouro, 
pedras preciosas ou semipreciosas e cassite
rita, a regra dos procedimentos é a extrale
galidade. 

Como· se- Vê, o artigo 2~ il."ão _teria como 
ser aplicado. Serviria, isto sim, como instru
mento para pressões indevidas, privilégios, 
exercício de autoritarismo, ambigüidade e 
discriminações odiosas. 

Sem dúvida, trata-se de espaço comporta
mental carecido de legislação, mas começar 
pela lei punitiva é colocar o carro na frente 
dos bois. 

Ademais, a Lei n9 8.137, de dezembro do 
ano passado, já inseriu no Código Pen-al (art. 
163) dispositivo semelhante. 

Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 1991. 
-Senador José Paulo Bisol 

EMENDAN•2 

JiJ.-t ,.,._assim o art. 59 do projeto 
"Art. 59 Esta lei entra em vigor 5 

dias após sua publicação." 

Justificação 

Com a e·menda, pretende-se dar, conheci
mento prévio à Nação das penalidades dis
postas no texto do projeto. 

Sala das Sessões, 30_ de janeiro de 1991. 
- Senador Alfredo Campos 

EMENDAN'3, 

Redijam-se nos seguintes termc;>S os incisos 
I e II, do art. 1?: 
I~ adquirir, distribuir e revender deriva

dos de petróleo, gás natural e suas frações 
recueeráveis, alcool etílico hidratado carbu
rante~ demais colnbustív-eis líquidos carbu
rantes de fontes renováveís-e outros combus
tíveis carburantes, eni desacordo com a legis
lação vigente; 

II - usar gás liquefeito do petróleo em 
motores _de qualquer espécie, saunas, caldei
ras e aquecimento de piscinas ou para fins 
a~tomotivos, em desacordo com a legislação 
vigente. -

Justificação 

O escopo da emenda colina dar etetívidade 
aos preceitOS eSCulpidos peio prdjeto. Objeti
va-se plasma os tipos penais intentados pelo 
projeto segundO_ a _d_outrina- .~ a técnica -do 
Direito Penal. 

Não há dissídio quanto à exigência da regi
dez_qUeae_ve gravar o preceito penal sob pena 
de frustram-se a ~-ªnção. A redação do proje
to foi baseada em termos ambíguos cuja con
seqüência última é sua inàplicabilidade, por
quanto_ materializa norma não bastante em 
si. - --

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1991. 
- Seriador Arnir Lando. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Solicito ao nobre Senador José Fogaça 
o parecer da Comissão. 

O SR, JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pa· 
ra emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadoies, o Projeto de Lei da Câmàra n~ 1, 
de 1991, submetído à deliberação do Con
gresso Nacional pelo Presidente da Repúbli
ca, "Institui crimes contra a ordem econó
mica com vigência de seis meses e cria o siste
ma de estoque de combustíveis". 

Submetido, preliminarmente, à Comissão 
Representativa do Congresso Nacional, a que 
se refere o § 4~ ~o art. 58 da Constituição, 
esta entendeu _que "no tocante aO Projeto 
de Lei do Senhor Presídente da República, 
remetido ao Poder Legislativo com a Mensa
gem n~ 36/90, o mesmo deve ser apreciado 
pelas duas Casas do Congresso Nacional, sek 
guindo os trâmites regimentais de cada uma, 
entendendo-se que o texto do documento do 
Chefe do Poder Executivo há de ser traduzido 
cOniõ Um J>edid.o implícito de recOiivoCaçâo 
do Congresso Nacional, para examiná-lo res
tritamente, como pauta exclusiva, mas dentro 
dos trabalhos legislativos já em pleno anda
mento". 

Remetido à Câmara dos Deputados, para 
apreciação, o projeto tramitou em regime de 
urgência. Ein Plenário, foi aprovado substi
tutivo do Relator, Deputado Bonifácio de 
Andrada. _ 

Díãnte do disposto no art. 65 da Consti
tuição, incumbe ao Senado Federal, na quali
dade de Câmara revisora, apreciar o Projeto 
de Lei da Câmara n9 1, de 1991. 

Três são as matérias de que trata a propo
sição sob _exame. Inicialmente, o projeto, no 
art. 1 ~, define_ como- crime contra a ordem 
económiCa a aquisição, distribuição e reven
da de derivados de petróleo, gás natural e 
suas frações recuperáveis, álcool etJ.1ico, hi
dratado carburante e demais combustíveis, 
bem assim o uso de gás liquefeito de petróle"o 
em motores, salinas, caldeiras e aqueciniento 
de piscinas ou para fins automotivõs, se em 
desacordo com o estabelecido em lei especi
fica. A pena cominada é de 1 a 5 anos de 
detenção. Duas exceçóesestão contempladas 
no -artigo: a primeira refere-se ao uso de ál
cool etílico, hidratado_ carburante, se com
provada a necessidade social dessa utilização; 
a segunda refere-se ao uso de gás natural 
e suas frações, se a autoridade es~adual com
provar a importância económica dessa utili-
zação. · - · - -

Em segundo lugar, o projeto,_em seu art. 
29, define corno crime contra o património, 
na modalidade de usurpação, a produção de 
bens, a exploração e o transporte de matérias
primas pertencentes à União, sem autoriza
ção legal ou em desacordo com as obrigações 
impOStas pelo título autorizativo. A pena cc
minada é a de detenção, de 1 aS anos, multa, 
fixada esta entre 10 e 360 dias-multa, com 
o valor do dia-multa fixada entre 14 e 200 
Bónus do Teso~ro Nacional, a critério do 
juiz. 
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Em terceiro lugar, é instituído, pelo art. 
4~ do projeto, o Sistema- Nacional de Esto
ques de Combustíveis. Nos termos do § 1~ 
do art. 4~, o Poder Executivo se obriga a 
encaminhar ao Congresso Nacional, dentro 
de cada exercício,_o Plano Anual de Estoques 
Estratégicos de Crunbustíveis relati,..o ao 
exercício seguinte. Consoante o§ 2?, ao final 
de cada exercicio, o Poder Executivo subme
terá à apreciação do Congressô Nacional o 
demonstrativo da execução do Plano Anual 
de Estoques Estrat"égiCos: 

Releva acrescentar que o art. 3~ do projeto 
determina a vigência, por tão-somente seis 
meses, das disposiçóesâo art. 1"', que definem 
como crime contra a ordem económica a 
aquisiçãá, distribuiÇãõ-e revebda de combus
tíveis e 6 uSO de gás liquefeito de petróleo 
em desacordo com a legislação específica, -

É o relatório. 

VOTO DO RELATOR 

o prO feto de lei que ·ora nOS iricumbe apre:
ciar integra 6 cOnjunto l:le medidas tomadas 
pelo Poder Executivo, para fazer frente às 
perspectivas de redução da oferta e de elevaR 
ção dos preços do petróleo no mercado inter
nacional, que acompanharam a deflagração 
de conflito bélico no Oriente Médio. 

Embora até o dia de hoje, as aludidas pre
visões de redução de oferta e de elevação 
de preços não tenham se confirinado, toma· 
ramRse por demais evidentes nas prin1eiras 
semanas do conflito bélico referido, a incer
teza e a fragilidade em que estão apoiados 
quer os preços, quer a oferta de petróleo. 

Neste sentido, é inegável que um país como 
o nosso, que importa cerca da metade de 
suas necessidades de petróleo, tem de se 
acautelar, fazendo uso, no mínimo, de medi
das de racionali.z<ição do Consumo de combus
tíveis, pai"a não se ver, repentinamente, colhi
do por alterações substanciais no mercado 
petrolífero. 

Além ds medidas de racionalização do uso 
de combustíveis, entende o Governo ser tam
bt:m nec,essário definir-tipoS penais idacio-
nados ao comportamento dos agentes na ven
da, compra e uso de combustíveis. Como já 
pudemos observar, a presente proposição 
cuida de definir, como comportamentos típi~ 
cos, sujeitoS à pena de detenção ou de detenR 
ção e multa, a aquisição~ a distribuição e re
venda de derivados de petróleo, gás natural, 
álcool carburante e demais combustíveis lí
quidos carburantes, renováveis ou não, e ain
da o uso de gás liqüefeito de petróleo em 
motores, saunas, caldeiras e aquecimento de 
piscinas ou para fins autoln.otivos, em desa
cordo com a legislação específica. São' tam
bém definidos como comportamentos típicos 
a produção de bens ou a exploração de maté
rias-primas pertencentes à União, sem autori
zação legal ou em desacordo com o título 
autorizativo. Ademais, institui ·a projeto o 
Sistema Nacional de E~toques de Combus
tíveis, e prevê o acompanhamento dos esto
ques pelo Congresso Nacional, através da 
apreciação de um Plano Anual e de um de-

monstrativo de execução do plano, elabora
dos pelo Poder Executivo. 

Esta relataria entende que há pontos mere
cedores de atenção especial com respeito ao 
projeto. O primeiro refere-se ao fato de que 
os arts. 1 ~e 1J do profeta definem como crime 
atas relativos ao uso, aquisição, distribuição 
ou revenda de combustíveis e à produção, 
exploração, transporte, industrialização, pos· 
se, consumo ou comercialização de produtos 
ou matérias-primas pertecentes à União, em 
desacordo com legislação específica. 

Ora, a extraordinária quantidade de situa
çõeS qUe se configuram ness!!:_ setor tornam 
pouco plausível que elas venham a ser regu
ladas por lei congressual específica. Trata-se 
po~ sua n~tureza, de uma área que deve ser 
alcançada pelo podernormatizadorda autori
dade legalmente incumbida dessa responsa
bilidade", no âmbito do Poder Executivo. 

A argüição do Relator do projeto na Câma· 
ra, Deputado Bonifácio de Andrada, invoR 
cando o princípio de Direito Penal, "nula 
pena sine lege", cremos que aqui não pro· 
cede. 

Há situações simulares no âmbito do Direi
ia. Penal tornando punível a conduta que 
transgri da normas originárias do poder regu
l~:tme..ntador da autoridade governamental 
competente. 

Tal técníca é adotada rotíneiramente pelo 
legislador. E isso se comprova pelas dispo
sições constantes dos arts. 178, 268, 323 e 
350 do Código Penal, bem como na Lei de 
Economia Popular, no art. 2~, n~ VI, verbfs: 
"Transgredir tabelas ofici:iiS de gê-:rieros e 
mercadorias". 

Ora, como todos sabemos, cabe ao Poder 
Público· fixar as tabelãs de gêneros e merca
dorias, o que é próprio do poder regulamen
tador do Governo. 

Oa mesma forma, o art. 12 da Lei n~ 6.368, 
de 21-10-1976 (Lei de Entorpecentes) consa
gra o seguinte preceito,verbis: "Importar ou 
exportar, remeter, preparar, produzir, fabri
car~ adquirir, vender. expor à venda ou ofere
cer, fornecer, _ainda que gratuitamente, ter 
-em GepósitÕ, trãnsi)orfar, traZer -consigo, 
guardar, prescrever. ministrar ou entregar, 
de qualquer forma, a consumo substância enM 
torpecente ou que determine dependência fí
siCa ou psfqllica, seril autorização ou em desa· 
cardo com determinação legal ou regulamen
tar". Técnica semelhante íoi utilizada pelo 
legislador nos arts. 13, 15, 16 do referido di
ploma legal. 

Cabe ressaltar também que não é etica
ri:ierite aceitável criar situações de excepcio
nalidade por regiões, nas _quais o Poder Públi
co EstadUal possa descriminalizar uma con
duta tipificada por legislação federal, em no
me de "uma necessidade social" ou da "im
portância económica" do fato. 

Como se Sabe, o gás liqüefeito de petróleo 
é altainente subsidiado em nosso País. Nor· 
malmente, é elevada a contribuição dos co
fres públiCOS pai-a- reduzir o preço final ao 
consumidor do gás de uso doméstico. No 
atual contexto nacional e internacional, é im
portante ressaltar, a diferença entre o preço 

final e o custeo atingiu proporções alarman
tes. 

Não é justo, em nosso entertdimento, que 
o dinheiro público subsidie o uso indevido 
do GLP, consagrando um procedimento que, 
notoriamente, fere as normas vigentes. 

Da mesma forma, em se tratando de distri· 
buição de álcool etílico hidratado carburante, 
não é sustentável a tese de que por "necesM 
sidade_ social" se legitimem práticas e usos 
que possam romper com o sistema nacional 
de abastecimento. 

No que se refere ao art. 29, é necessário 
salientar-que se trata de reprodução de norma 
já adotada em outro texto legal, o art. 163 
do Código Penal. 

Sequer a sua supressão atenderia àqueles 
que temem pelo excesso de rigor. 

Entendemos, contudo, que é recomendá
vel aditar ao parágrafo 2~' a expressão "sem 
autorização legal", para não remanescerem 
dúvidas. . _ 

Inexiste, em nosso entender. qualquer res
trição para que o Poder Executivo,_ através 
de decreto, institua o Sistema -Nacional de 
estoques de combustíveis, de que trata o art. 
49do projeto. E inexiste, outrossim, qualquer 
restrição para que o Poder Executivo subM 
meta o Plano Anual de Estoque e o demons
trativo de execução do Plano ao Congresso 
Nacional. De outra parte, inexiste também 
qualquer re'strição para que o Congresso Na
cional, caso instituído o Plano pelo Poder 
Executivo, exerça sobre ele permanente fisM 
calização. 

Reconhecemos, porém, que a suá criação 
por iniciativa do Congresso, através de emenM 
da aposta ao presente projeto de lei na Câma· 
ra dos Deputados, é de bom alvitre. Princi
palmente ao estabelecer o prazo de 60 dias 
para a sua regulamentação por parte do Po
der Executivo. 

Não cremos, entretanto, que o volume de 
estoques, mantidos pelo Governo Federal, 
deva ser objeto de debate no Congresso Na
cional. Trata-se de assunto que diz respeito 
à própria segurança nacional, devendo, por
tanto, preservar a sua natureza sigilosa e es
tratégica. 

Tendo em vista todas essas considerações, 
nosso parecer é pela apresentação de SubstiM 
tutivo,_com modificações. 

É para estas modificaçõe::> que .peço a aten· 
ção, em especial, dos Srs. Senador~s. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O relator pede _a atenção dos Srs. Sena
dores para o substitutivo que vai ler. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Este, o substi-
tutivo: · 

SUBSTITUTIVO AO PLC N• DI. 
DE 1991 

(PROJETO DE LEI N• 6.134-B. DE 1991. 
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS) 

Institui crimes contra a ordem econô
mica com vigência de seis meses e cria 
o sistema de estoques de combustíveis. 

O Congresso Nacioi:tã.I decreta: 
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Art. 19 Constitui crime contra a ordem 
económica na forma do disposto nesta lei: 

I -adquirir, distribuir e revender deriva
dos de petróleo, gás natural e suas frações 
recuperáveis," álcool etílico hidratado carbu
rante, demais combustíveis líquidos carbu
rantes em desacordo com as normas estabe
lecidas na forma da lei; 

II -usar gás liquefeito de petróleo em mo
tores de qualquer espécie, saunas, caldeiras 
e aquecimento de piscinas ou para fiás a"titõ
motivos em desacordo com as normas estabe
lecidas na forma da lei. 

É a chamada "lei penal em branco", que 
é algo já adotada na Lei de Entorpecentes 
e no próprio Código Penal. 

Pena-detenção de 1 (um) a5 (cincO) 
anos. 

Art. 2~ COnstitui crime condi o pa
trimónio, na modalidade de usurpação, 
produzir bens _ou explorar matéria-prima 
pertenceptes à União, serri autorização 
legal Ou em desacordo com as obrigações 
impostas pelo título autorizativo. 

§ 1 ~ Incorre na mesma pena aquele 
que, sem autorização legal, 

-e af os Srs~ Senadores podem observar, 
há uma modificação, a introdução dessa ex
pressáo: "sem autorização legal -

adquirir, transportar, industrializar, 
tiver consigo; cOnsUmir ou corriercializar 
produtos ou matéria-prima, obtidos na· 
forma prevista no caput deste· artigo. 

Os §§ 29 e_ 39 são mantidos na fonna do 
projeto originaria da Câmara dos Deputados 
que diz: 

§ 29 No crime definido neste artigo, 
a pena de multa será fixada entre 10 
(dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias
multa, conforme seja necessário e sufi
ciente para a reprovação e a prevenção 
do crime. 

§ 3~ O dia-multa será fiXado pelo 
juiz em valor não inferior_ a _14 (quatorze) 
nem superior a 200 (duzentos) Bônus do 
Tesouro Nacional- BTN. 

Art. 39 O art. 19 desta lei .vigorará 
pelo prazo de seis meses a partir do início 
da sua vigência. 

Parágrafo -único. As sentenças pro
feridas com base no art. 19 desta lei serão 
executadas inclusive após -a vigência do 
mesmo artigo. 

No art, 49, fizemos uma modifiCação-no 
§ 19, suprimindo a expressão qüe faz refe
rência' ao volume de estoques, ficahdo com 
o seguinte texto: 

"0 Poder Executivo enCaminhará ao 
Congresso Nacional, dentro de cada 
exercício, o Plano Anual de Estoques 
Estratégicos de Combustíveis para o 
exercício seguinte, do qual constarão as 
fontes de recursos financeiros à sua ma
nutenção.•• 

Mantivemos _o texto originar da Câmara 
do§ .3?, renumerado para§ 2~, e suprimimos 
o § 29 originário da Câmara. 

"§ 29 O _Poder -Exec-Utivo estabele
cerá no prazo de 60 (sessenta) dias as 
normas que regulamentarão o Sistema 
Nacional de Estoque de Combustíveis. 
e o Plano Anual de Estoques Estraté
gicos de combustíveis." 

"A Lei reguiamentará" confígura Um erro 
gramatical de concordância. A palavra, cor
retamente, se deve grafar: regulamentarão. 

-Também, por uina questão de boa técnica 
legislativa, nós inverfel::nOS ·as posições dos. 
art' 6~ e 59, -- -- -

O parecer quantO-às emendas, Sr. Presi
dente, é o seguinte: 

EMENDAN• I 

A emenda n" 1, do -Senador José Paulo 
Bisol, em sua própria justificativa, diz 
qu_e o_-cõâigo Penal, em seu art. 163, 

-contém -dispositivo semelhante. 
Mesmo ·se tratarido de norma de difícil 

apiiàçãõ, aaaa a natureza cõtp.plexa da 
atividade de mineração, não deve o legis
lador compactuar com a extra-legalida
de, que muitas vezes significa a clara 
transgressão da lei e da regulamentação 
vigente. 

O parecer é, pois, pela rejeição da 
E_m_çnda no 1, nos termos do Substitutivo 
e conforme as modificações que nós inse
rimos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É pela rejeição da emenda? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Pela rejeição 
da -Emefidã no 1, rios terffios do Substitutivo. 

A Emenda n~ 2, de"autoria_ dO ilustre Sena
doi' Alfféâo CampoS, Iilt:i-oduz riiOdificação 
no art. 5?, do projeto, que o substitutivo passa 
a numerar como 6°, 

"Esta lei entra em vigor cinco dias 
após a sua publicação." 

Com esta emenda, o Senador Alfredo 
Campós pretende dar conhecimento prévio 
à Nação das penalidades dispostas no texto 
do projeto. como·se trata de lei penal, pare
ceu-me também de bom senso, de_boa proce
dênda, a iniciãtiVa do Sena<ior Alfredo Cam
pos, e" nós s'ómos·pero ·acorfirmento da emen
da que passa a integrar o texto do substi
tutivo.-

A Emenda n~ 3, de autoria do ilustre Sena
dor Amir Lando, estabelece mudanças no 
texto dos inciS.QS_I e II, do art. 19 , trocando 
as expressões " ... em desacordo com as nor
mas estabelecidas na forma da Lei", pela ex
pressão " ... em desacordo com a legislação 
vigente". 

Enibora não tenhamos integrado esta 
emenda ao _corpo do substitutivo, entende
mos que ela dá o mesmo sentido de_ ~bran
gência que nós quisemos dar no texto do subs-
titutivo. · - - -

O parecer é favotávei à emenda, e creio 
que o próprio Plenário poderá decidir, atra
vés .de votação, se esta emenda· integra ou 
nãó ·a texto. No meu_-entendimento, ela dá 
uma redação,- talvez um pouco melhor, dá 
uma redação mais qualificada ao texto. A 

redação proposta na emenda do Senador 
Amir Lando aperfeiçoa o texto, não introduz 
uma grave e profunda modificação, e o pare
cer é favorável. Se o Plenário entender de 
aprová-la por maioria de votação, nós somos 
também favoráveis. 

Sr. Presidente, este é o parecer. 

O SR. PRESIDENTE-(NelSoO Carneiro) 
- V. Ex~ inclui ou não no seu substitutivo 
a emenda? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Não a incluo 
no substitutivo,·mas dou parecer favorável. 

O -SR., PRESIDENTE (Nelsoii- Carneiro) 
-Ou V. Ex· inclui porque aceita, ou não 
inclui porque não aceita. 

O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA -sr: 
Presidente, eu gostaria de me pronunciar, pa
ra uma .e?'plicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. Ex~ sabe que está infringindo o regi· 
menta. Se é uma explicação, a Mesa dá a 
palavra a V. Ex• 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
(PST- ES. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, com a concordância do relator, 
veja V. E~ que estamos cogitando- segura
mente é do pleno conhecimento do eminente 
Senador Amir Lando, advogado militante 
que, inclusive, integra os quadros da Ordem 
dos Advogados do Brasil, como Con-selheiro, 
ou integrou até recentemente, no seu estado 
-, estamos tratando de_ norma penal em 
branco. Não podemos agora pensar que se 
tem que colocar aqui, que é de acordo com 
a legislação, porque se não inviabiliza ínteira
mente -e tenho certeza que sob esse aspecto 
eu convenci o eminente Senador Amir Lando 
-inviabiliza inteiramente os propósitos des
sa lei. 

Essa é uma lei temporária, tem objetivos 
específicos para operar num determinado 
tempo. E quando falamos em nonnas de na
tureza administrativa que possam ocorrer, e
que são da concordância do eminente Sena
dor Amir Lando, e da maioria daqueles que 
possam ter condição de apreciar juridicamen
te a espécie, o que se objetiva é examente 
aquilO que na doutrina penal se configura 
como norma penal em branco. Poderia ser 
configurado, como (exemplo, seguinte: num 
período específico, em determinadas situa
ções caóticas para o País, vem uma norma 
e diz: não se pode vender determinado produ
to em desacordo com a tabela baixada pelo 
órgão tal. Isso, essa tabela, é _evidente que 
ela é feita por um funcionário da área aami
nlsttãtiva, e a legislação prevê a ocorrência 
dessa tabela. Ela vai variando, o preço é 200, 
daí a pou.co é 250 e, na medida em que o 
preço -é fiXado, r;tão se pode vender acima 
daque!e preço fixado nesse exemplo que eu 
dei. Então, o que estamos querendo . ., 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Desculpe· me V. 
E~, perdoe-me mas essa alegação não pro
.cede. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro) 
--A matéria não está ainda em discussão. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA C:: Pimjue a expres: 
são "legislação"; eu quero crer que ela com
preende também ... 

O SR. PRESIDENTE (NelsoD Caineiro-. 
Fazendo soar a campainha.) - A matéria 
não está em discussão. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Vou terminar, Sr. Presidente, com a própria 
aquiescência de V. Ex\ e respondendo final· 
mente aQ relator e, sobretudo, ao eminente 
Senador Amir Lando, ao relator e à Casa, 
o seguinte: com a expresão usada "de acordo 
com a legislação em vigor", o eminente Sena~ 
dor Amir Lando tem o seguinte objetiVO: le
gislação é todo o conjunto de normas, iride
pendente de sua hierarquia. Isso vai ser en
tendido na área penal como apenas a lei. Não 
vai ser entendido como outras normas híerar
quicamente inferiores ã lei. De maneira que 
se nós colocarmos essa disposição "de acordo 
com a legislação em vigor", o que vai aconte
cer? Nós vamos ter que fazer uma outra lei 
que nunca poderá ser casufstica o suficiente 
para alcançar todas as situações inimaginá
veis. 

O SR. PRESIDENTE -(Nelson Carneiro) 
-O Plenário já ouviu, mas ·se·v. EX" nãO 
concorda, pode pedir destaque para a emen
da, para ser apreciada isoladamente, porque 
o Relator, no seu parecer, é a favor, já in
cluiu. 

Senador José FogaçaV. Ex~ .• é a favor ou 
contra? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sou favorável 
à emenda. 

O SR. PRESIOENTE (Nelson Carneiro) 
-Sendo favorável, V. Ex• inclui no seu pare
cer. Se V. E~ tem dúvida, pede um destaque, 
Rara ser apreciado isoladamente à emenda. 
E o que V. E,., pode fazer. 

O parecer conclui favorav~lmente ao pro
jeto, nos termos dõ -Substitutivo qUe apre
senta, e pela rejeição da Emenda no 1 e apro-
vação das Emenda n9'1' 2 e 3. -

Passa-se à discussão c!o projeto, do substi
tutivo e das emendas. 

Com a palavra, o Senador Cíd--SibOia-di 
Carvalho; pelo PMnB, por 5 nifnutos. Cada 
Partido poderá falar por 5 minutos, -tratan
do-se de mat~ria em regime de urgência. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMJ:?B - CE. P'lra discutir. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores lamentavelmente, uma matéria dessa 
importância chega num momento como este 
à Câmara e ao Senado Federal. 

Não poderia, no entanto, Sr. Presidente, 
deixar de trazer algumas observações em no
me do meu próprio partido e em meu nome 
particular, a respeito dessa matéria, a fim 
de que os Anais registrem a nossa responsa· 
bilidade_e o nosso empenho quanto_ a issQ. 

Prinieiramente, Sr. Presidente, quero des
tacar que essa lei tem uma dualidade quanto 

a sua natureza relativa ao tempo. Ela é uma 
lei temporária -no seu ait. 1~ e uma lei perpé
tua nas suas demais determinações. 

Nós que estudamos o Direito, acompanha
mos muito e.·muito essa pre-àcupaÇão dos ju
ristas, dos doutrinadores na distinção das leis, 
nã Classificação dessas leis. Eu que atuo no 
Senado, na Produção desses instrumentos de 
tanta repercussão social, não posso em abso
luto me distanciar dos ensinamentos dos ve
lhos mestres, ínclusíve Orlando Gomes, da 
Bahia, falecido há tão pouco tempo e tão 
ie_mbrado nesta Casa pelo também falecido 
Senador Luiz Viana Filho. Orlando Gomes, 
na sua Introdução ao Direito Civil, bem trata 
dessa problemática e com muita clareza na 
classificaçãO das leis. 

Não deixa de ser esdrúxulo, Sr. Presidente, 
que um mesmo instrumeritó contenha duas 
leis; já ·que ilão pedimos Oiúr qUe uma só 
lei é temporária e ao mesmo tempo perpétua. 
Prefiro entender, Srs-. Senadores, que esta
mos diante de um só instrumento conduzindo 
duas le"is c;ujas naturezas são prOfundamente 
diversas. · _ 

O_ próprio-Código Civil Brasileiro contêm 
no seu bojo uma série de Ieís-: leis menos 
que perfeitas,leis imperfeitas, dentro da clas

-sificação alemã, quanto ao resultado da apli
cação-do dispositivo legaL 

Aqui, no entanto, Sr. Presidente, há um 
detalhe, do qual se lembrou apenas de passa
gem o Senador Alfredo Campos em sua 
emenda; é que estamos tratãndo de uma lei 
que é administratiVa_em certa p~rte, mas é 
uma lei penal, e muito forte-, embOra tempo
rária na sua parte iilíciã.l. E, como lei penal, 
é quase que indiSpensável a_ instituição- de 
vacatio legis, para que a sociedade tenha tem
po de compreender o que está sendo definído 
com6·delito, enfim, para que a sociedade te
nha a oportunidade de conhecer a nova defi· 
nição de crime, ou novos crimes que são pas
sados para o bojo da sociedade, para o bojo 
da pirâmide social. 
Pare~ ab_sQI_utamente estranho que uma 

lei penal poss?- entrar em_ ~igor na data de 
sua publicação, porque ela é publicada no 
:Plário .Oficla!_daqu~Le_di_a ~ o_çidadão poderia 
estar pratiCando um ato, a partir dali definido 
como crime, mas, com ab~oluta boa-fé, total· 
mente desinformado quanto à existência da 
leL 

V.-Ex\ como um bom civilista, sabe tanto 
quanto eu que no nosso País é impossível 
o argumento do desconhecimento da lei._Nin· 
guém pode no Brasil argumentar o desconhe
cilffelffó da lei. 

Por isso, no começo do século, as leis ti
nham critérios diferenciados para qüe entras
sem em vigor e;xatamente pelas dificuldades 
de publicação; não havia o rádio, não havia 
essa clivulgaçáo extraordinariamente rápida 
como ocorre hoje no Brasil. Mesmo assim, 
há a lei de introdução que trata exatamente 
disso. E aqUi há uma indagação, Sr. Presi
dente, que não posso trazer ao Plenário, se
não como indagação, porque não disponho 
da minha.biblioteca, nem do instrumental do 
meu trabalho aqui no plenário do Senado-_ 

Federal, para exame urgente de uma matéria. 
:é: preciso saber Se- o princípio que- determina 
que a lei penal deve entrar em vigor quarenta 
e cinco dias após a sua publicação_, se esse 
princípio- é Cogf:ilte;se é uma -regra nâo abso
luta e que comporta a substituição por um 
oUtro tratamento numa outra lei, mas diverso 
daquela orientação do Direito Internacional. 
b preciso saber-se isso, antes que votemos, 
porque até poderíamos cometer o descaso 
de determinar que a lei entre em vigência, 
ela tem vigor a partir de sua publicação, e 
amanhã o Supremo Tribunal Federal deter
minar que n.ã(), que é impossível, porque há 
uma colidêÕcia com _u_m príncípio maior da 
Lei de Introdução. No entanto, não me fixo 
nesse ponto de vista, por absoluta impossi
bilidade de um exame mais detalhado desse 
aspecto. 

Outra coisa, Sr. Presidente, é- saber que 
estamos legislando quaildo outros -pafses es
tão em estado de guerra. Aqui não estamos 
em gu_erra, graças a Deus~ mas sofremos os 
reflexos_ de países que vivem nes_te mómento 
~guerra declarad~, para todos os efeitos in
ternacionais. Os efeitos chegam aqui, e a le
gislação é urgerite e temporária, por isso, al
guns senões podem até ser vistos com uma 
certa benevolência, exatamente pelo caráter 
temporário da primeira lei contida neste pro· 
jeto, que é um instrumento de proposituras 
de duas leis diversas entre si. 

Mas, Sr. Presidente, é também um princí
pio geral: ~<não há crime sem lei que o difi
na ''. Estamos definindo aqui uma série de 
crimes, mas é precíso saber se a tiPífic3Ção
do crime pode se dar pela desobediência: a 
atos outros que não seíam lei, se a _desobe
diência à portaria, se a desobediência a unla 
circular, se a desobediência-contratual pode 
ser entendida como crime, Sr. Presidente, 
aqui, como está escrito, no art: zn, ---

Constitui crime contra o patrimóníO, 
na modalidade da usurpação, produzir 
bens ou explorar matéria-prinia perten- · 
centes à União, _sem autorização legal 
ou em desacordo com as obrigações im
postas pelo título autorlzativo. 

O títUlo autorizativo, Sr. Presidente, é re
sultante de um contrato, o contrato adminis
trativo, geralmente leonino, sempre com a 

. parte do leão para o Estado. Todas as permis
sões, todas as autorizações, todas as conces
sões são resultantes de contratos administra
tivos leoninos na essência, porque o Brasil 
se acostumou em ter o Estado no papel do 
leão, sempre que concedeu,_ sempre que per
mitiu, sempre que autorizou, principalmente 
nos anos de revolução, nos anos de-governo 
mais forte. 

Ora, entender que há um delito na desobe· 
diência a uma autorização, resultante de um 
contrato bilateral, embora administrativo, is-
so já parece uma extravagância. ---

O aGOlhiriú:ritO âa: medidci proposta, o aco-, 
lhimento da redação dada pelo Senador Amir 
Lando, de _certo modo _J;ranqüilíza, porqUe 
leva, evidentemente, para o descumprimento 
daquilo que é determinado em lei, e não aqui-
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lo que é determinado em ato administrativo, 
o que toma a delinqüir algo muito variável, 
depois que a lei já está devidamente publi
cada. 

Então, o crime passa a ser uma variação, 
o crime passa a variar de acordo com as porta
rias do Governo. E isso simplesmente não 
é possível, Sr. Presidente. Não deixa de ser 
um abuso. 

Daí por que louvamos o acolhimento da 
emenda pelo Relator José Fogaça. E a quem 
cumprimentamos pelo trabalho realizado 
com tanta pressa, mas que, de certo modo, 
traz um pouco mais de perfeição à propo
situra da Câmara. 

Por fim, Sr. Presidente, quero a paciéncia 
de V. Ex', só por um minuto mais para falar 
sobre a ementa. 

A ementa diz: "Institui crimes". 
Não sei se crime pode ser uma instituição. 

A instituição, Sr. Presidente, tem um ângulo 
de visão sociológica, um ângulo de visão-pelo 
aspecto jurídico. Não se pode instituir crime, 
Sr. Presidente. Isso é um defeito que vem ... 
InstitUição é o Senado; instituição é o casa
mento, para se falar em so_ciologia, um fato 
social que fez essa instituição jurídica; in'sti
tuição é o divórcio, pelo qual lutou V. Ex~ 
Mas o crime, não, o crime é a ofensa social, 
o crime é a ferida social, é a agressão à socie
dade. Ninguém institui crime. 

Eu diria e sugeriria ao relator isso. "De
fine" crimes ao invés de "institui", define 
-e eu chamo a atenção do Sr. Relator
define crimes contra a ordem económica. E 
agora aqui vem a história: com vigência de 
seis meses. Dá a entender que os crimes têm 
vigência de 6 meses, mas na verdade não. 
Porque áqui há a elipse. Lei que institui cri
mes contra a ordem económica, lei com vi
gência de seis meses. Quer dizer, há, na ver
dade, a exclusão de termos que estão ocultos 
nesse fraseado da emenda que estamos anali
sando. 

Mas eu queria pedir ao Sr. Relator, sem 
que seja necessária a oferta de emenda que 
ele trocasse, pelo menos, o "institui" para 
"define". Acho que na verdade é uma contri
buição, a maior que o Sr. Relator estará dan
do. 

O Sr. José Fogaça - Ilustre Senador Cid 
Saboia, V. Er tem inteira -razão. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO
Sr. Presidente eu encerro a minha palavra. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-A Mesa; antes de dar a palavra ao segundo 
orador, quer tranqüilizar o nobre Senador 
Cid Saboia de CarValho, quando invocou a 
Lei de Introdução ao Código Civil. No art. 
19 está escrito: "salvo disposição contrária, 
a lei começa a vigOrar em todo o País qua
renta e cinco dias depois de oficialmente pu
blicada" 

De modo que o nobre Senador Alfredo 
Campos, ao sugerir a Vigência da lei cinco 
dias depois de publicada, encontra amparo 
na Lei de Introdução, que ressalva que adis
posiçã:o-·contrária revoga essa norma geral. 
De modo que, quanto a esse ponto, o Senado 
pode ficar tranqUilo. · _ 

O nobre Senador Relator aceítou a emenda 
de redação quanto à palavra "define" para 
substituir o termo "institui". 

O Sr: JOSé-Y<igaça .=,Sr. Presidente, por 
um lapso datilográfico, no art. zo do texto 
do substitutivo não há menção à sanção. à 
pena, que é de detenção de um a cinco anos. 
Peço se registre, para que o erro não perse· 
vere. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cõnca palavra o nobre Senador Mário 
Covas. 

O SR. MÁRIO CO"\IAS (PSDB - SP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.} -Sr. Presi
dente, incluo-me ~ntre aqueles em relação 
aos quais o Regimento vale, não tenho a me
nor dúvida. 

0--SR~f>l{ESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os 5 minutos são sempre um pouco elaste
cidos. O Regimento manda 5 minutos, mas 
a Mesa é tolerante. 

O SR. MÁRIO COVAS - Eu vou tentai
fazer jus à gentifeza de V. Ex• 

Sr. Presidente, a Mensagem n~ 36, desse 
projeto,_dirigi'da aó Presidente do Congresso 
Nacional, diz: 

"Nostermosdoart. 64, § 19, da Consti
tuição Federal, tenho a honra, de subme
ter à elevada deliberação do Congresso 
Nacional, acompanhado de Exposição 
de Motivos dos Senhores Ministros de 
Estado da Justiça e da Infra-Estrutura, 
projeto de lei que acrescenta dispositivos 
à Lei n9 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, e dá outras providências." 

Então, quando o_ Senhor Presidente daRe
pública mandou este projeto ao Congresso 
Nacinal, fê-lo balizado pelo dispositivo- do 
§ 19 do art. 64, que lhe confere prerrogativa 
de, ao mandar um projeto, pedir para ele 
urgência. Esse projeto deve permanecer no 
limite máximO de 45 dias na Câmara e 45 
dias no Senado. o que torna um intervalo 
possível de tramitação de 90 dias, melhor di
zCildo, um pouco mais do que isso, porque, 
a partir de 45 dias, ele paralisa a pauta e, 
obrigatoriamente, deve ser votado antes de 
qualquer outra matéria. 

Em seguida, diz o Senhor Pres~dente da 
República: · 

"Atendidas, em sua tramitação, as 
normas constitucionais e regimentais 
pertinentes, solicito seja o presente pro
jeto incluído na pauta de convocação ex
traOfdiri"ária do Congresso Nacional, 
tento em viSta tratar-se de matéria ur
gente e relevante, conseqüência de acon
tecimentos internacionais estranhos à 
vontade do Governo brasileiro, que não 

podiam ser especificamente considera
dos quando da elaboração da referida 
pauta." 

Primeiro, uma confissão do Governo, a de 
que os acontecimentos iilternacionais são es
tranhos a sua vontade; em segundo lugar, 
eles não poderiam ser especificamente imagi
nados como plausíveis de vir a acontecer, 
quando se elaborou a pauta da convocação 
extraordinária. 

Por que o Presidente da República incluiu 
!sta consideração? Porque o Presidente da 
República sabe que a ConstitUição tem uma 
determinação a respeito do que se pode e 
do que não se pode votar, deliberar, durante 

- uma convocação extraordinária. 
A convocação extraordinária do Congresso 

foi feita para o- período de 7 a 31 de janeiro. 
E talvez nós estejamos enfrentando, pela pri
meira vez, para -desastre do Mundo inteiro, 
uma guerra com data marcada. Esta guerra 
foi antecipada para o dia 15 de janeiro e, 
pontualmente, na madrugada de 15 para 16'1 
ela teve o seu início. 

Ora, no dia 17 o Governo encaminhou para 
cá esta mensagem, à qual conferiu a caracte
rística de urgência e relevância e, portanto, 
a incluiu numa convocação extraordinária, 
fazendo a devida ressalva. 

Não lhe foi possível imaginar que uma 
guerra anunciada 6 meses antes, que deveria 
aContecer n'o dia 15 de janeiro, pudesse ter 
determinadas medidas previstas para uma 
convocação extraordinária a iniciar-se uma 
semana antes, no dia 7 de janeiro. 

Bem, isto não é o pior. Acho que talvez 
a dimensão do conflito, as suas conseqüên
cias, levassem o Governo a, prudentemente, 
esperar por isso. Mas, afinal, o que importa 
considerar é o seguinte: tendo ele feito uma 
convocação do Congresso, para o período de 
7 a 31-de janeiro, com matiria deffnida, isto 
é, cinco medidas provisórias, poderia o Go
verno encaminhar durante a tramitação, du
rante o tempo dessa convocação, uma nova 
matéria para ser incluída dentro dessa convo
cação? Esse é o problema que se coloca, do 
ponto de vista constitucional. 

Sei que V. Ex' tem dúvi.das, porque na 
quinta-feira, exatamente no dia 17, V. Ex' 
sem sequer ater-se ao fato de aqueles que 
estavam aqui em -Brasília, serem Líderes ou 
não, teve a generosidade e a gentileza de 
os convocar a uma reUnião, para que trocas
sem idéias a respeitO. 

Sr. Presidente, abusei das minhas chinelas 
e, durante aquela reunião, disse que me pare
cia razoável a urgênCia e a relevância, e que 
era Possível, no meu modo de entender, con
ciliar o dispositivo constitucional com a ne
cessidade da votação. 

Como o § 79 do art. 57 da Constituição 
Federal diz que "na Sessão Legislativa ex
traordinária o Congresso Nacional somente 
deliberará sobre a matéria para a ·qual foi 
convocado", isto é, comoe_u preciso conhecer 
a matériá sobre a qual vou delil;lerar no ato 
da convocação, ela teri:::t que Ser feita no ato 
de convocação. Não é por outra razão que 
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o Presidente invoca com muita insistência na 
exposição de motivos o fato de que essa maté
ria não podia ser prevista no ato convoca
tório. Se não houvesse lli;nitações quanto a 
isso, essa consideração não teria sentido. E. 
discutiu-se naquele dia. E eu, volto a insistir, 
avançando nas minhas chinelas sugeri o se
guinte: como aqui se diz " que na Sessão 
Legislativa extraordinária o Congresso Na
cional somente delibera sobre a matéria para 
a qual foi convocado", no meu entender, deli
berar é um conceito que envolv,e várias eta
pas, da mesma maneira que uma eJeição en
volve várias etapas - o processo eleitoral 
se constitui da eleição, da apuração, da pro
clamação, diplomação e da posse e só se com
pleta quando todas essas etapas estão feitas 
-assim, também o ato de deliberar envolve 
várias etapas no processo de elaboração legis
lativa. A apresentação da pioposição, o pa:re
cer das Comissões, a discussão em plenário, 
e, finalmente, a votação. Portanto, a palavra 
"deliberar" implica no cumprimento da tota-
lidade destas coisas. _ _ . 

E dizia a V. EX', na minha opinião, é perfei
tamente pos~vel conciliar ohe.die..ncrn_à_ Çqgs
tituição com o método que torne rápida está 
discussão. Bast_a que, preliminarmente, Câ
mara e Senado - ao mesmo tempo até -
pelas suas Comissões se reúnam, façam os 
seus pareceres. E, no dia seguinte, do térmi· 
no dessa convocação,-com uma convocação 
que não será onerosa, porque feita em segui
da, não leva em conta, sequer, o pagamento 
da ajuda de custo, votaremos o projeto, e 
teremos satisfeito a neCe-ssiaãde da urgência 
e, por outro lado, não teremos passado por 
cima da Constituição. Todavia, naquele dia, 
o Senador Mauro Benevídes trouxe a resolu
ção que tratava e disciplinava a atividade da 
Comissão Provisória que, por sinal, pela 
Constituição diz: uQuando o Congresso, em 
recesso, a Comissão Representativa.,." 

Ora. estando o Congresso convocaQ_o, não 
está em recesso. Não estando em recesso, 
a comissão representativa já não tem funcio
namento. Mas, de qualquer maneira, a reso
lução na qual dispusemos sobre is~o acabou 
dando a ela um certo funcionamento. E, em 
face de uma disposição que até permitia, mes
mo em convocação extraordinária, que ela 
operasse, V. Ex~ convocou aquela Comissão 
para opinar sobre o assunto. 

Posteriormente, ao remeter para a Câmara 
o projeto, V. Ex~ juntou_ o parecer daquela 
comissão. E é desse parecer que recolho de
terminadas coisas a que não pude assistir. 

Em primeiro lugar, a afirmação do Relator 
da preocupação do Presidente do Congresso 
com relação à votação. 

"De acordo com S._ Ex\ S. EXI' aqui 
se refere ao Presídcnte do Congresso, 
o fato de a mensagem ter sido dirigida 
ao Congresso Nacional nos termos em 
que o foi, não impedia, segundo boa téc
nica processual, que a mesma seguisse 
trâmite Jiverso do mencionado docu
mento presidencial. 

For outro lado, esta Comissão Repre· 
sentativa do Congresso, segundo as nor-

mas regimentais que â regem, pode fun· 
clonar concomitantemente com o Con
gresso Nacional em sessão extraordiná

-ria, sobretudo quando se sabe que a con-
vocação do Poder Legislatiyo se vincula _ 
a·uma pauta determinada, nesta hipó
tese. 

Finalmente, queria também deixar 
claro, seguindo a argumentação do Sena
dor Marcondes Gadelha." 

Tudo isso são considerações de V. Ex~
~·que a atual Constituição permite que as co
missões técnicas, nomeadas pelas presidên
cias das duas Casas, tenham competência ter
minativa na votação de projeto de lei. Analo
giciJ.mente poderia estender-se a esta Comis
são Representativa do Congresso Nacional, 
também poderes para decidir, da mesma for
ma, :;t_;respeito de matérias legislativas, s.endo 
de salientar que esta é eleita, escolhida pelo 
voto secreto de todos os parlamentares e não 
apenas nomeada pela direção das respectivaf. 
Casas. 

--Também, o presidente deixou claro algu
mas difiCuldades de ordem constitucional pa-

---ra superar o§ 7? do art. 57, da Constituiç-J.o 
Federal, quando taxativamente_l reza que, na 
s_e.ssão legislativa extraordinária, o Congresso 
Nacional somente deliberará sobre a matéria 
para a qllal foi convocado''. 

A partir daí, há uma longa discussão na 
qual uma das culturas mais Ilustres destaCa
sa, o Deputado Nelson Jobim, trouxe, segun
do sei, um parecer de Pontes de Miranda, 
relativo a um dispositivo existente na Consti
tuição de 1937, Constituição da Ditadura, 
mas constituição que tratava deste assunto. 

E, a partir daí, no seu parecer, ele conclui 
pelO seguinte fato. Na realidade, a comissão 
representativa não pode votar, tem que dar 
por esse projeto a tramitação tradicional, Câ
mara e depois Senado. Mas, por outro lado 
.....,.,. diz ele .....,.,. só se pode entender que isto 
é uma reconvocação simuJtànea do Congres
so para apreciar em aditamento esta medida. 
Contrario senso .....,.,. diz ele .....,.,. nós ficaríamos 
presos, limitado!:> por aquilo que tivesse escri
to na convocação. 

E, portanto, o processõ-acabou tendo um 
curso, por votação da comissão representa
tiva e foi encaminhado à Câmara onde teve 
a sua tramitação. 

-A Constituição de 1937 tratava do assunto 
como? Da seguinte maneira: em primeiro lu· 
gar, nós tínhamos um Poder Legislativo que 
era exercido pelo Parlamento nacional, com 
a colaboração do Conselho de Economia Na
cional e do Pr~identc da República: 

"§ 1" O Parlamento compõe-se de 
----duas Câmaras: a Câinara dos Deputados 

e o Conselho Federal. 
§ 2~ Ninguém pode pertencer às 

duas." 
Já àquele tempo, havia um enorme movi

mento contra as mordomias. 

"Art. O Parlamentú reunir-se-á 
na Capital Federal, independentemente 
de convocação, a 3 d_e maio de cada ano, 
se a lei não designar outro dia, e funcio-

nará quatro meses, do dia da instalação, 
somente por iniciativa do Presidente da 
República, podendô ser prorrogado, 
adiado ou convocado extraordinaria~ 
mente. _ _ _ 

§ 1~· Nas prorrOgaÇões,- ãSsiiii -como 
nas sessões extraordinárias, o Parlamen
to só pode deliberar sobre as matérias 
indicadas pelo Presidente da República 
no ato de prorrogaçãO ou de cOnvoca
ção." 

Ora, é evidente que o texto da Constitui
ção, aqui, traduz a concessão de medidas co
locadas às mãos do Poder Executivo. Em pri· 
me iro lugar, era o único que tinha prerro
gativa para convocar extraordinariamente, 
para prorrogar a sessão - sessão essa, que 
correspondia a 4 meses_ durante o ano. E em 
cima desse dispositiVo que Pontes de Miranda 
diz que, se ele podia fazer tudo isso, ele podia 
aditar, 

Em seguida, vem a Constituição de 46 que, 
todos sabemos, se inscreveu entre as consti
tuições mais liberais deste País. 

Na Constituição de 46: o Congresso Nacio
nal só pode ser convocado extraordinaria
mente pelo Presidente_ da República ou por 
iniciativa do terço de uma das câm-aras. Uma 
Constituição muito mais liberal, que não cO
locou a convocação mais apen-as nas m_ãos 
do Presidente da República, mas ofereceu 
essa prerrogativa também para um terço da 
Câmara ou para um terço do Senado, e não 
dispós que a matéria estava: restrita àquilo 
que viesse no ato convoca~ório. Já então o 
Congresso não se reunia 4 meses por ano; 
ele se reunia de 15 de março a 15 de_ de~em· 
bro, portanto, 9 meses no ano. 

Vem a Constituição de 67, que V. Ex\ 
o Senador José Richa, o Senador Mário Maia 
e eu próprio, se não votamos, assistimos ser 
aprovada por decurso de relógio, se V. Ex' 
se lembra bem, às 6 horas da manhã, instante 
em que o relógio foi paralisado. O que escre
veu? 

"0 Congresso se reunirá de lo de mar
ço a 30 de julho e de_lY de a.gosto a 
30 de novembro." 

Ou seja, 9 meses. 

·~A convocação extraordinária do 
Congresso Nacional cabe: -e aí veja 
o avanço.....,.,. a 113 dos membros de qual
quer das suas Câmaras ou ao Presidente 
da República." 

O Presidente da República já é subsidiário 
nesta convocação, E não há referência_a qual
quer prazo ou a qualquer limitação quanto 
à matéria. 

Finalmente, ou posteriormente, o Ato Ins
titucional, Emenda nu 1, diz o seguinte: 

.. A convocação extraordinária do 
Congresso far-se-á pelo Presidente do 
Senado, em caso de decretação de estado 
de sítio, estado de emergência ou de in
tervenção, pelo Presidente da Repúbli
ca, quando este entender necessária, ou 
por 2/3 da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. ' 
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Na Sessão_ Legislativa extraordinária, 
o Congresso Nacional somente d~libt!
rará sobre a matéria para qual for convo
cado." 

Finalmente, a Constituição atual o que faz? 
A ConstituiÇãO 3.fual caminha noutra direção. 
Em primeiro lugar, continuamos a nos r~unir 
por 9 meses num ano. Toda via, a prerrogativa 
da convocação passa a ser do Presidente do 
Congresso, senão vejamos: 

"§ 6" A convocação extraordinária 
do Congresso Nacional far-se-á: 
I- pelo Presidente do Senado Fede

ral, em caso de decretação de estado de 
defesa ou intervenção federal, de pedido 
de autorização para a decretação de esta
do de sítio e para o compromisso e a 
posse do Presidente e do Vice-Presiden
te da República; 

II - pelo Presidente da República, 
pelos Presidentes da Câmarã. dos Depu
tados e do Senado Federal, ou a requeri
mento da maioria dos membros de am
bas as Casas, em caso de urgência ou 
interesse público relevante," 

E, aí, se acrescenta: 

"§ 7~ Na sessão legislativa extraor
dinária, o Congresso Nacional somente 
deliberará sobre a matéria para- a -q'u:al 
foi convocado." 

Quando se analisei isso, historicamente. 
qual a conseqüência se tira? Aquele primeiro 
dispositivo da Constituição de 37 _era extre
mamente limitativo; ele existia na Constitui
ção para conferir ao Presidente maior mar
gem de manobra, já que só ele, para um Con
gresso que só funcionava quatro meses, podia 
convocar ou pronogar. Ao longo do tempo 
isso vai evoluindo. O CongresSo -tem um pe
ríodo de tempo maior, retira~se o dispOsitivo 
efinafmente insere-se o disposítívO já, agora, 
com um sentido exatamente·contrário do que 
naquela época: com o sentido de proteger 
o Congresso do fato de que, ao final, uma 
convocação extraordinária se tome um meca
nismo de análíse de elaboração legislativa, 
ao talante do Executivo. 

Por isso, pareceu~me sempre e continua 
a me parecer, Sr. Presidente, que esta propo
sição, da mesma forma que a Medida Provi
sória N~ 293, que veio posteriormente, não 
podia ser incluída na convocação extraordi
nária. Era perfeitamente possível casar os 
dois objetivos, atender à necessidade, embo· 
ra me pareça que, de alguma maneira, todm 
estejamos sendo pretensiosos quando fixa.:
mos que a lei vigorará para o prazo de 6 
meses. Se a lei é o resultado do conflito, fixar 
em 6 meses é fixai data para o conflito. Mas, 
de qualquer maneira - isso é menos funda
mental, não quero discutir o mérito da propo
sição- o que me parece é ·que a proposição 
não podia ser incluída na ·convocação extraor
dinária. 

Constrange-me; Sr. Presidente, a rigor não 
me sinto e nem tenho a qualificação para 
iiscutir o problema sob esse ángulo, mas vol-

to a insistir, Sr. Presidente, tenho uma forma
Ç<lo JJHltemática, sou engenheiro, de forma 
que não sei ler urila coisa e entender outra. 
Quando leio que na convocação extraordi~ 
nária só se delibt!rará sobre aquilo que for 
objeto de convocação, não posso entender 
que se possa, durante a convocação, incluir 
outra matéria ali dentro. 

Não sou contra o projeto, acho que ele 
é perfeitamente possível e sobretudo depois 
que o Senador José Fogaça retirou as rebar
bas e melhorou substancialmente o disposi
tivo, não sou contra o projeto, mas vou me 
abster de votar. Não quero abrir, perante 
mim próprio alguma coisa que violenta a mi
nha maneira de pensar. Muito provavelmen
te, eu estot,t errado, ruu~tg prova:"<:~Jtnente, 
eu, mais uma vez, estou ultrapassando os li
mites das minhas chinelas e estou invadindo 
um terreno onde, seguramente, não transito 
bem. Mas, de tal maneira me parece claro, 
e de tal maneira me parecia pos-sível atingir 
esse objetivo, sem que a gente fosse obrigado 
a entrar nessa discussão, se cabe ou não cabe 
constitucionalmente, que me parece que co
metemos contra nós próprios uma violência 
ao aceitarmos este fato. -

Po_r ís_sQ, Sr. _Pre,sid~te, sem ~ análise do 
mérito dl} questão -e_ pgr força daquilo_ q_ue 
acabo de _dizer, eu me absterei de votar, não 
votarei a Iavor deste projeto. Não por causa 
do seu mérito_!'_ nem o discuto, mas porque 
me parece que realmente erramos nesse as
pecto e abrimQ-s precedentes que não devía
mos abrir. Avançamos, como temos avan~ 
çado em outraS qportunidades, o sinal e ainda 
urtia vez, exatal!.J:eQ-te para não avançar 6 si
nal, para tentar ficar o tão mais próximo pos
sível dos cinco minUtos, quanto à minha proli
xidade permite, encerro neste instante, agra
decendo a gentileza de V. EX" e deixando 
claro que, a rigor, isso não significa uma posi
ção o_u uma condenação ao texto do projeto, 
mas, simplesmente, uma posição em face da 
minha não anuência com o fato da inclusão 
'de um projeto na convocação extraordinária. 

O SR:- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa ouviu V. Ex•, inclusive nessa lúci
da exposição, para mostrar que, no curso dos 
anos que nos separam de 1937 até esta data, 
o Direito Constitucional brasifeíio ab"riu hOri
zontes ao funcionamento do Congresso Na
cíonal, inclusive possibilitando que ele se au
toconvoque por iniciativa conjUnta dos Presi
deiites-aaCâmara-dos Deputados e do Sena
do Federal. 

Quero dizer a V. EX• que este debate que 
V. Ex~ suscita e ressuscita, neste momento, 
foi_ largamente debatido na Comissão Perma
nente, confOrme acaba- de referir. 

A forma que se encontrou, nobre Senador, 
não_ foi -inCluir eSSe projeto na _ConvocaçãO 
feita pelo Presidente da República. Porém, 
o que se defendeu para o Poder Legislativo 
foi mais do que se entregasse somente ao 
Poder Legislativo, em determinado período, 
o poder de convocar. Sua Ex_c_e_!ência poderia 
convocar o Poder Legislativo durante todo 
o mês de janeiro, por exemplo, e os Presi-

dentes da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal ficariam impedidos de fazer uma 
convocação simultânea, aguardando que ter
minasse a convocação determinada pela von
tade do Presidente da República. Logo, o 
Presidente poderia fazer uma convocação du
rante todo o recesso. 

Quando iria exercer esse direito que_ a 
ConStituição Federal dá aos Presideiiies das 
duas Casas para pedir o exame de alguma 
matéria? Estaríamos regredindo quase a 
1937 .--Sua Excelência seria senhor não só do 
período Legislativo normal como também do 
período de recesso. _Poderia ter convocado 
o Congresso Nacional do dia 15 de dezembro 
até o dia 15 de fevereiro. Este, ainda que 
tivesse uma matéria que julgasse relevante, 
não teria esse poder. 

Por isso, ao contrário do que sustenta V. 
Er, fOíU.Ina pioiúogativa qUe o Poder Legis

·lativo conquistou, quando, ao lado da convo
cação do Presidente, reconvocou o Congres
so. Para quê? Para votar aquelas matérias, 
não as indicadas pelo Presidente mas aquelas 
que os Presidentes acharam que deveriam 
merecer um exame imediato. Por isso, hoje 
não estamos discutindo essa matéria. Ela fi
gurou na pauta inicial do Presidente da Repú
blica, porque aí não s_eria possível aceitar o 
aumento dessa pauta depois de iniciada. O 
que houve foi a reconvocação, independente 
do Poder Legislativo, através do Presidente 
e do Vice-Presidente. O que estamos exami
nando aqui é uma manifestação da autonomia 
do Poder Legislativo, ainda naquele período 
em que o Poder Executivo impede o recesso_, 
porque p.ãra votar somente as matérias do 
seu interesse, a convocação do Presidente e 
do Vice-Presidente foi restrita àquelas maté
rias que os dois Presidentes, int~rpretando 
o pensamento das duas Casas; entenderam 
que eram indispensáveis para a solução de 
problemas urgentes. 

De modo que, ã:O contr3rio do que V. Ex• 
pensa, aqui não estamos discutindo o elasted
mento da convocação do Senhor Presidente" 
da República. Esse projeto está em dabate 
por iniciativa dos Presidentes da Câmara e 
do_Senado ainda_[)aqu~le período que estava 
obtUrado pela decisão do Senhor Presidente 
da República. 

Ao contrário de parecer um demérito para 
o Legislativo, é uma afirmação de que o Le
gislativo pode, também, convocara Congres
so Nacional para tratar de matérias distintas 
quando houver unia convo-cação- do Pr-esiden
te da República. Pode ser que seja errado, 
Sr: Senador, mas hoje não estamos elaste
cendo a convocação do Presidente da Repú
blica. Aqui não estamos convocados pelo 
Presidente da República, estamos, hoje, deli
berando por convocação independente, liVre 
e autónoma dos dois Presidentes, do Presi
dente ·da Câmara dos Deputados e do Sew 
nado. 

O Sr. Amir Lando- Sr. Presiderite, peço 
a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobrl! Senador Amir 
Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PSB - RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presi
dente, acabo de fazer um requerimento reti
rando a emenda ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 1, de 1991. 

O escopo da nossa emenda foi o de aprimo
rar o projeto nos termos em_ que veio da Câ
mara dos Deputados. Posteriormente, co
nhecendo a redação dada pelo substitutivo 
do eminente Sr. Relator, Senador José Foga
ça, vejo que os tennos são equivalentes. Já 
Thomas More, na "Utopia", de 1500, sugeria 
que os projetas fossem demoradameme ana-_ 
lisados nos parlamentos, porque o processo 
açodado gera, às vezes, compromisso com 
a palavra dada, com a manifestação do pensa
mento dado a conh~cer __ e, muitas vezes, o 
seu autor se apega à convicção inicial e se 
debate longamente para defendé:-la. 

Num ato de humildade, quando em verda
de as expressões se equivalem, não há dúvida 
de que o art. 1~ é uma norma penal em bran

. co. Esta é a definiÇão- Clara da norma penal 
em branco. Assim, as expressões "legislação 
vigente", "legislação em vigor", "normas es
tabelecidas na forma da lei", são expressõe_s 
que se equivalem no conceito jurídico. 

Disto tenho plena consciência. E os meus 
ensinamentos elementares dos bancos da es
cola de Direito deram-me a conhecer, como 
também a prática, a leitura das leis, que essas · 
expressões se repetem num sentido equiva
lente. 

Mas também a mím é importante- ·que se 
mantenha uma tradição dos Parlamentos, o 
acordo de lideranças. E mais comO unta ho
menagem a um acordo de liderança realizado 
a respeito deste tema, declino não da minha 
convicção, porque mantenho que assim agi 
para aprimorar o texto élentro da melhor téc
nica legislativa. Nestes termos, então, justi
fico a retirada na forma do regimento desta 
Casa. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presi~ 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESI_DEN'[E_ (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -·CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, a Liderança do 
PMDB entende que não é possível a retirada, 
porque a emenda do Senador Amir Lando 
já não lhe pertence. 

A partir do momento em que foi aceita 
pelo relator e discutida em plenário, não ·é 
mais de S. Ex-' Nenhum de nós é proprietário 
de nenhum projeto que faça, nem de' uma 
emenda que apresente. Na verdade, eSsa 
emenda já é do património do Senado Fede~ 
ral, no universo do debate que agora se trava 
aqui. 

Além do mais, somente a humildade pode
ria levar o Senador Amir Lando a afirmar 
que as "normas estabelecidas na forma da 

lei" equivalem a "legislação vigente", porque 
"normas -estabelecidas na forma da lei" são 
portarias, circulares, ateis administrativos, 
enquanto qúe "legislação vigente" é o corpo 
de lei do País. 

S~ Ex•, no espírito de cooperãção, adota 
esse· prócedimento, que é por demais louvá
vel sob o aspecto ético, mas inaceitável regi
mentalmente. 

Por isso, a emenda, a despeito da manifes
tação de seu autor, deve ser mantida, após 
ter-se integrado no processo legislativo do 
debate travado nesta Casa. 

O SR. PREsiÓENTE (Nelson Caineiro) 
-A Mesa esclarece a V. Ex:' que poderíamos 
chegar por dois caminhos à mesma _solução: 
ou aceitar, se assim entender o relator, o pe
dido de retirada formulado pelo próprio au
tor, ou votar, em seguida, o requerimento 
do nobre Senador José Ignácio Ferreira, soli
citando que essa votação seja feita em sepa
rado. São dois çamiphos que chegam ao mes
mo-resultado. Acredito, _como V. Ex•,. que 
a emenda aceita pelo re_lator deixou de per
tencer ao nobre_Senado_r Amir _Lando; está 
no projeto, está no parecer integrado no subs
titutivo. De modo que não vou pôr a votos 
o pedido de retirada da emenda do nobre 
Senador Amir Lando, mesmo sem ter havido 
deliberação, mas colocarei a yotos, em sepa
rado, por haver de_staque, a Emenda n~ 3, 
que mereceu parecer favorável do relator, 
ainda que S. Ex' esteja convencido que me
lh_o_r _(Qra não aceitar. 

O SR. JOSÉ IGNÁCJO I'ERREIRA- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

-- O sR-:-PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
- A_~sa chega ao mesmo caminho, e vai· 
pór a votos, com a ressalva. 

Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. JOSÉ lGNÁCIO JIERREIRA 
(PST - ES. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, ao responderão -
Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. E~ c o· 
meçou dizend~ que havia dois caminhos._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- JJOiSCaffifuhos. 

O Sr. Mário Covas- Sr. Preside_n_t~, peço 
a palavra pela ordem. 

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

OSR.MÁRlO COVAS (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, não ouvi o que V. Ex• anunciou. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A votação do substitutivo. -

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, 
não Ouvi anunciar o encaminhamento da vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Encerrou-se a discussão. Ninguém está 
inscrito para encaminhar. 

O SR. MÁRIO COVAS - Peço a minha 
inscrição. 

O SR. PRESIDENTE- Para o encaminha
mento há sempre uma inscrição. Ninguém 
se inscreveu, V. Ex~ falou, falaram todos os 
que queriam discutir a matéria. Não havendo· 
mais inscritos, a Mesa ia passar à votação. 
Se V. Ex~ quer encaminhar, a Mesa concede 
ã piilavra a V. Ex• dentro do tempo regimen
tal, dois minutos e meio. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSD B - SP. P_ara 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, V. Ex', ao fâ.lar de
pois da minha fala, colocou o problema como 
se eu não me tivesse apetcebídQ do fato de 
que quem havia convocado foi o COngressO-, 
e que isso ampliou a prerrogativa do Coilg_res· 
so. Não há nada que faça entender issO. 

Ao encaminhar ao Presidência da Câmara, 
o Iez com este ofício: 

'-'Em 23 de janeiro de 1991 
"A sua Excelência o Senhor Deputado 

Paes de Andrade 
DD. Presidente da Câmara dos Dep· 

tuados ___ _ 
Senhor Presidente: 
Env_io a Vossa Excelência, para o cum

primento da finalidade disposta no art. 
64 da Constituição Federãl, a Mensagem 
n'·'36, de 1990" -portanto, a mensagem 
que pedia para incluir - "do Senhor 

O SR. JOSÉ IGNÁCJOFERREIRA- Em Presidente da República, através da_ qual 
virtude dessa manifestação deci~Çlria, conten- encaminha ao Congresso projeto de lei 
do já um provimentõ dado por V. Ex•, postu· que "Acrescenta dispõS1tiVos à Lei n~ 
lo a V. Ex• que ouça o eminente relator, para 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e 
que S. Ex~ opine a respeito desse requeri- dá outras providências", e em anexo o 
menta. parecer preliminar, aprovado pela Co-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) missão Representativa do Congresso 
- l;)epois de ~ parecer tem sido dado e de N3:cional~ a que se refere o § 49 do art. 
ter sido aberto o debate, não é possível mudar 58 da_ Constituição Federal, regulamen· · 
o parecer. S. Ex~ pode manifestar sua posi- tada pela Resolução n9 __ 3, de 1990-CN, 
ção, mas a emenda existiu e foi acolhida pelo e as notas taquigráficas do referido pare-
Relator. De modo que é mais simples, quan- cer. 
do do destaque, o relator manifestar o seu Aproveito a oportunidade para rena-

" parecer, acolhendo ou não o destaque. As- var-a Vossa Excelência os protestos de 
sim, evitamos um debate desnecessário, sem _ alta consideração e apreço. - Senador 
violar o regimenw. Nelson Carneiro, Presidente." · 

O SR. ,PRESID""ENTE (N~lson Carneiro)' Portanto, V. Er encaminhou ao Presiden-
--Os Srs. _Senadores que estiverem de acordo_ te da Câmara a própria mensagem que vinha 
com a aprovação-... _ do Presidente da República

1 
que pedia para 
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que o projeto fosse inCluído na sua convo
cação. E jUntOu como ferramenrarparaeieTfO 
dessa aV'aliação o parecer dado pelo Depu
tado Bonifácio de Andrada, que diz: 

"No tocante ao projeto de lei do se
nhor Presidente da República, remetido 
ao Poder Legislativo com a Mensagem 
n~ 36/90, o mesmo deVe ser apreciado 
pelas duas Casas do Congresso Nacfonal, 
seguindo os trâmites regimentais de ·cada 
uma, entendendo-se que o texto do do
cumento do Chefe do Poder Executivo 
há de ser traduzido como um pedido im
plfci_to de ;~convocação do Cpngresso 
NaCional ... 

Este;o texto do parecer. Este, o texto que 
V. Ex~ encaminhou, informando a sua mensa
gem para o Presidente da Câmara, associada 
à mensagem do próprio Poder Executivo, que 
pede para incluir. 

A miilha posição em relação ao voto, na 
realidade, já está tomada. Eu simplesmente 
quis trazer, neste instante, aproveitando-me 
do encaminhamento de votação, este esclare
cimento, que nenhum dos documentos assi
nalados no avulso coloca o CongressO como 
convocando ao mesmo tempo. Tenho a con
vocação de que se os Presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal fizessem 
uma convocação, certamente convocariam 
também para votar o veto da política salarial. 
Nós votamos um projeto de lei de conversão, 
o veto está aí e estamos votando um outro 
projeto. Tenho certeza de que se. o Congresso 
convocasse, V. Ex• teria tido o cuidado de 
incluir nessa convicção o veto da política sala
rial. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. Ex• chegou ao fim que queria, que 
era exatamente trazer esse debate ao Ple
nário. 

A Mesa esclarece que houve um ato de 
convocação publicado no .Diário Ofic!QI_(Ia 
União e no Diário do Congresso, limitando 
a convocação apenas às duas matérias. Certo 
ou errado, assim agiram os Presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado FederaL 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 10, DE 1991 

Requeiro, nos termos do art. 256 do Regi
mento Interno, a retirada da Emenda n~ 3, 
de minha autoria, oferecida ao Projeto de 
Lei da Câmara n~ 1/91, que "instituí crimeS 
contra a ordem económica com vigência de 
seis meses e cria o sistema de estoque de 
combustíveis''. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1991. 
-Senador Amir Lando. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa pede a atenção do Plenário para 
a leitura do art. 256 do Regimento, letra "b", 
§!!',relativamente ao pedido do nobre Sena~ 
dor Amir Lando: 

"§ 1 ~ O requerimento de retirada de 
-- proposição só pOderá ser recebido antes 

de iniciada a votação e, quando se tratar 
de emenda, antes de iniciada a votação 
da proposição princip~L ·~ 

É o caso exatamente do requerimento do 
nobre Senador Amir Lando. Lido o requeri" 
menro;será submetido à deliberação do Ple~ 
nário. Entre o Regimento e a opinião pessoal 
do Presidente_, o Presidente fica _com o Regi
mento. 

Antes de submeter à apreciação, gostaria 
de ouvir o-relator, para que o Plen"árió fique 
esclarecido. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com o pedido 
de retirada da emenda, prevalece, portanto, 
o texto do substitutivo, com a Emenda n~ 
2. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vamos por etapa. Retirada a emenda, pre
valece o texto original de V. EX" 

A Mesa vai pôr a votos o requerimento 
de retirada da emenda. 

Os-Srs. Senadores que o aProvam queiram 
permaneCer sentados. (Pausa.) 

Aprovada a retirada da emenda. 

O SR. CID SABÓ1A DE CARVALHO
Sr. Presidente, peço que registre o meu voto 
contrário, pelas razões que já expus, e por 
já ter-se iniciado o processo de votação. Já 
se fuiciou há muito tempo, mas não vou criar 
um embaraço. 

' 
O S~. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-Não.' O ProcesSei de votação não começou. 
Encerrou-se o processo de discussão. 

·votação do substitutivo, que tem prefe
rência regimental. 

O substitutivo inclui a Emenda n!' 2. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo com 

a Votação do substitutivo que inclui a Emenda 
n' 2, de autoria do nobre Senador Alfredo 
Campos, ·queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado o substitutivo. 

O SR. PRESIJ>E_NTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a niesa, parecer da ComiSsão Dire
tora, oferecendo a redação do vencido para 
o turno suplementar, que será lida pelo Sr. 
1' Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER Nt 1, DE 1991 
Da Comissão Diretora 

Redação do vencido para o turno suple
mentar do Substitutivo do Senado ao Pro· 
j-eto de Lei da Cimara D' 1, de 1991 (n' 
6.134/91, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs· 
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ· 
mara n~" 1, de 1991 (n~ 6.134/91, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da Repú
IJlica. que "define crfmes contra a ordem eco-

nômica e cria o sistema de estoques de CQID
bustfveis". 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de janei
ro de 1991. - Nelson Carneiro, Presidente 
- Pompeu de Sousa, Relator - Alexandre 
Costa .....:. Áureo Mello. 

ANEXO AO PARECER N•l, DE 1991 

Redação do venci~ o para o turno suple
mentar do Substitutivo do Senado ao. Pro
Jeto de Lei da Câmara n? 1, de-1991 (o? 
6.i34f91, nà Cãsa dê ofigem) qUe define 
crimes contraa ordem econômica e cria 
o sistema de estoques de combustíveis. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Constitui crime contra a ordem 

económica: 
I -adquirir, distiibuir e revender deriva

dos de petróleo, gás natural e suas frações 
recuperáveis, álcool etílico hidratado carbu· 
rante e demais combustíveis líquidos tarbu· 
rantes, em desacordo com as nonnas_estabe
lecidas na fortna da lei; 

II -usar gás liquefeito de petróleo em mo· 
tores de qualquer espécie, saunas, caldeiras 
e aquecimento de piscinas, ou para fíns auto
motivos, em desacordo com as normas esta
belecidas na forma da lei. 

Pena: detenção de um a cinco anos. 
Art. 2~' Constitui crime contra o patrimô

nio, na modalidade de usurpação, produzir 
bens ou explorar matéria-prima pertencenteS 
à União, sem autorização legal, ou em desa
cordo com as obrigações impostas pelo título 
autorizado. 

Pena: detenção de um a cinco anos. 
§ 1? Incorre na mesma pena aquele que, 

sem autorização legal, adquirir, transportar, 
industrializar, tiver consigo, consumir ou co
mercializar produtos ou matéria-prima, obti
dos na forma previSta no caput deste artigo. 

§ 29 No crime definido neste artigo, a pe
na de multa será fixada entre_ dez e trezentos 
e Sessenta dias-multa, conforme seja neces
sário e sUficiente para a- reprovação e a pre· 
venção do crime. 

§ 39 O dia-multa será fixado pelo juiz em 
valor não inferior a quatorze nem superior 
a duzentos Bónus do Tesouro Nacional 
(BTN). 

Art. 39 O art. 1? desta Lei vigorará pelo 
prazo de seis meses, a partir do início da 
sua vigência. 

Paiágrafo único As sentenÇas proferidas 
com base no art. 1 ~ desta lei serão executadas 
inclusive após o término da vigência do mes
mo artigo. 

Art. 49 É instituído o Sistema Nacional 
de Estoques de Combustíveis. 

§ 1? O Poder Executivo encaminhará ao 
Congresso N àcional, dentro de cada exercício 
financeiro, o Plano Anual de Estoques Estra· 
tégicos de Combustíveis para o exercício se
guinte, do qual constarão as fontes de recur
sos financeiros nece-ssár,ios à sua manutenção._ 

§ '))- O Poder Executivo estabelecerá, no 
prazo de sessenta dias, as normas que regula· 
VJ.entarão o Sistema Nacional de Estoques 
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de Combustíveis e o Plano Anu<ll de Estoques 
Estratégicos de Combustíveis. 

Art. _ s~ Esta lei entra em vigor cinco dias 
após a sua- publicação. 

Art. 6~ Revogam~se as disposições em 
contrário~ em especial o art. 18 da Lei n' 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, restauran
do-se a numeração dos artigos do Decreto
Lei n'!' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal Brasileiro, alterado por aquele 
dispositivo. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Discussão, em turnO suplementar, do substi· 
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara n9 1. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada 
como de[_iiJiJ;ivamente adotada, nos termos 
do art. 284 do Regimento Interno. -

A matéria volta à Cáinara dos Deputados 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Srs. Senadores, esta é a Ultima sessão do 
Senado Federal antes da nova Legislatura. 

A_ Mesa testemunha os seus agradecimen 
tos a todo_s os Srs. Senadores pela colabo 
ração dada aos trabalhos que ora se encer 
ram, e lamenta que aqui não continuem Hus· 
tres Senadores que honraram, com a sua pre~ 
sença, com a sua colaboração, os trabalhos 
desta Casa. 

Em nome da Comissão Diretora, a Mesa 
manifesta a co.nfiãnça de que breve retor
narão a esta Casa e sente que seja desfalcada, 

nesta oportunidade, de três elementos que 
deram a maior contribuição aos trabalhos da 
Comissão Diretot"a: ·os iiObres Senadores 
Mendes Canale, Pompeu de Sousa e Lliiz 
Antônio Maya. 

A Comissão Representativa cdntinuará 
funcionando. 

Neste momento, a palavra da Presidência 
é para dizer aos que aqui não estarão já no 
princípio de fevereiro um até breve, porque 
breve todos estaremos juntos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada !fi~is havendo a tratar_,_ declaro encer· 
rada a presente sessão. 

__ (Levanta~se a _ses~ijo_ às 22 horas e 1:. 
minutos.) 
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ATO DO r'((CSIDEI~Tr. 

No.'0:51 , DE i99'.i: 

O !"RESIDENTE' IIO SEN~DO FEDERioL, r..:. 

le!;l"c:ôio do: c;oJOretõ,no;;ill <JU4' lho: foi ot.tto;n•yi>da pelo Ato <la Comiss'i\o 

Du-Etuo·~ no. e, do: 4 d"' abril dor 1973, o: t~~tndo cm vista u <tU"' 

01.S:.S:l7/90-3 

R E s o- L \) E apos~:ntar, voluut"l'h ... .,nt~,- ;.-u.,;· 

REI..IANO PINTO l!E MENEZEs.' Ar!:<lista i..eg~~\ilt~~. <llt Âre~ de Pro

Cl''!l.sa t..egis\iltivc, Clõl.u:., "Espo:c;!al";. Pad!"i'ío III. do QuP.dro Po!cr

omn.,nto: do Senló\do F'..-deo·nl, nas te•·oOos di;. 11.rtl~o 40-, inc.ilõo III, 

alinea "c-, da Constiluic5o da-f;:o;:p<..iblitl\ ;.,d,.rativit.,dO D,·;.:r.il, 

combin:.do corn os 1\rtigos 490, "19E:, ::>ZO e 'ISB, ,_ 4o., do Rll:9ula-

ou:nto_ AdJ1inislr11tivo do Scnkdo Fcd<trlll, bem assim co•• v>~ntll,-

gens da Ro: .. aluc;i;o SF' no. 21, de 198~, 4' c:om o 11rti:;~o 11 di. n..,.,.o

luç(ío SF no. S7, dor 198$', ·c:c111 prov.,ntÕs prapor~ion:.h ão.tempo óe" 

ATO DO PRESIDbm;: 

No. 32 , DE 1991 

O PRESXOt:NTE 00 SENADO FEDERAl.., no u;~o: ~." ~u;. 
c:om<>c:linc;:l:o. ro:o:tmorntt~l " r~S>utam .. ntar.' de c:cnfcl·llidadc: C:DIII tt dE"le~ 

sa(:~o de campo:;:tô;ric:h. q~ .. lhe: foi outorS>;p.d:o. Porto Ato d;p. .Co!"i-l>sio D1~ 

r~:tor<~ no. e, dor 4 do;- · .. bril df! 1'i':<""3, t: torndo C:nl vist;o o que l:cnst.. 

do f'roc:or"o no. ~16.0:51/90~4 

/\" E s o L v !'.; aposent:o.r, votunt~•·i;o.,o:nte, HARIA 

VAI..EF:.IANO DE MORAIS, A"n~H,si:... l..o:SJnh,tivo, d._ llrn. d"' P"ro~e.:so !.e~ 

gis1atlvo. Cl;.sse "E.,..pec:b,J",· P:.drko lll, do Qua.dro Por1·m~nent., do 

Sen\'Odo Fed.,ral, roer t .. raov C:o 1\rlipo 46, incho I:LI. 11línclo. ~c:~, dll 

constituic:ilo d~ Ro:pü~:J.c:"l" Fo:d,.r•tivll do Brasil, ~o~bin:o.do ~?mos tl\'·

ti11os .;9&, 49e, ::!~0" 4,SS, li 40., do Rc-gull'HU"nlo .Adnrini~:tr:o.liv<J do 

s~n .. do F'~do::r:o.L ho:m 11.::ili"' ~gm g artiço 11 d:o. R"''"'"hu::i\g sr""· á7, do: 

i9S'?,- c 1111. v<~nt:o.gen~ da R<:$C!Iuc:5\o Sê r.g. 2i, d~ 19S~, CQIII provot"nto~ 

l'~cPor~ion•i• ao tt:~po do: u·rvio;o, 'c:orrt:lllf.ond~nle~ lo. r:o.:r;lo d~> 25/3f 

(v1ntt· cinco trint"., avo&) do s,fu venc;itiCnlo:., obs.,rvtu:l o dl.sposto nc 

l'trt, 3'7, inc:iso X!, '!,>J, ,I.CITI!it ituio;fa Fedn:o.l _;,. 

L •• ~ joo~·'" 

Pro:sidente 

ATO 00 f•I\ESH•ENTE 

No )3 , DE 1991 

O PRESltoENTE [1Q SENADO !"'EDEI\AI.., no uso <i <I ~U•' 

r.,tor~ no, 2. de 4 de o.hril de 1973, "' t<:nd? c:"' "l"'tll .o qu., ccn~l~ 

<10 Proc;e~s·a·no, 016.1)76/'i'l•-7 

R E S O 1.. V E 1\f>osentl'tr, volunJ:fl>"i:am(nl.Q, JQô':O 

BATISTA DE 1..!~.,:, FIL.HO,,o'lnal.ts;l:. I..EPir.>l:alivo, d;.. ..:re~. d~ f'l·o~E:!!oc.. <.C• 

ç!slil{ivo, Cl>ISiõE "1 .. ," Padr$:o Ifr, do Cuadro F~•:OI\"'""'~tE _di:l S~n .. uu 

Fo.-de>•ill(, no~ l.,,·moJ; do:. at"l>9o 1-3, itrc1!io :;:;:;:, ,.,J:tõt·:;o "~··. 1;1> Co~ocu.·~ 

ATO DO PkESIDENTt: 

t;~, j6 DE 191'1 

O PRESrDEi\ITE" DO SENAVO FEDERAl.., no uso d11 sua 

C:Oinpo:tén.c:iõ\ r .. çh<enl~<l • .. rorgut:o.m.,nt~r. do: o;qnfcr,mid~<ÍI., c:om 11 d~leg11~ 

.c:i~ (!c .~onrpcll:nc:h.. que lhe fo~ outor!lildB. pelo Alo d~ Comis,.t:o Dir.,

tora no 1 ê!, de 4 d~ :o.hril de i97:3, c: to:ndo CI'JI vi-s:tll qu~ ccn,.tll do 

&l"S .92.8/90-0. 

R E" S o~· UE i:o"'ent.._,., volunt~ri:o.'!l"'"te, 11tm:A 

AP>'IRE"Cll>A STE!N TOI..I..ENDAL. PACHECO. An~<.J;sta.l..e~1slati.,.o, Are:o. d.:: h

·"'uigrafia, Classe "E~:pec:i .. l", Pa<idõo III, do Cu~dro P"rm~<no:nte- do· 

Sornado Fedo:r .. l, no!lô trrmo'fo do .. rti.9D 4(:1, in1::iso IlX, :o.linc::!>. "a~,· da 

Constituio;(Õ dll R.,pübli~a Fcdrrativ~< do B•·;.sil, ~ombin:o.do. 

tisro" ::!1:;, 1n~i"o I!; Si.&, indso l; ~17. in~is<> IV; 490; 492 c: 488; 

ti .oto.; do .. Rorgulamento Adainh;tr.,tivo do s .. na~o .. Federal, be11 a'"1111 

c:ooo o artigo 11, di> Ror"olu~tlo SF no. 87, de í989, COlO proventos in-

to:grl'ti.,, observado,.. Ols-P"osto no :o.rtigifo 37, lO~lGc XI, d::>. Constitu>-

FioF«ml #; 
em d~ janr; r ~e 1991 

CARNEIRO 

Prrsident'!' 
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ATO DO l'fl.I:SIDI:fiT.E: 

t<o, 3'::i. DC 199J 

0 F'F:ES!DENTE DO ~CNA~O FEOERI\L, no IUO di\ n<:• 

eo11rct.O:nr.:ill o·C;i"""ll'll ~ rt~ull<lll!;:ll(>\1, dc tonfol'll>1dllll<: toll' 1\ dr. h-

111\d\o dtr r.cmp.,ti!nei" qu" lhe foi <:>uto,·g~d~ Ptlo Ato da Comi~sio D~-

R E: SOL V E P.PO$fllhr, vohmtr.rh•motnt..:, HiL!::. 

AUGUSTO DA SILVEIR{I, P,nl\1i•t" l.1!9.!1Õll.lô-.'O, di\ Áru. di!: l'>·oc,..,.Lo L<~ 

;;::.~:~~o :.o~ c~::::.··~: :;t ~::r::' f: ~;i:: ;;;~ ··:! :·::·:":;:t "~:c c:::~:~ 
1

. 

hdç~o di' R~P<lbli:" F"'den•tivll. do llr11~~1. 'co11bfn:o.do co111 •ni>to~, 

-190, 492, 52~ c _486, !i <;o., do RJ;;S>«_lucnto A<!•~ni<.to·:.tivo do S..-n:•.dc·! 

F'll'd.,,-~1. bEm u.,.1m GOOI o llrt1qo 11 da Rooii<>luclo SF" ""· 8:>', ""!;'e';', 

ATO DO f-RE:S~l!(ljTI: 

,NQ, Jô, OE 199! 

<:a!loell!n~i:o. (<r';lim<>nl~l c. rcs.o.<hlme:ntl\o', de canfor•nd?.d.r co'!! __ ., d!!hl"

,y,o d~ c<>m~e:têncuo. <!""" lh~- foi _ _9'-l,tcqa,d:J p~lo Mo-,~ C<.lmi~-.tio Df,., .•. 

tara 2, de ~ de: al>>'il de 1973, E! t<!ndQ cm vu;t.;. o'""'"' co;ua_ta d<l 

01S.9Z2/90-1, 

F: E' S C,!. V E apo-r.cntar, volunta•·iu,.,nto?. !;\.GÁ 

.JAGEF.F'E\.0 Itr. BAF:ROS, AnaU-r.ta.LII~iilhlivo, i!o·c~ de l"rp!;_<i'"s.o l.<tl)bh.

livo, ClM;'iiC "ESPa'ChoJ", 1"11drilo III. do <l'-'ildL'O "''" m~nent" <lo s ... n~do 

F'e:d<:ral, nos tcrnou do l!.'l'liõ~o· -10, in<.:lJo III, t~linca ":.", O~ Cem~-

. ' 
tit .... td(o da ~I'PI-Íb1ica F'~td~trl\tiv" do Elr11.sil, comb>n,.do com O!l ,.,·tiqo!i 

515, 1nch.o u. :ao, 1nd.mo.I, :li'', indr.o_!U,_.~9e, 49Z!, :: 46C. r. 

4o,, do R~ll\.llllment" A<ilnini!itl'11tlvo de Senado F'cdc_nll, bc111 ;l.ll$1m,com 

o 1\rti.IIO 11 di R~aol\"lo SF' 

gn,ia, Ob•erv,.do o di .. Po'loto ut'i11'D 37, !r.o;i•o X'I,.dLI- C.on;.titcli~lío 

A10 toO fk(S.ltiEN1E 

No. :n , DE 1991 v 

l"dorll no . .2, de 4 d'€ Ll-t>ril d~ i973, o: tendo.,,. Y>;.ta CJ <!'-'" can~ta 

RESOLVE :.por.,ntH, vol\.lnlariam.,nl~, A~l\t,-

H210 SARBOSA TE:I..ES. An:\li;.ta \.cgi~hltivo, clb o<Írt'll de Proc"""o I.."'Sii"-

t .. rmo§. do "''lii1o 40, inci.:c III, o.Jin.,a "e", dtL Con~ti-_ 

Sê'\', ::a;, 10<;1"0 T, ~9\:!, 4~"- < 4C!;1. ~ o\o .. .,to;-, F.~~vhmc'rolc fodo;"''-• 

ln.tivt.o do S"l'l"do Ft·d"r~•. 1>~"' 1-~"'1"' c o .. a :on,_~., u "~ F.~,.:.J~r.!-!o 

na,. S7, d" 19SÇ',, com proYcnto<ro Pl'OPO>'cion"'-h· "" t .. mpo d"' ;.,.,rvi.:o, 'i' 

·raz:il:~ dc 31/3:!; <t'rint11.., ltl' t•·inta o: dnco OI.VOSl do .:eu Yosncim.,nto, 

Ob$CL'VE\d0 0 

ATO DO F•RESlDENTE 

tlo. )6. , DE 1991 

Federal. 

O PRESIDENTE' DO SENADO F'EDERAL, no U!iO d« 'I>U"-

c:oou>eli!r~<=i11 l'"'ll~ll.,nt 11 t "' reg,..lMnnt.or, de c:onfor10idlld" c: oro 11, d~les;ot.

c:l\o dr comp,..tfn<::_i~ 'l'"' lhe _foi o'-ll_o::Pll_~_n pdo AI. o i:l" Comislirlo flir....

torll .2, dli: 4 de: "bril dct 1973, e t.,nd~ ""' Y!stã o qve t.cnçt"- _Oo 

01:5.90e/90-a, 

R E--s-oL I) E _IIPO~.,nt"!l', _vq_lc<nl_,.riamente, _SEBAS

TII'iO H.ATOS_ LA~!OLA, AnllliSt"-, Lcsullltivo, Âr<::P. d"-~'·oc.,'lo<roo Le!!i.<rola

tiYo, Cl:u<ro~ "E"P"'éilll••, l':il.dr[o I'It, do::~Ou"'-dfO Pctrn2lnEnt .. dei ~en:odo 

F'"'-d<rt~l, no<ro t .. ,·roos da ~rti:!•<> 40-, ind.,o II;, lllin~~ "l'l", d .. Con,;~ 

!!itlt1<::lo d~ F:epUbli~" F'eder:'ti:"" elo Prull., COI!lbi.n:ido ~cm.,-,; ·lllrtig':" 

~i::í. ino;i<roo II, S!6., in~iço r .• -190, ~92, ., -ISS, • 4o·.-, do "'"'~uh ... en- · 

to Admini,.tntiv<> do s.,nrtdo redH_<'-i, b.,M :asin ~:o:;oli o art>~o ii d:P. 

RE"•clu~l<o.SF no-. 87, dt? 198"', ., "" vantalutn;. d:o. Rct~olu~lc sr no. 21, 

d., '1.99lio', com proVI['ntos int~-g··~h<, ob"t''"lldo -o dísPosto no "-rtigc 37, 

irodso XI, di!. Con-..tituiçiôo f..,d.,\'.1!.1. 

- ' 'de 199f JJ;k'. 
St:nii~Or NE~Nl• ~,~,",.",-l,l,~OY";t:::;, 

Pr~ldent., 
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, ATO DO F'RE:Sir.t:NTE 

Na. '' , oc_ io;>9t 

O PRESIDENTE I\0 SENADO FEOtJ<AL, ng uso da tõ"P 

C:OIIPC:tinc'la n::'lille.nt"~ e rt:SII,llllmt'nt<i\r,_ dt: c:~nformtdlldC: C:Qnl 11 dth~~
<:S(" de: c:om<>-ctênc:J.., ~uot liH' fc1 culorgll.d" pelo Alo d:>. t=om>'-::5o D>re-

tora 2, dC: 4 de r.bril dE 1<;11;:!, 1: t<:'ndO oeJ1 <nslt\ 0 <\Ue C:CII'I~till dO 

R E 'S 0 L V C: r.p~nnt :>~, ''olunt<~I'ÜIIIlE:nl~, i'IEWTON 

FE:RRA<: [!E SOUZA, Ant~li~ta Lt:lli.:;l..tiYo, t01'C'11 de: F'roet-!''1'0 L~?lliil<~,liYO, 

Claiõfilf "Es;o.,ch.l". ,F'lldl'i" III, do Qur.dro f'e<'OIMCnt;. do Se_n:r.do r~d~·

rii.L nofi li'l'tnQto do 1\rli:ilo "'10, inc:i'l'o"III_, "lino-~ ··c··, d:a Conçlitvi-

-4;>0, 492 e 488, ç 4o,,·do ~'>f'~ui;mc:ntc Adminisl~llti"o do Sen,.do Fcoe

r,), b.r" il'll~fm com o ).rti.IIQ ii dl< Ru.c1uc:i'ío SI' no. 87, de 1989, com 

Prov.,ntot. 'pro~on:ion~is. ;roo L..-mpo dor sorrv1~o. coo'ri's<>ond..-nl",; :. r:o.;::la 

F.,derilol. 

o!ITO, DO F'!l.!=SHIENTE 

~o.40 •. Dr1'91'1. 

xr. d:>. Con,;tihdci"c 

O f'RESII'Ct-ITE DO SE:NADO J'EDC~AL. no u~o dilo'"'~~ 

c.;uo<>ctên~;l!" r~'l!lmcntõ\l t· 1'&1'1.\lillln~nt:r>r. de con+orm1oLodl c~"";:.. d~)t-

9ll.l;i'to .d., c6m<>.,tê'ncH\ """ lh"' foi cutoo·~ .. d:o. pelo ALo da C.o,.i~1gc r,,_ 

Yi'tor" no. E, de ~ do: ~t>ril d~ 1973, t: tcnao "" V;Lt-1>• o <H.O" eç.nt.t>· 

ao Procws,.o no 015.997/9~-7 

R- E SoL v E' .. roscntar, v.:.luntilorillment .. , tJIL101' 

1:1""""' "u>,,", P..:drlo lii, do Qur.cFo Pcr.,~ncnt~ d.o S(.nl'C:o ~.,d.,-• 

' r 8 1, roQt tern,.;oi.-deo uti~t· 40. :n<:>"C ::1, >'.l!nn• "c",•dll Con~t'Hu:i· 

el\o d~ RE!H\bllj:lo FEd.,rU1Vill cfo BI'Mii,!. COm~i~ilo~O_COI\ OS ilol"l1'!0S 47~. 

4;'2, 52~ c 40<8, fi 4o., >'o R..-puhm.,nteo Adrnr,islr~tl,·o d<> 'E;cn..-do;> T .. o~· 

ral, bn> Mlll1m com o art 1110 11 <lilo l';_~so_luo:lo Sê r.:>. 87, de 1'?'6'>' _ <!' ... ~ • 

v~ntas't-n~o "11 1'/~.,..,lucK~· W no. 21.. d~ 1?_9..,_, ~orr rr6ve_r.t~" p,-~~;~!:5-.u·

n;..~s ,..,,. t11m!'O de •~rvJ.co, ~or•·c'l!pondcnto:s t.. r;::;:l\o d., 3U;S';l (t_(.>nt_q. 

trintl, ~- ClllCO 01\~'1-) o>O iH'_IJ_ VC'IlClmo;-nttl-, 00t>~~llldo O d1<>~olltO no -:o---

ATO DO_ PR.t;SIDENTE 

No. 41 , DC 1'191 

O PRESTPEI-ITE QO SEJ-!AttO __ FE;I!ERoi.L, no uso d~ .,,. • 

com~ctl:'nci,. re_~irn.,nt~l c r..-llulamornlilo!', d_o;- confo\·mid:~ode ~om ii d'l~!,)~

ctko de C.O!IlP11tenci>'. <lUC lh"' foi outO\'g:~~d>~ pelo Ato dil Co~i~s~o !'til c· 

tor<P. no. 1;, de 4 de nbl'il de 1973, e t..-ndo em vit;ta <1<~• const:. de· 

0i5.924/9<il-4, 

R E SoL v r: t\pOsent,.,-, vcluntM"iMter.te, JO:!:~ 

SOAh:EZ DE HORA~S, Anali-..l" L'·~ i" l;:~.t h· o, <>r e a d~ P1·o~es~o L e'!! i~ h l '-

vo, tiMo~~- "1;~-,", PO\dri!(a III, do <luadra F'~rm,.nente do Sen>'.<:O Fcdo·

,.~1, """ Le,•toaló d~-"·t'iilo 4e, 1nci~o III, al:O:ue,. "~" •. da C_.n-..li~ui-
. ' 

clo,da RePcibilC:~ Fe.d..-r"t'"~ do D.·~-r;J.l, combin,_ca co11 Oi' "rtigos ::as, 

inc_is~ i'I, 516, 1ndo:.o !, Si7, inchoii_!.-4JOl,_'192_.: ~SS, ~ 4o., de 

r>esuh.m~nto Ad~inist>·~ti ... o do Sen>'.do f'~der,.,l, bi'rn ..s,.i., com o -:rtis~ 

ii d~ r.:.,.-,oludlo Sf' no. 13'1", dfl 19.6'?, com-<>rov.,ntc~ inte9t'~i•, ~bf>er-

v .. ao o dHi>olto no 11rti11o J7, 

oi.TO DO f'F;:E:SIDENTE 

1-l:o, 42 , DE 1991 

O f'RESIDE:IHC DO SENADO f"EDER'AL, no I.UIO o":\ """ 

r:.ofllpetlnch. ~fll!irlrrntal c rci!ulamer:tar, de _::_Cinforrlidade cor.. 11. d..-1"9~

çlo dt eompeti!ncb. que lhfl' foi outor!lad;o. pelo Ato d" Co11isr;•o Dire

tora 2, de 4 de :o.bril de 197J, c t..-ndo ..,. yir;t;. o <1ue r:.on~tt< do 

Pror:.cno no, 01;5. 9G6/9~-7, 

-R E S O L V E IIPOI'entu, voluntariaWiomte, ALZIRA 

DOS SI\1-ITOS MIIGALHlSES, An'•list• Lcgisl .. ~ivo, lir"ll df!' TO\<!Uii!Y<Ifia, 

Classe ~E::;.p~rcialH, Padrl(o UI, do Qr.<lldro Pcr~entc do Senado Fede-
-- - ' 

ral, no'l! termos da artigo 40, in~iso ~II; "linea .. ., .. , dll. Con,;t1_tui-

~ão dll. Repcíblic:t< F~d!"''"tiva do !;tr,..,.it, c:o11binado com o" to.rti!IQS ::as, 

inc:iso II. Si6,_ inc:ho I, S17,.inciii-O IV, 49&, 49G, e 489, § 4o,, da 

Regulli.Oio;nto Ad111ni1tr<P.t ivo do Sena~o F~dual, beO\ :o.ss1m com a: -arti11o 

11 da Rcsol.u~io SF no, 97, de 19a9, cqm~prove-loS inte-grillho, obser-
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fi'Tc DO F'.RESIDE:IIT,E 

No -4:!. nr 1?91 

O F'RESIDEtH~ DO SEI!AiiO F'E!IC~AL, 

RESOLVE ao>OI~ntar, voluntllriflnltntc. <PCI-IC-

DITO JOSii DE MRROS, ·An11li10ta L"Sti.,hU.vo, dll o'lrcill dC' P\'OCi'tõ~<:> L~·

gh,:Btivo, C'l,.~l., "111.", f'ulrlo ~!I, do, QU .. d\'0 f'li'rm:ru1;,nt~ do S~nr<IO 
F'tdrr:~l, r.ot. lC'I'mos do ~~~li~o ~(-, l:nc::io;.o I:-!, v.línCr. "c:": d" Con~L-

49t', 491'!, !iC:fl "'4SS,' I 41: , d-o -""SI'-'11\mEnto'A-c'olit>isfnllivÕ c;o_ S~n-iao· 

F'Rdovr:.:, I>Rm ""':!."' c:om o o.rliSto ~i d" Rn.uluc!lto SF ""'· 87, d~ 1;:'69. 

(trint .. "' llm trinll'. ~e.l.ni:.o 11110;.) 

di~<>o,to ilo artrli:ô'3::>, inc:iso·xz, 

o\TO· Do:l Pf:r:SIDEI·IrC 

No 44, DC 1991 

relor-. no. <!", li"' 4 de o.bril de 197::, c l.:ndo ~'" vi~lll a 

!lo P.rcc:c~'liQ no. 1)15.'>'1SL9Q.-S 

R E SOL 'I E ..\p<>~""l"'l", vohtnl<o.r~uocol~. il.:.Sl-

LICl [M COSTt\, Anõ>lu;t-. [.Qgi~lalivo, da .fu;!. di: P~·v~i<.!>u L~~i,.l,üivo, 

CliiSII~ "E~p~cial'', Plldl~io III, do G«ild>'O PCI'm;o,nents dp s .. nl\•.lo F~~.:

' ral, 

.';lo d:~ [l.,püblica fo:di:l'õÜiva do Bralf:L,l, combin"'.>>o Ct!l"' <>Jo «rli~o;~a ~1Q, 

4"'2, ~2e c 4ti$, ~ 4o., do R<-~o..<l""<l"l" tu:llo'ini.:tr':üivo do S.;,nido f.:.d!!

r»l. b..:m a1<cim ~""'c ;.r ligo 11 .::Ja rl"'"olu.dic sr 111). $7, <!"' 11'89, 

vanlils.,ns di\ Rtlioulo..<dlo SI'" no, a1, de 19Biil, e"m pro.:ovcnt"'.:. P!''oPOI'ClO-

tl'inlill c cincc.avot~l do""'"' v.rmciiOento, obscrv:>do o diwo~Lo no :w-

ti90 ~7, ine!iõo XI. da 9-<>n~tituicilo rcde:n.' ~ 
-~- j~;:' d "" 

CARNE:IRQ 

r·ror~l'id "te 

ATO I\0 PRESIDE::IHr 

No. 4.S , DJ: 19'?1 

.COili>etil:ncia , . .,.,iment:;o.l t· re~ul~mcnlllo', de eonfO>'Ilidll.d..- C<>ll" dcl"'~~

çl'\co d" c;ompden~li'. •wco lh~· foi o<Llor,., .. da pdo-Alo d01 C.omis~;;o t•lrc--

lli'llillivo, Clan<' "E:f;p.:-~i>\" P~d•·io J:J. :lO Q«ad!'O P~o·m~n.:-nl~ d·o 

' 
Scn~dco Ful<:l'<l, ncJ. l•·nat•l- dco "'rtipeo 4,.., ind~o r:I, >clin~• ":", d~ 

Cõn-•flTf"ciTcTc ~:> R.,públ i c~ f'-~olct•>otiv; <I~ ·B·:>~~l c:.mbin~do cem 

l!igo• ~~~. inci~·" '-'• !H6, i•·~ito I, ~o;>f', .;;:::, t· 4S8, {; 4c,, Co Rc-

__ ,-llTCl pc PRESIDENTE 

No. 4G : OE 19n' 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso d;. 'JI.I" 

COirtPG'll!ncia rc~Írllcnt"l e: o•o:go.ol,ment:~r, ele c-cnrorrdd"dc C"OOI a dElESI~<

çS:o dor o:;ompctó!n<:h• <!UE lhe roi outOTIID,da pl!lo A~a dll Comiirt.ia Dir"

tora no. e, di! "' da abL'il de 1973, or tl!ndo o;-a vi.,ta o <!UE c:on'5tll do 

Proc;u;~>o no. 0iS,9S3/90-·I. 

R E s o L v E :o.po.,..:ntilr, vcilo.ontuiamcnti<, ALICiA 

CZóR!O GUARANY, An:.lh,tll Legi'5liltivo, Ár.,a da Taquigrilfill, Ch.10ac 

,"E:~;Pec:ial", f'ildrio I!I,_do Oua.dro Pc~'11111nente do Senado Fe:di!Tlll, 

loro·mo., do ::o.rti51õ 40, inc:i~;o III, il{n.,,. "a", dll Constituio;:hc diã -ll:c-

po.!blic" F'l!der"ti"" de Brll.-il, combinado coa 

I'J:, !>16; inci•o I, 517, inc:iso IV, .ot90, 492, 6' 4SS, i 4o., do Re,g~,~

l:;o.ru•nto Admul~strlltivo de S""lldo F.,derlll, bt>m :;o.s5ill cera arti~c ii 

dil Rc•clu(:[a SF no. Bi, de 1989, c-cm provEntos int.,Sir;o.is, oblõ.,,.·v•do 

a dispodo fedenl. 

de 1991 
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ATO DO PRESIDE:Nh: 

No. 47 , DE: ,1991 

O PRESIDCI~TC iJo SEI~ADO F"EDE:h:AL,, 

C:CIJtP<:tl>ncu, ro:girru::nt~l o: rcgullo.lll,z,ntl'.r, da conformid:o.dc 

~ac:ll.o d"' compd"n~;h que lh"' foi outOI'Ill\.!11. ~to:lo Ato d41 Cc)mi-sç;!i;o Di

r~tO<'II. no. 2, de 4 o:!c abril de 1973, c tot:nd.:o em vitõtOl, o <1U"' cem~~'" 

do Proc~·ç;so no. 015.933/90-_3 

R E S 0 L I) E 1\pct:entr.r, V<IIUntMi:o.mçnt"',_N~I..IO 

DE OLIVEifi.!'t CARDOSQ, Anali!l~ll Llflli"lal>VO, dz Âr.uo. dOf f'l·occç;.:;o Le

g~ç;I;..Livo, Ch.:lllôOC .. 1., ", J>~dr~O TII, do' QIJI\dr·o Permõl.n<i:nl~t_çl,;> Senado 

F..,d.,n•l. nos lolll'mus do "'r tipo '10, inciDO I li, alinota -c", -dt< Çt,~n;;li

tuL.-:iio da R;;:pl.ibl>t>. Fad.;:rativa do I!ru;il, c:oJibin'lldo .:om os "-Yligo!ll 

.1190, 492, 503, 520 e 468, 'õi 4<>., do R"gulamoml~ Adloini,tr-.tivo <Jo' 

Sen:ado F<:C!Oõ'r"l, b<;"rtt il~llliM c:o'n o :11\'tigo ti di\ _R~~olu.;lio no 87, de 

tu~c:llio Fo<der"l. 

,:,nJ [<0 f"I"C,S!DLilTE 

l~o.Z.6 •. ltF: ~911 

..!:.>. ... ,, 

c:o.Jmr>dhnc:~:. re:ilim<;-nlJ.I ~ repultuncnl;,,·, <J~ ccmFo•~<~dl..lck c:o~• !>. d~l<.::-

9""'"o <111 ~onopct•~_ncil\ qu~&. ,h,. Foi oo.otoo''ô!;.<o.li\ p"\" r'ltv u., Cc,..l:;.~i!í,o (•1·· 

R E SOL V F: "-'''~'cntar, vo~unt:o.rh.no..::nt.::, HIL'fQN 

KE.lRE:I..E.~ •. tln:.\~sl:;, 1.."'~1~\!!.lh'o, d..l. "'''~<\ d~ FJoc:~ .. ~o l..egisht>'.'U, 

'31?('" ~as, li 4o., do Rro'!IU!i\menlo:> o1dmu>i,tr~<tlVO Cio >:.~n:;.>.do FC\Jtn,\, 

b·om "'"'"'cem"" v"nt"~"n" d« R~"iOl~d(o Sf no 21, _d(. 1i'80, <1: co•~ 'o 

arl~~o ii da Fa.soluo;ll.o ~F 110. !37, de 1909. ~""' pl'tr'!'_(ntos p...-op-o\'ei,o~

t.otmPo.J de scrvl~o, cor.·e~ponQoml_,.,. i.\ r~.o:ilo d<t :3~/:35" (tfint;., 

ATO Da l"f;E:SIDE:NTE 

t<lo. 4,9 , DG: 1991 

O PitES I DENTE: ·no SENADO FEDER-AL; no UliO d" sua 

<:O"'P<;:tolnciP. r"'9im~:n,tal "' ro:sula_:ru.ntar, de confotmid,.,do: co11 a dellr9P.

c;l':o. c'!i comp~tênch '!~'" lho: foi _~ut_o_rg;.c'a P~lo Ate. c"" CllmiJ-.15-io Di•·~-~ 

2, de 4 de abL'il de 1973, e t~rnc'o "'"' vilota o que o::onst;D. do 

RESOLVE ;.pos..,ntar, volunta._ri,.,mo:nh:, HARI..E-

Nli: DE OU$11;-;;0, An11.lista Lo:Siilõlativq, .:>:reli. -de P\'OCU·~.o· I..O::i!ir&l~ti'lo, 

Clas•,.. ~3a.p, Padi'IS:o I, do Q\11\dro Per01an.,nte d-o 'Senad_ÇI F1<der1111, 

t!E"rmo-. do ... rtigo 40, 1nci,.C:, I~I, atine_! -a"", dl'. Ccn~tituic:~o daRe

PL\blica F.,do:r;..ti'l:< do Br:;u:il, cornblnl\do <:om QJ.o ar.ti!IOS Si_~, inciso 

II, 516, inciso I, !517, in<:iL:õo I, 490, 492, "'488, D 0\Q., do RIE"L:JL.\liO

IOlento Administnltivo do Scnac'o F"o:do:_,·:o._l, .b"'m :o.ssi11 o::orr o .. rtigo 11 da 

R<i'r&oluo::lio SF no. 67, drr:-.19!39, con prov .. ntos fntcgr;oi'l:>, obo;.<i'rv ... do 

dispo<;to no artigo 

ATO I!O F'Ri.SH•EIH!: 

i-lo •• SO .• pE 19?1 

ed.,r~l, 

de 1991 

a PRESIDENTE:. DO SEI,ADa Fe:m::RAt., n<> u~o da 

C<-P"''·êncu. re9l11~ntlll ~ r,.gt.<\iOmenton, d., c:ord'orrnid:o.d., corn~ll d.,

l.,~ilç")(o d<: o::omr>dfn~b ~u<; \._...,.foi outor~l\da P"lo (jto- di'. _Coml~!ll\o 

Diro!>!.o.J•·~ no. 2, d~ 4 de "-brll <1.,.191'3, <i t.,ndo em vit.tii o 'LV"' 

o::cm-e.til do P>·oc.-•-a;o no. ~1::0.9"58/9.,..-6 

. R E S a L V E '1J>O~,<rnl"''• ~<J\~Lntõl.rii'.menl~, E:• 

DU(lhlJO CIJODOI<.' Ti~ni-::co ~e~n;;l~t1v0, :1" .,;,.~ii di< Tl"P."-.;po!·tc, Clils-..<." 

Padd(o 

l~!·mo~ do arti!IO 40, inCU>Q n,I, lllÍn'!~ "e«, d.il 'c-crn-e.litt.<id\o 

d« r.:,.PUI.!ll~l\ F"~deo·."tivll. di:> (lr..,,.il, CO!'I.!ln"-d<> co•~ os ... rt i~o-. 49'"l, 

492.. ~2(!< ~· 488, li 4o., do Ro:SJul<~mcnlo Adl1in;str1'.t,~o do s.,n,.~o 

F,;,d"'->':>"1·, beri'r ,.:01si., <:"~m·o-ilrti9" 11 dõll R~,-,;di<.!o;"io no. 87, de 1989, 
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,:,ro I•tJ f'FI::SIDHITE 

l~o '51 [t~ 1991 

D 1'1\~SlD("~TE: DO SENADO FEI<ERAI.. n.., c•;;.<.> o.J;o. '-""' 

C<r01<'~·~<:n~.,, >qrímcnt:..l ~· rep"l""'~"l"r, d!i> c.cmfc>·.,~.:!"J<: ~cot" <l<clt.J.'"

o;::So dE CCO\f'O::tên,~i,l ~l,lll: lhoõ' foi Cl.!lo>f•l"<l'- Poi:IO Alo d11 Ca•tllo'D::::o D.r..:-

ler~ no. e, <!~ 4 .;te ll.bril de 1973, e t'"ndo cm visl" o ""'"' <:on~t;:t do 

R~ SOL V E t\P<.'I'!I>;ntolt'o Vl>lttnt.<o'i"menl•:, Dt'oLTGN 

JO:RôNYI10 f'U::E:F>:, Arn•,ti't;ll!. LO!Iisllllivo, 1\rc:.. d<: SeSJUI'IIn~'-· Cl<.'.~'"'' 

"!~.··, F'll.~l·~o III, du i.uilo..h"a p..,,·m~.n.<nlet doS'"''"~" F'<:Jen1l, no,; t~•

"'"'" do :ad>lr<r 40. inciso ra', "l~n<:~ __ .. , d:a CQnslHui~t\o d<\ Rc:-vol

bl>i!B Fç;doo:r ... tivp, (!.;) [lo'lt,.i.l, •:oml.!inllldll Co., ""' '1\I'LI""!io;J-:!ílS, ino!:.i<õo li, 

51&, tno::iso· I, ~a;, in~:i~o !H o "~'"• ~'?2 e 48S, li 40,J ~o f~<:~<~<lam:n

to .~dm>nistr~tivo do Scnadci F>':d"''"l, be" kas.im COO\ o to.Yligo 1~. a:~.' 

r-c-c.~luc~o SF no. 87, di f?8.,.- c:o10 po·ovcnl01~ -,ntl!"gr:>.i~. o~s.oeo·-....:do p 

ATlJ toO pr,ESI!IE:f!TE' 

No, 52 DE 191'1 

O F'RE:SIL!EinE DO SE/MIJO FEDERAL, no 

<:ompeH!nci,., I"G~Oi~cnt.111 e rágul~oo._,ntao.r, de c:onfon~ld:-.<1"' 

leg:.~llo do: eompo:tí!nc:ill ouos- lhe foi outor~•da Po:lo A~ o da Co•ü"

aio Diros-tor11 no; e, do: <I dll" 1.brii do: 1973, "'tendo o:oa-v1st" 0 ~ue 

<:orH;h, do P1·oc:ou:so no. 01:i.92i/90-5, 

•fi: E S O L V E aposc.nt;u·, voluntao•;i:o,m.,nle, ED,.. 

SON THEODORO. DOS SAI{~OS, Anal:i!llt-a Leuh.l:ativo, Ál"o:" de T;o.qui~H·a-

1i,.., Classe "'E~pecia1", P"drlo IIx", do Quiodro Pcr10·.,-nente do S-ena

do F"ed.,rõ\1, nos teroao1 do arti11o 40, .. i.nc:.l!llo JIJ;, alinea '"o!;"', da 

Ccn»tituJ.ctio d11 Rep<.lbli<:ll F"'dcraHva do Drnil, cconbinado com 

artigos S15, inciso II1 :Hó, inci»o.IJ S17, incho IV 1 -490; 492., 

ATO DO PRCSIDENT!: 

No. 5J DE 1991 

O PRESIDE:NT!: DO SENADO FEDERAL, no '-'"O d,. su.u 

COIIIPCt~nei" n:11im..-ntal E rE9Ulll<nt'ntllr, do: c,onform>dllde CCHI 11 dt:lt'gll

ell:o do: c:o•u>cteneia qu.,.- lho: foi ou.tOI"!I"-d" pelo Ato" di\ C:.olllh-lillõo D.il"t-

tort~ no. 2,_ de. 4 de ab1·il ele i'?73, ct t .. ndu "'"' Vi. .. ta c que con~tl\ do 

Proc:c,..s:o 01~ 907/90-2, 

R C,S O L V E 01Po~cnbu, voluntariallcnto:, ATAIDE 

MACHADO. Analista Lt:S!i<!!lalivo, Ártt"( c!" Proeeuoo LeS!'i~l;..ti..-o, Clll~>t.c; 
.,. f'adri\o III, do Qu'lldro Perm~nenle do Sen:o.do Fo:d<!'r ... L, n?s t-v-

do ...rtio~><> 40, in~it.o !Il, atino:" "a", d"- Cono;tH<-lielío;:- d~ Ro:pu-· 

bl i<:" F".,d.,rat i..-:. do B>·asi I, eo11b.!n:~do ... rti;os S15, .incio;o II; 

i!:õi6, ineuc J:, 490!' 49<! c 488, li 4o 1 do R"'l''-'lamenlo Adm,nbtrativo 

do. So:n:o.d"~ Fo:dos-1·a!, bcm !\~~::.,com o artigo 11, da Raso\uçi!<a sr n"ti 

87, dc 1989, .c !Is ""nbiSI"'"~ c!:.'\ Rcsoludk• SF no. é!L d,. 1990, 

prov<~n.lc'l. inteil"ais, ob,erlllldo o di~posto no zu:Li~o 37, l.O<:.i:lio XI. 

d~ Ccno.litui;;S:o 

de 1991 

Ara [.-o PREsit<r.:N'rç: 

No. 54 DE 1991 

Q P~SIDÓHS:. 00 SCNADO FEDERAL, "no uao da 

~OI1P~t1!nci'-' regim.~ntõ\1 e r<!loU.I.lm.,ntar, do: ccn1oo'llidadR cgon 

l.,padõo de CQ.-pctCnc1a q~u·::. lhe foi outorSl"-d" pelo Ato da Coonis

,.&g Düetgo"" no. e, di! 4. d" >1bdl d"' 1973, ce t .. ndo em vis;tõ\ o q~ct 

con"t"' d<:l Ptoo:;.,,.,.o no. 015.';1~-:i/90-0, 

RE.,SOLVE: 
. . . 

'"poac-nt;o.r, volu.nhwi"-ID!<'nt.,, 'A-

LEXAN!i!\IOIA PINTO DE OC!VEIRA, A<1xil~"-r L<!:jli!llativo, Área de Por-

p.,_.J,:~~III, do,-aoadrc p.,,.,. ... n.,ntG" clo"s.,nlldO 

F"'llderill, no!. ter!lo" de a.rti:IIO 40, ino::iso IU, alínea -._ .. , d.._ 

Constitui~ão da Rl':piÁbli<::t. Fede:•· ati v" do Br11sil; cooabin ... do cow 

!!-rti~Oio :a::;, inciso II; Si!., in~i11C r, S17, ino:;i;;o J;V; 490s-492 .,. 

489, 'i 4o., do R."SI'-'"l"m.,ntc Adoainist1"alivo do S01n11.c!o Fc-d_ot\"11.1, betA 

ll:r;.o;im eo.- O "rtigo ii. d;a Res.oluç;S:o nQ, 87, de 1999, CCII prov.,n

tol int<l\l"r<ds, obs:c-r..-ado o di,.posto no ... rtlgo 37, inch.o x-r. da 
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ATO DO FRE5H•ENTE 

No. SS , OE 1991 

Q, PRE'SIDLJ'lTE: M SENADO FEDERAl., cl" "'"' 

como,..t~ncu. rtginu;:n.tal e r,pv.lllmcnt .. r, de contor01id"d~ ""'"' ~ _tklr

gaç:i!io dt' co;~mo..:tf-ncill QUQ" lhe foi ou.toi"!Uidl pdo Ato d:. Ci:lmlti'l'li:O Di-

r~tOl'" 

do f'"roC<?II"O OQ, 015.'1'31!/90-7 

R E'S O l V E OlPOllent;,r, voh<ntllrh,.otonte, 111,1\TA 

' DE PlNilO L.E~TE BORG(S, Analí11t"' Lcgi~;1'-i~v~, Cl!. Ârf;'P. de ;:,·o~ccsc. Lr-

Sll•l:t.tivo, C).,.llt ''1~ .. ", p.,_dr!P:c_ III, do C.u~dro p,..,.l!!l.n<i~t .. do Sorn:o.~c; 

F.,d(l'lll, nos ti'.!ICl$ do art:.;.o 4L inc~•o Ilõ, lli.nc~ "c'', õ~ Co~~ti·· 

tv.ic$:o d" R.,o.,~l1~11 F'~de•· .. .-~1\ia do Frili>l1, c~ .. tin:adQ coro o!ll al'·l~~o<. 

.ol90, 490:., 51!0 ~ 48S, I •\o,. do Rt;n•lMvl:nlo Adminatl"llliYp dç Sen~cc· 

Fl'd'C\'~_l, b"m """51'" <:0111 O "rtij;lo 1: <:!~J~~soiu~i.'- ~F' no. a7J dll r-ta~. 

porc:lonii[S ~o ten1:~ ..,.dE ii'l'V~co, c•!>rl'~SPO•>dllnl~" 

{vinl<: e no<>T trir,i.., avos) do ,. .. u ·•·r.cuc-nto, 

no ...rt. :;7, :lnch'o xr. d~ c.;nJ>titc.ddi~ F" 

ATO [10 F"RE:SIDt:NTE 

No. 515 ,"DE 1991 

p1· ovent ~.1 

ra:~:!i\o d~ 29/31:' 

de 1991 

O F'RtS!OtHTE tiO SENADO ~EDERAI., no us.o ch1 ~v.:. 

c;omp.,têncii' rllilimEntRl e rllgulam~ntar,• dit c;onfot•midad~ .;;çm a dlllll9R

cli.o ,de com>c:têhcilll 'IÜ.t: lt>e foi outor11:td::.. pelo Ato_d_,._Comis~~o _Dil·c

tcr::.. 11,.0 .• ~. dO">! dt: llbril d1t 1973, 1t tcr'!do •• vist-. o O.CIIl C':'nlõtll do 

f'roccuo no. 0~':i.'942/9ê-2, 

R E 5O I. V. E ~Posllntar, votunla··ir~mente, JOSS 

PROCóP.IO DRUHONl!_. AnJ.lis:t" L~!õlislali;o, ,:l,·eio, de Procoscssn L.el!i"'l:o.ti

"0, 'Cl:\IISI: "E .. pecia\" 0 P11~rl(o UI.• do Qu:o;dro Pi<\'OUI,ncnt~ do So:n11da 

F"i<t!Cl'il\, nos tlll"ma'l. dQ__llrtiJ~o 40, inciso Ill, :õll:Íncll "a·:· di< COII$-

51:;, i~i;.o 'u, ::Si&, inciso l. -190, 49ê, ., 488, ~~o .. do RC"PctlRmen.-· 

to. Adll~nistr ... tivo do' Senado F'cd.-1'111, ·bcro a.s~im eo~·o lll't.igo 11 d<1 

RE"solu.;;So SF" no. 87, de 1989, ~ ,.. vant!liG>n'l. <(::.. Rc~olu<;;iio SI" no. êi, 

d~ !9~0, co11 provE"nta• irltllirl\ill, ob•lll'VIIda 0'-diÚ>o<oto 

in,c:is.o XI. dto. Cons.titl..lfi:J.o F'E."d.,.ral. 

~·· 
Sentldor N~]o',''c'_,''',',",',',' I< 

Pl'«Zent~> 

·ATO DO PRESIDE:NTE 

No . .57 , DE 19~1 

O F'R!:SHIENTE DO SENI\D(l n:IlEJ;;,:.., roo u~.o_ d>< ~"' 

compe~f·nci21 l'<rllillcnt~l c r"'llct1~nr .. nta,-, d" confoo·midildC c<>m :.. dele9~

. cl~ d" compcti;r.tcu <lUc lhe foi ol'tOq;mda "de> Alo d:o. Com~~dio DHc-

2, de 4 de ilbril de !973, f tanda ""' v:sb. o <!UE c:on~t~ dq_ 

R E: SOL V E ilpo•C"nhr, voluntlo!'il!.mo:nt~. f"p,.o.;~ 

CISCO D~ S CHAGAS POM_''EU l"JJilTIJHA, An~ 1 ; 101 r I. c~ i~ l~<t i -.o, 1!11 < ~ de C;:,,.v

nicadio S<:~ci~l. Clan.e '"E..:.peciil;", P~.dd\co !!>,do Q., ... d .. ·co p,.,."'""'~ntu 

' 
de• Scn~<da F"d~•·<\, no! l<:rmoL do .artigo 4~, i.r-cl<.o "'~ illinclo ·-.. ~, 

d:l' Con.,tHuiçi\o d~ R€p.lbtic~ F"~d..-rHiv"' ce l'I'T;:.~i-1, ca!llbinado ca."' e; 

llfti5IOS !:1';, ind~CI r;, Si~, inci~.to !. .. 91', -'I.~Z, r: 481?, 

,Re!lul.,OII!'nta AóminHl\'~tivo do S .. n~da F'll<j~rlll, r;,'.,m i\U,iO' 

!ntll51l'Oii~, Ob""'\'Jj>.dO 0 d~~PO$l0 r'IO 

incil'O X;:, ót. .Cc;m~tih<i.;;iio f'c.~."\'~1 lt) 
/Lfi:t'AIYt" , ;,;·;· " . "' 1991 

C.-'\~t!.E'IOO 

Ptl!',.. "'nt e 

..cTD Dil F•r(tSTDCi;H'E jl 
N.., !i8, Ior. 1'>?1 

4o., do 

lii!O 37, 

~;~;~1\o do: c..,mPe~ÊnCill ~u.: lhe foi oU~.;lrq::.di\ po:lo. Alo:~ ~~ Co.Jmi~:>::.o 01-

rr:l.ol'il. roo. a, dt: 4 o:lo: ~>.bril de 1973, e t.wdo E:ll! viot;:.;:, ·que ~.o.nst~ 

do Pnl<..,!i!õO na. li15.'i'19/90-~ 

R E soL u E apoiOent ... r, voluntar~~.nent .. , V..\t-Uo'\ 

HEtWONCA [•E I"IGÚE:IREBO,_ Ar'lalio;;til l.e!rbhtivo. d~ .!ret1 de r-·ro;;•n!ôo 

l.o:!õl:sh.tivo, Ch.s•"' "EspeCial-, Padr~o III. do Quadro Per .. ;>no:n~.;: d<l ' .. 

Senado f'ed.,r:~o\, no~ ter"!os do ..rtiga ~0, inc:iso_lil, alln~lo. "c".' da 

Canstl.htiç'i\o da r;.,pUblict. F'~derr~tiv~ do Brllsil, e_oA!I.Iinado ""'" O!i 

tipo .. 47'0, 492, :õêll ~ 488,· i 4o.·, do_R«y<.tl;:amcnt'o Ad,.ini-;:lno.tivo d<> 

S.<mlld<> f"~dc;>~al, b"''" ""•1~ c;:am a llrtigo 11 da F::c•oi.uclõo SF" na .. 87, de 

~roventa-:. 

(yin~"' c coita tr>nt;o. :o.vo"l do -..eu ~n~i.!ll.cnlo, obso:rva~o 

·no a\'tiQo 37, 

Presid,.rot€ 
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;ll\· ,<H c•.•••~~'.Õroçi'· <WC" lhe Fo~. oula·,~;,dl\ p~l" Atg d"' L<:ln•i~~:<~ lHo !<w 

tol~,n~ ~·~ ... >I dot abdl J..: 1?73, .. to:ndo <:m Yi•l~ O,'lc!oit·O:.Onl<~ll •fo 

01 o:;' 9.;'>3/90..7. 

R E S 1) L V E ~l''-'"~nl:~o·, volunl.>o-ial'"'"~ ... T?;,<.f.C!.. 

H;.GHLf!;::t:- t:~W~f.t!..!STk, -Ao~ti,;E11 L~·~isl11tivo, .o;r.,'l d; F'r0'-n:.o Lc·~>:tw 

1~.ti·1» C1~.,~~ ·.·e:~P>i"<:llll", Fi\dd\o In, do:> Cu~dro r-~r'"""""t"' d<> s .. n;o.· 

' ConPI:il•<h::;;u ·L• F;..-p..il.>lic- F'~d.:r~livao. dD EW~sit, ~.;~o•bin>\1·~ <:•J•" os 

,ATO DO J>FH:suEIHE; 

No. 60 , DC i\>9f 

O PRES~DCNTC DO SDIADO FI:DCRAL,_ io-o uMa di\ sua 

.::omPttinc·i" rc-91ment.l.l 11: r1!9tAlllRI<!nt"'r• de conrormidlldll: .::om a do:lo:

sr':.~Sio d,.. .::-onrPe:t<!ncia <lU(' lhE: foi oc\tCu'llllldll P•P:lo Ato d" Col!Oislli<o Di-. 

rctt!r~ no_ .a. de 4_ de abril d<õ' 19'73, c t11nclo '"'" v:L~<t• o que· o:on:10l01 

do !'·roc."'""o no, 0'16.082/90•7 

R E SOL \,1 E: ioPO!Iornl•r, 110-luntiWil\rt'i:nlc, SES.!S

Ú.liO rLdR&S\U.J-IDC 1-!ADCiRA, 'Anõ>.l i•t:o; LegulaliVQ, di\ ire· I\- de Pl'O~~Bt:t< - ' Le<JÍ'lli'.ti·.·o, Clas•'" "1,..,", P:r.dr&:o Xll, do <luaul~o do: F'c:s•ofl.l -.do-stin>~<-

do F'~d<!'l'lll. nos tcrmotl do •digo ~0. im:i~o II.I. ll.lin"" "o:'~, di\ 

'Con,.,tHu:o:>:o clõl RepUt>li.ca F'ed<2'l't'.tiv" do lkt-.sil, ~ombin'-d<l c:o,;, "" 

tHI<lS 4,_0, -t92, ~20 c 4~8, I. 4o,, do R"ll"-lR~o;nto, Adminh•trat.ivc. do 

Sen11do f'edi!rõl\, b,.m t-.••ill com o "rtigo ii'" r;o:solu~iio no. 87, de 

1989, com l>l"ovcntos propol"cion•is ao t~mi>Q dé M'rvil::o, o:orr11s1>ond.,n~ 

~.,!> (o l"fl.ziio de 3i/35 ~trinta c"'"' trintt-. c o:i•co avos) do seu v~nci

lli:.nto. obsot:rvl\do o disposto 'n.; 1\rt. 37, inc:bll xr. da Cons.tituiclío 

F'edo:o.l 

1991 

Prc!l dcnt .. 

' ~TO DO PRESIDENTE 

.'No. &1 , DE 1991 

.O PRE:SltlENTE DO SE:NADO FEDERAL, no uso da "'"-"' 

o:onrpctó!no:h. r~lline:nt"'l ., r').lluhme:ntar, d~~c c:onfct"midad<r o:oll! 11. delcs•

~~o d'" c:anpetinc:ia qu~ 1~~ fai cu~orll..:i<~.Pelo Ato <I<~ Co.'!'~s~Ko Dir,e.:;.

lora na. a, d., 4 d<! :o.bril de 1973, c tendo c111 v~&ta o 'IU_1!'_sont~t;o; do 

f'roo:et~so no. 01.6.113/90-0, 

R E ,SOL V E apot~cntar, voluntarh.mmtt, ROBERTO 

VE:LLOSO, ocupante do c:ll.rgo is.olada _de Pl"Ovinento "'f"t iVO de As;,..,,..sor 

Legi,.l>~tivo, C.3diuo SP'-OAS-3, do (luadrQ PCTIIiln~>nto: do S<!nado F.,d.,ra\ 

-Parle SllPlementar, noc tcr10os do llrtillo 40, fno:iso III, :o.linea 

''a", d" Con~tJ.tui(;:~o -d._ Ri!:p!Íblic:~ Fcdcut'·iva da D>·a•il, o:ombinõ\do 

be10 ass111 o:om o artiSIO i1 da R,.soiuc~a SF no. 87, do: 1989, cort p!--o

vo:ntos inte:srrfl.is, ob&crvll.do o diBPOJita no :.rtigo 37, inc;i•o XI. da 

Can•tltu,ic.l:i:a Fo:d~~cr;.l. 

!)TO ,110 f'RE:S1DEN'rE 

. No:. 62 , DC 19'91 

c:ompcti>nc:io. rcll~"'..-ntal e I'O:IJU1::1111Cnla•·, d..- c:c.nfO\'mld"-dC: dei<:-

'2', de: 4 da ~bril dOe 1973, "' tendo ""'vista o '11-\C c:onsto. 

do Pra"~"''"' no. 016.09!1/9-0-0 

R E SOL'{ E .. pasent!l>·, o;ooJuntal·iall.,nt.:, JOS& 

RHElRC! 1;10$ SANTOS, Anil,l~"l .. ~c:Sii&htivo, d>l <'lre11 de P•·o.;~,::,.a L<i:~i<>-

1~tivo, CJ ... IIS~ Ri~ .... P:~drão Ili, d;!- Quadl'O f'.:l_'"'::\rllfnl.., do S~ni\~0 r .. -

dero.l, 

tui<.:Õ:o d!. Repúb\i,;, F"de•·at1v111 do B>'õ>.JI~l, o:oab~nado ~;on os artillO" 

· 490, 492, ::i2'j 1: -tas, li 4o., da F:~l!ult~m"nto Adminis-trativo Jo S<:n!ldo 

F10deral, b<:ltl "'""~ii .o:om o arti-;o 11 da R.:solu;:::O:o SF no. 97, d"" i'1S9, 

1: l:ltl v.-.nta"cnt. da Reo.oll.\~[o SF no. 2i, ds 1'>'S0, 0:011 provent<l!. 'p,·o'

porc'lan"hl aa t"IIPO de Sl<'vi.;o, c.orr.,lpond~nt""s ii rr.zl:i:o ds 30/3~ 

' (lrint<l o: l•·intll s cino:o .,_vos); ela $CU .,.,.,ncim..-rrto-; ~b~rv·acio ··cn:s-

Posto nc ll.rt. 37, ino:j.s-o·Xl:, 
~·· ~ 

1991 
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ATO DO f'RESIDEI'tTE 

;N~.;.;6) ~-DE 19'?1 

oQ f'RESiDÇNTE DO SENAOO ,FEDERAl.., no u"o d~ 'lu:>. 

1conoPeti!nch. nlli.l•"'nt:.l «.r<:ll';\~a"!'cnt_~•·· d,"' <;~farmidade co., a. dcl~-
1 • • : ' • ·: ~ : • • ' : ' • • •• •• -.. • • ' • ' - :· ' 

1 su,~lto :!.~ .;:o~~o:t_l!~cb· que l.h~ fci outor_ll_"',d-~ p~~-o- A.to d~ -~omf•K!ro- D~-

' rc:tCirl\ llo, 2:, do;: 4 d~ abril dt~ 1973, e teódo "'"' vi ... tio o· qua conr.t;. 

' do Proce~.:.;o no. 016.133/90-"' I. . 

R E S O L V E npoacnt;~~c, v~:~luntarillmenta, f'AULO 

i /1ACHADC AL.V!/'1, Anali,sta Lcgblativo, da ~Í'"I'a d• F'roc,.,.·so·' l.egi:;lati

·..,o. Cla11u: "E.:pr<::~;o.t-,' · F'll~~lo I!IJ do Ouad.:o Potr.,;nornt<r do So:na~o 
! F~d'-rDl, ";,o" terno,o• do artiso,"'-0, incisQ I·II. 1.llnaa "<;M• d~ Con~U
i_t\ücS:" da Repo,lbliCII Fcd<Zrat.iva do 8radl, ton~inado COJII. os <~rtiyos 

,' 490, ~92,. 520 € <!Se, t 4o., do R!!)IUl:l.mo:nto Adlill:!.:nh;tr:.tiYo d(, Scn;~;d~. 
! F'i'dorral, bs111 11.~111111 eo11 as vantas.ens <111. Ror:soluo::lo SF no. 21,,dor 1980 

r .. <;OI!I ~artigo 11 da.Rcso1u.;:tío s'F' no, 's:;r, d~ 198~, tom' prj.J.,n,to;.: 

~~pro110\"eionais ao t<~mpo dll •"trYi;:'o, co\"r:•spondo:rltc:.S ;. r~:.::il:o de '3i/3!:i 

(trinta • u;, ~ri~t .. · c cino::~ a"O«l ilo , :scu ,...,eimcnto, otlso:•·..,ado 

dispof.tê:t na' .. ;tho 3:;r',- ,Wr~Í:·~·o \:-r, --· . 
So:n;~.do de 1991 

ATO :DO' PRESI'DEf!TE; 

t<a. ·; '.sfl , DE 1991 

0 PRESIDENTE DO SENADO F'EDERAI., na uf.r:> d:!l 11""' 
,. ..... ' . ' . 

talaP"'H!nei.:o. reg_irttontBl c: l'CSIUll\llent'<lr, de eanforrrtid::o.dc eatn <1 ,dorle-

llll.ei:o dor _tolloe.tinch.· <lU"' -lh~.~oi outot•gao;Í:p. pc\~ Ato d" Co10i1.1t\o Di

~ortora no. e, de 4 dr;: ubrO dr ,1'17_~, c tendo "''" Yillla o que eonst11 

do Procnso na. 016.0S'i'/90-1 

R E S O t. V, E npo,.entar, volunt .. rlamcnte, .lESSE 

DE AZEVEDo BARQU"E:RO, ,Anltlist~ L,.lllilll:..tiYo, da Ár.·• dr F'rac .. u.o T.e

!li'llldi"o, Cl ... ••• "Ei'poi:Ci'al''1 F'adrKo III, do Quadro Peroranent.., d~ 

' Sornt~do i'"'dcral, termal. do ,._rtiSID 40, in-~i~o IIX, alín~~ ",;", da' 

~on~t.Huio:i:o dll Rli'PÜblica F'~<der•tiva do.Ilru.!l., eolllbioado co<~ o~ 

tigos 4~0, 4~<!,, :520 ce 48G', I 4o,, do Rcgu.lt~motll~O Administ\·atillo do 

Som;o.do F't~:da:rt~l, born a~sill tOIII o artigo 11 d:p, Rti:~i:r'iÍ,.,eSio SF' no. ffT,. da: 

i9EI?,'.-.<t ;oo,-~; VMtapll'ns da Ret:ol\-1o:la SF no. 21, <k 198~, ·,;am pra· • ."~nto!>• 

proo.o'rciOnaio; li\0 totiOPO cl•' s•ryiÇo, eoror"'s.pondcnt•• à ,raz!i(o dot :3-Ú3:5 

<t,.rinta o: quatro_tr~nta c .:ínco awoal,da·~ .. u vo.nCi111ornto, ab,.o:I'VIldCI o 

di,.po-..to no art. 

ATO tlCI FRE:S!DE:NTC 

No. 65 • DE 19<>1 

C1 PRESttrENIT DO SENt'-1[10 F'Ef!ERAT., 

CDIII_!>ottfnci&. rc.gimmtt~l or re9ularunt;o.r, dE confor11id"-<l" 

pll~iio de cOOIPI:té'neito. que Ih11 Toi outonJII.di. pelo Ato d:> 

rCto'ra no. 2, de 4 dor abril dt: 1>':;"3, e tti:ndo ':"' vlsta a 

do·Prpceno no. o01â.2:38/'90-r-

dr su; 

aue const 11. 

RESoLvE :.po:scnt;-.r_, valunta•·iut.:nte . .Joao 

COUTINHO DU!!RTE, An:>.li'loh• J..,gi~llltivo, d11, tine:. d.: Se9'-'''"n~;.., Cla<or.~ 

"ia-:",- Pad-rio UI, do' <l.u.,dro Porrm•nt:ntE do So:nado fll'do:r<.l, na• t.,o·

' moto da arti~o 4e, inciso X!I: alin""" "o:", da r.onr.t;tuic:5o d;, R~ptl,-

bll.~Ct F'óidcrati"" do Bt•aul, comt-1n«do 1:011 os a1·t~go~ 4~0. ~92, ~20 E .· . ' 

'IS&, i 4~. ,-do l':e~uh:men•.o Adrünistn•tiVo do Scn::~dc. Feder~:;, b>;ll: <~f'

IHII com o artigo. H d:O f;:~so:ud(o SF no. 87,' d'" 1>:'S'i', G~nt P\"OV~Mto;1S 

oropor~ionõd1< "a tempo d., ~>orr~ico, carrc-ilo>ondn,t~~ l> r:o."'t:~ de 3q,'3!: 

<trinta .,-~quatro trint" e cinc"o"";t.va,.) dÓ u:u 

.. ro DO PRESUE:NTE 

·Na. !!i6 DE 1991 

O PRESIDENT-E: DO SE:f!ADO FE:DE:ftAL, no uso da ~Olil 

COIIPClincia Y&gimcnt::~l e •·e~ullltmenl:o\·, de confo•·on•da.dl1 eo11 a d~·l•n,a

<;::1\o de coltPC!t~nci., que lhe feio ootorgadil pelo Ata do. Cani1osi'io Dlrg

ton, no, 2, d., 4 d,. õlbrll do: 19.73, E tc~da e• vi,.ta o '!'-'"' coo10ta __ do 

R E S tl L V E ;:tpo,.,.nt.:o.r. volonl.IL'iao~entc::, JCS,l 

FY•CHI:i:-0 DE: PINHO, An!!thPta L"gilllati..,o, .ire:. tf"' SeSiul'<mc~, Ch~1-C 

~·:rl\, F'11dril:o !II, do <l.'ulldr" P<lõlunenle do S..n.,do Fcderll\, nofi tQv

' do 0\rtig" 40, incisa III, al1nea "a", dll. Con.;;t~t\lio:>ia dll Repo,i-

blica. F"~"""h.v• da D>'~-<.il, o::ombin~do com os "'<;l:i~o" ::ll!L in~i:;o B 1 

151~. in,;iso I; Si7, in~i!l-o III1 490 1 492 e: 400, 2 4<>, d<:o R<;-S~e>lam.;n'-

to· HdOiini,;trati"o do Sen11da f<:deq,l, bem 

R~soluçSa SF no. 87, d~ 1?S9,_t:0111 

Pror.:>iden e: 
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ATO DO r>Rr.SIDE:wn: 

No, 67 , DE 1991 

O PRESIDENTE DO SENAOO FEDERAL, no u::;o d:a ""'-

c:omn~Ló\n..:ia n:gim~ht"l 1t rc;ul:acent:al'• dE c:onformid:o.do: c:o111 a _d€1o:

vao;!ko d<: compo:t!lnc:il\ qt.tlt lho:" f~i Ol.ltOI'll~da pelo ALO da C.oo!<i!O:I't"o· Dí

rdorP. 110 ,·2, do: 4 de l!.bdl dlt 1'í'7'.:l, 1t t<'ndo cm YiSta <> qu., c:on~b•, 

do Proc:•,;ao 110. 0~6.061/90-<il 

'RESOLVE IIP<>5"ntar, vol~,>.ntl'.rill.lli'Rti:, NELSON 

RI,liEIRO HEHDt:S, Oc<::<IPJmtc d? c:ugo i1;tth.do da A•sUsOI' LorgiSl"ãtivo, 

DAS-3, 1111 a~,~:adro f'ermMo:ntt: do So~:nlldo-'F.,d.:rt.l - PAi' til E~no:c:h.l, Có

.dillo SF-DAS-102.3, no5 l"o'n1os dD :arti!!O 40, inci"'o III, :r.lín"a "c~, 

d'a Con;;tituio;ll:o d~ ""'pÚbliC'il F~do:r:üi"" do Eh'uoi't, combin•Hlo co<R o• 

"rlisoos '190, 'IS'C, ::i20,. 'IBS, • 4o., do R~~ularunta Administ1·~tlva do 

S~n;o.do F'o:do:r:..\ 1 bc" 'e's•im ~o• o :p,rligv li d:P. );:<i't.Olu~lO no. 87, do: 

H'89, ~0 ,. proventos proPOI'~ion;.h, 11<> lo:moo do: so:l'vi~a, c:orr..,soo:>nde:n-

obs.<>rva<..lo o di$pos.t_o no III' L. 

ATO tiO PRESIDEIHE 

Na, oSS , DE 1991 

O PRESIDENTE DO SENADO f"CDERAL;, no ll$0 dll. sn 

cortoetência l'lrllimentlll 11' rc~ul:uolt'ntar, de conformidlldfl com " d&-1~

g:o.cllo d<> compo:tl!ni:ia que lhi' 'foi outol'IJ:P.da po:lo Alo d11 c;o,.inll:o Oi

rr~tO,·a 2, de- 4 d,.. ,.,bril diC 1973, c te-ndo""' viJ,tõ• o qur con.ta 

R E S O L V E aponnt~r. Yolun'!:.u:u•mcnte, NELSON 

"Es;p.,ci:p,\", Padrlío IIJ., do Q1,1adro f'oum:.nento: do So:nado F'oideral, 

t .. rnos do arti o 44-, inciso XII, afinn. Mc:N, da Condit•<ici:o d" 

RIIPO.Íb!ic:" F"edcr;.tiv:o. do III'Mo.il, c:on<binado c:om os "''li_go11 :S20, 490, 

~92. e 48S, I 4o., do Rc:Siuluo~nlo Adlllinitr;tr·ativo d'o Scnlldo Fedo:ral, 

da Con11tit11id\o F'cder:p,\. 

de 19511 

ATO n·o PRESIDQITE 

. No. 65! , liE. 1991 

. . 
O F'RF.SrDENTE . 00 SEI-li'IDO FEDERAL, no 1.1110 da. sua 

rortora no, .e, dt: 4 do: 11bril ""' 1973, e t..,ndo 11111 vi11la o """ c:oo,;"tll 

d.o PI'OC:cs11o no. 016.069/90-"1 

R E S 'Ô L V E ioPO~c-ntlH, volunta~~ionl!nt.,, LAiRIO 

CORREIA DE SOUZA.' Anat.hta Ll!gi.,l•tivo, da Áro:,a ~~~ P1·oct:s~o L"'!iiS.laM 

tivo, C·la,;sc "h,.",, P"ddlo' lU, do Duadro P11r111anentor do Senado Fo:de-

' '-ral, not. ten·mos do 11rti~o 40, inc:it.O III, al-íncll ".c:w·,- de ·conSfitui-

~tio da ReoUblic;a F'~dorr11t1v" do Elr .. si1, c:ombl.nado ~0111 os :P.rtHos ~20, 
. . 

490, "192 ., 1\BS, i 4o,, <lo Ri'!JU}EUiento Ad1oiniatrativo do Senado Fr::do:

ral,' bo:m :o.•t:;illl com o artigo 11 da R;-;olu~lo n'o, S7, dor 19S9, c:-on" 

{t1•iota e do,h; trinta"' cinco ~vos) do s,eu ""'nC:iiOlento, obat:I'Vtldo' o 

dispo~to no art 

ATo oo PR~sroEtáE 

No. ;oo' , DE J:991 

1991 

O PRESIDENTE rio SENADO F'EDERAL, no u~;o da ~llll 
t:ooipetoi!nc:ia ,..,!lilll~nt:al t: reuulaOÍI~ntar, dt: e:cnf'orMidadc;: com" dctl.rga;.. 

. . 
-ç;l(o dri-~oropcfó!ncia ""'"'- th .. foi Outol·~ada Pctlo Ato da eo.t .... sllo Di"rc-

tor .. no. 2, de 4 d., 11b1'il de 197::1, e t..,ndo cm vista o quR con11ta do 

Processo no, 0iô.09.~/90-S. 

RESOLVE- iposo:ntar, voluntariallentlf, YONE 

MARIA CO.r\Ri:<A OE LIMA, ~na lista_ ~ .. i·~sl"tivo, ,Área do: B:ibliotorconomia, 

Ch.5~"' "l.a.", Padrli:o V, <fa,Ou.adro P<:rlllilno:nh: do So:nado F'eder-111, 

t.,r,.os do artigo -49,. inc:i~;o III, :alÍn.•a'"a''• 'da Con~tituic:~o d" RI'

Pitblic:a F'~d.,rativa do Brasil_. cO~bÍ.nodo com os art;l~o11 ~1~, in.::imo 

II. 516, in-cir.o l, "199, 492, ." 4S8, !I 4o., do ~"!litl..:.,o:nto Adminis

tr:Jtivo do S"nado F'"'dflnll '. bo:m a,_sim c:oor o :Jrtillo 11 d" R.-solucll:o SF' 

na. 87, de: 1989, e a11 .,..,_ntil~orns da R11solu.~i'!o sF no. 21, dor 1980, .:: 011 

proventoc int.,J;~raim, 31"; inCiiio-XI, 

11511 
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ATO DO ~·m:SIDWTC 

N(), 71 DI: ~991 

co:.mpetõin~~" r.;r9im~ntal e reçulO\IIIUI'It:Or, dll' coni'or11id«d" com"' de!e:9aw 

c:\~ do: coonpcl~nci« que 1~~ foi uu,torg«di'l pelo Ato IJ_'f. Çom•sil;\o Dil'l!:

tor" no. 2, d~ 4 dO!' :abr11 dO< 11'73, e to:r.do '"" v1slõt o que con<;.l~ do 

Proc~·s,;.;o no, ;)16. i 11/9111-7, 

"F: E SOL V E <~POiienl:ao·, voluot~.ri::>.o1o:nlc, Wlt.J~A 

WAKili~ GUSSO, An:ali10t11 L">'~lõlalivo, ÁI"Cll d..- Pr<rc~ii<;;o _Lo:gi"l"t~vo, 

nos l<'>'mo;; do 1wti9o 41>, •nclso til, 11.\ine~. ··~".di~ Coro-ililu•~~o <I:\ 

R~·ptlblic., ~<:JEr>~.ti·~~ de Ilo''f.ll!il, col1biru•d0-cooo "" .:rtJ..;~<N ~1:;;, ___ i~c~15o 

Il1 ::íL6, inCl'ô.O I1 o: <IS9, 't 4o,J do ReBulam.,nll> 1.'\dmHdsln•lH•o do 

S.rnado F~·d•!l'~l, beno .:amo com o ;r.rlii!O 11, da F.:c~lucllo SF no. ll7, d~ 

19<19, ,;, ns vant:<ll""" d>1 r-.. solUç:S•; SF nQ, 2~, d01 198~, cCH• r•rovento•, 

int.,ll<'lli~, oiJiõO!I"VII'-dO .: dh.po~la 

tuidio r-~·d.,.-.11. 

_, Pr~tsl.d nl" 

ATO IlO F'RE:'Sltli:NTL . 

No. 72 , m: 11'91 

O PRE:'SIDE:NTE: I<O SE:!;<ADO rriJ!:f~AL, no """" dn Mw 

C:OIIPcti<ncol~ r<r:gim.,nt!\1 c >"orl!l.lillmt:nlil\1", d~ conform~dil'd~ i::om" d.-lc-_ 

•911'-cli>o de c:om<>ct~nc>:• q1.1~ lhe· foi. outc>l'í"to.da pelo Ato da Coi1'~$'1'~o D>

r.-to•·a no. e. de 4 de 1t.b1"il ~ .. 1~73, "'t..-ndo cm v~St., ':' Q\\" toMol'l 

do P1·ocesso no. 016 109/9~-2 

f: E. SOL V E. a<>o•~tnt.,r, vo1untll'->"111'-111:'r>l~. HAR~E

NE: LEHOS, Analh.tl\ Legislativo, d:t. jr"a l"ílid>co-Odon\o'lós>c:<, Chu.o 

-E,.P<r:ciatH, P1\dd(o !II .. do Q\\1\dro r,., . .,,.n~~:nt<i: do St:nll'-dfJ_r~dl!'r"l!.l, no• 

. termo~ ao -:ortigo 4(', inc.iso Ir:, lo.línel>. "c:·~· dll Cor._stil'-\ic:l>:e da F."' 

po.\bli<::" Fc:d<i:l"ll'-li'"' do Bn.1il, c:omloirlacio eoro ""artigo,.. 490, 49e, !:2~ 

e 468, ~-lo., do f;c:gulamcntco A!tmini._.-.lrllliv~ do S~n;,!te~ Fed~rr~J l>cn 

a.-._s~ll <::om o t~rt~go 11 d-:o. Rcsclu~l\o sr. no. fff, dc: 1?6\', c.om <>rov~n~c!l 

. Prc6or<:icn:o.ill l\0 t·cmpco de """'"Vic:o, çor::rcspom<~rntu. :. nuó.o de_ 29/SW 

.(vinh' e. nol/01 tr~nta avoG~ ~o ~cu vcnclmll:'>l,to. oO~~rv:o.Eio _e di.-.pcftCJ 

de 1991 

ATO f<O PRC~H>LIHE 

No 73, DE 1'i'9i 

R E S ll L V E '-Po,;.znl~l', voluntui;:...,,ntc, CECi-

LU. Mt.R<l\Jf.f': êt:I':F.Err-,;, T€c:nic,o Lesisl,<livco, dt~ Âre:a de Procl'"t'::.-:> ~<>

pi!>lali·<o, Cla$&" "E<;pe~il.'tl", Pi:ldi·:O:o •irr, do O..<ad1·o P~···m~nenta dCl 

SEnado t•:dc'\·o.l, no .. t~rmus dco ;.rligo 40, in<:i'i>c III, <~l::nc~ "~", d« 

Cons.lüuiçô\o d" R~"o.\blu:a Fcd~·r,.liva do J't: a~~l, co .. bin:oo~o ~cm ""' 

til<Oõ> 4~ê, 49"2, ':'i03, 52;; c 486, I> •lo., dco f,.cyul;o.ro~,;-nto f,..;,.:r•i<;tra<:vo 

d"' i989.· c:om provcnLo;; proporci<>W<Iis ac temPo d" &crvi<:o, .;;e>rl'C$1'\.0rl

d,nte>'õ "lt r;o..:ilo d.: "29/:10 tv:lnt~·.: "no"ot t>·lr~<.;o; owo!l) do s<ru "~"'·;imcn-

O:.TO DO P~ES!DCI-H~ 

No. 7'1, DC i99i 

0 ..PF>:E5IOEJ~Tt:: Di:? ZE!MDO FEDERAL, '"' m:<!l -.lll. !H.<.;o; 

c~:~rw~ll:nci~ rc-slm~·nt>'l '!' r"~'-\lam..:r,t,\1", d~ co<Ífenl~_d,,J~ <::L>m ;o, <l•fl'-'1'"-

ç:.(" d<: C<l0\!><;l0:nti::l ~l<~ ti'oc foi ·O~<tcorSj·.,d!P. P€10 Ato da é~ml!i!o::CC! D.\r;

l0\".1 C!, de -: de .:1b1·;il d"' i9T3, e lt:rl~·i"- L"m visti'. a <ru.;; con~lll óo 

.l"o·a·:Vi o o "". o.l16. 105/?<it-7, 

RESOLVE :o.po,;~n't.i>r•,'!olunt;.o.ri>J.mcnt~,_ 1-l.:.HDEI.. 

f'!WICWO m:: 110UR.:., An'"l~sl~ Legio:h,ti·~~> oirc:;o. de ~p,·o.;;!l"!oSD Lclli<'li>..ti

""• Cl~<i-"<l: "!a.", Padrlto Úr; de" otu;..J;tã_-?~,:~.,nf:nt<t- ~o Scn~<!o Fe>d..-

ral, no~ termos d.;o uti:;:ro 4Q,' 1neÍgo I !I, ;\] ínca ":<", d:. Cc.nstilu;-
. ·~ . -

,_c;<"'? __ d;~-- ~:oel;o.\hlio.::< _F'.:;d,~r~~~-~::: do D_l";o.sil, C<lmbl~_•do _t~" os <".di~o-.. Sl_:i, 

in<.i1>o I~, __ !;_io, inCii>O I, !ii?, irieiso III, •i9G~ 49e_c 4"88,~\> 4~.,--;;o;, 

Re~'ul:.menlo Ãd••iniiltrlltive do S.:n"'-d<J Fo;,dCir:o.l, bc11 ,;..ssim .;om o «rti;:.o 
' --- . 

li dl> f:C:"-Clh<l;;,,_) SF no. Sí", dc: 19B9, .;;om PI".OVc:ntOio int..,SJnli"' ~llo:fC\"V"-

do o dl~P<!Isto "" i<1t1o;,:, 37, ineao X!, d C.:lnsd/Jd F..:d~r;o.t 

Jifo:''"• '"te_" >"OW? "o' 

~,~,.;; '" '" o~ 
P1· ~idc:ntc: 



11 O Quinta-Feira 31 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Janeiro de 1991 

ATO DO PF.:ES[liEIHE 

No 7,_, DE ).991 

y.,tOI'i\ 2, di 4 d" "'bril d" 1973, r trndo oUI Yi5\il 1;1 que tcn ... tll 

de Prcce!l'"-0 no. 009.373/90-0, 

F: E SOL V E :IPOiootntu, voluntõ<rhlmenl>i', OSWiL-

V!l OURl<.~UE ltE: AGUJAF>:, T•knico Lcgial..t ivo, <l~ tir"n dÇ: __ Arto;-~o.nilto, 

' Cla•t~e "E"P<Ot1•1", f'ildo•i"o I!, do Glu•do•o P"'r"'a"otnLe do S~nildo f"o::do:-

ç~o d<~ Rep•il.olica f"ec:ler,.,tiv" do,!l"l'illil, combinlldo tom O!i r.rli9os 490, 

492, 520 e 4BS, li ~o., do Rel)ul:aoenlo Adminhtl""-livo do 5-<11n~do F~dc-

r a\, b~m 

di!.PO'I-lO no IWI, 

o 11rt19c ii da Rtl"iO!"';lo no, 87, d" 1989, coro 

ATO DO PRESrDENTE; 

No. 76 DE 1991 

O f'RESIDCNTE DO SCNAI10 íE;Drn.~t.:. no ''"o <l;o. "!'"' 

..-:1\o ~., ço11pdtfncn, que lhe foi o<.~torllad,., P"lo Ato dil Cumi.<~-•l"o Di•·c

tor;_, no. 2, dc•4 de obril dc i973, t: tendo o::m vi"ta o ~UI!: conLl"- do 

TJ:!:O Dlh\RTE GOMF;S, llo;olllidil Lcgi,..lllt1vo, lit"" do: Sepurllnca, CllllU'i' 

"h, Pad,·iio III. <lo ou.,dr<l r.,r.,lll'hlmV: Jo;~ s .. nado t.:dllri\1, no" t~r-

do "\'ti~o ~0. in(:i.:;o III, alíne:o. "~o", cjl. C~nw;tituic~O dll Rcpli:

blic" Fo:dRraliva d<1 Dr11•~1, t:ol'lbinndc com o~ llrli!JOS ~1:5, __ inçiw;o r'r, 

'!ao, i~cif>o r, :a'7, inci,..o 111: ~.;.a~. i 4o.; do Rcgu111.mento t.<lmini~>

t~ativo do S.,n ... do F<ld~l'illl, bc"' como 'com o uti'iO il, d" R&lhllll<;"o 

no. 8::', d4r- 1989, com provornloll .int~p:·"i.,, ob;'frv"<l"4. o ispo .. to 

adi(IO 37, >.nci"'o XI, dt. C_onsti,tui~(o Fe ral. 

~~~·· " ''"'"'' " "'' 
" Sotnlldor .I~ELS ; CM\NF:IrtO . 

f'ro:si cntc 

fiTO DO PRESIDENTE 

No. 77 , DE: 1991 

O PRESI:liENTE: DO SI:NADC FEitERAL, da """ 

eo•nt>eli'nci:. I'<:::Jimcnt:.t c I'<:Plllõ\n<cntill', <le confor!llidildc ~om 3 dclo;:

g:o.ciío de: t:ol'lpc\~nc~:;o. ql\~ lh>i!' foi outorg;,d" pc:lo Al<> dõl. Cumis~lio Di-

ro:la1·~ ~. <I~ 4 de :o~br!l de 1973, e: tenda .,,. vi ... la o que ccn~la 

do P1·o~""'"o nc. 011.697/"90.:.3 

lt E soL v E a<>osentõ\1", vclunt~~ri.amente. OF.NlLO 

JQSU>l DE LIHA, Anilli,.la'L.egi ... llltlvo, dll Á1·ea <!c Pro;o~c.,.sc Lllgi,.!aJi

' vo, Cllls-r.• "h,,", Padríl<l IU, <lo Cu11dro L'e'<'~ttanel)te do Senõi.Jo F~de-

492, 5.:!0 e 4SS, !i 4o , do Rc$1ulamcnlo Adminis.ti·;,tivo do ScnaJo f'cde-

can<'<l twti~o 11 dft Rcsoluc<io SF no. 87,,de l>'lil9, cem proverotc" 

p<~rcionili" 110 to:oOJP<> d."' llt'rvi~o. cortiGP,.,dt:nt<05 ;.. \'U;\I:o dw: 34/0:5 

(tl·intiO e <ll.llllro to•int~e <:ino::o ""'"Jl do ae• v .. O.cimento, olo.,.crv;:~;do 

di<õpoda no 

P et~idEnte 

ATO DÕ PriES!D.ENTE" 

l~o. 78 , DE 1991 

O F'RESJDF:NTE !iO- SENADO FEDERAL, n<1 ·ulôiO d,; 

comPct~n<:ik rc~im~nlol e r~rguh.r .. :nt"r• d<> confo1'midr.d11 c;:ooi 11 dc:legn

,.io de C<>o<Petênçia quot lho: foi outoo•9.;o.d::\ P"'lo Ato •:!'- c.:iiilissli'o Dirc-" 

lCil'ft 2, d<1 4 d .. :Obril de 1973, or lerodo cm vi10t01., o 4Uo:-·con;;;ta d_o 

010.392/90-4' 

R.!'; SOL V E ap011.,ntat, volunt"\"i<omr:tnt.,, WILTON 

DIAS Vltii<NA, Analist" Legisl;.;liva, .:Orca de Sc!luranç:., Cla&lie "iR 

P~.Jl·~o !!I, d<1 Glui\~ro r...:o·m..,n•:ro\11 do S~n3do Fotderlll, nas t"o"roOS do 

llrti~o 40, ind,;'o·IF, ·alínell· ........ ,-·d.!coroalihtiçll:o dll R~PI.lt>lic" r..-
d,,·ativll do lkilsil, co.,b1nõl.do com O$ :o.rtig011 :a:5, inciso II, '5i6, 

u1~uo :, 517, irocir.o III. 490. 4?l1:. ., 488, !I 4<1. 

lÜ.;:.Ko SF no. Bí", d~ 19Sl'Í', com _p-roven~os inl,.,gr;.is, ob<t.~rrv~_do 

po~to n.:o llrtigo 37, inci~o XI, dll Consti 

~"'" Odo 

~- -s-.. ~~do~lol~ ~rRo 
!'reZ~mlo: 
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ATC DO PRESID<:I~TE 

79, OE, 11?91 

O f'RI!:SII•Eit1E 110 SEN/ü10 FEDERAi:_:_ r:o l•~o d~ ""~ 

compct,_n~~~ ,.,..,J.,.e-1'\t~l ~ r.:~ulll~<t:nt<~r, o:! e coniormL,J<.d~· com ~ Uclc•n-:

c;\c• de: tr.lln<ocleno>l' q"" 11.<: foi o~torg11.d~ P''lo A\<> d•t CÇJm~G.-llo :,,,., __ 

t<>>":>. no. <!., d<: 4 d"' lli>fil de 1973, 111 t..:nd<> em v.i.,;.tJ>. o qu~ ccnsÚ1 do:> 

R E sOl.~· E <ilr><acnt~t·, vOh\nl...ru,merot~,_!iUGO 

RDI1FITGtiCS Fit.rJElRCDO, l"ln••-llwt~ le,:aslo•l tVO, tirei! de f'l'O<:C<J'<O :._egi,.-
10\tivo. Cl•'<!OII: "E'<or>~<:i~l", F~ddl9 III~ do <l<•~do·o ?er1un<1rote do S~n:o.-

···-· 
l•>J·~;, :5t::i, inc~lio 1!, '5io, irocli>o !, 4'-'•~. 49e, c 4t:8, -i ~o • do Rc-

9ut~ .. cnl·~ õ\•J••inistr.>Li"o do:~ Sll:n:o.do F..,·lc_r~t1. b""' "'uil\ com -O "rti99 

H d:o. ~-.· .. c•Juçl=o SF no. 87, di: 't98"', o: ~indil C'-''" • R<'>Oh,ciio roo 21. 

d<: l~$'1, <;•JO\ r•·o·,oento-;; ~ntlõ:~l'llia', _ob'<l~>·v~..lc o ~\'Opo,.to nc. owti•~o :37, '""'" "' '"''""'' '"'~~ '''"" zti) s .. nh"~~ ;r:-.:•·!l .r111 ~o d Janeir de 1991 

~~?)''""'~ 
PI'R,o;id"IÍt<> 

, ATO no t·RES!toEt~·TC 

Ho,' SO , m:: 1'?91 

comPEt.<nci.:. r«"';ildEn~'"l ~ \'lt~u1MI~nt:.r, dOII corH'oroud~dc coon !\ del"'1"'

d~o de o:;ompçtCno:;:~ <>Ue lh,. 'Foi 0\.llor;lndll pelo Ato dõ> Comi,iõ;lo DH.,-
,, 

tono 

Proee<;;'Oo no. ~11. 432/90-~, 

R E SOL IJ E apo~<rnl"''• volunt"''i"''"nt~, IREf'JE 

pr'RCH:A l•E' !iE:t.LO, Ti!<.:nieo Li!Plt:h.tivo, Are!! do: PÍ'oeCliiEI? LlipijiôlaU.vo, 

"!:1<\~s., "E,;p,dr.l'', F'r.drio IU, do Ouldn> F~rmilnent.; do S(nl).~o F'-'d~

r"l. nç.;; tcr0\<.:5 de t~rligC> 4~, inci~C> IIL alin>!~ Hu", d;p, ConliUtui-

" ' ;;io d~ F:~!>·.\blLca F'EdEr:>tiva do Err ... sil. ccnotin~do .:;o01 "'-;: •rli<JOS 5i':l, 

iro~li>(• !!, Si6, incis"" I, 490, >492, c •18~. i >I<> ,.,do rc.o~ul:touc•ntc Ad

our>l.~~~· .. tivc d<:J S.;:n:.dc F'·~d<ri'!l.l, biro AGslm r.o"' Q "rti9o 11 d.\ f'.,-;;.-!u

~:tio sr nc.. 87, d ... !9a9, ,€ ~nnda com" Rt>~Ol\.lc&o no; e~, d!i' i<:>8~. com 

prto•~n.tos inle;nütõ, obsc-rv~t.do o di<>IN$lO:_no "r1:igo 37, :l.nc1:::';' jr, 

IITO DO f'Rf.õ_lilf:NTJ:; 

Ne!. 81 [•1:.' t'i91 

O PrESIDEi'n'J; toO SENADO F'EL•CR.:.L, no l<»O d3 <>u~o 

gllç:.lc ,Jc con1Pct,;n~1;, qu"' lhll f.;o1 outofl)~d\1 oo.:l<i ~to:f J:, Co:lOol:~,;.:o [r;;.

r~l~o·a no, 2, d~ 4 Ç<: :tt>l'll de t9i3, e lendo cm vi~l·;.. o·e Õ!o;o.» 1:'0~ ... -b. 

do Po·o~c~.,;;:, no. ll16.527/<>>J-'i' 

R E SOL IJ E "po•;>!nt.t.r, 'lol<<nt"o'i<\i1ii:iH<', CD.::::'L_, 

LUIZ h:AHOS [oC-!iEJ.iErRos. Aniõlílit" L.,lli5hl!v,., d11 ,;r.:,.,· de -f"l·oe,;..'i;ot> 

LE~lsl.üiY.;o, 0:\ass;: "(t.p~ciat", Po.dd\o lli. do Q«lldro p.,r,n,.,ncnte dv 

SEn>ldO f'<ld"'\'::0.1. <oOS lel·rno;; de >\di~~ 4~,- iri<ÍSO I!I, al>n·~"' ~c-'·,- dr' 

. C<.~n,;tilui~-'"' di! R,..p,·,bl!o:" F'><dEY'i'.tiv~ d<l [\>·:as!l, ccmbln~ol·~ '"" ..,., 

till<•s ~~. ~9<:, ~20" ~sa, li..4c:>,, do Rc:;l\.\l......,ntc 1\o.lm>ni~.trotlvo ,:,, 

S~n ... d<> F~d.,r;,t, b<.•m ;,ssír~ ~om "" vant"ll"'ns. d'" fhf~>:ll\.lo:;:>o Sf ""· 21,--

v .. do o di,;po~lo no ».l't'Jc 37, 1ncisa Xl, 

... -~~oodo F'~d,.. 

Scn;o.dor 

AlO roo rr,csp•t•Hc: 

.N<l, 82 , Ot ~·?'i'1 

O 'Pfo.ESIDCI·fl:E nO SE::NMC. F'EDCRAL, 

~Qnlpt:t.<n~··~ r~Quo~nt!.l ,.. l'EIIulament;:~r, dE conf.:.rmJ..;l~\J~· 

.:<:>.~:l:P de <:o.,Pd<!ne1a.<~ue lh<> fo~ o\.ltc.t·~a.da Pt>lo 1Ho d:· Cv"•i·~~.il:o loi.

ro<>t~,·-~ no . .:!, de 4 d;~ i<bril d!r ~973, • lendo> cm Vl~li\ ·~ <lUt const .. 

016' !~6/90-0 

.R E ·sOL V E apo,.Ent;or, vol\.lnt . .vjJ.on<'nl•:, F'EDr:OJ 

PAULO F'ER~C:IRoi, r,;,cnico l.'i>~i'!>lativo, d11 Mrt:l. d'i> ,~rt"'"""ilo, Croi~~r 

"E&p~~illl", P~driio. Il/ do aU .. d,'c Pe,·m..ni!nt<: do s..-n .. do F'"d-i'r·ar, no;~-s_ 

i.,-,·rnolõ do .,,·tigo 40, incis<l ni; "-H~ea "c", di, _tonstrtui.;~o d~ R•.-

e 4B9, ti 4o,, do R<l"ul>~ml!l'llo Adnti!d!>_tr;otivo Go So:r\~J<> F;..do:•·~.l, bc"' 

:usl11 co., o :o.rtlgo 11 d:o. Resoluo:;5:c SF' no. W. d~ 1989. ~o•• prgvO:j'\~01>. 

Pl'Opcro:.i_onu& :<c tt:lnpo de se•·v:~o, ~crY!SI<Po1~<1_cnl.,1õ li r~z:<o de 30r,:?. 

. ltr~nta to·int;, e o:;!l'lCO ;..vo11l do se« ve:ncime!lto:>, ob!illl\·v~do o di,PÕ ... to 

no .. rt i~o 37, 
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ATO [10 rRCS::r>E:IlTE 

No. S) ! (11: 1?~1 

O l"f\CSIDE:tnc [10 SCI~A(tO tEDEr<.~L.. '"" <l'•" d,, ~''" 

tcOJpli!t~nch, re9hu;:nt~l 11 r~ulii.PIIent:u, dlf confor.,id"J~ com" ,;lq!(:ga~ 

çi.o cli: coonpetêncu. qu;~: lhe foi oulor,;;o,dl\ Pelo Ato da Comh,.,[o t>iro:-

tar« n.:.. 2. d• 4 dor :~~bril eh~ 1973, " t~<ldo """ ·vi•l" o qu~ COII~b>. 'Uo 

Pro"•sso no. 01ô;0B7/90-9, 

ll E S O 1:. V E ;o,po,.eni. .. ,·, volunl;'lt'illro~nl<:, Lll:•) 

RHIEIRO D,>, SILVA, Ana,listll. Ltllilh.tivo, Arca dct Proo;o!l:,;o L11gislzo."t.i

CI"sse "ia.", P>!-drio UI, do 1]1,111dro f•eo•man.,ntc do Sen;,do Fedq-

1·;o.l, no,. l<ll'ntos do 11rti11Q !10, inci5Q IIl, >1línc:. "n", da Conlôt~tui

ç!l\o dP. R,.p<.\blitl!l F'i?denüiv;. do Brl'.sil,"collbinado COfl os 11rligos S1:l, 

inciso II, ~iô, inci5o I, '190, •19-i:, " 48<1, • 'lo., do B<~~ulD,mcnta Ad

•i,istra.ti"c de So:n11do ro:d,.r;ot, biiiO ;ossill ~om c :Õ.di~o 11 dk R~sc1u-

çio SF 

1990, 

8)', de 1989, ,. .,,. vBilt:o.~""" d., Rcsclu..;ll:o SF 

prov<"ntcs '1ntll1il'llis, observado c dir;posto 

ATO toO f·REStDUollX 

·.o I'F.C::Sli"Ei'ITC t•P SENtiC•O n::IoC~Al., 

co.,pc;:t€,~-:•a l'<'llinl,.,nt:\1 ~· l'egull!mcr.ti:l,·, <le ~~r.for .. id«~~ 

gad(c d~ conoPiitl1ncn. qu<r ,Lr.1o1 to i' cub:~r;~"'J.I pet" Hlll ll"' C.:~ml~,.:.o l:ti

, retÓra no. z, dl" 4 d11 ;,.bril do: t'f7::r, o: 'f"ndo t'"' Ylst:. a ~o.<<: ~on!>tôi 

.Jo Proc:o<.:~o no 016.<16>a/90-3 

OIIHZ liE f.Ar>ROS, Anali~~ota l..,gilhl1YO, d;o Ãl'i~ d~ F'rac<:b<;O l.i'9\i•l~

~ionr, Class,. "1~ .... Pad1'io ITI, do au~odr~ l"€ronalient" do S>!:nMII:í;'i'"ll:i• .. 

rt~l, nas t~rmo• da llrli:;o<> 40, inchoo III. tdineiO "c", d'l\ Coro-.l.\Ht.\i-

492, :;20 e 4SS, m 4a., do Rell>.~lu•ornta Adrt>nitlo';,tiva do ~"n~da r;:.d.,

ral. b.;., "~•im com.:. .. rti.a.c H da R~r11o\udio SF no. 8:>", de i98?, _>11 <ltl 

""nt:lDE"nl dll F.e»aluc!i\o ~r na. 21, de il'80b, com proYcntc~ PTOI"CT~lC

n:o.u r.o. t<;I•Po·<.l~<.~~r"i=~--~ornr"Dpo..-d.,ntl111 ~ 'rr.zl'o de ~1/35 ctl'intl\.;: 

u11 trinta., ~i:no::.o 11\>a<:~l do~"" v~ncillH~nto, ·ob• .. rvr.do o dis~o~lo no 

,.,.tl~il ::17, ln~Io;o 

1991 

ATO DO P~.t:::liDCI~TE 

N<>. s~: ~ Dl!..1?'11 

O PRE:SIDOoiT.I:: ~O SENADO F'EOERI'Il., 

c;c:nnpcti!ncia •·e~illental e rt:gt.<l•"ncntar, d<i c<>nfOI'mid<>dc 

51:0.~ão d" COitpelência 'll.l~< lhe foi o1.1tor~"'da pdo Ato dt~ Co~lis.s;iio Di

rii~On\ n·o. -e, d& 4 d., abril d'f :1.9:>'3, ., bmdo .,,. vista o q1.1e constA 

do f";·occti&O no. <Hó.09~/90-~ 

R~ 8 O L V E ;.posimt<~r, voluntari;oJu<nte, IlONFIH 

TORRES CAVAl.CANTE, Técnico U;,gislativo, da tirea de F'I'OCC:11SO Lo:$11sla

t.lvo, Cl.,'DSQ "Espt"cial", f'adrlo !li, do 'Quildro Po:l'!llilnl1nte do Sc:nado 

' r-.,der.,l, nos tel'l!os"do arti~o 40, inci"Do III, alíno:a "c", d:o. Con;;ti-

tui;:.S:o da República Fed'frati";o do !lr.,llil, co11t>inado con• arti~os 

<190, <192, 520 c "188, I 4o., do F.'o:guh.r~ento Admini11lrali"o do S11nado 

e C::OII o al'ti::ro 11 da Re!llolu<,:"lq SF no. 87, de 1989, com p>·oventos . . 
proporcionais lctliiPC de s .. rviço, corronpondenfiuf i< nu:S:o de 3~/3~ 

Ctrinta c quatl'O trinta e cinco ::o.vo~) do seu v..:ncimento, obso:o·vado 

dispc•to na artigo 37, inc;i_!,Q XI, da Con.:tiluiçio Flitd<õ'l'al. 

ATO r>o rr.;~::s:wr:1nc 

No, SG , IJE 1'191 

O PRr::BIIoENTI! l•JJ SEIMC•O rcm::rU:.<... 

comcet-Enci• I'O:'ill"!O:ntal ,. n;~l.llilolo:mt:w, d'" con·Formid.,~.: 

rel,,.,..- no. 2, dc 4 d..: abo'il d<> 19)'3, c tendo .,., YIStil o <1«~ ~on~\ll 

do Po·o~""'~;c nc. 016,2<!~/90-2 

R E SOL I,! E ;;u>o>oõe"ntar, volt.\nt<o.rhllento;>, JOSO: 

CARl.OS PCREIRt; l>A Sll.\IA, An;:,listil L.::~:bl•tti~>a, dll "'rea d~ Conour.ic~

<õ:l'll Soti<~l, Clas~e "E~i>o:-c:lal", Pado·iõo I!I, d.o Ql.l .. dl'O P~rm;o.nE:nte do 

' Scn•..:lo Íl1<1<::r».l, no.- tc"•ncs da :\o'ti!IO 40, i.nci~o III. llline:;, "c", d;, 

!:on!.tituic'io d« R~t>'Übllca !"ed>!rati"" do [or~sil, comb1n11du ~om 0'3 

liiOS 41'0, 492, 5211 c 4S8, 'ii 4o,, do koE'aul:>m~r.ta A<ioninistnHiYu, ~o 

.Senado ;,.dot>'al, bem <lf.iino co11 c <~rti~o il da Rc'!>olu~iio SF' no, 87, ~<l 

1;'89', <:?oil "p,·cwtnto~ p\·ctp.;:.rciomds io tempo de .,.,,·vi~o. carr.,spond~o-. 

;,.rtigc. 37, inc::1'a XI, da Coni.l>luio:::\o 
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ATO [10 rr>E:SI)•ENTt. 

.Nu.,ll7, , DI;: 1991 

O PFa:SIDE:i·l1~1: DO SI:NA[•O f"El)E:I;At., roo I!Lo:> d" ,,,.i, 

.;:omPct·~ncla r,.9i"'>Ontilll c r .. "JUl<'l.,f'ni.~,·. de c;oru'\!l~loidild" ~<>Jl li d...-!..,-

!u.dio ds <:umpd~·uo;i~o "'""' lhl:' t'oi oul.::.rs;~ada ~do t'\la- da Co<oiB<IÜu D~

retorill n<>. 2, d~ 4 do;: <~bril de 1973, e t~:ndo Elll Yi$t:O. u <1UC 'con.:~-.. -

R E S o I. V E '&POiolfntar, voluntiri•,;,=t..,, VfoLU.-

RIO f'R,,I,CISCO DE l..l/1(<• T<fc;lú:,COI:ig-bllttivo, iJk ,.., • .,.,. di: Ti'3.tn:<•orlt:~, 

C\ii.S!Ie "EI!OPIU!i:t.l", f'illdri(o !II, o;IO Qu,:.dro F'crmillncnt"' dQ S~ni\do,f".:~~

rnl. no10 terma10 ·QO artillo 4'3, inci•: IX!, nllnora ".::", d>~ Con~oi.flu~
o;l{o d:.. R~p,;,bllc.ll F"'d.;:.rativ;o. do l)nl"ll, c;ombina~c com os ~rt1~of. 4~\1, 

492, 52,0 c 488, 1 4o., do R"guh.mcnto lldminhtl'iltivo do So:ri<~.do Fcd,.:. 

rrtl. borlll Ut'51m ço10 0 .arliiO 11 dfl R"soluo;:l(o_SF no. S7, de 1989, .ooll· 

prov.,ntos Proporc:ion:r.~• l!o teapo de l.ervio;:o, o;:or~·ou,pondo:nloii:lo il._·r~ 

d~ "J0/35 (trinta trintl\ to .c:inc:o aV<lsl dO '5CU vorn~iono:nto, obsot\'Vado 

diSPOSto no arl1SIO 37, indtõo XI, d:~stitalo;:., 

~·'l/i'' 00 

- ""''o' ~'" ~;"" 
Prorddl!iltl: 

ATO DO PRCSIDEI~T.i' 

Mo. · aa , rtr: 1991 

ro de 1~SI1 

.O PRES.tllE:NTE DO S<:NADO FEDERAL, no u~o d>1 :11ua 

c:o01 po:toino:ia >"C9illo:ntal e n:gulu~cntar, de c:onforBid:;~do: co_m _ll_d.::leQa

o;:S:o do: .;:ompctoôn<:.ill que lltto foi o1.1loo·~mda pelo Ato d10 CcirOíSia-o-Dfrc

. tor:i. no.• 2. de 4 di: abril d.., 1973, e tendo oUI vi'5l>l o quo: c:on&t;o. do 

Proce•!lo 016.114/90-<i, 

VIE:IRA XAVIER, Analista Lt~s;ri~oh,livo, Ã\·ea de f'l'OCe~i!Go Legi•l<~tivo, 

Cl"""o: -E~op,.cial", Padr!il:o III, do Ou11dro Peroran..,lo: do Sornado F'cdll

' r:o,l, no~o ltorllo& do 11rtiS!D <IQ, ino:.iso III, ~líno:" MI>.-. da ConJ.titui-

' c:iío da Ro:Pilblic:ll Fo:d•rrllliva.do_l)ra'l'il, c:o<ntnn11do c:om oc. 11rti9011 :H~. 

inciso II, 516, inci~oo I, 490, <l'l'tl, e 488, !ô <ID',. ~o R~gu!:OIIento Ad

miniitl'l\tivo do SenlldO fo:tlo:r:o.l, bel! l\lllim 1:0111 o artigo 11 ri-. Ro:solu

o:::ll:o SI" no. 87, di< 1989, "ainda Coll a Rcsolu~;io Sf" no. 21, ·d,. 1980, 

o:::orr prov.,ntos Intllgrais,·obs..,ryado o tii.Sposto ftO 11.rtigo 37, inchoo 

XI, d:o. 

I 

ATO DO PP.ESIOEiáE 

No. 89 , DE 1991 

o F'RESitiE:NTE Do SE:NADO FEo~:mAi.., 

ctimoetí!n~i:o. rt~aimcnt:o.l "I'E"I!I«laRoe:nto\>', dc:.conform:ldade co11 1>. d"le

ll:t\ç;t\o de COili>etencia 'lU,.: 11.~ foi outol's.tlld"'_ porla,Ato _dll. .Collli:uoio Di

ro:tor;, no. 2 1 doe 4 de :o.bl'il dto 1973, o: t11ndo 1111 vistl\ _o quc cont>ta" 

do Proc: .. no no. 016.119/9~-8 

_R E S O L _v. E :u>o~oent ... r, voh\ntariam,.,nt,.,, RAI-

MUNDO 11AR!~ NETO, An:;r;lh.t:t\ .t.e~i~lõot~vo, d!a, ~rt<l. de ProcO:I.IiO Lo:yi.-.101-

livo. Cl:t\Sfle '"Er.p.,c1lll':, Padrli:o III, dO Qu:t\dro F'o:r .. anE"nt" do S«nõ\do 

F0Dd'fl"lll, noo:. to:-rmos do llldigo 4<!1, in<:1~Q I!I, ~line;, "<:", da_ Ccmiti

tt.l:i<d>o da Ro:púbii~a F'ederatiy;o, do Br..,,._.t)._ conlloi.iado com 01. arti'iiOS 

~90, ~92, ~<!~ .., 488, 11 ~o., <lo ke~ularoento Admiil\1s,b·ativo do Senado 

Fed,..ral, bcn a~:;im com.c ;.rti11o ii da R<::~olu~ no. 87, de t9e9. e 

:0.11 Vllrrl<>.~llna da Re~ooluç-1\o no; 21, de 19Wf~ com ii'~OV!:'nto~o prcporêic

naiE ao, t<impo dé- aorr•,.-i.ç,o, _c_o•~-":"Po:'n~entt~B à' rll-"iS!o._d,.. 33/3:5 (t.,inta 11 

t;•êf. t>·inta e cinco avog) d·o seu vencinc.nto, o:;~bscr":a.do o dif;pogto n:o 

art, 37, inc:il!:o XI, 

• 

ATO DO -I"RE.SlDEHTÉ. 

No, 90 ', .DC i 991. 

compct~flch. rlls<imcntlll e reg"tament.n·, dll c-onf_orririd;l!l'! c:om :t\ dl'

legrtçS:o dR compet<:ncia 'lUl' lhR fo-i outcrs<ada ~,..lo Ato d,, Coniss.i:o 

Dlr'orto;·a no • .e_, de 'I de abo·it dto 1973, -.; to:ndo "'" Yiltõl o que 

con~o.ta do l"roc:.,~oao no. ~16:1.26/90-<1 

RIA DA CONCEICl'lO RODRl.GUES BIRBEIRE:, dlll A"r"a dor Proco:s~oo U.gill,h.

tivo, Cll\liiE" "ia."-,- Pl!ldrlo -III, do Qu~dro f"ÚI. ... nentc do S~n~do 

' in<:imo III. :>~tíno:il "<;"• da-

Con~otitui=1io da Rt~,PUI>lica F'e?<~.rativll do Brasil, comblnado 1:0111 os_ 

:O:o·tigo• se~, 490, <192 11 488, ~ ~o., do ROI'Il<llllme:nto Adllinh.trõltivo 

do S11:nado Federal, b.,m •'1-sin com o.ar'ti~o 11 da R<!"soluo;:lli:o no. 87, 

do:- 1989; ... ;a• v ... ntagen'l. 'da RlllõC!u..;!i(o nc;~. ·21, de .. .l-980, COIJI PI'OYCO::

tol p-;•opor<::.fDn:t\i!l ~lo fo:mpo dll s,..rVi~o. 11 raziio do: 26/30 (Yintto to 

thc 37, inci!O·o 
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O Pfd!:SI.(ICtiTE: D') SEWI~O ~·tuc:,;,.;L, "" ""''' <1~- """ 

comr.,"t~n~i" r.,gJJT)<:<'llAl " ~":il'-'ll!.ml:nt<w, de conf<>,.,R~dadc .;:,;;,~ 1'. dC](!~~

c~o? d"' comp.,t.<t>~i:< qu., 1h~ foi outCII'>I"-dll P<illo 1\lo <.l., C·)ot.i.<õ·s~ !•~\·~--

Po·o.:;<:liSO no. 016.119/90-1, 

RESOLVE ~po .... ntar, volunl<wiao"o:nt.:. So\.LlíOI 

LUSTOSA ELVAS, ;.nllliiola Lli-sifi.-l.:lllivc, Âro<rll. de Pr.::rc""'"' Lo;ogÚ'i;;.t~.,..o. 

C:la">if "i;o,.",- · F'.idr\\o II!, do Quadro p·"r'""""''l"' i!., ·s.:,,;.;:o.lo f'~J~•·~o.i. 

no.: tcr.,0 s do artigo <10', inchoo III. •l>.'n'<" "I''• d~ C<ln .. LTlui,;O;a d,, 

R"pUbl>~" r<il<!~nüiVa do Br,.nil, combinild-0 coll oo; arll'lol ·s-1::;, "inc:~:o-= 

n, ::ao, 1nciso I, 517~ ·l.no!fiO-IIl, '19õt, "''i'ê!., e_ 488, a 4o., do f.:...,gu

t;,11.,nl"o Adllinisto·;Hiva dOl S-tnO\dl> Fc:d~ral. bo:11 ll$11ÍII 1:010 o :.o· ti~·~. 'i 

ATO DI.! ,>RE'SIOENTE 

No, S'2 , DE 199~ 

O PRESIDENTE Pd SD{ADO FEDERAL, '"' UIOO d01 ,.;,.._ 

FOOip,.tl!n~:i~ ro:gim11ntal " rci!Ulamentltl', de confor .. idadc COJ!I a _dclesa

ç:S:o dll' compctl!ncia qu• \h,.. foi outor~ad~t pelo Alo d;o Comi.,,.10o Di~o:-

tora no·. e, de 4 d,. abril de 1973, c lc:nda am vista o '""'' ~:onst:o. do 

Procc,;so no.. 016 12-9!190-6, 

R e. S O L v E apo..O:ntar'; voú.tntariillla:nte, Fll.AN.-

CISCO PAULHIO riE ARAUJO, 'rlicoico L"gi,;la.tivo, tírea d11 Segu.ranç::a, 

t:lau ..... E,;pecial", Padrl\o II, do Qu:.dro Perm:;o.n .. ntc do Sc:n11do F~d•-
, . . ~ 

r;al, no,; t .. r,.o,; do artigo 40, inci'llo III, õi]Ínn ...... , da Con&titui.-

cS:o da Rep,.blica F"d"rativ:o. do Dru.il,, c'omb.>nado C'?ll o~ :o.rt.i.gos :Si!l, 

inciso II, 'S16, inciso!, :;17, .in<:i•o IV, 490, 492, e 488, I 4o,, do 

Ragulllllento· Ad'minio;tl·ativo do Scn.,,do <edcral ~ b1M assim con o 11rtigo 
' . . . ' ' . 

11 da Resoluç;l\o SF no. 87, de 1989, com provunto• integr:>io;, obs..:r-

vado o dhpodo no :.rtigo 37, incho Xr, 

ATO DO rRESIDEI;HE 

No; S'J , toE 1i'91 

O PRE'SII!CNTE 'DO .SEfli'\[10 FE[IERAL, no liSO d<1o su"' 

compdênci"' r~giau::ntal e r"Siulaonéntar, d" confonoidad~ C.OII D. de.l"ll"

.;:lo d" col!p~tl!nci" '!li"' lh1< foi ~1.\l<>o'""'d" p,:lo Ato ,d" Comioos:.'ío Dlrc-

tor~ no. 2, de 4 de i\brll de 19?J, " l«ndo cm vi,;ta o qu." con~lt> do 

F'l'OCO<SIOO no. 01ó.2J0/90"-6, 

R e: S O L-íJ E aposentar, v~hmt~ri:uaente, LIZETE 

DE AL~E!DA CASTRO, Analh.ti legi,;lativo, dre11. d1< Taquiyr"fi,.., Clõl<:.,;or;: 

"Esp,.cill.l", Pi\ddio III, do G"ado'o p,.,.,. .... noJnte do Sen:r.do Feder11l, 

t_..,,·,.o• do ••·tit;~o 40, incio;o III. ;o.1ino;t." "a", da Conr;titu.io;[o da R"

pública F~·de1·ativ:o. do Bra&ll, COO!bin01do CQ..__c.s ilrt190,; ~i~.' incii•Õ 

,II, 516, ~ncho I, Si7, lncll>O IV, 490, 49~, ir 48:8, iii 4o., do. Regu-

1;o.on~·nto Adooini,.,tnüivu do Sli'nado f'«den•l• b~• lllbsim COO\ o artigo 11 

da Fi:lt~olu.ç;i:q SF ilo. -87,- de 1989, c_om._provcnto& intciFais, obs~•·vado 

O diliPO~lO no artigo 37, lnci<>o XI, d;:o. 

ATO DO F'R!WIDCI-ITE 

wo·, 94 ,"'uc 1991 

2, do: 4 d., :;.bril do: 197J, ."' lendo.,. Villita o q1.1c -:oonllit~-

do F'>·<>~o:,.<>o no. 016.!.211'90-2 

R E S O L V E 'I.Ptl~~nt<H, vtlll\nt<\o'Ü\menle. Hl\r>lA 

DÉLITH MLAlMM, An<~;li~;ta l.e:;ri'Golativo, dio. Jirea do:: Prtlc.eso;o Le:ili~lo.ti-

l<:fõ- Clasr;e "(t;p.,cial .. , Padr!ró III. do-Q~.<:o.dl·o F'o:ro.-an~ntc <lo S~n<>i;lo 
< 

F"do:rat. nos t.,rmo~ do artigo 40, .b'l"ci.,o 'III. alin<ra "c", <1" Cons.ti-

tuicão dJ. R.,J>úblic" F~<d•riltiv;o. do Brasil, cc•bir111d0 "rtigos: 

S20, 490, ~92 e 488', i 4o,, do Ro:gula111cnto Admlnistr;,.tivo do s,.n;odo 

f'"'d<!rl'.l. ben 11~11i01 coM o ... rtigo 11 da RoUI<>ludõo .no. 87, d'!' 1989, . ., 

lllil vao:'t"ll"'"" da R&!.<>luclio no. <!:1, de 1980, co11 pro-vE'nfo$- p-ro-põrc;.ior 

nlli!il a'o t"ropo de o;crvico, ~ r"zli\o d& 28_/~0 ("int<Z e oito trint~ a

"""'' do &cu. vencirot'nto, obs.e\'Vado o d1<>P_OtõtO n10 artigo, 37, iriciso 

XX, da 
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HTO 00 PRESiDE:NTE 

'Na.·?~ , 1.1i: 1991 

c:a111Pelilnc:.i• o·c9hu.:,ntnl c repu.lzuocntar, de c:ofiforrnid"d" com <o dclc-

,Siildio ~ .. C011P..,tlin,;:a. q1,1"' ihll• Foi OUt.OY9ildi:l Pll:lO Alo <1.11 C..:>~tl$O>l:o 01-

r .. tara 

dQ t>ra.:: .. ,..:a no. ')~&.2:3r/9<l-0 

RESOLVE l\POiien!ili', volunlilriament.::, ,;BDON 

VITC:.RIO DE CARVALHO. Au>~ilh.r' L<r"i'l.h.tiYo, d::>. o:lrco de POI'tõlrl;\o 

Cla""""' ''l!ll,", Padrlo iii, do ?ulldl'O f'""riiiMent.., do Scn11d_o F~d'l!r~tl., 

noa tcnno5 110 ;o,rli9o .;o, ino;.i~>o III,, illirou• "c:", da Cou_alHuidío di< 

RepÜbl!~" p.,do?r.,tiva do I<rasil, ca .. binll.do coo\ os "rt11JOS ~90, -!92, 

521»., 488, ~ 4o .• do R"'IH.th-rumto Adlllnit'.tno.LlVO do Senado !"ed"'l'tll, 

b 01 oo ,.,., .. l., ,;:a<1 '"' vilnt .. wens da R.rsoluo;=<o SF no, I!L !1,. 191:N, c do ... r

tipo 11 d~t R<rsoluçJo SF no. 87, dc 198?, 0:011 prov~nloll pro~>orci~n~:.~. 

:110 tCITIP<:I' de o;llrVi<;O, C:Ol"\'C"POndcnton; ~ r~<.ziio de 32/3!< (t>'int>?. <r dai,; 

trintil ., cinc:o 11.110~) do t>eu :-'«nctm~:nto, obs<rrv:>.do o di'OPO.,.to no 

t igo 37, ~no:111o 

't~TQ 00 PRESIDENTE 

Nó, 96 _, DE 1991 

O PRESIDENTE DO SENADO F'EDERAL, nO usõ-d" """ 

o:omp..:têru:h, l"I:Jiimentlll e re!lul;o.11enta.r, de c;onforlllid&d~ 
. ' 

gao;)ICo de c:o.,ptH!ncia ~u .. lhe f'~_i ol,l.torg&dl!l pelo Ato da Comi&all:o Df~ 

retara no. 2, de 4 dc D.bl'il de 1973, c t .. ndo t:lll vista -o qu<r conSta 

do Proceç10o no.' 016 oi.aa/90-S 

RESOLVE aposentD.r, qoluntariamiE'nt .. , LUIZ 

QUERINO DE SOUZA, Analio:ta Leghlativo, d11. """11. do: Proc:..:11so LG"~inh

tivo, Cla10sc ''i!'."• F-.drll:.l lU, do Qu11,;Jro PcrllM<rnte do Scn~<.do Fedo;:

ral. no,; totrno .. do a\"tigo 40, inti'5o III, •Hn1111. M.;;", dll. Con5til,u·i~ 
. . . 

o;i:o da RIOP<lblic:a FcdCI'Ilt:Lv:a do Brll.sil, combin.rtdo.call os artigo,.. S2-a, 

.ot.90, 492 c 498, I .ol!)., do R.,s,.h.m10nto AdlllinhtL·iltivo do S<:n:m.do F'cd:.~ 

r11.l, ik-m as11io1 ca01 ~ •rtigo 11 da R10solu~;io no, 97, do: 1991', e: as 

ao hmpo d"' s .. rvio;o, ii ra.~Ko de 3e/35 Ctrint~<.'"' doiti trint~<. c cinco 

a.vosl do 'lóeu vcncir•.,nto, obscrv11.do 11 di,..Posta no'artigo 37. in<::isa 

XI, da Const itui,:S:o F'cdcr-.1 . 

19~1 

ATp Dto F·r.:ESIIIENTt: 

No. ~7 , DE" i991 

O F'RI:SIDE:I-ITE DO SEI-IA_DO F'CDER(tl, tO UfõO da sv<o 

dO F'I"OO:ESSO no. 016.122/90-9 

HARTINS CABRAL DA COSTA, Ana1hta L<:gisíãtívo. da .,;rfl;: de: ?\·õ~e$!011 

L-e:11islativo, Cln'"""' "ia ", Padrio X, do Qu;..dro p.,, . .._anente da s,.nado 

F'c:d.:fj,j_, nos to:1·õios da artipo 40, in~if.o III, alínea "c:~, da~ Can»Li

tuiçilo d" R.,públic" F.,de•·ativa do Brasil, c:a•bin:ada <:'""o,; a.rti!;las 

oll'0, ol92, S2fl, 517, inci,.o I 11 oiB9~ li ola,, do Rep"'l""'"'nto fldlllin~E

trllt1vo da S.,nado F'e:deral, b.,., assiN cano •rtigo 11 d" R"»ol~.tclto SF' 

no. a-;, d~ 11'99, COII! ~rov€nto~ PI'OPOI'Cionllis :r.o t"'"'~"" de: servic.o. 

C:OI'I'IO'i:Pono:lentes li r;z<io .;~.,·_25/30 (vi.nJ'!': ~· <:it>c:o tl'intil "-"Os) da seu 

""'ncimenlo, a~·lõli:l'v:>do o dí . .:.po:o..to no 10;r~. 

tui~lo F'ede•·:.l. 

I<TO toO I"P.C~IDL:NTE 

NO. 96 , DE 1991 

d:P. Ccnst 1-

O PRI:SIDE:NTE· 00 SENADO F'EDERAL, no uçc <!:.\ ..::u'" 

$:!.cio de ~ompo::tol'ntil\ qufõ' lhe foi outC>r~;o.da pdo Ato dil Colllilõs~o J:ti- _ 

r~tO>'<~ no, Z, d.;o ·1 de ·<~bril de 11'73, 1 to:ndo 1111 vil;ta o que confot"

do Proc"s"o no. 016.E2Z/90-3 

R ESQ L V E .,:p·a.,o:ntar, volltnt::o.ril<llcnt,.., JOSoi 

SIPRIAHO DA SILVA, Analista. Le:;i!;lalivo, d!l Ál't:;, de S11gu1·anca, Claç

sc "1~o.", Padr1ío lU, do Qu:o.dro de f"'"'"o"-1 de Se'n~do Federal, 

tei'IIIOi. do artigo 40,. inC:i!:o III, 1\lin<ra -.,-, li•-Constitui~S:o d;o; Re

públ~c" F<:d<lrõ\tiv"- da s,.~,.:il, conbinada <:cm, os artigo" 490, '192, S20 

., 489, ll 4o_, da Rcpulwumtt> Adminhtrat1vo do Senado ,,. 
utigo h d>~ R11soluç$:o no. B7, d<! 1989, prov.:ntas 

PrOP91'Ciontds liO lO:IIIP.:O do: "'"""Viço, CO>'I'flSPOndiOnt.,lõ à rOLZio de 31/3~ 

ctrintil ,. ·1.\111 trinta 10 cinco avoli) da ""u VIOn<:illlento, obstrvado a 

di<>POlõtC no art. 

1~~1 
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r'ITO tiO rm:srDCI-Hl': 

No. :;19 , N: i'l91 

(J PRC~IDEI'IT~ DO SENA[oO I"EOCR;.L, no ut<o <I" ....... 

COOIPc:ti;nc:ia ''"iiilllcntal li: I"CS!t.lll\mcnl.,r, de c:ollfO\'midadCI <:om 11. dclella

c:l<c de compo:U!nci<t <IUII lhe fo~ outor~iii.cli\ p~lo Atu d" Comislllk> Dir<l

tora. no. 2', de 4 d"' 1\bril de J.l'73, u ten-do er1 vh.ta o ;ru:t:~ c:on~l>~ do 

PrQCCSiõO no, IH.S.187/1'0-Il, 

R E S O L <J E apo:;~nt11t, voh•nti..riamenlc, .lOS& 

''E .. p..-c:iõll", F'<~ddio Ill, do Quadro. Pcrata~"nte dCI S<:n,..do Fcdo:>'al, nos 

to:rmo.;. do artigo 40, incho ril, al.Íno;~ "a", ~a CaraTHULo::-li:c daRe

públicl!l F<:d.,r<~tivõ>. do Bra•il• <:omb!n>:~dc cem os artigo_s 515, ino::i.:.o 

II. 516, incisQ I, !H7, inciso 1v." 49®, 41'2, "<188, I 4o. do f""S~u

laou<:nto Adllini~tr .. tivo <lo s.,n:r.do Fetdcn•l, beoi aJ;Iiim com artigo ii 

d~ R~J;<Jlu.;:lc SF. no. s;r•, d11 19a9, com prov<~nto" in-toi'lll'ilit., cbli<!rvado 

ATO líO F·l<trS-XUE:I~l!: 

No. 100 , OC 1991 

=m~<:ti1nci" rcg1mou'lt~l ., r<rgulllm<:nlar, d<> <:cmi'oruolJild<r "''""a del<rpi\

t;lto dt; c.otnpet~n~ia ql\t: lhe 'roi octlC>rg"'d" 'p~Jo r'lto da ComJ.Iis.S:o !•~rc

tQ\'A no . .2, do: 4 d"' 11bril do: J.973, c tendo o:m vhl~ <1 quo: cQnlita d<> 

f-"r<li:.o:liroo no . .Z016.067/9<i!-S, 

R E SOL 'J E aposent11r, .. vo1untll.1'irunent.,, JAIR 

A}'ITUN(S LtOS SfoOITOS, Ar~~olif.tll L<ogilolntho, Ãrc" de f'I'O<:.,s"so l.clli-..-1~-

t•vo. c;,.._.,., "la.". p,.drito l!I, do _<:lu;o.dr<> ~-.,,-.,.._""'"'~ d<J s~nado•F~<l.,

r"J' no" t.., 1·no<!lli do "rt~go 4e, inc.i~ III, 11l:íneoa "a", cf>o. Con,;.titui

d<:o da R.,pUb!io:a ro:der;o.Uvll dQ ftn•~il, combinado com t>lõ lloli'oiO!I :-i~!;. 

inci.,.o U, St6, incl&o I, 4%, ·.oror:r; e- 488, li !lo., do f..cgu)alltonto Ad-

1901>, PI'Ov«ntc• int .. ;n-.,.ili, obt:oe-r'-'ado o" disPosto no lll"tüoo 37:-

:l.ncho XI, <jllll C.::.n;;tH<iicG:Q- Fe-dco·!..i- ti;fl; 
cm ~O janei o d 1$'91 

CAI;<I~Erll.O 

p,-.,.,;t nh.' 

co"'P~l~n<.:iil r.,g1mo;-n.tlll " r.,gul"'"""t;..r. cr..- ccroi"cr,.id~de cc,. ~ d~l"~"'-. 

clío de cotnpctí::nci" qu.., lh'-' loi "o<.~tor~ada pcl<:> 1\to dlf. Cc-m~"'~ãc Oir.,-

t<:>l'"' no • .2, d~ 4 de ;o,bo•il d., 1~73 ... tendo"'"' vi10l~ o q,_,,.- consta cli> 

0!6.147/90-L-

R E S O l V E <'.PO!Ientar, voluntar;iMGnt«. HAR·t 

SAL.ETE EE:lO, Anali .. tl>. L..-pis\;o.tivo, tire11 de ProCI!"Ii>õO Le-9i.:lalivo, 

Cli1"115E" "'Eo;;peçit~l", P<o<!<"iõ XII, do Q<lo~.dro Pe•·-"aoeoto: do Serl.,do Fede-

incio;;o II. '516, inciso I. Z!7, inci"o IV, 490, 4\>G, " 48B, !lo 4o., do 

Re~<>l:;oul,::n<:c Admini:Ltr.,.tivo do Sen<1do Fed"\";o.l, b...,. il'l>;ill com _o _ilr~i9:" 

11 d-a Fic~oll\~ll:o SF no. 87, d11 11'89, e aind:;>. COI\! a r;..,~olctt;'iio 

P~ :r.idente 

ATO riO PRO:S,lLt!:IH"E 

Nu. "102, u"o: 1>'91 

O PRC:SIOI:NTE DO SCilADO FE:DEt.,"•l.., no <.\~o <:i;, ~"'' 

• Ul\1:"1<0 do; o:oap~'Ô:t>Cho'<I'IC lh~_fol: _.,uli.il·pr.d<oPdo At<:>__<J;o Coorin'l\Q Oi

n:t.::>o';o.-no. a, dor 4 d.;: tlbrit <:!c 197:1, " tcndo·em vi.,.ta u '"-'" CO<>"-t" 

do 1-'ro:>~c•"o nQ. 016.093/911-9 

R E $,0 l V E ~posentil\', volu.n~;;o1"1.am .. nlii, G.iJG.; 

, i/1\L 1-!CNDONÇI\, T(~nico L:"pi;,_htivo, d>~ ...;, • .,:., <:lor Tl•lln~port .. s,. Cl::;>.r.g.e 

'•E<oP.,ci ... t", Pildrl\o III, do Q(t>o.dro ?'erman~r\t" do S"nad<:> F~<J.,r;o.l, 

L~··.,Qs do :o.rli~<> 40, inc~<~.o III, ali<o!l';.. "o:M. d>o c<JngJ:ilul:c~o ,J,. f·:.,

públ:l"" F~d,.-1"lltlva do IlrM<~l, combin~do com o!( ô<disos 4\'0, 49a, :5<:!(1 

.,·o~8S, i o~o,, do f>eu.l(l"mento Adorini"L'·~tivo do Senado F1iJa:r:;~l, bem. 

1\rosim c.o11 o artho ii' da Re,;.olu.<;iío SF no- 87. dr;: 1.989, com prov,.-ntos 

proPorcionais ao lempo d..- scrvi<;o, C<lnespondcntes ~ ri<l<fio_d~ '32/3:;-

<lrinl" · doi• Ll'inta " cinco "-V<!IOJ) do Sll\.t v"ncim<fnto, ob.,J<rvado 

t\l"t""" 37. inciso XI,:.d.,_ Con• "tui.<;S.o F~d«<~<~l. 

~', •• > do ''"f7" "" 
''"''"' "~'" "'""~ 

Pr..- .. .tdfl'nttl 
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ATO DO f"R~SlirENTE 

No, 103 , l.IE 1991 

o PRESXOr:NTE 00 SENATIO FEDERAL, 

coO\ptetir><;ia r'C:ilimcnt111 e re-:ilulamentH, dc cord'ormidllde c:~m ;,. dele-

51llo;;o d~~t compet~ncil'. que He f'oi ou.torgl'.d:l pelo r'tt<!l da Coooil<>lt{o D.l-

do P;.oo;e:;;"o no. 016.(184/90-0 

NELSON DUARTC:, An;.l:l.srta 1...-llisrh.tivo, d:~. tirck de Proc:eso:o Lc!H,.1llt1-

Ch.s"'c "ESPI!I<:ial~, Pildrt\o III, do Quadro Permano:nt'" d" S"'n"do 

Flo:dC"ral, no~ te•·rno~ do l'.di9c 40, inclsrc III, alln .. :a -c", d.,-c;cns;.li

t.uici!:o da RepÚblica f'edo:rativ:a do Dra;ll, combinado com or; aYti.gor; 

490, 492, 521 c 488, i 4o •• do Reguh.mento Adminbtr11tivo o;lo Seri;~do 

Feden1l, b"m asrfiiiQ com 1\.tl vantagens da Reso1u.c:!il:o Sf' no. "21, o;l_01 19_80, 

"'c:om o artiiJO 11 da Rescluclo SF ,nc. 8?, de 1989, c:on P\"OVE"ntoo: 

proPorcionaisr 

(trinta e um trintl'." CÍf!<:O ,avos) do $CU vcnc1r.cnto, ob~crvado 

diGpca.to no arti!lo)l:!,..-i'nciso XI, 

de 1191 

ATO ..,o PR.C:SIDENTE 

· N_o. 104 DE 1991 

O PRESIDEl~TE DO SENAUO FEOERAI.., no usro da 

compl':tli!no::il'. rcgilsrrrntal c rlf9U.l1111COta,·, de o::on-l'ormidado: CCIII do:

lcg:r..;io do: comp.,tl!ncia ~"'"' lhe foi outoqu,d:r. po:lo Ato d:o. Comis

~1\o Dire'tora no. 2, di" <I di" abril d,. 1973, c tendo 0:111 vi-sta o qu.10 

ccnsta do Proct:s'lio no. 016.130/9;)-;l, 

RESOLVE ;r.poSt~ntar, volunt~Lrial"ll"ntl", 

ELnE CORDE:IRO, Anal,ist::r. L"gh.lativo, I'Ír,.., de- Prdei"!ISO l.cs.islati

vo, Cla'lise "Eipec:ial~, Padrlo III, ;o Qu:o.dro P<~r01:t.ncnto: elo Scn;o,_do 

Fe:dl':n.t, nos t10rmo,; do artigo 41!1, incho IIl, all:n .. a ":..", ·da 

Ccnstituic:\'ío da Rcpllbli<:a f'cdo:r:~tiva do Dr:u•.~l, combinado COIII o; 

:r.rtip<!IS 515, inciso Il1 516, lncii!IO I; :li?, inc111o IV; 490, 492 ct 

~aa, S <lo,; do Re9~11Lmento Adllinhtr11tivo do.Sen;o.do Fo:_~~'!'"l' ~~'"' 

o::omo com_ o aYt;lso li, da Ro:solu;io no. B?, "" 1989, com !>rovento; 

llTO. DO F'('.:~Stm::r!TE. 

N'~: 1ÓS , l.IE ~9~ 

O PRESIDENTE DO SEl~IIIrO f'EDER/,1., no 1.1.1:0 da IUOO; 

COI1IPii:t~nc1:. re"giltlcnt::r.l e reg"ut:.ment!l.l', de conÚu·midi!.d~ coro ii. d~·lo:

ViiC:~o . de o.:ompct!nc:ia ~uo: lh"' f_o1 outor911d:o. pclo Alo _dll ComiS~tío .t•i-

retor·a nct. 2, d., 4 d<r itbril do: 19?3, "' to:n<lo .,,. v:!stl'l o 

do F'1·oc~sso no .. 016.1~-1/9~-1 

R E S 0 1- V E i.PDICntar, YDl<mta.d~lqenh, JOSi 

FR.ANClSqo DE A:O:SIS, An)"li-;;til Legh;l;~"t.ivo, di'< Ãr~a de f-roc-;;~~o L.,li;S

lati\1'0, Classl! ."1~.", F'ad}ló:'IJI·, Jo Q:ul'.di'G P~rmane:n~~ d_o Senado Fo:

der:aL nos termo_s do arti~o 4r;l, in~i-so II<, a,tínçil "c", dn Const~

tl.l'd(o· da. R ... Públido F.;o~o:~·;o.tiva do &nosil, co,.bin .. do com os 11rtig'c• 

~91ol, 492., 52Ci ,.. 488, ~ 'lo., ilo Regul.,m~nt.;. Mnini:otr<~tivo do Sen».dci 

Fo:d<!~'l'.l, bcn ,.,,.11111' Con ::>.s "'!:nt~t~>o:n,. ~. Ro:,;c11.1~ão SF no. 21. .:~e 19~"! 
,.. com o ~trtiso 11 d:a Res.;.lu.;:t\o SF' no. sr, di: i9S9, con proVcnl.ô'~:. 

prororcionais 

Ül'irota c tris trtntk e cinco ;vosl 

dil>Poslo no 

-AfO Do I>RESIDE!nE: 

·I'!~ 10ó , DE 1991 

1991 

O !"RE!iiDE:HTE DO SEI-IA!IO f'tDEi~(,L, no 1.1!>0 dõil' ~ua 

conPe~é"nc:!.< resri.me:nt11l e rc:snil'l-memt,.r, de conformid3d"' com ~. .Jets

~:açito de compdl>nci::~ qu.~;: th .. ~oi o<.~tol"yadill.P<:!lo·Ato d;~;,ComliOSS.o Dl

t"li'to•·a rio, 2. d• 4 de .abo·ii .do:-1973, 1> t.,ndo Q., visrli> o· que ciond;~; 

do l>rocliliõ"Q no. et6.1Z!i/90-4 

R E "soL V E ;;~po~lilntar, volu.ntilri;~m~nte, Rf.tUL 

DA SILVA LOPES, Anàlida Lcgts;.l:;..livo, d:>. ·,o;r·e:o. de f'•·oce~Go L<rpisl<~t!

vo,-· Cla~u~ "ia.", f"iO.dif.li:o III, do _Qu;..d,·o F'~rmanc-nto: do Sen'!ldo f'e:de

' rat, nos lo:•·nos do a.rli9o 40,. inc:i11o XII. :o.Hn"ea ~c-, dn __ ca~-~tillli-' 

..... i(o d11 Rtp<.Õblicll- 'F!tder;..liVII do BruÍl, COIIbin<~,do C(:':~ 0"11 ill"li']O!I' 490, 

492, !ü!0 c 4Se, I -40,, do R;.yul:r..,,.nlo AdiJJ:ni-slra,t.r:"o do Scru.do t.,d~·

rtol. bll'.; "->lllim con .o a•·i:iyo 11 d"" R..-soluo;!:o sF. no. a7, de 190"7,_ com 

pro;:wcnlo~ Prope~•·ciolllli~ ao· t"'mPo de o;;,.-rvi~o, c:on·.,,.pond.-nte:» ~ r<~:l"\(.0. 

ds ·s2/3:S (\rinh c doi'JI t•·"t,ntã" c:inco ... voll do. :o"'u. vendm.,nto, ob-

\ 
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ATO DO PRCSIIOI:I~TL 
No, 107 , DE 1991 

O PRE:SIDENTE: DO SEN~!IO F'EDI;;I':Ill, no u.~o _ d11 _ &u:o. 
co!llpdênc'ia rcgimrntal R rcguli.lll<õ:Mt;~1·, de eonror11idadc com ~<,.d~l<;g•
e~o de c:or.F>ortofrnc;;iõ\ que lhe foi .gu.t_OI"IJ:Lda P'ir~O At.o da_Coot~iõ_,.,ao Dlre:
ton\·na. 2, eh' 'I dr abril de 1973, 'i tundo 0!11\ vi•ta Cl 'IUII' con&tõl do 
Proces•o no. 016, .1<~0/9~-ó, 

R E S 0 L V E :~.posent,.r, voluntar:iam .. nt<t, EDUARDO 
.JORGE: CALDAS PI;;REIRA, Analh,tll Le!liJ>h.tivg, da ,;:r.., .. da P1•oct1;.o L.e
!li~<hrtiv!l, Cl~~t•sc "E..,pcci:o.l", Padr~o Ill, dD O<~:Ldro Perru,~ezto: da 

~~~:~~ t~~~i~·~~ ~~:ú~ ~i~~" F~~c~~t i~~- ::'_.;~;i~~ ~!!bi~;~~"~am c a~ ~~~~ 
ti11o1 <:::;~0, :><!4, 517, ino::lfloii, 'ii ia .. ,. '188, r. 'lo, 490 c 492, do R<>!!U-
h,,.ento Ad..,ini'!ltrativo do S«nada Forderal, bl!m a1osi_m <:Qil,O art1~o 
<!o, i 2a., d01 Lei na, 6.323, dor 1976, !ô <!o., •rtil:fa 30'., do 
Do:c:rorto-lc-i_ ""· 1. ~<15, de 1976, co111 as alt.,l"ac:a.,s d"'torrmin"d~s pelem 
o .. c:retos-lei no. 2.270, d"' 1'1'85, e no, 2.36~ • .;~., 1'1'87, :.plic.,do" no 
scn11do Ftdo:ral pelas Ruolud!es Sf no. 87, d• 1'1'a?' R'"SF" no. 19~, ~" 
19'88 no c:ar:~~o em cami1oslo, •imbolo DAS-5, eco• opo;!iío Pt:h. r .. tnbu>
c:!<o do CL\l"!iiO orhti ... O, borm :1.1osim COII_O 'll,.-tigo H, dõ\ Ri'1ooluçio Sf 0<1. 
87, de 1989, o;;:om pro.,.entol' prop_o,·c:ion.:i.., ao h•po de llo:l'"io;o, COl'

respondl!ntors à _ rll.i!l'i<l de 30/35 <trinta trlnt:~. c dnc:<~ ... .,.,--.,) Ó'l' ••u 
ycnciment<l, ol>tu:rvt.do o di.J;po1oto no t>.rtigo 37 inci-Do XI, d:o Con~ti-
'tuiç~<l Fcd•ral, · 

1991 

ATO 'oo F'RES.IOENTC 

No, 108 , (<E 19'1'•1 

O PRESIOEIHE 00 6Et<ADrl FEDE!';AL, OQ uso da li<.i.il. 

co•petolncia rorgimEntal c regulil.u·ntar, de confor~~tidlulc cor~~ a dlll&'illl.

çlo de compe:t!\~Cill. que lhe ioi ,outorgada pela: Ato di!._ C_t>~_h$ilo Oin•

tora nO. 2, di!' -1 de .abril dlt 1973, c- trtndo n vista o quo: consta do 

f'rcc:c:S'IO<I no, 016 .12~/90-8, 

R E s O L U E aposent11.r, voluntt>.ri: ... ,ente, FRAri-

C!SCO .JOSJi 1-l.OLE'i'O N~O, An-=-.l!.sta Lesi~:l~livo, Ál·ea d~~: f'ro_',"'-~so Lc-

sen•do F~~:<h:ral, no:s t.,nl.o:s d~ 11rtíg'!o ~0, inc:hc III, ~<l.irt~t:~o "li'', da 

Canstitui.:•c da Ro:pi.lblic:" FordvratiYa d~ Sr~-.il, 'omlliM\do co~"'_os .. r-

i.nc:i•o I; -190, -112,, e -IBS, I <\o.+/ do RE-. ,tis!tos ~15, in.:i•o II, !!516, __ . 

gul:ano;ntCI ó\dllinh;tr:..tivo da S•nltdo F.,d.,ral. b"'m 1\SIIim c:on o __ :arli~o. 

u' ,!;'11 R'•olu,ç5:" SF'_ n,CI. 87, dor 1989, or •• vantn~IE'nS d;, Rn;olud\o. Sf 

artil:lo 37, 

di!' 1980, ~ 001 provento& intcgr11is, ol>serv .. do o disposto no. 

ind"o XX. d.• ."" .. oo._tituio;lo F'o;dc_r_ ';{j, 
Scn ... a~o .7·n·"'"' ~ de jane ro de 1991 

~~-CARNE:w:l 
' . 

f'r~tlid nt• 

ATO DO f~.ESIDt:NTC 

No, 1<)9, OE 1991 

O !>RESU•CNTE, 00 SE:l.YoOO F'!:IIEr«ol. nu u~o d.• III\~ 

c:om~dgn~in re'lillc:nl.\1 e reg~<i~m~n~a,:, de _c"-1\tormi<J"'d"' _-.!el.,-

r€tOl'"' no, 2, JR 4 de <~bril de 1973, e tcr .. ;lo e11 yi,,t~., <l"" .:<>nsta 

dg Pto<:ors~o no, 016.134/90-7 

R.E S O L V E "'>~sllnti'.r, volunlMlam~·nl<:, FER-

1-IAI-ll)O GIUBERTr NOGlJEIR/'1, An:~li~t:c LC"isli!.l;i•;o, da Arcõ>. d., P1·oo: 01 ,;so 

J.M"i~lii.Liyo, Cbu€c "EsPEcial H, P;~dr>l;o III, do <llt:ldr~ rl!\'ofl_.._lll!n~~· il'v 

.S.~·n::.do F"i.:d.,l'ó>.l, no~ t"'''"~'~ áC 11dhro fi6; inci<>O !!J, t.lÍ<W~ "t", d;o. 

Con'!'titwi~;S:~ .j" RO?pÜbli~;. Fcdt<!'.:<.~iv:.>. dQ f'o·.),jlil, ~O,.bin->J<J ~Oill o~ .,,._ 

ti"o~ ~90, 492, 50:3, 520,.. 488, i 4o., do R~:~ul«m!<rot~;~ Adrolnb:tr"-tivo 

do Sen_ .. do F~det'aL b"'m -".ss1m c:om o arti9o i1 dõo R<:.,olud>o S!" no, S7, 

de t'í'S9, ~o•• PI'QVI!nlc;~,._ pt·c;~pon::ionl'lis o:o.o tempo de ,._,., . .,.iço, ~orr..:sp~n

d<mt..:s ;., ru:l\o d"' 31/35- (trint";." Url t1·int<1"' <:in<::<> ii.V<>s) do ""'" 

v ... ncÚIO<i'nlo, e~l> .. .,rv.ado o di<;po .. to na artigo ::rt, in"iJ<O xr, d" Con•,ti

lu>..-!io !"edc:o·~J, 

de 1991 

ATO [0(1 ri\E'O!DCl"Tt 

1-Jo. 110 .- l•f: i?91 

~omr-c.\~""''' f!l':i'l'"~"l:>-1.~ 1 e;~ul-:cooc10t;o.r d" confornoid"d~' •h!i,_-

11~ç·Q •JE ~"'"'P"t:·n~!-~ q""' u,,. Fo\ outoo·~,."~~ ~"loJ Alo •J:, <:•oliOi~.w<:., l.•t-

R E SOL V E :OPos..-nt~r, ~ol,•.on~rl.~mcnl<', EUiJC,,f: 

r,-H<I;:_H\0 .l•C ALDIJ\li.ICC:QLJE, t~nalh.t<o Lotgio:l::.li~o, di\ ,:;,-~,. de C.ol!l~r<OC'·d·~· 

S'-'o;_i.\1. O::o~.~se "E!Ip~ _ _c'i.,l'~, i''~,-~_..:> ... I:I. J~ éll\il~l'O _J>_cno.~E<'~•- •lo ·;_,n~-

o::.m-.<, ,~c•i·;Õ:•> o.l~ F·~pÜb\1.;; f'cdc•'"'t lv• ,J.~ l?'··~s.ll • CO!o\blu~·l<> 

Uso-~ ·1?b,_ 4':'i'l._ ~20 c 4B8, ~ •lo,, do R-;,><••li.im~;.t,,• r,~·lo)nl~trn'.L'·'~ 

.s;r)il•l•> f,dco·-~1, bq'" ... ~~i'" cooo o ild \~o ll da F.csoiw;i:loJ SF ""' -37, \l~· 

19S'f. ~ '"!. ""nl:,ycn_~ _d~ r.:.,soh<ç':.o sr nu. 2t, d< H~·~. c.-:om r;.,;.;,. .. n\o:-

,;,.,p.,.,-o;i<>n:'!d~ ao lO.:IIIPO d"' \i!.HYL~O- o<>ri·~~Pond..:nt~~ ;. r,_;o:;-::., d!.' i:.t./::.>) 

Lnci,;;o..-1(1, dil CoJf'!!lti~uJ.d(oJ edow"!. 

-· ~-· ~: j~ ''"" "" 
So;:n01d0r NEL UN CAi4fEIRO 

'Prcs d'-'nll 
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ATO DO PRESIDENTE: 

Ho. 111 , OE 1991 

,comr•!:l·1n~i;.; rc',li,.~nt~l" ri'9,Ul::>.l~.,ntnr, di" çonror,.JJilo,h c..,,.;. <J..,la9·<~

cl(o de eo .. pdôtnei~ qu<r lh<: foi oul~:n·p~d<l Pilo Mo da Co1nissl\o I•il'c

Lu1·,, no ;;:, d~ 4 d., ;.bYil do: 197::!, e lo:ndo ~~~ vis.l~ <> ~ue con~t"' d..:> 

Pro~e:o.ll<l' r)o. 0!6_.148/9'21-B, 

VIHO FRAIICISCO SOUTO, Analis.ta ]-C'>l~-:;l;..tivo, ~!"!> de Pl-~ccii'SiO L<H!i~

llltiva. Clas.11o: '.''!õtl!><icH.l", P'l'ldri:o IIJ. do Ql.(adro f'.~:rm~nent~ do Soonll

do r .. dcno.l, nos tc•·onor. do ;o;rt:~o 40, ~n~:_ir;_e _III, :;~.línc"' "k_", d~ 

Con<;.titu.clío d« Rcpo<bllc~:< fcde•·,..livll do:~ J::•·~s11 •. cosnbin11do .;.c10 o_s 

ll:iiOC S!!i, incuo II, 51.6, incioo __ l_, _49~, ~92, ".489, 11 '\e,, do ,Re

-Jul:o.ou:nto Adninistrativo do So:n:o.do F.:>de:ral, _b~·ll _a~_l'im c·'m o art~yQ 

i~ <1"' R""'olC<c!lõo SI" na. 87. d .. 1989, l: n<> v~onl.,llcn~ dM Rcsaluo;ão Sf: 

E1, de 1980, cano prov~:nlos integYail, ob1ervada. o .. H~J>O!>to no 

t~rli~o Si', iro~ito XI, d« Conslil<.d.~~o Feder 

~TO DO I"RESilrE:lo/TL 

Na. 112 , DE: 1991 

O F'R.ESIDE:I•ITl: DO SE:NAOO FEDERAL, no u~o d<1 r;ua 

<::oiiPEt<in<::ia \'l:9hicnt111 l: rcgl<l:1111Lntill', de <;onfornli.:!Sde <::OPI a ditloo

g:açll.o de <;ampeHn<;h, 'll<C lh,"' foi ou.lOF!H<d;, pelo Ala d<1 C_on<f<;,;;:lo D;-

retoril no. e, d., 11 dQ ll.bril· d"' j973, .., lan~q ui vio;la Q 

do Proces11o <!O 010:., 108/90-6, 

I'< E S 11 L V~ apo-r;~rntar, voluntllri.,mente, EDU_A~

DO LUIZ liOUSlNHCl 1-IARI:Z, l')nali&tl! LG:gislativo, d11 .:in:!' de lkdicina 

Od.:.ntlllogia, Cl11511ot "EsPor<::iõo.l~, Padl"111 Il!, do Guildro P'lriK<~nente do 

S~nado Federil.l, no& tco:<•.,o.,; (lo 1wli~o 40, inc~r.o III, nlÍnO!:'fl ·:c", dt> 

Con~t1tui<::kco d" RePo.lblica F'cd"'r"tiva do B~>.,.il,.<::ombin:o.do <::o•~ .,-c-~r

ti~:~oG 490, 492, ::íê0., 488, I 4o., (!o R~guhm~ntQ AdmuHUrd,vo <lo 

~989-,,com prov.ontoc.pToPorcion,..i.,; >~.o teO\P<> de s .. r..,.tco, corr~..-5pond..,n-· 
toos ;., rto.~::lro d., 32/35 <trinta s doi& tr1nt'a e cinco ;w<1sl ilo Seu- V<O:n-

• . ' ' ---· -
<::i11ento, ob"''"''"Vndo o dhopor.~o no· art, 

F'cdcral. 

1991 

Scn:o.dor 

O PRCSillo;.I~TC DO S:Ello'<DQ rEJ;JCRr.L, n<'l u!iCI dtt <.u~ 
Coon>eH'ncia regimental et r~:sul::..-cnt"r, det ~on roru11d::o.de cu•• 11 delc>r"
~iio ~e co.,pctêncla 01ue lh<::_ foi outors,,da pelo Ato di'- Co.,l.:.s~o Diro;:
tGr::< iio. 2, d~ 4 de ~bdl de 1973,' e: t~ndo CAl Vi!ita o que ccnsla -de 
Pro·a:s-so r:c. 016.:532/9\l-2, 

R E S O L --V E nposent;o,·, volunt .. ,·iall<1nte, .DJALHÃ 
JQSG Pt:l'llô!rM 1)(1 COST!I, Anal!,:t,: Le::~i<õlat1Yo, <l_a l:l,·ea <l"' PI'G<:"!ô~O Lc
Di!il<ltiYo, Cl:o.s~oor "t:specill\", h1dr~o III, do Cu~dro rc,·,.n:rnente oJo 
SOi:nll.di> F'~úQrill, .noli te1·"'o" do artiili> 40, illt:i!õo III, illÚWII. "c'", <1"
Conll'tilu.i\:·iõo da Rep<'<~lica Fedeo-atiY\\ Jo lk<l~il, co.,bina~o CGm Gs ~~·-' 
ti~CII !õ211, !õ24, S17, ind'!io U, ,. i·o., 4BB, 'li 4o, 490 li 492, do f<e
gu.J;o.mento t\d.,ini<.traliYo do S<:nll_da· Fcdet<"al, t>"'" ::o.t1~i11 com o ::o.Y~i"'o 
Zo,, li 2o., d::o. Ll<:i no. 6.323, (Je 197~, g 2o., artigo 3o., u.., 
Do:<::rcl<;>-le, no. 1;445, d<: i976. ~;om as alter,;;,díes dct~·rluinad~s P<:'lc~ 
D<i'C\'~lo~o-ld no. <!.270, d" i9B:;, e no, 2.365, d~ 1987, <lpl~~odo" ""' 
Sen:o.do Feder<~ I porlali fM<iolucõe-:< SF no, 07, de' 1987 e SF' no. 198, d<~: 
i9S8, no Cil\'90 co:m <::omissão, símbolo n·AS-3, ~om opc~o po:l:r. r"tl'il>ui
~O:o do cargo efdivo, bo:m Mlsim com o 1Ht>so 11, ~ .. f>eso)uçiío SF no 
87, -de 1>'89, <::om provcnto"' 1>\'0PO\'ciCnais iiO tempo de ~;er"viço, <::or
rc<:pond'!:ntct: i. <'a>:l\o de 30/:35 (trinl;o to·in.t"'" C>nco l).VOii) ~ .. ,;~u. 
vencim.,nto, obt~ei'Vada o disPo!õlo no 11.rti,ao 37, int:ino XI, d" ConLti-

hlidio Feder?.l. ~7 
· s .. n ... do F'<:der<~l, ""' ~ de ja~l c de 1991 

W/Vi 
S10nadoy lo!ELS I{ CIIRHEIRO 

?re~i ..:nt" 

IITO DO f:EESH<t:;NTE: 

No i k1. DC 1 991 

. - -
2:. ·de 4 d.:: at>•·i·l dE< 197~ • .,,tendo_,~,. ....... t .. o que o::on~~l<. 

R.- E S O!- V F: ap.:.sorntilr, v_Olunt«ri;o\.oO<:nt..:, DCI-!Ef\w 

V,;l, GCil'iCS Rl!lCH>O, An<\li>:l;~, LCg!st.,ti~·o, da,A_rl1_a dc-F'r.oo•:<l.,.;<J,- L<i9l1>

lüJv<Q, Cl;o.~!l'l "1"' P~ddõo I!'l, do Qu~d<•.:. f·e<"a<~n.::ntE d,:> S~niiJO F'.::

~~~·~\, l~·<·on~•s do ,-.. rti~o -40, ,inÓ-6:-tiL ann~~ -c-;- il'« Cons~i-
. -

l.-ul.<::..'lo da Rorp<iU}J<;" F~·d!'r~t,v\\ do l!<,'ii"S.i\, .:.omt.inado ~ano g,. ~rli•JoS 

. . - -- .- - . 
'.-•H~\'ll, b"'"' '-~$iii ~o':'.o arli~o ii da Re!lc!o,u;âo·SI" no. u. dOI 1.9€9, 

., "" _v::mt~911n• ~t< Re.,olut:So SF no. êi, de i'i'El0, com prov<:ntP~. p•·o:

Po\"Cionlli~ 110 L«mpi:l ae ~o:rvi~o, ~or•·or.,pondO'nt·'~ J.. r11J!1>\o <lo;: :1':1'3~ 

(lr.i.nt« o:: trilll L\·irHit.:: <::ince ;>.Yo•l do •eu vencin~ii'nto.' ob'iio:r•n•du. 

""'"o "' ,";J~; .. ~ti";:,~:, 
Sen-a:do,- .riF:fSON _CARt!EIRO{ 

Pyor'l;;ido:nt"' 

_j; 
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ATO DO PR~'ilJDEIHE 

~o. '11!> , DE 1991 

.O Pf<ESIDOITC DO SEI~AtrQ FI::OERML, no u~oa di\ sul\ 

j;Qf!P,.Hincia rt:•Ji 11cnt'"'l or ro:s.u.lallo:ntllr, do: confonoi<lol.d._ ç_om a dd~~a

di.o u., compo:t&ncia quo: u;., foi outorgada pelo Ato da CGulli•11lf"o-Di>:C._-:: _ 

tora nl), e, d,...; der :o,bril do: 1973, c tcndo o:u vhla o '1.1,(0: con"t:t< _do_ 

P•·-oc.,.:.-o no, 016.1!14/'i"ê-8, 

R E S 0 L V E llPOilent:..r, YQlUnt;t~l'i:P.IICntc • ARY 

CiCERO DE: HDRACS RIBEIRO, A,nlllht« Lo::llislalivo, t01'C:ll d01r P;·oc:i'tosco Lo:

:llhl'lti\1•), Clas<IC "EsP~tcia\~, Pi'odd(o III, do Quadro p.,rm11ncntc do 

Co;~nstituir.i.;~ d:o. R.,po,\bJica Ford~rrativa do Elran\, ca01bin:o.do co~ os ... r

tii~OS !ii~L inciso II, :!;ló, inciso t, 517', !ncis"' IV, 490, ~92 _., 488, 

fi 4o., ,Jo REgull\mRnto A.dJdniatra~-~-VO de Sotn:t.4o F'edotr:t.l, b.;om :assim 

cem 0 >1rtigc.o 11 di\ Ro:aclu~~o SF oo, B7, de !989. ~o'" provo:otolõ ioto:

gr:o.b, ,obs11rvado o d1spccto_no :artigo 37, inciso XI, da Constitui.;~<> 

ATO ~~ rr.:ESll•ENTE 

•Hu, ,116 DE.i~91 

1991 

O PRESIDEN1E DO SCI~,;(IQ n::DERt.L, n::~ m::o d" iõUI:'. 

CO!IIF'<:l.'inci~ l'C9~mcntal c T'IJ:Silll.,_,.e;nillr, Uor ccnfc-•·rri<J .. d~ cc'" "- U•le<~ll

o;l<c de com<•din~ia """ lho: foi <>ut,<>rçoàdft pdo Ato d'-' Cu••lss5o D~•·~:

tor ... nu. 2., d•. -l de abl"il do< 1973, or tende •n_vlt:ttl o ~<I~ ccms"t;o. ~·J 

P•·oc<><;,;o no. \l16.'J31190--B, 

R E SOL 1,1 E ;.pcs~ntar, voluntM"i'lmo:n~c. VICD-!-

TE. DE: PI'<ULA OE SOUZA LOPES, Analbt11., Lorgbhtiyt~, ~r<!a 'H.id:cu

O<lont o I ógic;, Ch,s•~~: "E'r;pcCI':t.l", P'ad ftc III,- di:l\lU:.dro f>{(r~u,._,.,.,,, t <il' dJl . ,· . , 
Scn11do Fcdll:l'll.l, no;o te•·mos do :t.rt'iSIO 4~, inl:iso I:il, alúo<:a "a", d" 

, Cono;titu.io;:liCJ da RorP<Íb!ica-Fedoir:otiv~ de Bra;o:i~, co.,b~n:~o:lo çc" "" 

ti'\"" -:;1~. ino:Í~(I lX1 :::i16. ino:bci I1 ::;r7, ind1;c IV1 49.;:.1 4~2. ~ ~sa, 
ii ·.~,, do, R"'~ul~onc1"!to Adooini~tno.tlv\l de S~n~o:lc t .. d..-rat. bo:m .. ,.,J,,n 

o;:oM_O ;orl;i.gq 11, di\ RS11iOlllC1io 51" no_, S7, de i~89, C0111 õ'\'OVfll>tO'"- in-

h:~r>llis, o~,.,..r..,.ado disposto no da Constit11t-

cl'ôo Fcdo:o·al, 

1991 

ATO DO PRESI~tiTE 

No. 117 ; DE 1991 

O r-TH::Slt>E'NTE' DO SEt<At>O f'E~E'RAL, no ,._.., dft """ 

-cofnpctincia r111simcntnl o: re·gulal'lentar, de o;:onfcr•i.d;;o.d" ccu• a dcl~

!l~ciio d" ca•pdind« ~UO!' lh"' .foi o;mtor!;>:>.d;o I'" la Ato d~ Ccooigf.io Di

-í-eton• 11'0. Z, d" 4 d"' "bdl d" 19:;"3, ., t .. ndo "m'v:[-;ot" c ~~uo. con,tll-

-do -p\'Ci<:"ia'lloóo no. 016.0:;"0/99-9 

RESOLVE ;po,;cntar, ..,.ohtnt:o.rh.m.,nt.,, HIGI"O 

.JOS,.- DO ESPíRITO SANTO, Tofcnico L.,.gi<>ld ivo, dO\ ~r";. de Procl'lll'l-Q L,_ 

!li11l:>.tivo, Cl.,:ss• "Especilll", Padrlõo III, do Ou:a,dn> p.,,·man~nt" do 

' Senado J:'"dor•·p.l, nc'll t .. rmos do al'tigo 40, incir;o III. alínE"a "c", da 

Ce>n-;;titui~i'o da R~pÚblica F~d.,r>~liva do Br .. sil,, tombinlldo co,. os 

tigos ::;<!..,, 490, 4'i'G e 4<16, !I 4o., de R~gul:o.onornto Adrünil>t>·divà do 

1'999;-,. lllll var.t ... geniÕ-ol" Re-:lclucl(o ng. 1:!1, d~ t9S0, provento~ 

Pl'oPorcionid-: ·.,a t!l'mPo de. so:rviço, ii riil:iiío d~ 31/3:1' <trint" 

trintll- e cint:c avos) do ,;eu vornc;lmcmlo, obo;o:rvlldc o disposto !'O llrt, 

37, inciSO XI, 

Pr"'" dente 

ATO ):)0 FRESIDE:NTE 
No. 11S , CIE'1991 

de 1991 

O PRESIDENTE DO SENI'IDO F'EDE:RAL, no u,;o da 1><10\ 
compctênci" regi"'l:ntal e l'e~ul.<<n>ntar, do: conror.fticllld., co"' " dc!.,sa
ctio de competino:ia q.,., lho: foi outorsl<<li.\ li" lo Alo da Cconill'l-[c Düo:
lo<'" no. e, de 4 de abril d., 1973, or tendo ""' vn-la o .,...,_.,. con!llta do 
Proc.es:so no. 016.'10:;"/90-0, 

R E S O L V E apoGomtu, voluntaril\m~nto:, ARNALDO 
GOI1ES, An ... lista Le:~Jhl.,1ivo, da ~re-a do: Po·ocors:so L~!li"'tativo, Cl...r.-11111 
"EsP,.t::i,al", '?<1drio }.!X, do Quad\'0 1"..-rmanent., do Senado Fed.,r:o-.1, no,; 
terono& do arligo•40, inCilllo III, ro.lin,.., ,"c;", da Cons~ituidio dO\ Ro:
p<.Íblic" F~dor\'1\tiv.O do I<raooil, c-ombinado cooo oa artigos :521<1, ::;24, 
~a:;o, inciso II, 488, G 4c, 490 e 4'i'Z, dq Rf!i!<tla,.ento Admint•l•·~>.tlvo 
jla So:n>~-dc f'~dctral, b""' ar;11im ,C:Olll o artigo 2o., I 2o., dõ\ Lui no. 

-- ó,323, d" 1976, !lo eo.·, "rtip<:~ Jo., do l.'i~~:croõtto-lei no. 1.4q::;, do: 
19:>'6. colll "" alter ... c!l•:s dct~rroin:o.d"• po:los Dt:cr.-to11i-lc• no. 2.2:;"0, 
d-= 1985, "'no, e.365, d., 1967, >IPlicadc<:P no S•nndo Fed~rtll pcl"'" Ro:
saluo;:tlc• SF nc. 07, de 198:;" e Sf' no. 198, d• 1989, no cargo~~~ cc_
llis~!'ío, 11:i1nbolo DAS-5, c;om cpçlio P"'l"' retribuiciío do CI\T':iiO .-fetivo, 
botm._..._n,ill coa c "-rtigo 11, d::. Rt:soluç~o SF' no. 87, dtr i9B9, cor1 pro
ventos proPorcionais ao t"'liiiO de scrvico, co\·rct>pondente~> à o·:o.zão d<t 

,31/3:5 {trint" or ""' trint;; 1t cinco O\ VOS) dot Bt:~ venc:111u to, ~bso::rvado 
o dhoposto no artigo 37, int:illo XI. da Const ··tuiç\'io .,d.,>'!<.l. , 

' Sotnll.do Fo:d..,r:o-.1, em lO d junilir .de 1991 
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ATO ttO f'li~Sit.E~ITE 

No, 119 , DE 11'91 

(/ 

reton• no. 2, do;- 4 di! abri,\ dlil 1'973, "' tilndc "'"' vim ta o . ~UG' 

_do Prdees10o no, 016. 0ó::ô/9_0~:! 

~E sOL V E ;.paiiROtilr, voliintar~~••.,r'lt!i', JOls-0 

111\TISTA DE OLIVEIRA, ~nal'i10tn Legi,._lativo, da &re::r~ dtr l'I'OC"&"o Lc:

llillliltlvo,, C\at.IG' "E!Ip<::cia\M, F'11dril:o III, do Ql,lll.dro F'el't~;.nent"' do 

senado Federal. nos tcr11oll o;lo arligo 41/, inciso Ili, alín,.a "c", da 

Conslitui,iko d<l RI:'P<iblicil f"dcr:p,tiVII do Bra•il, combin:o.do coWI o& . ~ . 
tigos 520, 490, ~92 e 488, ·I 4o,, do Re:ilul.!t.moanto _ Admini~:.tn1ti_vo ?o 

Senado Fed-eral, bem lllllli,ln eom o artigo 11_da R~tloluo;:ll:o no. S7, ___ g~_ 

1989, ., llll'lllln~OS:IO:'nm da Rcpo\u.;:lto no. 21, d., 198~, c:o"' Pl"Cl\11!'nto~ 

propordonais MI tem~o de 'l'ltrvi<::o, ~- ru$o de 32/3:5 Ctrintl\ e df~" 

t~inta e <::inço_' avo,.;) do .,,.u ven<::tl!lcntg, observado o di'I!I~O<:to no art_,. 

ATO DO I'RI:5'!0C~TE 

No. 12D , I•E" 1991 

O PRESTDCNTE DO SENADO .FEDI:Rfol, ng ot!lo. d:;>. 11u:t 

c:oPIP~ttlinc:iil r~giltl~ntal."' r.rgul;amentu, ds c;onformid•de .:om ii d"'lc-

11adio .do! c;om~etên~ia q1.1':" ]!-,;; foi outorg,tla ~elo Ato doi_Çomi_s.s~o Ui

'reb:Ha_no. 2, ,de- 11 de 11bril de J.973, 1t tendo "'" vist;~, o ·q_o.<e c-onsta 

do F'ro.:esso no.· 016.058/90-9 

R E SOL V_E 1\PCSilf\tõl.l',, vch<r.tl\riilm<i'nte, JOS~ 

GERVo:I:SIO TORRES PARENTE, flnalh;ta Lcgi~:~laU.v_o, d;. Áriõ!'a de P.rc.:cl!lll-0 

Leg:i"r.t 11 tivo, Cl••'-"' "E'I'P_ec:i ... t", 'F'11.dr!Ko rrr, d<:l Ou.aclro Per~'"""!:nto: do 

Senado 1-"<~dc:ral, nos termos do ·.,·tigo '1~· 1nd-so III, atÍne; ".;", d:l 

Constit1.1ic:lo da República f'eder.,tiva do Bn.•il• combinp,do coo1 os_ 

tigo" se0, ~90, 492 e ~as, l 4.o., do R11gula~t~.:nto Adrllini~t'·ll~ivo do 

Sen:;~.do · F.:dual, bem_ u•ll:l.lll coon o arti~o 11 da Rcrsohl<;:iio flP_,_B7, dtr 

1989, ce11 proveM tos proporcionllis ;ac .tllmpc dt: urvi.;o, 

o dil;;~osto no .11rt, 37, inc;i<iO X!, ~:a~n_st. tu~~!o __ f' 

1, ePI do j ro 

{., 
S11n11do>' NEL O!~ CARNE:RO 

ÃTO DO F'FlE:Srr<Ú.nt: v 
No. 121 , OE 19<;'1 

O PRESIDEIHE 00 SE;NAI!_O FOERr;L, 

.:o"ll'(:tenci" ,·egi,.clit<~l ., ,..,~ut:.~•Ent•w, dE c:onfDrlllid:;o.dc: 

I"Et<>o'll no, 2, d., 4 d.,. abril de 1973, ., tende c• vi,;t" o 

do Pro<:,;:!ó,;c no. 016.116/90-9 

d.,le-

tt:Ri'MRJ.>HW DOS S•WTOS, 'lln«.list;o.'L.;:gi!.l:\livo, da o:lr..:a d..- Proce10-:.o Le-

" g1$lathlo, ClõlSS~ ~1i!.", Pado·tio II!, .ro·Qu<ldro dE P<:S'!<Oõll do SEnado 

Fo:dcr<\1, n~>s termo" do ><rligo 40, inc:ilõo III, a~inc;a ".;-, d;~. CQn-.;ti

tu~ç:(l:o da Rep!Â,blic:~ FcdcratiYa do Tlr~'Sil, co~Ci'r>ado coon :o.rtillolõ 

'15'0, ,'19e, !1.!!0 .- 488, ~ ~o., do R.,;;rulamcnto lld,.il:li~trntivo do Senado 

F'Erl<':I'Od, bc,. a.ilsht com o artigo 11 d:o. Ru.oht~ão no, 87, d,. 1989, co11 

. . 
_ele 32/35 ttriiltii e doi,; tl'in~" e cinco ~vOs) -.!!1:1 ~>eu VE'IlCilllento, ob-

•aYVado o di5POÜO no ;~rt, 3~! :inciso 

ATO roa F'RI:S !DtHTE: 

No •. 122 Dr:-1971-

O PRi::SIDI::NTE' DO_ SEJ.IADO FCliER(,L, no 1,150 d:o. "'""' 

comoeH!nci!1 reo;imental tr r~tgulilmentar, de co_nfo>'alld<ldE cem a dele!iiOI

~ilo d!i: com~5:t<:ndp, <rüt: lhe foi outoqtada p"'lo Ato da C<llaisst\o IJ,.re-

too·a n'!. 2, d>! >1 de <lb>·1l do:_ 1973, 11: te1;1do_ ,(11 vist~ o qu_e CCI)'Stlo do 

Proc~IILO no. 0i6.07!l/9-:>-0, 

R' E S O L V E ilpoç;ent;w, volun~al'iiiJn:mte, ORLAH

tJQ BAf.BOSA Dll FOHSC:CA JUIUOK, n!cnico L~gislillivc, &n11 d"' Tri\nt;por-

te!ll, -C'la'S!!IIl: "Etopotci•lH, F"'di"S:o III, )lo Q,e<"-dro PltrmanEnte do Sen,:o.i:lo 

Fedcr,_I. no5 tc,·m<Jiõ do :o.rti;,o_-'\0, inci;so IXT, a1in011a. ~ ... ~, ~'li Con-..ti

~.Luicír.:l dil Rc~úbÚ_c" F"cd<rrlltlvi'. do Bo·:.sil, comb\.ll11dc. cem 011 11rti~Oiõ 

::a_:;, inci•o H~ :;16, inci'o10 I1 :517, incho IV1 49», >192 e 488, 

•lo,, dC Rc:gl.llam,..nt.:> Ad.,fn-!O.t.·ativo do S<:mlldo Fcderill, bePI ""-".i'" ço111 

·o ai-ligo H, d'll Rc&olu~lio SF no. 87, de 1989, co'" ~rovlõ'ntor. inte-

~ral_lõ. Ob;."rvado o 
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<\TO trC PRCS!D:!:HTI!: 

No;.. 123, , ve:: 191'1~ 

O. f'!':ESI.DOITE DO SEtlAOO ni:DERI\1,, n·o _o;rso·q·u .atd

llu.iç~t:s que lh11: c:oonh.,.o:oo oS artillOII :'õi!, it~m 38, e 97, in,;;io:;o !V..; <!o 

Rt:<Jillt:nto Interno, de <:onf'Drni..l:.dt: com li. d"'lt:IIIIÇll:o d" COIOIPC~.!no:i;. 

""'"' 1h<> foi cutorgMia P"l" Ato dll Cor-.is'fO!S:a Dindor~>. no. o:,' d.o 1973, 

o: t~~d~ "'n vista o que <:<:~nst;:o. do f.ro<:...-~'11~ no. 00i.19!i/91-3, 

R E S O L V E <1Dm!!lll' Sotnhor .JOS!i ALEXANDRE: t:CiR-

RElA t•C C,:,t.DAS RODRIGUES,. PI<\" I. Vl<t:l'ctn' 

St:nz.do F'"'<h:rõl.l, com lotll,ito t:_c:><\!'I"C:iC:~O_n,o 0-">b.lncto: <lo SoJ:nl\doo· 

,IJalo R.:ldriguo:•, a pt~rU.I' do: ea d~ jan.,iro dlol 1?91 

ATO DO PRESIDENTE 

N9 12• 1 DE 1991. 

O PÍlESIDENTE 00 SENADO FEDERAL, no .. UElO de 

atribuiç<iea: regiment&is e regulamentarea e de conformidade <:Om 
·a dCil.egacio de eQmpet.iõncia que lhe toi out.orsada pelo Ato da 
Col!liss<io Diretora nQ 2, 'da 197l, rCS'Ôlve exonerar, a pedido 
J\NTONIO CARLOS NANTES DE OLIVI:::IRA, J\1111e1111or Le9hlativo,, SF-

.-AS-3, Put.~ Espeeill.l do Quadro Permanente do $enado Federal 

do carso em Comir:.sio &I Dh·etor d& Secretaria Adminh:t.rat.iva 

cõ<i,o '"-"~~:~::·:• :~•: •:•:}Oonl. 
SenadOr NE~~E:RO 

Yr<tJII:.iden~ 

>lTO M f•f._t;·~ r.O!C'JiH: 

No, 125 , lJC 1991 

O PI'EStDEt.lTE, DO Si:NitDO I'EDt:F<"!--• no u•o J.,>._ s~;.. 

tOIOD<:~~r.c>:< ''"'!uon<:nltll ., rci...,l>~mcntllr, a,. confcn•1dlla.., """' ~ d<:lcw 

/t:lor~ uo. 2, de 4 de uoril de 1973, ~ t~·ndu cm YiS~II o qu~ con"h. 

R E. S O 1.. V E aPo•orntar, Y<l1un~uillll!~ntE, I'ER-

NI•!jii.:J f"!INSECH, Alo&.listl\ U.,g-blatiYO, d~ '4r~:a (je l"ro<.<:.OII'O L~>o1l'llÍ..ti-

Class,.· "E,;;<><t~ito.l'', , F"11Cir!lio II X. do Qu1dro p.,,-.,,._nent~<" do s .. nlldo 

F1>d~·rt1l, ""'~ t1r111cs do ;o.rti~õ~0:40, irol!1so III, &.lintm "~"• <t" Const:-

lUl~'!o dll. F:.rpúbliC<I Fi:diZr<l~iYII do :Eirto..oil, COIIIbinado COIII 

' 4"0, ·192. ::;2.., e 488, !i 4o:, do- F:e:IU1li•ento.Ad!11~;,i,.t\:-:>.-ttYo'd6 SenMo 

F"'d•?n.l, bo<111 ~lt.im ~o• at. ·.,.llnt~SICI>I d:.o. .F:n.olu;:i:o Sr no. 2s:". d., i980, 

e r!-~ o.rlipo H da R"$~)u;:io sr no', 87. d" !989, <:C>OI _PI"OY••r>tci~ Pl'<>

p~rc_i~ll~i~ l'.O teoH>O dG: ~"''Yit:o, corrct.po:md.,,ü,.• ~ r•z'iio d~ 33/S:i 

•t1·1r>t~" tr;;., i.rinta·~ cinc~ avO$);d<> .. ,~',.etoo:imc:ni".;, Ob$otrY~do 

ATO DO PF:ESIDEt•fTE 

No.t26 , DE 1991 

O PRESIDENTE Jio SENADO FEDERAL, no ulõo d• t.Uil 

CO!IPetlncia rc11i•mmtto.l e ri'IIUIII.mentu, d" ccnfar•idlldll' coa " do;:1c

ll•o;:;:o dÍt comp~tinci~ q';"' thor foi outo\'ll~>da p10Io Ato d;a eo .. ts .. lo'ot

r.,torll no. 2, d"' 4 dll' abril dll' ~'13. c tendo e111 vh;ta o qull' ccn~t~ 

do l"ro<:I'IIÕC no. 01:5:913/90-2 

R E. S O L .V E' apo10"ntar, voluntaria'"""t"', .Jo's.r 

COR~C!A J::ABRAL, Ana.lh,ta i_,.~,hl11.livc, da Árn. de Procn10p Leg.ish.ti

YO, Cll\s!Oe "EIIIPIE"ch.tk, P'adr('(o 'ni, dd Quadro Í"'l'r•11.r>10~tc de So:nadc 

f",.den•l, nos t!OI'IIIOI do arti11o <10, ,inCi!õq !II, alín10a "c", da Consti· 

t..~io:·tio d_l!l Repúblic'a F10dcrati·._, .. ,do·:Eirant, o:clllloi.;ado com O!' ~rHgos 
490, 492, :520" 488. I 4o,, do RIE":il\,lh.mctnto AddQ:iol:tr:otivo do Senado . . . 
Flidanl, bctlll :P,ssin 0:011 o artiliiO 11 dto.-ftaso!u~So SF' no." 87, de 1'?89,-

<~" "'• vant1191:11.: da R10~oluo:io SF- no. 21, dt: 190,, coa proventos pra:

porcion:ois l\0 tt:mpo d.10 co:rviç:o, <::orr10spondeates !\ ~to.;d(o de 32/3:5 

ll'l'inl'a " dc.i!O tr1ntl\ • cinCo "'"os) t!o seu YIOnCi-nto; obs .. rYado o 

dhpo~to no art. 

N.o. 127 , Dt: 1'?'7!. 

o:o .. o.-t~n.:i~ '"~imomt'-'l .:: o·egl.llll,motnl;;.,·, d" conforml~idi: ~""'a ·l~Le•;"-

c~o · ~~ cm•F''"tência <!U., lh~ foi oulo•·g;:;_~., P~>le Ato d'l. Com~u:;;o_ V~ r~-
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1': E s o L V E •.orn11.r ""'"' "'hita o Ato dc5l"~ Pt.,.

siôí!n,:a ~o. 7!L d"' i$'9/U, public;udo no DC~l, So:c;!lo_ Ii:, d" ~::5.Ó~.90, 

'lUC •ul<:~ri:z:o~! 1; c:ontr•t•c;í(p do-So:nhqr I:IAllCC Af;TÜtliO 11UNDrli Pll>"" ·o 

empre~Q d" A'lô!lt:&soo· T~<:n:Lo:o, !IOb o rc_gimt Jvrídio:c:> d11 Coll'"."Iid::.~/:(o 

da-: 'Lc:h da Tr1obalho t: <to Fund.'~ dt: G~r;o.ntiri_P•l!' TS'Po_dc: S!;'rv_~.;p. 
lol~;dio e e><~trci<::io 

ATO DO PRESIDE:NTE: 

No. 128 , DE 1991 

O PRES%DEHT~ DO SENADO F'EDERAL, no Ullo da IU.i!. 

:o11Po:tineilo r~51i111cntal "' I"C!Iuh,on:ntal", d .. c:mforlllid~;dor com ~; çlello

:lilllC::i:O de C:OII!Po:tinc:ill ':'"C lh., foi o~tor;;~ada pt:lo Ato da Cq!lljso;l{o Di-

R E SOL V E 1\POsi:ll_tllr, vo1Untt.ria111cnt..,, RU'I' 

GOMES DOS SANTOS, Anõ\1 ist• l.ct!i"lat iYo, da_ ~ro::~; d• Proc;CIIIIQ __ l,.llllili_la- .. 

tivo, C1~-.s:R "h,,", Pl.dd(o III, d.o Qu:~dro Pera;~ncntp; do Senl.do F"d~-

' raJ, nos tl'rmcJI do arti:>~c 40, inc:l.so XII, aHn.c~:t~ "c"; da C1:1i>ditui-

o;:lo da Rcpo.\blica federativa do, Brii<Jiil, CQlllbin;.d_o com. o,., ~.~til!os Sl!G-, 

490, <192 e 499, !i <lo., do R.r11ul;.m~~:nlo AdlliRi!Otrativo do Senado Fotrde

rlll', b~;~• assi11 coa c artho 11· da Rcscl~.<~l<o n':'. e7, d• i9S9, e as 

v-.n,t:al!'"n" da Resolu-::11:~ no, t!1, di' [980, o;.o~ provcn.tos propor.;:ionais, 

~o .• teJ~po de. JII1"Viçcc, i. ra%~0 de 30/3!1 {,trfa'tli. trinta c dnc:o :~vo5) 

do""'"' v~;~n<:imant'o, observado o disp'csto no ;arl. ~7, inciso XI, da 

Constituicll:o F'eder""l. . . 

~Jl••• Od>j~ 
Senador H;~ ON CARH!;: 

Pr~tZo:nt"' 

de 1~~1 

ATO DO F'RESIDr.Nõt 

tio. 12.~ DE 1991 

O PRESIDfNTE DO SEI~ADO F'OIERAL, 'no uso d:r~ ""'" 

eOIIPII!tÓ:nci;a r<!'lliment'al e regulam .. nt.,r, do: confor.lllid&.dc <:QII! a dorlegl\

o;::lo,di, <:~JIP"tin<:ia que lhe foi out~l"Yild;. P"lo Ato da Comiue;o Dinr-, 

tora roo, 2, de 4 de abril de 1973, li tendo c.- vht.._ O 'q,IC ~!l<:l1ilh, do 

· Proc~;so .no·. Oj!I.~4G/9G-il, 

R E S_D L V E apou·ntõ\r, vo1untariP.mcnt<l, EDSON 

lativo, E:liUIS<il "ia."', Pad~~o lll, do Qv.adl"_o_p~rll!:ano;:ntc do Sornado F~;~

de~at. no,. t..,1·mc.s d.1:1 artigo 4&. incho IIt, ""tinia "a" ... da· Coil•ti

,tu_to;!l\o da REpÚblio;::r. F"o:d!iraEivõ\ d.o Brasil, combinâdc com oG õ\rtiJI":" 

31$, inciso II1 516, inc_iso I1 517, inciso ·nr, -489, ~ 4o.J 49~ e 

49e do _Re~ula11ento Adrnin!.str,.tivo do Senado F"'d.'~r~l; bor11 an.im co• c 

artipo 11, da Resol...,~i!lc no. S7, de 19~9, <:OJI .Prov•mtca inteATi!lLS, 

diSposto no artigo :;!:7, inciso XI, da t:onr.titui~io 

ATO DO PRESIDENTE 

No_, 1St, DE 1?91 

1991 

O PRE:iiDENTE rli:J- SEHADÓ FEiiÓ:AL, no uso dl'o iu:a_ 
. . 

CCIIPI"tlncia rc~'imunt;.l e rcpi.Ll"'mentar, de confor111idade 1;011 a da1~t-

ll:.i.d1\c · d .. comPetinci"P. quo: lh"' -rd Ot.Cotorg~d·.;:--~~~õ tÜo dll Co11hd.; Di

,retora no, 2, de <I de ::~brit dE,i'i'73, ..-tendo c• vista o ""'" consta 

do f'roccl,.~o no. 015, 'i'GB/90-9 

RESOLVE aposentl\r, volunt;.riam1i'ntc, FAUSTA 

HAGALHil:ES AYRES, Analista LeghhtiVo, d;. Áru d"' F'rcc:o:511õO Ltrlli~õh

tivo, l:lnn "E"~">PEcial "_, P:a<lr~o -üí~ -dO Ouad--..--oPeiiilaf;;r.te do Sen,.dil 

-F'edorral, no"l"> t"'rmos do ;.rtipo Ílo, inc:'i•o III, alín10a "c";-(1-... Con"cti-

tuic~o d>1 RR?I1bli.:a f'qdcrat:lva do Dra11il, co•binado c:o111 

490, 498, ::!<!0 c 488, § <lo., do R11QUli1R111nto Ada.Yni~tr:r.tivo do Senado 

F"<td.•e-rlll, beJt ;.asi111 'DEI as ,V:~.ntQ~rn& da R~rsolu~ic SF no. 21, de 199&,

e C:OIR o ... rti"o H d;. RaDoluo;S:O" SF nO. 97;- a-..-. f9s9, .:iiil Prcv ... ii"i:c..: 

prcpo.rcionllh ao tltmpo de s.o:rviÇ"o, correspondentes à razi(o <1<: 26/311 

(Vinte Gei'll trint" avos) do !ICLI v~rn.:_illcnÍo, obtlerv>~do o disposto no 

artigo 37, inciso 

ATO DO PRESID~HTE 

No. 1~j· , DE .1991 

ele 19S'1 

.. 
·,o .. p.,tincia re!;lilllent;.l e ro:pul:t.0111nt11r, do: conformidad., C:.C:!!II do:- __ 

les:~.cOCo d11 o;:oJ<PIOtincia q1.1c li•" i'oi out.orsad;. Pltlo Ato da E:omis>t:lio 

Diretora no. 2, de <I de abril d~~: 1973 • .,·tendo em Vista o 'que 

,1;cnst" do Proco:"IOSO no. 015 9H/9~-0 
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R E" S O 1.. V E iOPOsen_t~r. voluntiOr_i:o.mcnte, OS-

VALDO HALDOI~ADO SANCHES, AnesllOI" l..cg..[sl_iOtivo, Código_ SF•DAS•::J, 

da Pa1·te E!õpeci:o.l do llo.~adr:c _f'l:l'lllln~nte <!o So:n:o.do_ F"dcrõ'.l, noç 

terr~os do artigo 40, in:c:iso_ III, al~ne11. .. .,., di< Conslit1.1io;!l:o d;a 

República F'e.d...-rativ11 do Brasil, <:ombina!lo c:o,. 011 :utigo" '190, 

492, 520" JJ68, I 4o., do R<t~'-ll~mcnto Administrlltivo do Sent)~O _ 

Fcderll1, bem ..... ,.;., co11 o artigo 11 da Ro:sot!-!Cio no. 67, d.;:'1999, 

ATO [oQ r·RC'.,';!I>ElJfE 

!'Ir. I ;\9\ 

<:-<>OIP"tí!nti.\ re'l'>·.,,·nt<'ll " reçul;~.ment"'''• d" confcwroidl\o.lo: .::.:>m :;o. q,.t"ç"

o;!lo d~ c:ompetênch, que lhe foi o~.<torl)l.diO po:io Ato da Comissl'io· foin:-

tor11. 2, d., 4 dco 11bril de 197::1, c t(ndo u. v~tot., o qu,.- c:onst" -do 

Proces<>o·n;,. 01:{,91<\/90-9, 

R E S -o t. V E "-Po~u.-..t~r. voluntuiamente, REGHlr< 

PElC!Si SILWo, ~niJlist'f. 1-CPi!ilalivo • .:l~e.ll d~ Prcc:~t..-..o t.egill"-livc,. 

Chssc "E,;potci;o.l", Po\dd(o III, ojg Cn.o,.Jo·o P~•·mnn~t._ dg S.:n<\dO T_i;:de

ral, nos terr.o11 do '"rtipo 41'1>, inci.:.,,'II:i', :alín•n .• ,. .. , d'f. Cvn':tilui

o;:Sío da RotPLibli~" F"ed~;:•·"tlv'f. do Bru1il, 'onobi~hlo ~OlP O'> at·li~"'" :!;1:5, 

1n~n-o li, ~16, inciliu I, 490~. 492, .:: o\88, * ~~-, do ~qoul•mcnto Ad-

JOinis.t•·:otiv<' do s~~:n'f.do F""1dPr·~r. be11 llti;>lm 11rti<;oo 11 _da Jl."'<ioolu- ~ 
. . 

'o;li:o SF no. 87, d., 19::19", ..,_ ~- V:ant:o.g-&:~11 dll Rnolu~r.o SF 

198{1. com. PrO\'e-n.toll intli:<Jl'_l!.iJ!.,_ 9b_.,..,, . ._.õldc o di!>pl:lSto no IJI't1go 37,• 

in~h;o XI, da 

-··: 

Prcs i.Jo:nle 

. 10 Dll F'RES1tii:.NTE 

'No. ;;I} , LIE 1'K1 

O rRC!:IriEWTE toO SEIIMO F"El)f.!l'AL. no l.LIO dl'. '"~!'I 

co~<,..t~•ncito r!li!lfi'CntBl., r<:.~tl.ll'f.Jr.~·r,tu,_ d• <=CI'!fOr<JO~dlld~ co'" ''dei~~;,-
\ 

d<o ,;,. .co~t<><<l.::lnc;J.a <tull .lhot _fQi o<lton1~d11 PelO Alo d!!. Cv"'i"'"llo to~r~-

lar;, Hl:l, 2, d<: 4 d_!; .;o,bril ""' i97J, e t~ndo <;li v~~i:to. o q,\,_.. ~.:m.,l.,. d<J 

l'"ro·: ... so;o n~ hS 16f1~. 

,:,;.., •H R~p,jbllC:i>. F~oJ<~tr'l\•.i·n de E<rur.:.l, ~·.lmllll•.:ld:J cem o.H• <odi~W· :;o:;. 

ü.~l·<! i:i, Sieo, >nci.:c L Si:r'" J.,n~i~<> lV, 49~, -~9~, ~ 488,,;; 4u., <I<• 

F,;•p/l.•"l~n~o ,.,,rminJ."traLiv<> do S~n~_do F".>ãeTliiÍ, botor ;.;;~lm -~''"'O ;o,r<;i.,.;, 

ATO DO rl':i:.SIOE:NTE: 

O PRESIDENTE DO SENADO tED!!RAL, 

c<:>rnpctênc:i.ll reg!"'C,;tal. c r<>s<lla .. .,n·t.w. d<r conformidade 

re~arll no.,2, d!l 4 d<: 'f.bril de 1970, e t .. ndc CIJl vio:t:. o qu.c conr.t;o, 

do Pl'CC:<>511Q &1:5.'!'4~/9~-5 

R E S O t. V 1!: apoi..:ntow, vclunt;o,rillnoen'te. IMNOEL 

FERREIRA SOARES, An"li"'t;o, t.eJiish,tiv<.t, da Á_rea de Prece .. ,..,- lcsrlsh.

tlvo·, Cl;o.sfoE "111.", Pndi'lro III, dq, O<.tBdro l"o:•·no,.no:nte do Scnl'.do Fcdc

nü, no~ .ter·ono& do arlii~ 40, inc:h;o ii!, a'lin~r• "c", dft C~io~tHuf-
o;i:o d" Rcprlblicl\ Fcdera~iva. do ar ... lli\, ~Ollbinllldo eoot 11rtigo" 490, 

r ai, ~~' d" 1980, .. 

com o arfi51o ii da Re""'l~c:!to SF no. 87, de 19S9, C:oll pro,..cnto<. pr·c-. 

Porciófl~is ·a11 ·lCliPO d!l 11erv1co, !=llrr'!'!IPondcntc" h r ... zlío de 31/'35 

itrJ.nt:o e um tr'intll. ,.·C!nc:o 01~sl_dc :~o:u_ ·.,.~ncillento, ob-c.erv;o,do 

'"''"' 00 ·:;y:~~,~~~::·~:, . 
So~<n01dor NÉ:4~(NEI~ 

Prcaid'ente 

lHO DO PRESIDENTE 

'Na. 135 , OE J.9 ... 1 

1/ 

51-llc!!lio do~< co .. pct~nc:ia ""'" lhE ·foi ol.lto.rsnoda Pelo Ato d~>. co .. u:s~o o;,

r<rtora no. 2, d~~: 4 dR :tbril de 1973, c tomdo UI vist ... o que ccn~'ta 

do Proc:~<c:5~_no~., 01S,9S9/90-2 
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ESc[] L V E "posenta1', votunt,.l'Htnu;:nte, OEiiER-

VAL ALVES, T,.<cnico L<:ilisl~livo, d~ .,.,.,.ii d_c ~ansporlc, Cla'll.;., 

''E~pecíal", P<\!l..i(o Il!, da Qu;~.dro P,OlrmarH.:ntc do S.,nado F"_,.der:f-1, 

tE'rmol do arti110 <1-0, in_çit,o III, alinca ".o:-; . .da Con.sliLu..i.;.!l.o da Re-

vúbli~"' Fed.,rativa do Oral! I, c;omb>nlldo com 

c -IBS, ti 4o., do Reguhmcnto Adm>ni'lltl'õllivo do So:n;odo l'.,deral, 'IJ<::J~ 

"''tigo ii ~-~~ Resolu.;.~o no, 87, de 1989, _con• pr_ov.::_ntos 

trinla e cinco ~VCl$) do s"u IIEncimenlCI, obu:rvado o disposto __ !!.Q ~rt. 

3:>', :inci!lo XI, da 

ATO DO rr.csiDCNTE 

Ho' 136 , DC 1991 

0 PRESI[<ENIT •DO SENADO rE:[•CRflt., no Uf>O cl~ 'So.<a 

CCII!!PClÔr!<;;~, n:I!ÍI!!e(lt<li e Tt'91Hõii.IICntar, de! <;Qnfal' .. id;o.d~· COOI i\ d;.~\CII_O!I

<;i':C ds ccnpeti<nc~,., """ 1he foi outor~O\dP. pe_to Ate ~" Comir."!l(" t•ire

to~<l no, 2, d., 4 de >obri.l do: ~97:'1, "' t"'"do cn vir.ti\ <> "'""' con5t" d<> 

Pr<>ceno no .;)0~.343/90-9, 

R E S O I. V E apol.,nllli', _volunt:ori::unerü.,, .JOSé 

"i ;o. Padrio III, do_Qu..,dro P~rnoan.:nlc: do Scn..,o.lo F'~deri\1, nor. t••r

do rn·tigo ~0. inc:l.,;;o ÚJ, 11-lin"" ~,., .. , d01 C~:~mltitu~ct~o d" ~<<>Ú

blicil. F~der ... ti''" do élr>~ilil, combln01do c_om o~ al'ti<J:<>r. !11~. l.nci•o IL 

~ió, inciso !, 517, inciso III, 490, -4~2, e -400, ,'I 4o., dco Roaoula-

menta Odntlnir.tri\tivg do Senado Fo::deral, bo::M·~nim Com 0_1\rU<J:.Q 11 .!ll\ 

Rcr.olucc!ito SF no. S>, de 1989, eom 

o\TO 00 PRESIOEtJTE 

t;o. 13'7 , roe: _1991 

O F'Rt:S:i:DENTE DO• SENADO Fi!IlERAI... no uso dt1 ~~'" 

cbmPetanch. rC'Siiltênl"_l e regÜ!a~C'.nt.,~, ilc conformid!!dC com ' dele~,

,_\(, !l 11 comPe.teneh """' li•'" -FOi outo,·oad" pelo Ato d·~ Co••iiod-o tli>·,.

tor" ;!, de 4 d~ >1bTil do:,i973, c t~ndo Cfl vi'!'t>:l <> <!Uo!t con~>la -d<> 

Procotsso no. Nl'i',S:57/90-7, 

R E S O 1.. V E apc-,;r.n,lar, volo.~nt,r.a"'.,nl.;, ___ I)!,lR_-

l'II..l.E IÚ: BI1Rff03 SII.VA, Técnico l.<:l!i<;l:>tivo . .o;r.,, d~ .\nco.-:,nto, 

Cl-s!, "E:çpo<cl."l"', P~dr';o ~I, do Oo.ncl>·o r.,,·n~nentc d<O S«n>~<do !""'~~:: 

r>< I.""-'" tco·mo~ do ar til!<> ·\0, 1no..:ic,., 11!, 11<línc::> "c·, J•• t-~n:tH\••-

~.\<;>do\ Re<>o.i.t>ll~i\ F'~d.,rt~tivll do Br"''lc!l. cu~•b~nadc c"''!'_ n.t~~<>!> !'l:ê, 

490. ~';2"c ~8S, ~~o., d<> .R"'sut .. roo:.-<>t~ rdmini~lrUlivo <lo St'rl'>d<' F',d..--

>\TO 011 PRES!Ot:NTE· 

t;o . .'1:51h DE 1991 

competõ;nci.a resi.,cntal c TCI!lllilment<l\", de confo·,·rnid,,dc com ~ dcl~!ltt

~t(.j ."d<l( CQnopd.,-ncia qlte lhe" foi outorsa.da PCilO t'lto d_a Comus:!o'o> Dlr.:

!or~ no. 2, de 4 de <>bril de i973, ~ t~'n<c:o "'"' vhu. O <me con-..L\ ~P 

RESOI..VE <!,pasent~r. <:ompul.,.ot>i\"''-'nte, 

Plll"tir ae U! de d!<Z~I~bro d'<' i99>i, PAUl-O MPIElRO 1'\•\LAtlUI.:tS, T,Zcni.-;o 

l.t:(Jilllltivo, &n~:> de,Tt•ansporh. ClM.~Il" "EJpcci;~l", P~:h<{g !II, do 

Quadro F'~rm<~ncnte do Sen:!ldo F-~de••;:.,l, nos (~-,·ono~ do '"'ti:iiO 4~,~-~1n7:i.~o 
II, da Cgno;lito.~io;:lõo d,. R<:p•.iblicil F'..-der,.liv~ clo E<r.o!ll, ccool:in"do c;cm 

" 1wti,;o i86, lnciso II. dll 1..<:~ no. 8.112, de U d<: cl"~:emt»·o de 

199;), artiaoii 490, 492, !1. J.o., .lo> Regul,.mento Ad•J.n->strntl'/0 d<> Se

nado F'ed~r;.q, <:: art~go 11; d01 RC!iolud<o na_ 87, _jle f9as--, com provcn-: 

Con~.t ituio;:ii'o Fcdcrlll. 

'ATO DO F·RESIIlENTr 
t;to :1:5:7 DE' i99i' 

O F'RESIDI!I~TE DO SEI~At<O FEnEr;·~l.., no u-;o lh- IWil 
comprt~·ncia ro:9iment"1 c r..-qul~OIIlmt"'r; de canfo•,,d*oJe_ co1n ;o. dele~,o
çil:o' de co"~"'li·<Ocia que lhe foi outo>'91ldll Pelo Ato d" Comi•.,l\o .Õire
too""' na. 2, de 4'de "'biii dt= 1"973; e t~nd» cm vut" o que can!.l·a. do 

. f·~o~>l'\liliO no. 0_18.297/90'-0-, 

_ . R,E S O "L. -V--E apÔS"ent"'-r, ,vol __ unta-l'_:lMioll"nt-:. !1(~1\'CIJS 
V!tdCIÚS GOUI.ART Gdi~ZAGA, Analio-t:;. I.E"gi,.lativo, da ,;;rc;r. d<>- F'I"Õ<;E"~!-a 
!._"~is.h.tivo, Cl~<OSC "E~;peCi"-t••, P01d~~-"'- ri~, del Ql,("~ro P'eo""'<tnlntr_:.dy~ 



126~-Quinta-Feira 31 DIÁRIO DO CONGRESSO~NAClONAL (Seção II) Janeiro de 1991 

s~nado F'c:ko·,.:., nl.';. f!:'-o'ma• de> ,.,.~i~" -l'i:l, ;nci~e. 1!!, :o.line:-. "c~. d~ 
Ccm .. ti'.n:•;!i~ 'd<~ Po:pút>ti~,:~, F'c<.Je;rati\12. d<> !'rar;,il, comb•n~llc ~-~" ..,., >1~
tl~~~ ::12-l, ·~a-:, ~17, inc.i'So II, 41::\J:l, 91 .4o, 4?0 e·-49('::, do Pt~·~l.;.m~:coto 
AdollO>vlf;>.l:vo Jo:l s.,n~do F.;de,.~l. Cem <l!>foill t:t:m o o.rti~o 2o., i 2c., 
d:a Lo no, 6.:0:23, de 19::"6, 1 eo., Ht::g" 3o., '"' Iicc.rc:.L;l~lc~ n~. 
1 44:õ-, d~ 1~7a, com a& o,ICer..,~<:;~~; <1~t~rm1n.~oias VI"'"" Do:c:·ctr.l,;-:,.i 
no:.. ,';',27·~ d~ i?r:o;-., 1': no. 2 36:5, d<: 1967, IIPl>~a.doi: "c S•:11•<!o ~·o:<>~
nll p.;:J:. .. lk'>..ol~.,:ÕF!< s;:- no, ~7. de 19!!7 rr SF np. l9B. d« J.•;>tJa. no 
<t<\'~..:> ~·•• ~u.,lss:<"•>, ~lmbolo lJAS-~. ~olli opc<lo p.,l,.. r-"t1'1!.lJiçM! oo -=~r-
90 •i.f .. tl.'-'0- b«"m ~s,;1m <:'"" o flrli"" i1, d" Rci<~lv~!li., fuF" no>. sr, d"' 
1""8~, "'"" pro>·.·<nl•.•·" po•ap'" :i<·<· ... I·~ eo •em}'Q <1~ ccrv·.~o. <:<W<'e<.p<.o~~""'
t..:~ ~ rJ<::t"u ~~ :.~ .. ·;J';í (Li·~nt" .. t••;,.3 L, i<>ht"' ..c.i,_nco •wo>sl <.I<.! ;o~u Y~n
CI"'·""lo, ol.n.crv .. J<.o o d>~r•<.ow;to n.:- ~>lil!O :37, inci~,.. x;, da C:~n,;toh·-
'""" -",:dl'>'"1 

ATO 00 F·r>~:SI~EI~TC 

f-Io. 140 , DE 19!11 

1991 

O PRE:~!OCNT!: DO SE:I~ADO I"CDE:R(It.., no u"o da cua. 

eo!!'pottência •·o:sit~ehtll.l .,. r.-gularnentar, <I• conf"OrJOida.cl~: ccom "d<rl<õ:só\

çll(o d .. co<l!pctl!:nc.ia <!Uol" lhe roi outol"gada p<:lo A~ o da Cord·n.ll"o Dire

toril, no. e, d .. ~de abril dor 1973, o: tendo itrn vbtll o que.com;t~ do 

Proce:s.so no, 001.620/9i-6, 

R E S O. L. V E apQs.o:ntar, voluntuiamo:nto:, EVAN-

ORO HE:SQUITA, Analir.ta L.~rgi"l~tivo, tirc111 do: Proco:u.o LCllialtivo, 

t:las:<.e ~e:spo:ci::l.)", Ptldrl:o XXI, do Ou01dro p.,,.,.,n~:nto: ela Sen01clo F'edor

ral';' nos te1'11o"' <So a•·tig.o 40, inci"o IXI, al.in<rll ~0::~• da Con10tHu1~ 

.;:la'.' da Rcpú.bliC.a Fcder~tiva. do .Bra!lÚ~ Combinado- com .o!> :P.rtÚIO~ .520, 

41'0, 492, 45a, I ~a., do RC:IH<l"-I!CntiJ Admini:<.trativo do So:nado FedE

ral, ba11 a~ .. im com o artigo Ú da R!!soluçiõo Sf' no. 67. d~ 1959; cem 

prov..,nt"OS proporcionais ãõ-t<rmpa de IIErVí<;;c._ c<lr~ESPOi'l-acnfi;'i< à l'a:.iío . - ·-
d<i' 33/35 ( trin~" ., tríi-a trinta e -ein~a ~Vr:>lõ) de vencit!IE:nto, obtie1·-

va~a o di.sposto 

ATo Do PREsiDEI-jTE 

No. 141, DE 1991 

de 1991 

O · PRESIDENTE: ,DO SENADO . F'EDERAl.., no uso da """ 

colllp .. tência reQ1•ental or regulamentar, do: ccnformidadc do:l~:

gaçll:o de t't, 11p.,tin~ia quo: lh,. foi outorgada pqlo Ato d.ll Comi,;sKo Di

r .. t·or::~ no. 2, de 4 de a.bril de 1913, c tenda e• vi•ta o que C<~nsta 

R E SOl.. V E "pclsenta1·, voluntarh • .,~ntc, ANTô-

NIO FRAGA V!EIAA, Analista L.esrhlativo, da, Arca dfl ProC:II'II:<.O L"'sisa.

tivÔ, ·cl,SISC "i~.", Pacll'5:o !II, da Quadro Pe:raarocnto: do Senlldo F"EdR-
-· -. ~ 

•·ai, nas ter<ar:>s da arti~a 40, incir.o III, alinea "c", da c-an,titui-

492. se0 e 4SS, li 40 •• do..Resula111ent<~ Admini<otrativo da So:n•do F'e:de

l"alo bem l:liiSim com"" vanta~en" da Rlilsolu<;;$;o SF' no. 2i, de 19811, .,. 

artigo 11 d~ RE".,ctuçãa SF' nco. 137, dG: 1959, cem pr<~vcnton ;>rO

porc:!cnais \lO t~:01PO dE" lõervio;a, corrl!~pondente ... ii razlo de 32/35 

<trint01 .,. <!Oil> h·inta " ~ince iP.VOsl do s_c.u vencimento, ob'(I.O!"rvaclo 

ATO 00 F·RE:SH•ENTE 

I~'! 142, [oE 1.991 

O F'RESIDtNTE . (10 SENAOO FE:OERAl.., 

co,.pcl:>rocia re~imcnl<ll c regul:>.OIE"nt:or, <!"' conformid"'d-:. dele-

sadio di! comp.:tóõn.'cin q<.~.~ lh<: fo:o1 ac.torg<.~da p"\o Ato da Co10is~;ir;> (IL

retcl'l\ n;,>. 2, dot 4 de !l.l:n·il de: 1973, e t'i'ndo e• v1sla o que: ccn~t:>

do> .F'!'o>::e<:"u"' no. 0i5.94!i/90-1 

R E S O L V E- D.l>psent;o.l', volunti:lo'il:lOII!nl<., rLSOI'l. 

DE FIGtJElRE:DO, tma.li»l<l Legislativo, di\ Ár~<a de f'ro.::e!OJ>O L.cgistuti

vo,- "Crisc"Q;- "h .. ", P<~dd'(o til, da Ouildro F·oii,·,.~
0

n<õ:nte: do Senado FE'de

l'tll, non lcr11os ~a ~rtisc 40, i~ci-!;.a· zft, ~ol.inoa• "c", da Ccr,,.tilui-

:~~;rt iyc,; 490, 

-192, :i20. r; 4~6, 1'1 4o., do R«.lltdii<Ucnto Adoünistrativc de Senado l"edc

Yal, ·bem iP.SlliKI eo<R as v<~nlilgEn.g <!"' R.:so\u~iia SF· no. 21, de 1950, ~ 

co~ P ;,i·ttg";, i(d..; Re .. C:.tu.;:[r:> Sf" no. 87, de 1911?, colll Pl'<lVI!Ilto:<. pr-o-

porcianai~ 

Uri.nt"' lrinla e cineo a.ves) ele ""'ll veneill!enlo... "!b~õe\'Vad-:_ a dü;pasto 

n<> u.r~ill<> 37, 

99i. 

Pr<:t.ide 

ATO 00 f'RE:SIDENTE: 

No .. 14) , DE 1991 

O PRESIDEI~.TI: DO SENADO FE'DE:RAL, da s.u:. 

COOIPO:tólnci" rr.:~;~i11ent<1l e rcgut~m~ritilr, do: ~onformidado: com A dt.:lc-

llA~i!o do: comP-c;H!ncia. qu,. lhe foi outorgada pelo AtQ da C.ornis,.lio Di-

ro:tor11 a, di: 4 ciO: llb1·il de 1973, c to:nd<> Em vistO\ o que · consi:a 

do ProCG:S.IO no. 016.ia3/90-:0 
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F: E Sol. V E apgo:cnt:!o.r, 1Íolu.nt=-.ria11urntc, HAF:IA 

IZABEl. PINHEIRO, Analilltll l.ltSiilllativo, d., i!lrea do: JO'ro.:;o:•so- Le!lilll~

tivo, C:l:o.llt.C' "1:...", Padrl(o lii, do Q~:adro p.,r!Min.,nt., dg Scn,.,do F~di!

ral, no~ t«I"IT10'"' do to.rti!IO 40, in<:i'll~ III, alin~t1l "<::", da C:on .. titu.i

o;lio d11 REIH\b\1<:~ Fedcl·at iv:o, do BrMd 1, <;OOII>irH'IdP C:Oif\ PS" ~~rt iQoS ~E~[ 

490, <\'i-'E I! 489, !I 4o,, do Rcyl.llMHtntP Ad<D.inh.trilltivo ,do Senildo Fedl!'

r;.l. beM •••iii c:ol!l o to.rtiilo .11 da Rl!'lolu.c:ílo no. 97, di! 1989,-" ac' 

vant:~.g~rns da Rtrfoolu.e:i:c nc,-21, de- 1990, co,. provcntall p\-op-cr-o;ion;o.i,u 

0\0 tempo di! 1\oõ'rvio:::o, lo. raz:~o dr 2::f/:3Q (vinte ~ cin<:o tt•inla ;.vos) dO 

O:E\1 vcncil!lcnta, obscrvadc o di'IPc•to no arttso :37, incü:o X~, da 

Con'lititu.icW:o t .. Jlo:no,l, 

1991 

Ato Do PRnroc~m: 
No,i44, DEi991 

O F'RI:SIJ:ló:I~TE" DO SENAOO f'(J:ll:flo'>.l., roo _u!lo d;:o .,_UI\ 
COIIPeti<nci" rlt<;JlOie.!\t"l I! t'l!gul""'<\"nt.p,r, de conf"orolid:o.d., corn "'-~:~ .. 1.:~;...
c:io de comprt6ncia qur lhe foi outoi'llllcla pelo ilto d" Cooü-s<>l<o roiro:.>
torõ\ no.(!, de 4 di!!. ilbl'i\ d., 1-;.73, <:tendo U'- vi.,;.~a o qu.,-con~.t'l do 
PI"OCIU"'O no, 01~.9(!7/90-J, • -

ATO DCl f'RE:SlDJ:NTE 

Ng, 14_5 , L•l:: 1991 

v 

o F'I'\E:StDEHTE 00 SE:rtAPD n::DcR,,L, no uso d" '"" 

comPctl!ncla reS,imE:'ntal e regul~tumt;~.r, de confgl"rlid:tde C<.ll!l IL dlllc-

9.,çãa di! c:: 131~ 10 etincia que lh« -!'ai outorgll.d~ PClll Alll dil Cci>hli;\o Di:. 

r..,t 0 n 1 no. 2, de 4 de' llbl·il do: 1973, o: tendo"'" vl .. t;. o que con~ta 

do l'roce1so no. 0i6. 062/90-â 

R: E 5O L V E aposentu, voJunt».ri'ame_nte, ARY 

f'IHHEIRO HORCIRA, An~lis;ta, lelliSliltivo, d:!l o:lrl"a Xédico-Odi;mtolôsi-ca, 
·. . 

Cla•sc "E:speci~<l-, 'Padrão I!t, do <luadro p.,rmanente do-s .. nado F"~td,.-. 

r a\, nO'Iõ to:t•mos do ~rtigo 40, inci~o' !It, :o.Jine;;o. ._d", da ·çOn,.lit'-lí

o;!to da f;:.,pcibhca Fcd.,r:o.tivil do E<ra:sil, tOilblnado Gomo; lirtrgo.,. 4?0, 

492, !i20 c 48EI, A 4o., do RG:i1Ul"-ffi"'nlo ~d~nínlst'r.-.tivó do $.,nado Fede

ra,l, b..,., :o.ssim com a a>'tiSI.O Ú -da_ R~s~lu~;!lo sr: no. 87, d" 1969, cOILI 

proventos Pl'Oi>orc:ionais •o t~'ffiPO do; So:I'Viç-o, -ca;::r,.,.po,;.ient-~-,.); -,.,..z;tO 

d~· 2~/:3!5 (Vi~tl! e q~:;~,tro t1:;-int11 E cin<:o to.vàd do ;~v; vencimento, ob.:: 

ATO t<O PRESI O ENTE 

No, 146 , OE i9V1 

,O PR;S:SinEinE_ DO SENAOO FEDER;,,L, no \.1~0 di'. sua 

<;OIIP_<:tólnti"' , . .,~imcnt;,l E ~""SII.\lãmenlar, do:: confo>'Oiid.:<d•.· co"'" d(lEis"

t~~ d., tOOIP~tência qu., lh"' f~i outo•·g~õl. pelo A lu d~ Co,._i~.·.~.:. Di r..,-__ 

lPl'~ no 2, d<õ 4 de ::>b>•il do. 1973, lE"do """ vh.ta con .. t'1. do 

P>'aO::ESSO no, .;)y!i,::í'i~/90-3,_ 

R E S O L V E .p,po;i!nl;.r, valv;nt"riôo.m•mtc, AYRTON 

JORG~ CLAPP, Têc:nico lt:<;Ji!ll:>\ivo, o:>:re:a d_'!i' __ To·:.n~;·ortc, 

l<:ron<:lii do llrtigo 40, inciso III,. ôllinell .. ,. .. , d-õl Consht..,ic~o d~ Re-; 

P<Íblii:-,..- F.,~er;o.tiva do th'atiil, combinado cora b<> ;~rtio;ca, :;1~. intilio 

II, :'116, inC:ioõo I, ~17, inCitio IV e '188, i 4o , do Re~•1ll!.IIIErttQ_.';d_mJ-.: 

ni~>~r<~tivo de S"n"'do Fs?.,;riJ, boint .. ,.-,iol corO-õ_ ~1"\i,go I\ J;o R,.IIOlt,~_c\\:o 

SF' no~ 87, de !989, to~' pt'OV<':nto« tnl>l:>ll''lis, c:.tb!iEl'Vado o d•~PO'ó-\0 nq 

~rt.igo :37, inciso 

A']'O DO rRESIJ:lEilTC 

Ne~, 147 , DI': 1991 

o de 1991 

O PRESIDEI.HE 1!0 SENADO F'EDtRo~L, no u.;o da çua 

coonpd(·n~la reg-imG:ntal e l'll:çulMI\<nt:~r, de contot'mi~ad€ tom a do<:le!flL;.. 

~tio ée comP<:lo>nc:!"' qv;e lhe -foi outo1·9adil pel_g Alo da Comis~~o Dinr

lono. no. ~. ele .\ d'!" "bril de 197:3, ~ t~~:ndo ~m vist"' o <tu!? tonf;-t;o. da' 
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R'E S O I. (J E Dpi>s..,ntu, votunta>'illml!'nt..,, 11AFHA 

IGt-IEZ BROWN ROOR!GUES, Õcupant~ do <:USIO isolado de Pl'ovimeolo efe-

tive de AUIIS'I'Or I.<!:Qitll~liva, CQdii;rd' SF-AS-U2 3, do ~UIIdrO P"ePI(II

rllmlc do Scnnd'c F.,deral - f'artc E,;;pe~ial. nos t"''fiOtl do ar ligo 40, 

'inciso III, olinra -a•', d~o Cont.lituiclío ç'11 Rt:P~bli<:a F"d<r>·at.iva do 

<r>·asil, ca••binado com os llrtiSIOIL :li~, inciso II, ~16, inci!!ôo I, Si?, 

incio;õo VI, •190, 492 C 488, ii 4o,, do R<t!idll"'"'"t'a 11d•dn!st>·ativo do 

Sciiado FEder~!, bam Mlsi11 co11 o krtigo 11 dll R~ .. alu<;io SF no. 87, d"' 

1989, COIII P~ov~rnlos inl'i:grais, obs.,r·v11do Q di$POSt.:> ne> to.r•ti!lo 37, 

incis.o XI, da Conslituici:o F<>do:\'1'.1. 
~· 

Srn11do FE:d~tn.t, 

S<1nador. I~E 

PYt:;;id•nt., 

O l"f';:t:Sitot:NTE; toO SENADO F'OiCR~L, no u~o d<1 l<'il 

cam.pdl!roch, \'~llimt·ntal c rC'gulamcnil<l', de ~onformidl.,de C<>m ~ d.:;l~~ 

9a.;l(e d~t c;emp~t~ncii\ quor lhe foi o~.<lel·~a<la pele At\J <J;; C.;;omi~sillo D>

tctora no. 2, de. 4 d~ abril de 19:73, ,. S"ndo CIQ Yit:.ta o qu~ conr.tll 

1o PrQ<:'"t:.~o no, >116,..106/90-3 

R E S O ,L V·E npeunt<.1·. voii.mtad:;uno<nt~, CELSO 

SALEH, t'\ro~lis.ti\ Lr!li•l.,livc:., da tlrea di: Proc:C'••o Lc!l"i!õh.tivo, Cl;uu 

"Especial-, Padr>ío III, de Qu.,dl'O F''-'l'm>lntmte do S..-n;o.<lo Federa!, 

tc\"llO:O do uU.go 40, inci::;o III, ali~t "c", d;o, Con;.tituic:lo_ da Rc-

pÚblica f'~~lõ'ri\ti'lll do DI'I!.S~l, COllbin.;de artigos 490, 492, !.20 

ligo ii d'll Rc~Oluc!\o SF' no. 9)", d<: 1989, C<IIR pro~<:nto' proporcioro'~il' 

"" tcnpo d" icrvico, coo·rcspondent.,,. .._ rar.ll.:. de '3·1/S~ (tri!'IL~. e <iu;o,-

tro trint~<" einco 6VO"~) ~o ,o;u ven~im~nto. o~~Cl'Ynd o dispt><:.t.:. no 

arti~o 37, incho X!, d;o, Con~titu:i.;l.o Fcdc:r 
~· 

ATO _DO PRESIDENTE 

No, 14SI , DE 1991 

O PRESll:iEIHt: DO SEI~ADO F'EDER.~L, 

~ 1991. 

C:OIIlP~ t .:n~: i~ ,-.,~ imo:rolil.l 1: re:;tul amen t ar, d" con for01! •h•d~ 

2, de '4 de abdl do: 19:73, e lendo c•~ vholll o 

do Po·oc:.,s'so no. 016.':53!/90-ó 

R E S O L V E I<?Ollollllt:<r, volu.nt;.riamente, F'EDRO 

klOUEL DA SIL.V,\, Ana.lio;ta. Lll':;thh.liYO, dil. Âre;i.d.: Proccut> L.,gi.,l<l

tivo, Cla,;se •·1 .. ", "P:o.ddito III, do Qu;o.d\"'o Pt:t'"''"'""l~ o:lo Sco:o.do F.,de-

r;o.l, ""'" t~o·no" do arti11o 40, inciso III, :o.línea "c~, dil. CqoEtitui

o;:iío da R"'l"iblic& F<>:de>·il.tivll do 91'1\~il, c;ombJn:-~o io111 os l<rtfgos 490, 

492, !iê!0 ., 488, li 4o., do R~·llulBilu:nta t•dnini~tr .. tivo do Senado FG:de

rto.l, be,. :>.,;sim COll o";o.rtigo 11 da R"11olud\o no, 'e:r, d., 1989, e <~.s 

ATO DO PRESIOf.}lTE 

No.JSO , DE 1991 

O PRESIDEI~TE DO SENADO F'EDEf>AL, 

c:ompcti:!neito. regil!lcntill c re&l.llallcntao·, dc .::onferlüdadc dele-

&a~ilo de COin~eU!nd.a q~,~., lh" foi Clutergada pelo ÃtÕ dil. Cemi<isiio Di.

r .. too·il. no, e, de 4 d<1 nbril de 197:>", "tende .,,. vh>ta o que .::on::;tu 

do F'o·o.:.es,;o no.' 016.149/90-4 

E SOL V E <IPOI'.,ntu, volunt~<riamentG:, OUI-

l.HERI'!E OSCAR TOZZitH DELLA GUAROit'\, Ãnalioot<~- J.eghlativo, d;o. .<irelil de 
. . . .· , 
F':·oces;so L"g:ilõlil.t:lyo, CliO.ss'" "E,;plõ'c:ial", l'"<~drlío XII, do Ouil.do·o Per-

lllancnh: do Sen«de F"deral, no1> te1'11os do arti~o 40, Lnc:i!õo III, :o.li

""" "c;", da Conr.tit"ic:~o da Re.pUblicll F'eder..,"tiva do Brl'.~il, C:Oilbina

do com os >~~rtisiolõ 520, 490, -192 e 46<1, (!; 4o., do Re~ulamcnto Admi_: 

ni:;.tralivo do s.,n'lldo F'ederal. ben iO.SSim co• o artigo 11 da Rt»oluclío 

no. 97, d..: _.1969, '"""'vantagens d'll Rc,.oluc!io no, 2i. de 1990, 

(trint:a e quatJ·e trint:;. e cin~o il<VO:õ) do ..,.,.. "'"'ncimento, o!>'!-.,rva.do o 

dispot:.to no art. :::l7,~!.ncico XI, 

ATO DO f',E:CSlDCI.~IC v 
l~o, 151. Dê: 1991 

C! H(.I:SlDI:.HTC I•O SCIHoDO F'CDE"f,:{,[., nu ut.o 0<1 JIUa 

compct~ncia o·o:-~imc~~ul e rc~ul:.>.ono.:nt"r, ele ct>nft>l'miJ;,Je: coon o. d..:io.:~:r>.

cli:o d., ce .. pd/!"~l:l qut· lh" foi ouloo·,g.,.<J\\ p.::lo Mo d::o. CQr~is~<lo Dire~ 

to•· a 

0i:!,9b'J/90-3, 
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R E SOl. V E a~o·s~n~ar, volunt:o.ria~~nt'i, HAR!H 

OSlAS I•E MIRANDA HARC.•IH1:';-An•1i"tota L.o:sislatlvo, Ál"o!li. d!l' F'l·oc:e.at~Q 

L~9J.~I 11tivo, Clllslio: "E~pcc:1a1", Pad1·lo III, do Qul!\dl"o Perf'll~llentc: do 

SenlldO F"eden.l, 1\oli tl\'rmos do al'tiSIO ""• inc:!!IO !II, •lincll u., .. , da 

[;<>n!õiitu.ic:l'io da Rc:?úb,lic:ll l"eder11t1va d~ DrMill, <:PIIbin"do 

t'i:.>os 51:0, int:iiiP II, ::i16, inc:i!l"o' L 5l:7, in:iGo _IV, '190, 4-,2 o: 488, 

§ -lo. do R'"llUllu•o:nto Adllinutl''!-tivo do Sotnll,do Fc.J<!rlll; b<!m af._llim. 

11rti9o i1 da R .. !laluc:!l.o SF na 8;", dR 1'i'B9, ~0111 p1·ov.into:; i rote-

ATO DO PRE_SIDCNTt ·U 

"!o. 152, DE: 1991 

O F'RI!:SIDE:I~TC DO SENADO FEDERI\L, no u-;;o· da .sú;.. 

ro:tor" no. 2, do: 4 d;: 11bril d~r 1973, 'e .tC:n-d<:~ """ v,i,.tó\ o quq consta 

do f>•·ac:e;;ç,c 110. &16.9ió/90-i 

R E S O' L V E tlPOI.:tnlllr, volu:nt.u!am~nte, VALDI-
. . 

HIR S!t.VIi 1101-<TE, -,,tnalilotn L;;Sii~lative~, d;. Ãri!ll de P•·oo:ot$'!;0 l,.o:gislll-

tivo, Clu:s.o: "1:..", Pndrlio III, do Quil\d\·o P~rro.no:nte do S"n;o.iíe~,f:cd~

\"al, nos ter10010 do.. a•·tigo 4~, in<:iso 1II, aline01 -.:::-, dll. Ccn:;tihd

o;!io d~ R<rp~Íbli~ll F'Zdt\·lltiva de D\'llt.il, <;:cntbiot\do t'om Qt. ~~·ti:;Jo;; 41'~. 

492, :5~0 e ~SS, 1t ~c., <:lo R"pul1101ento A<:l,.ini;;t•·~tivo de SenMic F,..d.,-· 

r;o.l, ·beou ""~'"i'" ;;em 111'. Y11.nt.,g•n11 dll. Re..-olu;;!.(c,st no, 21, de !960, • 

com c artigo 11 d11 R<r•cludlo SF no. S7', de i9S9,'t::cm prcv.,nec" pn;-· 

po•·ciornü~; i\0 t(lmpo de •ervi<:o, .:::crref..pOn~"ntet; :, nu:!l\o d,. 3:3/3~ 

ct~inta .r tri11 trintll. • <:inca DYO!i) 

d1SPOf,tO no n>l. 

1991. 

No, l~) , t•E 1991 

O PRESIDENTE DO SENADO _ FEIIE,Ri'lL no ),t,.;o dll. 'I;Uil 

c:orap<:til-nc:ill re~i,.enlal e r.,~uh.•unt...r, dll confor11id:ad!l 0::011 11 del«

lll"~!ito d"' comp~tt~ncia qu~t lhe foí o•J.tc••g"d~ porlo Ate dll. G:qruir;'sí(Q Di

r~t1ar~ no. 2, de~ dll 11.bril de 1973, 1t lendo"'" vir;t;a o """' con.:>t:>. 

do Proc:.:ruo no, ê1:5.904/9~-3 

_RESOLVE ;:~pcsent;o.r, volunt ... rla•..,nt<>, ELre:-

ZE:R OUTRA P.lSE:fRO~ Analil;to~ L,.~ishtivo, d:;>. Área de r>ro<:e,so l.~t~i,

h.t:ivo, Cl<!l~u· "1n."-, l"ad•·-~c III, do Qu.,.drc F'e>·lla[lento< do S•m<><l~ foo:

d<:l'lll, nos t;:rm.:~' d~ :r.rtigo 40, ir.ci~~ nr, aline;o. "c",. d11 Con<sti

tuic:!(o d:;~._ R~p.,;blica Fo:oi..;:•·...tiva do 9n~5il, co>OibinÍ>.dc cc•o_os ,;o.rtio;os 

49{), 492, ::;z.;:. 1t 4SIL i 4o., do ""'~"-l"mento A<lmini-..t,·ativo d<:t Sen ... do' 

F~der11~, be'". ii~~J.,._co., o :r.rtigo 11 <!;o. Rot;;o_lução no:. s;:, d"' 19(39, « 

"" va"t~gen.: da _R~"'oluc:\lo no. 21, .de i9S0, \:o .. -preventor; proporctc

nl\ir; ;,o t~'"po ~e serviço!_ co:·'""'Ponden_tes lo. raziiío d., :32/3:S ttrint.._ .:r 

doi,.; ~rinta c cino;o "vos) do "'~" veno;inoento, Ob$c\·Yndo o"<lh>~Oilc no 

~t. 37, ind$o 

GoTO DO l'f1ESUtC:tHi::: lj 
No, 1~4, t•C 199~ 

O- F'Rf:SIDEinC DO SE'I1ADO · ê~DCR;,L-, roo u·,,_, .. ~,._ ~ .. ._, 
cGmpP.l.,nci" ,-~~''""'"t~\1 ~ n:,;~ui"'""'nt~•, o.lo? <::<.mrormi<la..Je <:o~~ o.J~le!J ,
;;~c <lc co,orvtó"nc~" que. lh<: lo• oulcnl"d"- P"lo foto d., COL9>~,,.>:., .!lir~
t.:~r\\ n.., '2, de .4 de "b,l'l,l ~"- ~~7;:1, "-~"Jl.d<>. .. ~·•n Yi~l:. .o qu<1 .:;o_n~t., .<Jo 
Pt·occ-.;;•o nu, 01S.899/9'b-0, - -

ATO DO PRESII>Et<Tf: 

No•. 1::;:;;; !LE 15'91 

O F"RES!DCI~TE . DO SE:NAPO. r;:Ern:::Rf\1., n•) u~a d:, SU"-

CO!liP•Úê"ci:. regi,mcnt::ll e r.e~ul;o.mentar, de confor01ido.dc ;;oro " d"'lc

~J<~C"llo d~ ccmp.,tl<nci::% qu., lhe f,oi outo_l"!.>"d" pelo Ato d., _Cotu;;o;:ío Di

r~lo\·a no. 2, de 4 de l!bdl d10 1973, <r tçndo Cll' vi .. t_;.,-o "~"" con"t" 

·ao -Pl·ocet:;,." no. >'!16. 0<!0/90-4 

R.E S·O L. V apà&,..ntar, volunt:w1all>\'nte, .JOA-

OUII1 tiNTO!~!O HARTINS, Anali<;;ta Lcyi~l<lliYo, _d~ t>r-::.1 de f'roo:<:~<;O Ll'

(U!ilatiYO, Clali5e "h,", F'ndriio !II, d~ Qt.t;.dro Permanen~ll do Sen01do 

Fedei-al, no& termoS do ••·ti~o 40, in.:::i~o 11!, al'Ínca "d", da'Con<>ti.-

--
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tuiclo da r:..:vUbl.icl\ r.:d~yati"i. do Ilrou;1\, ~-bin ... do cum 

c <;OII o :~.nipo 11 da Rl:!l'oll<<::tío Sf" no, 97, d1: 1999, co.,. prov~~:.oto:;; 

proporcionais ao ll:otPO de s .. rvico, c:cr~otii.POndcnt<:ll à rado d~ z9/3'S 

(vint~: Cl: nove~: ll'inta c cineo avos) do""'"' V!!D<:imcnto, obG~rv~~odo 

dillPOf.tO no 

ATO DO PRESIUE:NTI: f/ 
No.\:>6 , DE 1'i''i'1 

C PRE:STDCNTI: DO SENAifO F'F::OtRA!., fito UllD d~1 11ua --- . . . 

comp~tl<nci111 r'"!;lim.,nt.•l c re~ulamentar, <;!« coof_\O.~JIU..d.o.d~:_c:o_r~~ 11 doti~>J!I.-. 

Çll;'o do: compdi}ncia quoo lhe foi outo\'SIIII.d;!. vo:lo Alo_ da Comills5:o Dirc

tor:o. I)O. 2, dc 4 de :<obl'i\ di: 1973, 1t tenJo "'~ vi•t-' o ~w: .::on&tM do 

P;·oceu.u _no~, 0.16,139/90-9, 

R E S 0 L. V E apOLO<'ntar, voluntl\l'hmo;nta, EOISON 

ROORIGU~S-CHA9ES, ocupant" do car90 i'tl!lldO de PTQV,ino~nto r.fct ivo <J..

A,sus,.or Lcgi"l~tlvo, Código SF-A5;19ê!.:l, do Qu.adrp Pe:o·nanent>~ do 

Senado F"i:dou<!.l- P;n·tc Etop~;:.:!ai, IH>o;,tO!'I"IIO~ do :P.rtillo 40, in.:ir.o 

III, 1olino1;o. -.,-, d:p, Con•titu.ic[a da Re:púb11~r. Fedl!r«tiv:t.·d<> !<o'""'\, 

~ooobinado com as r~rligas !ii:i, inciso t!, !iió, incl•o I, >190, 49~. c 

488, :i 4o., do RC!olU.lruunta,Adninistralivo da S<tn.ado F'<>d ... l'lll, h:m ,..,_ 

s~ot co,. o "''liga 11 d" Rll'saluçlõ'a SF no. 87', de: 1989, cano prav~:nl;_gs 

._rti~a :37, inciga :<t, <J.a Conati-

Nci.157 , toe 1991 

O Pl':l::liDENTt:' DO SENÃDO I"EOERA!., no u.::;a da. su" 

ca.,p(l~nc-1~ rc-g~t:l;. ~;: r~;:S~u.l:..umt:.r, dc t:(mformldad~ GOOI '11 d.,.lc~~
clo d<O COIIPE'lin<:ll;l <IU.\If'Jhe foi Ot.l,tor:;o:p,dil pela Ato d.o. CU01i5st\a Oirc

tora na. e, do:' 4 de <\bril de !973, c te:n~o em vista o qu.c <:on•tt~., .do 

II, d:~ C.;o"i.lituid\o <1<1 Re.l><lbllc" F~d"r"'tiv<~ da Il•·.,.,il, cambin>ld-:1 

a ~ortill<l 186, inciso II, d<!. L<:i no. 9.112, dt: '11 d~ d<:.::embl'.:l de 

119~, 491-), ~92, I! 10,, elo R,::>!ul:p,lo"nh> Ad .. inl,;~ri\tiVO do S~n ... dt~ F.;;cl .. -

rt\1,., ll>'t1''" 11, da Ji:.,&olu~óío no. 87, de 1989, Co<u pq:we"los p>·c

o>or~·,Onili<l 110 tempo <!.:: s"'rvi~o, <;OI'TE'SPon.der"ot\li> <. r,;u:~o da 1':/3S 

(qu'Ptu''"'' tPi~~~~ e ~inca "voo;) do s~u v.;n~ionenlo, ob~·:·•·w•da o. ~rl1~" 

ATO DO PRCS!Dt:NTE 

, No.158 Ol,ê 1991 

O F'R!::SlDENTt DO SENADO F't:DET..AL, 

ca<~pctil.nci"' reiim<mt;.;l e I'E:iU.lloiH~nt.ar, de confol'llidad<: 

ill>;l\o do:' _compe:tl!nda qu.o: l_ho;~ foi outorso"d" pelo Alo d" Coonssi(.;o [li

ro:tl:lr:o. no. a, d" <I d..- :o.br!l d~ 1973, e tenda cm vl.s.ta a que. 'cana~;,o, 

do Proo;.•UI&Q no. 016.S2S/93-!5 

R E' SOl. V E t\posent!'.r, vol~.<ntuia,.ente, Josoi 

lativo, Clasr.e "E:!!opeci'-1", F'a.d•·lo !U, do Q":o.d•·o rennan€né~;: do Sitn"

da Fo;:de>'l>l, nos 'to:rmoo; d<1 11.<tisoa 40; in.c:i"a III, alincil -~-. da 

Cono;tilt.~i>;:[a da Rept.\blicil F'edo:rativa do Dr"tdl, co~nbi"«do COI~ as 

tisoos !JZ<it, 490, 49e e 46$, 1 4o., do Resot.~la•ento AdminiStrativo do 

Scn;.do Fedel'lol, bo:m assim ca11 a artigo i1 da.R~~:solu.~ll:o no. 87, de-. 
- _, 

1989, e as vant~'"'" da R:o:S<llu.~fo na. 21, de 1980, <:.Oll'l provi:nto,'li 

prapOI'<:ion"iG ao t€11PO dli: 51trvi~a, "'ra2io de 30/3!5 (trinta trint<!. e 

<:inco avos) dQ seu vcncionenlo. obo;o:rvada o dlepo•to no a•·t. 37,, in-

d<o ''- <• Coo5jry~· • • ~~' (.],, do "" 

So;n<!.dor NE: SON CARN~ 
F'~e id(mte 

ATO DO ·PI'.:C.:SH•(IUE: 

No. 1.5.5' , ItE 1991 

O Pf,;ESIDE:.i~n::' DQ SE:NADO FEI<õ:RAL, no u.~o d"- 111.\1\ 

c<mP"'ten•:i<~ I'Cllill"'ntal 1 >'t!_~Ul.,ment•V• ~E c<Onf<:n'<u.d!.ld; cilm >i de:l~~a

ci<Õ. d€. eom~o;:titneiá' qu<!" lhe fo.i ou_lorga(j~ p.::to ,.,·to;~ .da Co"iset:o L11t<:.::

tor<!. na, :::.,d~ 4 de abril <.loõ 1973, c \enda ,.. v1~t." o ql.l,o: <:an~t.o.. do 

Proc..-,.:;co ·no;~. >1'i:i,9S2/90-S, 
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R E S O ,L V$.-· i.\PO~E<"<ta~·, voluntfll'b,.,ente, HoiLIO 

VARGI;S AC;-uiLERAS, Anlo.lht:o. LII!Sii:>ld ivo, Ãrctl de PI'O!:..,Gt.O Lel!iSlilti-

Ch.s1'o,., "ia,D, Paddío IU, do <htioo:ll"O Pera<lncntc d<> S"'n"d<> F,_,dc

ral, no,; tcr"'o" .;!p tlrt l!.o ~~. 1nc:i~o ;r.rr, l'llincra ''n. ·, <101 Cons.lilv.i

o;:.i\Q <1~ R~pJi:>l1o::l Feden..tiva de Elrll.tlil, <:l>tnbl~~o c:oo.o o" :o.~ti~<>JI ~a:s~ 

inc:1so II, ~ió, inelso I. :a.r. inc:itl<> III, -1~0,'492,., 458. 'li 'lo., 

do R!<'1Ul<IITU;:nto f\.:lministrlltivo do Somado Fedt:rr.l, btm assinl 

t~11o ii da R"solu<::l!ô<> SF' no. a7, d" 1989, .:;oa oYpv,.nto ... inl<tiH'ilill, 

obse~Ytldol o dit.poo;lo no arti90 37, iru:.ifoo XI, d~ C~:~rutH1.1i<;9õo 

FG'd.,,·al. 

Ar,D DO f•f:Es.,IDC~ITE {; 

lo/CJ, 160 , lo!;. \9j-'J 

O PRESIDENTE [10 St:I<~A[•rJ FEDCJ>o'ol, 

r~·lor" no 2, uc 4 d<: tlbl'il de 1'??3, e l:c:ndo .,,. vislic o 

do >'i'O•~<t~::l-..:1 no;). <JH;.,i.;,ll/90-1 

R E SOL 'J E ;.pcacntlu", voluntal'l.am~nt.o. :oNJZ. 

RnHO!; [•C I"!GUi:!REDO, -'11~list~ Lil'SJi~&l:otivo, do, ..lir.;:>< d'l f•q,.;a~l>O t.c

o;~~"latlvo. C1 .. ~•c "E~pcc.:i.lll P~dd(o III. do au ... d>'o ,F''!'o'ma~.,,;tc ~o 
' Sen:ulo F.;:de•·;:,i, no,. lecmo11 do 11\'tigo -t-21, inci<1o I!r, l<lin<:>< "c:", d::o 

Cons_tituic:~o de, R<rpubl•<:" F""de1·.ot!v" Ja Br~foll,, c.·.l~lb'-O .. d_o ·:~01 .0\1 lll"

tigos 490, '492, :i2oi, fi 41;:S, t 'lo •• do Rc:guJnmeroto A<iro:ni!:l\·ati·.-o. do 

PI' Hlo:nl"' 

:'«\6 DO rm::s tPW.TE 

No. 161, , UE 11'91 

1J PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no ''"o dt1 sua 

<:oiOpct'i!n<::iD, ro:jltoaental e regultu..,ntar, de c:onhrmid:.'ld<:> c:oro a del.,

gadío do: rompetl!nc:i::\ qu'i thc fo~ ou.tOI'II::\da p.o:lo Ato da .Colll.ii.,;l\o D~

rl'lora nO. E, dlr.; dlr ro.bril d., 1973, e t.cmdo c• vista o qu.- <:on<>ta 

do P\'OC:CI'SIIb n<>, Gi6,117/9o:)-~ 

R E saL v E apo•a:ntilr, vohmt11rir.ncrnto:, .JOA-

O.UII1 ORTEGA FILHO, Té<:ni<:o L&Sii5lativo,_da Ã.re"- de Al"tc!Hin~~o, Cl:.:~-

"Eçp~ci11l~, P:.driO III, do <õllladro I"G'rtllancat<r do Scnildo Federal, 

Lo:l'mC<S do !!.l'bliO 40, 1nc:i~o III, afíno:a "d-, -d·n-C:onlõt!tui<:lio da 

R~·pú.bli~~ Fcdo:r»tivn do eras i\, <:ollbin!\dO CC!'> oc ::\rti~o~ ~90, 492, 

::l<!:0 e 48B. I 4o., do Rc~ulilu1 .,11 ~o Adt1ini~h·at.ivv do Senado ~o:dernl, 

artigo H dilO. Rcr-;.oludlo sr no B7, de 1989, <::o• provc:nlo~ propor cio-

<'ITO DO f'RESI[lEi~TC 

Ho·. 162 , [!E (991 
v 

O f>RESIOENTE , DO SENADO FEtíERnL, no \11'0 d:r. liU::O. 

<:ompe:tl;ncia ro:gimcntiP.l e re9ulamoml011', d., conformidado: com 11 dcltHlll-

5~0 d<1 co~opet&nci<'l """ th" foi o<.<terg~da pelu Ato d"' Co1ni"-1õiio Pire

tOI'II. no. E, dE ~ d<: ab•·il dE 1973, c t"ndo Cl'l vi&t:.O. o que ccon .. li:l de 

Prcoc"'""o no. 016 074/90-4, 

R E 5 O L V E' ap~sent~.-, voluntlll'i:>.mo:nto:, ALCEU 

VIE.IHA GOHES, Técoi.co_ Lo:!Ji&l.,tivc, IIÍrf!a de 'Transporte, Cl::o.ssl!' 

"E.specitll'', Padr!;\o X!I, do Cuad••g E"o:rmMt:nte do 5o:nado Fo:do:n.l, 

t .. rmc" do a•·tipp 4"!, inciB--D IIL :alínl'a "a", da Constitu.i-;1\g daRe

'pUb,licn F(:derll.tiva do Br11sil, combinado cem os llrtigo.- !ii!;, inciso 

;n, ~i6, in<:i!lo l, 517. inc:isd !V, 490, 49a, ..: 468, i 'lo. de Reyu-

h•no:nto Administr.üivo elo So:.na.,!o Fi;d.,ral, bem >.1is1m com ~~ortigo H 

d:;o. Rc.:.olu~io Sf, no. 67, d.,__198?, com proventos int~·gr~i~, obs.o;-rva_do 

o disposto no 

ATO [oO f'RCSillé:NTC 
t"lo.l6} , DE i991 

O PRt::Sl!IE:HTE liO SEI~oiliO FEDE!\o1l., no use di su:: 
co""eté'nci" l'E•Jim.,ntõll "\'C'IIUl:>.mi.nt'-1', de con.for•~i..d>\de.~ono li -;1.;-l<:'l"l 
elío do: C:o1npeténc:i:. que lhe foi o•tto•·g:.;da p.::lo Mo d~ Ce01is:;':\o D·ir.,~ 
tonA no. a, dii 4 o)e ::o.bdl dj" 1973, e tende""' vi~t~ o qu.€ <;anst';o. Ja 
F'roce·uo no. 01:í.9;)2/90-0, • 

R E SOl. V E IPOsentt~r, voluntaril'lmento:, LOURI
VAL ZAGONEL DOS SANTdS, Armli,.ttl Lt!Siilll"-tivo, da .:\re:. -d., F'l·occs~o 
L~'lislõ>.tivo, Clacsc'"E<~PB~i:o.t", Padd(o III. <lo Ouõld,·o p.,r.,ar>ef)te <l'» 
S~~:nado Fo:derl\1, no.o to:rmos do o~.rtho 40, inci'o III,,alin<:" "c". <la 
Con.olil11idío cf11._ Ro:pUblica f'<:d.,r>~tiva do ~t;<S11, coJ>bin11do C"O(A ~" .,,.._ 
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ATO DO PlliO:Si:J)t:rnt 

No, 164 , uc 19\'1 

O rRESIIlENTE DO SEI~•iiiO_ rt:DERAL, n.Q ~1"'0 da sua 

COOIP.,tí!nCJ~ \'C:!Ii:IUlHto\J 01 \'C:Ç'U}JIOI.:Oll<o", d~ conforoli<llld"' COlO A dcJ~·q .. -

' ci>o oJs comPo~<ll.'ru:i::. que lhe foi outo•·glldl\ pelo Alo da Comi.~>!!lio Dil·o;

t<»"ol e. d.:: 4 d" llbl'il do;: 1973 .• t«nl:lo ..,. vist;o." que .:on .. t.o. du 

R E S O I. V E liPO:IICnt~r, voluntoiO"ia"e~t.,, JOII-

OUIJ1 F!::r;I-IANDES DE OLIVEII'lr;, Anllli.,ta Legislativo, o<lo•e:;.; di Pl"OC:C!õ'-0 

Lc9isl•ltivo, Clli.SU' "EiPeci"l'', P>~dri(o !II, do Qu:o.dro PermO\n~~tnte do 

Sl!nlldr.> F"dcral, nos l•Hmoi;"-do· ufíyq;'f0, incfso III. l!llínu "aH, d:11 

Constiluic!l:!> da R.,públic" FcdEr>lliv~ do &rui!, combin11do com""' :o\·

ti;~u;; ~a~~inci"'" u, ~a~. inci.oo I. ~90, 492,·c 49B, I 4o., do Re

s:rulam~nto 1\dllinh,tr>llivo do Sen:r.do ro:d .. l'll.l, b,"'"' IISIIil!l COlO 0 0\\'tigo 

11 da R"•ol~.<o;S'o SI" no. a?, dc 19S9, 11: :r.s vi.nta;~~ns da Rco;oll.ocSo SF' 

21, do: 1980, .;ooo proventos int.,~rllu, obsiE'I'v"do o dit>P\!1\0lo n~· 

:r.lli;~o 37, indso XI, d:P. C:onslU~.<iclo ::~(t';:t 

~·:~; &l:·""~"~ "" 
Si'n:t.dOI NELSg] C:ARI,E!F(O 

F'res>dln·t., 

ATO l!O F'RI:SIDCIHE 

No. 165. ·, DE 1991 

O PRCSIItLI,TE: DO SLNI'IDO FLDER(1L, no_ use d::o. 1-~J;.. 

ccmpct<::nci;~, rcgilll'nt.al e regou.l:t.IOI!:nlM', de confOI'"ld?.diE' com l\ do:lll'~~

o;lo d<: com~lltioch. qu~~: lhe foi cutol'gllda pelo A': o d:P. Com111;t<"õ Ilir~

ton< 2. dor 4 d" :p.bl'i I de 11'73, c l11nd() cm vista o que cOnstP. do 

Pro~esso r.o. 001.:i77/9i-:l:, 

RESOL-VE -,.posent.,.r, vo!Unl.I>"Ü\II~,nh, D.:.RW!N 

ARALiJO loto: CARVALHCl, 'f€cníi:.o I:C.11T:.t:o.tivo. ,:íru. d11 Al'tcsÃil:P.to, Cluoc 

11os do .,,·uilo 40,--rri'ê15o Iu: al~nea Ha". 'ia Constitu1o;ao a>~ R_-Pil

b!ic-~~F.,de•·ativ::o. do . .B"rao:il.-; co~bina.do cem:., :P.rti;~os Si~, inl;to;;o H, 

S.iO:.... iOc:iGo 1, ~1'0, ~92 e 488, I 4o., do R~Sll!.la111!nto Adrnini;t.- ... bvo -. -- -- \, . . 
do s..i:n11do F"~d<:r>~l, bem ~.:.SI ia o::oa o ~~ortiSIO H d:p. RI!:II01uo;ko SF no. 87 ,' 

d~ 1989, e ns va.nta>~~ns da,Retloludio sf' no. 21, d~> 1~,80, com proven

tos into:grais ob:servl\do 'o di11post'o 'no :t.rti11e "37, ino::ho XI, ~~~ 

Con5tituic!Ko 

Prer.i nte 

ATO 00 .PRESU':ENTE 

!-lo', 1{56 .' DE 1'91'i 

O !"RESIDENTE . DO : S!:NAOO FEDI!:RAt.., no uSI<I da su:t. 

compo:tllnc111 !'1!::1\im~·ntal o: 'rlt!IU.ll'\~l!nt:r.r, de conformid~:~do: co11 a dtt:lli:lHI

o;~o de compo:ti<n<::i" 'IWt lhe foi_outorg~o.J:p. p~lo Ato d;~. co.ü;sio D~re

torll. no, 2., de 4 <foR nbrit de 11'73, e tendo cm vist• o que const 11 do 

F'I"OC>I:IIIO no. 000,<!21/91-0, 

Pllfti1· .Je 12 dG: dl!zo:mbro de 191'0, CÃNDIDA MEDElROS MARIZ. Ãn11.li11ta 

L~'!lish•t.ivo, &nt:;~, de Pro.: .. <lso t..Cllislat'ivo; Classe "is,", P~d;·[o I, 

do Qundro PC<"m"ncnfe do S~~>nado F'~deral~ nos termos dei arti:SQ >10, in

.cn~-õ Ir, dil Confi~i~u.·!ilo da ll"'P\Íb.llC~ F'Cder:r.tivõ\ do Brasil. c:ollbina

Oo co,. o lirli9o iS6, incil;o. II.,, da L..,i no. a.u<!.' J"c 11 .de de:t:cmtiro 

dor 1990, arti~os -190, ~92, §!o,, do Rs.g~.<l:P.IIRnto Admini.strlltiYO de 

SRn:P.do F2d.,r<ll, e artislo" ii, d:;o. 'Rcsolu.;:llo no. 87, "de 1989, ci:>r1 p\"''c

....,nto!O propr.~rcion:P.is :;o.o tempo de !OR\"Yi=O, corre,pond<Entt'Sl à ra~:io' d~. 

i2/30 (do:L<r trinta II.VOS)~do s~~:u. vencimo:nto, obsel'V!ildo 0 arti 11 o 

:!no:io:o XI, di'\ 

ATO DÓ PRÊSI[(Et;n: 

No. ·l67, Il'E: 11''11 

O PRESIDENtE. DO ' S(I-IAIIQ FEDERN-, .no u:<-1> d>1 sua 

colllPelolnciP. rcgim~ntal 2 fl!IIUl"-"'"nt:u·, de c:onfor11idõl.de ecJI a clel.i:s&

~:1<o de COlllP~ti!n.ci::o. que lh.,. foi outcrgad>~ poti'o Ato dll ~ooo!&si!(o Di r .. -

e, de 4 d" abril d"' il'73, c t11ndo on> vis.t>1 o que con!Ota dC> 

,000 . .::!17/1'1-3, 
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RESOLVE aposl'ntar, o:;DmP«lsori:o.mcnte, 

p;o,rtir de 12 de dc;u:nlbro. d'" 1990, CARHEt>l l'fQj<jTO~O VENJURA, Têc:n!<::o 

LC!IiSlllth•o, l:ÕYC'». <III F'n><:~sso L~rgislat:I.YO,, Cb.sac "E:o:pll:cial", f'tldl"t(O 

I~I, do Qul'.di'O F'.:rmanrnt.:, do Senado f"ellcrll\l, no!l tEl"IIO'CI do ».l'ti.A" 

411, inc:h.o II, da Constitl.liçJ:Q da f:rpúblic;o. Fc.:dcrativa do Br11sil, 

combinado co:m' o ll.rti!IO !.S6,' :Lnc:·i~D U, da 'Ld nJ. 8.112, d.. H, de 

dezEabro 'III' :1.990, al"tigo"C; '199, 492, I :Lo., dQ Ro:gulamcnto Adlllini~

trativo do Senado Federal. I' arti!ID 11, 'da Rescil«c:,;;.o no, 87, c1C. 

11'89, c:o111 pravlintos prop'or-c:iona:L" ao t.;,mpo d~ scrv:l.ec, o:;orrrspondcn-

tcli à •·;o,zli:o dé:' :1.7/39 (dczcssrtc t.-:Lnta aYo•l do vlin<:inento,' ob-

1991 

J::ompet~nc:ia rc11~,.,.ntAl c rl'ouhmlitntar, c.., c:~nf~;~rouJll<1e eco••;;.. l!Ele~n

d(o_ dfO C:QlOP<rtinc:ill qt.l(' lhll .r~;~i QUtO\"IIada pelO iltt> da C~;~mi'!<S~O l)irc

i:or~ no. a, d(' 4 de a.b/il do: 19:1;!'3, "' tf!ndo u vista o q•.lfl cc~;~r>,,t,. d" 

P\"oc:rsso 

apa..:rnt.ar, c:ompuls<>ri:l\m..,nt~:~, 

partir -dt: 12 d"' do:>zt:mbl'ct d'-' 1990, ROBE:RTO PlliiPE:U DE SOUZA BRASIL, 

AriÀ-lhta Legil.htiva, Á\"o:'l.,df! Orc:a>.mt~nto F'Üblico, Cliiu., ''EiiP,.;ci~l' 

P:J.~dia III, do Guadr~;~ Pe1'11anc-nte do ~·nJ~do F'c-~rr111, tf!\'m<:lto <io 

al'tig.:> 40, in~:iso II, d;, Constit~içlío da R:rpúbl.icrt F",;:dl}r;,~J.·n. .::10 

Braf.il, <:ombinrtdo c:om o a'rtigo. 18&, inc:illll II,-~~~ Ld no'. 8.1i2, de 

i1 . dE ..:!E::c•mbro d"' 1990, ~~rti~oa ~a:;, J.nc:tso ;, ti i.:>., -19Q, -1?2, 11 

i o.~ do Regulam.,nto ,Admini•tra(J.vÓ do Sen;,do F"d'.i.r;o:l, "' artii!'o !{ d" 

'Ruoludôo no. 87, d..: 1989,, c·~o:~ proventoc Praporc:l.on~o.I• 1>.0-tt~mP.O .;,.· 

·~.,rvi~c., co-rr'i>:~POIId~•nt>iiJ :1.. ~~ziio do~ Í3/3::õ 't~ito ~rinÚ• e <:.in<:.o ~vo-cJ 
do seu .,.,ncilr•.,nto. oblli>:rv;o.do o dl;posto ~.:> :t~rtig<l 191 d~ Lei no. ..... . 
e.ue ..,, aind;o., 

t)TO DO P~ES!DEt!TE 

NIL1.69, OE 1991 

O PRESIDENTE DO 5!i:Hi100 FEDERAL, no uso da sua 

c;omp.-t~'ncin r.rgiment ... t <r rr:gulamentar, ~e'<:onformid:..de .::o111 <. d~l<:9~

c;.lo d,.· eori.prtinei11 qua fh,. to:f. outon:n1da po:;o· Ato dn Coni'.-..ii:õ Diu-

RESOLVE 

partir de !.2 de dEXe•br~;~ de 1990, TERil:f.IC!O ANDRAOC DOS S.:.IHOS, Táe-

ni<;:o Levislativo, ,:(r.,,. d• Tt<quigr,.,fb, Cli>sse "Esp.reial", P<oddío I, 

do <h.O:aÚO ?~rmamrnt., dD S~nad~;~ f.,.d,., • .,~, -no• t"l'ma-11 do utigo 40, in

cii!O li, dll C.:tnl>tituio;S:.:t <la .Rep<ibl i c a F'.,tl.,,·lü i vil do Dr11si 1, ~o,d>.i.n.>.-

do c:om o artigo 196, inciso II, da LO> i no. a. 112, de H d<:. d>\':o=.,f11br.:> 

.dor 1990, ;o.rtigor. 490, 492, 'li 1o., do R.,g,,h,motnt.:> Adl'lli.oi,;.tr~tiv.o do 

6•mado F"..:d,.ral,., arti_ga ii, d" R"'"'olu'õiio no. 87, d" 1999, eom pra· 

ventos proporcionais ao te•po de sei'Vieo, corrc"Spond,;:ntE:IJ à. nl:dlo d'" · 

iô/35 (d"'li:'-'SSeis trinta t: c:ineo :ovo~) do seo.( ven<::i11enlo, obsirvpdg o 

~rtígo 37, inchil XI, da Canstüoaçi.o F'ed"~ 

ATO !10 F'i'\t:S.~JJ<:IHE: 

Ho. po, DE i'.>91 

O PRE:S~DE.IfTC DO SE:If:IDO P!:Dt:IML, n.:. U'-" dOI ~p, 

coon!>et:õ;ncJ.õ\ r.,~i.,~ntal ..: r..:~ula,..,ntao·, d., cor.For10id,.de ~o,~ a tleh:<~a

ção d"' cornpetiir.eia qu<t lh<> foi outor51ad" P"'lo (lto dp, C.O••is~llo Di~c

(.,, . ., <Hl, 2, do: 4 d"' abo·il d.., 197!'3, "'t .. nd.:> "''" vÍ•.tõl. o qu., <:"Jn.-.ti' 

P:ESOLVE 

Pilrtlo-' 'd<t 1<:! d'" d"'zeO\bl'.:t de 1990, JOS,; MAl< IA i:IO::l S.:.NTOS AJ\,•,,j.JO CA

'IALC~HTI, ~rutlhta Lt~.islalivD, ,.;, • .,"de oo·o;ill.llll!nto I'·UIIti<:o, C1..,si'i 

"[:sreci'~oi", P!t.ddlío I!I. do (luto.dr!?' P111'/ll:onente do S~nado i"ed"er<-.1, 

t..:•·onos do ;orti9o -111, in~:ha II. d"' C~nsUtt.~icSo ti• ~.;P<ii::>Uc:a _..,den· 

l'iva do Br.,ail, c:o01bin,;odo'co1~ o arti~a iSt:., inc:h:o !I, d:~ Loi 

8.112, .So: !i 4>1: dcnonbro de 1990, "'''ti-los :li:i, inciso 1, ii h~., 490, 

4'i'B, !l 1o, do R~gul"oôcnto Adminis-t:.<lt;vo--do s~-;;;_d~;~ F"~~~~-.._1, <: ~rli·

.. Cl 11 d:ll R~soll<.;:$:o no. Si', doi 1989, ~0111 prc.,.enttls PI'OP.,)o'O::i"nodlO 

tli'mPo de sE:rv'iç;o, corr..:s;pondE:nt.,s ~ rl>Z~:::' de ~2/3~ tdozl! ~dnlz. 

cin.c.1' :ovosl do sqt.l Vi!:nt:il)l..:ntp,' obllerv=Ado i.rtho 37. lnc::lso XI. <h 

Constitui<;$';:. r .. d"r"~· ~~·""'· 
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ATO (oO 'rREfH[•E'_Nl_!; 

O F'RESIDt:NT~ [IQ S!:o,,;{oi:l ___ n.-r~,'\'!:;- roa·1!;-:>· ~;.. ~-·~ 

<:oMIP~t'<n•:ir. o·~i,.omt~l e: o·~:~ul~~nC"nt;;,l', ~<: ~gnl"<»mid'!.d€ ~·:.eo ;o do:l~:il~

<;i(o de <.<><npdl:u<..ii> quo;· lh~ i"oi outoo'~l!:o'a r do nto da -~1 .. ~.'\o l!i:·c-.~ 

t~Jrlt nu. 2, de 4 do; ll.lll'il d~ 1973, c lc:ndu ,;:., vil>t-' c; q\1~ ~<>r>·:.tll. Cu 

RCSOLVE 

partir df: li:' <Jc de;;~~:cmbo·c di: i'i'90, JOSoi 05: QUE!í\04" _ CNiPIJS, "ü<p..:nH 

do c:or'iiO Yl' ,,,.,..,,.:101' J.ag;i.lõllltlvo, Códi~o-SF-AS-i\!12 3, <lo C<e~.J\'0 ro:r-

011\ncntc du <lG"n:>do F~·d,(>'"l, noi to;rm<l"';d·o aYUgl> 41}, incir;o !!.. é(' 

Conltituiç:,.:., llll P~P~lblic11. 'F•~d"r"Illi'll do·--sv-a;;n, o::_ombinlldo 

nislr<tli'l<> do S"n'!c!O r~·del'll,•E ~~~1_go 11 d~ R~~ul,·.'c~o S7, 

19S~, e,,,~ ~rov .. !\t.;,~ po·cvc>·c.J.on"'-J.J.-1\._CI lel!ll'o de servio:o, c-m-r~pondcn-' 

!('~ .t.' rl\l::l<> ,,., <.'0/3~ tvinl., t>·int" c cinoo :wo"') dco t!:~\.1 """""''~'~~.t,, 

ATO DO PRCSHobHt 
No. 172, DE 1.991 

O PRCG:i:DC!~i'C DO Sl:l~<oDO F'CDCR,1L, nct u~c d« '-'"' 
comp.ttólncia roo:9iao~ntal o: l'<tguJJ.m~·nt.,.r, de conf9•·midol<lc c•.··~ ;o. ·••tle~"
c!õo d,. compc~~OCill que lf>!:: foi outoriiad" pelo Ato d11. cu,.~•to.l<o Di>"o:-
tono no. 2, dtr 4 d..: J>.ll\·~1 do: 1973, >11 tendu .. -., v.ist;, c:on.,tl\ -·do 
F'fOCC~"-0 OQ, 001,i:J~/9i-{), . 

R E 5O L V E- ~postnt;r.r,. yohonlo~•·i;.mcntor, LUU 
PAULO F'El.l"CIAI~O DE· LUlA, Anlllh,t~· L"!li!l.lt<t1vo, d11 lll'el>. Qq C<>muni<:n
dio Suei:. I; . Cl~$S<r "Esp"'c:l:.l", P;;~<lrJo Ilt, do Qu<~olro F''<'l'nr;;.n.;;"t~ d12 
Sen!ldo t~do:r:~l, no" t<::YoiO:t~ do 1\Tli~<l ~~~. ~ncl'!'D Il!, ~>.l:ín""' "c", d<o 
Const~luic:S:o d" R"públic11 t"'derlltivr. _d<> Pl'ol!lll, coaollin;~.du com o,;, ;~•·
tiSOG ~:;:11, :l2~. ·las,, • 4o, 490., '•92, do R.,~ul:o.,.~·nto; Ad>n;i;nic.tn..tivo 
do '3~n.,.do F'c:<;lotrll.l, b~m i.çsho com o ~t,rtí~o 2o., 'l2o., d.,. l.~i. nço, 
6.~<!3. d,. 1976, i ao., ~r,.l:l!lo 3o.-, tJo D<:cr"'t"-l<:i o•;;.. i 44::;, d(:l 
197ô, O::OIQ .,.5 "'lttli\C:Õors di:terJioinõ\do.s pelo~ D~cr..:tu~;-lei no. 2.27(', 
de 19S::;,,., no. 2.30:::, de 1987, Ô\plicndo:r;. no Sen<~do·r~der.:~l p~Jv-, Rc
sol\\c:ê!cs s• no. 07, dor 1987 11 SF noJ'-~98, dll: 1988, bem;..~~::~, c:om_o_ 

. "rt~90 11, dll. Resot'-'dio St no. 87, dE' 1989, no c~fy? .,,. co-.;;-.,,.~o, 
1>imbolo l:h~S-J, c:o"' opc~<> porl" rort\~~t>'-'.(~l\o d~ ""'!lO e.f'<:l1v,1 co" _PI'?• 
vorntos propo\·cioni\1~ "' lt·mpo, d'i' '10orrv1>;o, c~trC!õP<>n<I~M~o:s " 1'!1.~~~~ d"' 
.32/35 <trinti. " doi'll trinta " cinco iÕvos) d..- u:!!. vcnci-'""nto, obGcl·
v;o.do o di~po1oto no ;uti!IO 37, inc:iso Xl, d"' Conlltilo.dc;S:o-F· ,., • ..,!, 

~· 

ATO DO F'f:ESIDENTE' 

No. in; , DE 1791 

'O f'RES:iOENTE DO SENADO FEDERAL, no <.1(.0 d:J 51.UI. 

O:O!Ipet~ntia regirnc:ntal or rf':gulamE'ntar, df': c:onformld>~d!! 

Sl-i.C~o d_or cor~p~ti<ncht "''-'" lhe .f'oi outorspo.d.,. p~·lo Ato di< Coooissão Di

re-torõl no. 2, de 4 de ab>·il dot 1973, e tendo e111 vistõl. o qu.c eonsta 

do Pro·c:.es,;o no, 016.~3~/90-~ 

RESOLVE aPo"-ent!lr, voluntariam~nte, NELSON 

O!lHE'S DOS SANTOS', An;ill,;ta Lot!lislativo, d<O. .::rãa de f'ro~e,;,;;0 Lagi•la

tivo, Cla••~ ''!:(.pecial", P"'dr[o II!, d~ O...;.dro Pcrmanentl! do Senado 

ted.,•·al, no" totr .. os do utigl:l 40, ind<:.o Ut,_ alineê. '•e-, d;o. Cónsti

tui~ll:o da !':"'pública Fedttntiva do Bl·a'sil, collbi':l~do com -~rtigo» 

'"1$'0, 49e, 520 <f 40S, li 4o,, do Rcgulam .. nto Administrativo do Senado 

F'ed.,r;~.1, bCII !1.5110111 com o r.rtigQ 11 da Rc»olucio Sf no, 87, de i9S9_, 

C"Oll provenlos proporcion•lis ao tempo de SE'rvico, c-orr.,,.pond.::nten ~ 

razl<o de' 3<1/3;; <triOta. e 'l\.!lltro trinta c,c:inco avos) do'"'"" vencd.-

11ento, obs..-rvll.do o disposto no "digo 37, 

.-· 

l-lo. 114 , t·~ 1991 

c-omPet\;ntil'l \·eg>menta.l e reg.uló\m~r>t~''• d~ con•~rO'Iidad~· ~o'"<. d"l~->a

c,lio d~ t~m»ctin~iil <lu.O:'_lh.,_foi outo,g;..:la P<:Jo Ato~" Comiso;tõo trir(• 

Proc~li.oo no, 016.071/?,0-:J, 

R E S O L V E 0\I>O"c"tar, volt.~ntari.~.IOt'nt~. P<.TI::F;-

SCJN GOT1ES trr:: F!GUCIREI•O, Ar,;~l b.t a L.;:g i :>1 at ivo, <Ir I:'> de COm-..(0 i c a<;\>o 
. .· 

Sgc.h.l, Ci!IS<I-t "E-;;pct:t;;l", Pad1·ão. III, d_o Ct.~o?i'O P .. 1·mano:nt<: do, S€na-

do F'<;~~·•·al, nos le•·"".~ do artigo 41ô'~ ih~iso 1q:, 'llin~:~ ').", 'd•• 

C;onstite<i~;lo JJ. Repc\~ll~« Fcdcr:;o.t;Va.~o Õrao.s•l, to01t:o1'n"d" 

ti!luiio Si:;, ir>ciso II, S"i6, inciso I, S17, indsÓ 1'.\ 49-20, 490:: 4SS, 

' " 
Coto e arlig~,;~ 11 dao. R":ooluti>o SF no 87, d., 1989. 'con P•·ov~r::.to~ intc-

9\'a:i~. ob-ll.,rvaclo o dispost<> no ..,,-ti~o 37, inc:~o XL da. Consti!,uidio 

éeden>.l, 

de ·t991 
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1\TO DO Prdi:~l.OCNTI!: 

Nu.',ns, m: 199'1 

O PRCSIDEtrõ<: DO Sl:f:IADO F'<:DE:R;,L, oo moo da "'"« 

a, de., de ab\'il de 197l, e lorudo cm vista o ~m!· corost01 dofo 

011 2 ... ~/89-Q .. 914.213/9~-7. 

R E S O L V E ltll.:!nu· o~ l'itt>to d~Hfl Prc,;,idÍ:oH:in 

64, doo 1980, Pt.~blic:ado no DCH, s ... dio' I!, de 04.11.8õ .267, 

aent~d\!1 o ""'rYidor .JOSoi DE lit\TTOS CABRAL, no ~~~rgo d~~: Analistto. L<t-

9id"livo, Área do;:. P•;o<:.eu.o Leg,isl!lti~, ClhSS!t .. J:,;pcc:ir.l", P<tddio 

XIX, do Glo.~ado·..:~ t'Gl'lnl\nent., do Sotn<~~do r~dc_rl<l, no; toõ:\'110» do artigo 

::;;~1, ~nci~o. Il, co,.bin[l.d" e.:. .. o,;;'arlipos :51:!:1, inci,;o IIl, ::ao, inci---

lil, !i11, in<::iSio IV e 488, 'l •1Q., do R~>HAla•~nto Admirlistn.t ivo 

do Sen:o.do Federal, 1: utülo io da Lei no. i.'iiSO, de 19!i0, a Pl.l"li~ 

de 19 de outoJtlo·o d!l 1989, ac.-e.,;c~ntilndo, nos t.rr .. o~-do -i\,·tiyo 521, 

<r <r>tclulndo o :o.rti~o -:117, incir;o JIJ, "Pt\rl.lr d<r i<l ds. nov<rmtlro de 

1990, 

inciso ~.J, 

ATO [10 f"RESl[IE"'TE 

No,' 176 , DC i.991 

(J PRESIDCloiTI: DO _SE:IUoi)O' r'I:DE:i'>AI., no l\1'>0 dJ. I>Ut\ 

c:io d~ conoPetênc:h. qu!> lhe foi ou lo• jlildll. pelo Ato da Co10i!i1!11\o Dl~o:

tor;o., no. ~2. d" 4 ds. Ioobril da 1973, e t.:ndo ,.,. vllit:o. o quo: <::onJ:t., 

'do f'•·o;ect:;o nb, 01.>,137/1'\Y-ó, 

R E S O I. IJ E: kPOsentM·,- po!lr-i"nV:iíldO::i; H•·Vi-

dor" Cl.oiA HMUIA CUNHA DE.HEI~EZES, An:..list:>. 1-l!'!li:olntivo~ d"' I!Í!"U, dE 

Tactuigrafil'., Cla,.so: "E~õpec:'i:>.l", PadrãQ III. do Ou.,dro p.,, . .,.,.nento: do 

Senod.:o FedoHal, no!l_t~.,..,oa do :r.rtigo ~01' 1~c:iso I, d::> Conlõtib.\.idío 

d~ R~públ~,;;a. 'F~<Jar,kti.va do Brasil, combinado com o,; :-.•·ti~o,. ~'?0, 

4_n:, ::i1S, ~no::il!:o II!. Sió, inds-o ltl, S17,- in.:i•o rv, 456 c 4Sa; 

4o,, do R<::~uh.mento Adodnist•·ativo do S~o:-.do F'wd<l'l'al o..-,n au;:m c:o" 

ll.l'tisoo li dll r.onloiU-;:!to SF, no. a;, de 1988, coa1 p~oventor. · int"oll':>.i:., 

' d"' "-CDI'dD COI!\~ l>~~ViGtO no :o.rtig-o 'to,, d"' Lo:i 1.05(1, dot 19'!10 i: 

otls .. rvarlo o dhopos-to. no al'ti!Jo 37, iociso XI. dt< Con,;,ti!:ui-;::ito 

F'o<deral,. 

ATO 00 PRCSIDE:I·I'l:~ 

No.177; , nc 1991 

O PRESIDENTE DO SEIMDO FEDERAL, .no u.OO d~ su:o. 

t~:o..:.i\o do: co/'llpcti<nci<~ quo; lhe foi 0'1l01'!1«<1a pe!u Alo <I" Cooois<>:io t)i

~etCH'o\ nc. 2, de' 4 d" 11bril d~ 11'73, 1: tc.'ndo; "'m vi~t .. o que <:.un~ta 

do Po·oee~&o no. 01ó.t5"6/9C-6 

R E 5O L,IJ E liPO,;,o:nt~r, volunbwh11ento:. R,;~-

fiONDO SG>iflES DE HOR.;IS, Ao:.li&l:< Lll'lli<>lativo, d:l. ÁI'Eõl de Pro~'ii'~!l-0 

Li!gisl.,Livo, Cla~;,;"' "la.·, ?addío III, do Ouõl.do·o ?~•·.,aneote do Sofn;r.-

' ~o F~'dcr"l, nos te1·mai. do :;wtipo 40, Uh:i!Oo IIL 11.Jinota "c", dt~ 

Cons.LHuiçi:o dõl. Rcpúblic::o. F~J>i.'rt<ti"~ ~o Ih·:o.•.iJ, <.'=!mb1o«do <:<.>m '·"' 

-ti!lof. 490, 492, ~03, o;, io .• ~20 e 4S9.'i< -lo. do Reguh.1n"'nto 1\clml-. 

ni,:;t•·ativo do S<lnado F'c~>l.'r~l, lle11 ~ssim co., uti~o 11 dll. Rolli>O!I.l~3o 

SF' "'-'· 87, dli: 19C9, com provento& proporcion:O.lll "o Li:I~PO de »ervi~o, 

corrErSP~ndentes i r:o.::::~o d"' 32/35 <trinlll.., doh b•iot:t e cinc-o a:vo") 

do 1ocu venciloe>nto, obS81'Vô\do o d~6PO&to !"" art!~o 37, ioc~so XI, da 

C.:.nstituidio F.,d..,r~l, 

'N~.178. Dt 1?91 

r~t<-1>'11 2, d.,_ 4 do: •bl'il dE 1973, ·e t<1odo ea Vlst,; o <tue -.:oost<~ 

do-h·õ~;js-.;. oo. 016.219/1'0-2 

CIUII-t SERtoFI11 [li:: SO<J~o'o, An~li1!1t~ Lcgul;.,tiyo, d~ tire;.. .;!e PI'O~oiii>O 1..<:

gh;h,tiv~, Cl;;o,is>e "1<1.•;,, f'«d.ri:o·It~, do O:hn,clt·o P~rlliii'<E:Ot.;; d"' S.;tn~do 

F'cdet•aJ, n»• t~rmos do arti,;.o 40, in~i;.q Il!, alin""' "c". -d<l C<.>n~li~ 

tuid\o d• RiipUb1ica F'~derativp, do B1·Í..s~1. c;q.,bin"-~0 com..,.; HtiJO" 

~$'0. 492, ~03, ' io,. :5'20 <r 4S8i ~ 4o,~ d<O F-:e:iHllu;ento f,dininist•·~.li-

do So:nado Fc-:l"r'!-1. biim assin! co01 o ~d:i.qo -~1 d~ R<>solu.;:;o SF "~' 

s:-.• - <1c H'$9, 

r>l":!Pondeotl!'s 

provent.os- I'I'Oporcionais "'"' tc~+PO d-!1 J.Ervic:o, 

ro>.zllo·d.r 31/35 (trinta,_tr..., trinto>. eineo ;wo~) <lo 

S<rU ""'ncimenfã, ob11crva.do o <lh;posto 

C.:.n11ltilo.<içi:'o Fed..-!'ó\1..;~ 

o de 151~1 

Pn10idcnt11 

.. 

< 
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ATO DO f'RirS!llLNT~ 

O PI\ESli)I:HTC DO SCIMDtl I"CDER.:.I., no uoo da ~'-'" 

s"dlio de ~omr-c~in~i>< "'-'"' lhu tai outoq;:t.d~ 1>c:lo 1\lo d~ Comltno:Oo D>

.- .. ton• "o. E:, de ol dor :abril d"' 197::J, .. ., tcn~o •r• VlSL>. o "'"" c:onst11 

do Po·o.:-e""'-" 1•0. 016.226/90-9 

R E SOL V E IIPOsentõ<r, Voluntuiam.::ntll:, liANUEL 

l•E OLlVElF:.'t, T&i:.nio;o Lc.Rlc.l!<_tivo, dtt <irE« oôc S!lllU,.IIfno;l>., Clu<le 

"C§P!<d~l'' P10~dío III, do Qulldro Pll'r,.ancnt~· do S~nado F~<~"'""i, 

l<;-riOo!O dO B.\'tiiiO '10, 1nc1ooo Ul, <~l'V'c• "d", <I" C.,n.,U,~uio:!::o <!"" Re

PÚ~l)c:ll F"denotJ.va do ';ilrasil, C:OIIIbin~dc co01 os M'ti~"" 4'1'Q, 492, S€0 

E.' 488, & 4o., do RcsulamE.'ntt• AdJ!o:n>str;.ti•/o dG Sentodo Fed<:rlll, ~~~~~ 

1111::>i111 C:OIII C!. '11\'t~go H d:t._Rt<solu<:l\0 Sf n<;l, 017, .;!e 1':'89, o;:om ProveMo$ 

PYOPorciun:dll 1'1.(1 tempo. de •o;rvio;o, c:ornt"'p~ndanto:s. à r'!ll!ii:o d., E:?/:::5" 

(vintll! "' ""'~I' 

di!iPosto n1:1 

Pr<rlid nt"' 

.ATO DO rRESIO~NTe: 

No. ia1., OE: L991 

Cl PRESIPCNTE 00 SENAOO F'EO~RA1.., n"o U'õl:l <la 'OU" 

eomPeH!nciil rellincota_l e riSllulancotar, d<: c:onformid:o<dc ;:o•~ ., d~lc

ll~t:io, de C:oiiiPitt~oc:la q;_ue lho: fui outo\"IIBd" pl!:lO Ata di\ Cumissão Di

r .. to>"11. no. 2, d10 4 d10 ll.b>"il d" 1973, r t~:nilo ~~~~ vist• ç qu., c:oo.:ta 

d,__proc:o;:Rso ':10· 019.293/90-'5 

R E S O 1.. V E 'apo!l.,nh.r, vollmt"-riM\II!nt~·. JCS;i 

CAR1..0S f'ôRTO DE HENDONCA Cl..ARK, Ao,.li!õta l..,.gisbtivo, d:.o. ,;, . ..,,. dll 

Pro_:,.ss" Legisli\tivo, ClMIS<: ''Esp,.cial-.,.r .. dr!õr:> Iii, do Õu:~drr:> Prr

.,,.n.,nt"' do sc .. :.do F~:d .. r~l, no.: t.,r,.os do art.iso 40, inci'o Ill:,-:i:J[.:.

nn. "c'", da Coostit~o~ic:io da R..,pc\bliea FO>di'ratlv" do.I!ra1>i1. conbin:p,-

do ecm O!l i\rtiS~OS 490, ~92, 503, i to·. 520 "'488, ti 4o., do R,.guh,-

IIII!Oto Admini~trlltivo do S.::nado F'ede;raJ, bo:• assim com o artigo 11 dto 

t~II\PO 

dll! SC\"Viço, COl"I"CiõPOITd .. ntE!S ;._ r-.J:J:o de 321<15 (tl'irl~l>. 0: clois tdnt:o. ~ 

cineo ivo11) do iõ'l'U vo:ncim.,oto, obsi'rv~dQ o dispo1'to n 0\r{i!lo '37, 

in'ciso XI, dll 

ATO 00 P~E:SIDE:IlT!: 

OE .1'i'9t 

O Pl';r.:SIOE:HT!:, DO SEI~ADO FEDERAL, no '-'I•O ~-"' ,;u" 

competl!nc11\ ft<Ji.""'.nt:-.1 " r<:~\\liln<:otô\r', d" conforr~id.-dc;: co111 a d<:_l.,g!>

cio d~· dn11p..ti:nci;. qull! \!<."' fo't outo>·g~dn __ ~elo Ato d:o. !;_ql!)i'5>.:.ii:o·o;,·e

t~r:o. no. 2, -.:1 .. 4 do: abril de 1973, c tendo o:m vi1>t11. o <OU" con~t;. do 

l"roc..,sso oo. 0~0.0:19/91-6, 

R E S O l. V E aposo:nta,·, compulsoria.,.mt(!, 

~"rtir d~ 12 d€ d~<:.rmb>"D dli' 1990, SYLVIO õ'"E:Il.NMIDES SOA"!:;S,' ,\nillbtl\ 

L~<;dsl;o_tivo, Área d,.-' P\·oce10so Lo:gisllltivo, Clô\SS<r ~:ti<":"-, P .. dr-Jo I, 

do Quodro Pe\"111-'n"'nt .. do,Senado F ... dll\"111~ RÇif, t"-õ\UOS do "'rti9" 1',~, io

"o:tso IJ, d>t. Con!lti~uJ.o;io d"- RepUI>lt,;:o F'"d"'''"t~"" do llr ... s11. combin"'

do com o artigo 186, inci!lo II, dll l..ci no. 8.1_~z; di!: 11 de: d<l'l'Bmhro 

d~ 1990, "rti~o.: ::a:;, inciso I. i ia,, 490, 492,, i ~o., do Rll'!guh

ml'oto Ad11ioh.tr~tiv~ dO s.,nado Fii'd<:r::>.L 11'! arti!IO i.t d:< R"""h'cio no. 

87, 'd~ 1989, com p\·ov<imtos PrOPDI-cionl'.i,. 110 tempo d<:! ç..-rvico, cor

r.,spondl!:n\<:» ii l"i\l:!âo dR 19/3:5_ (d..-..:~:novo: tr'inta e cinco <ovos) do »<ru 
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ATO DO PR.E:SIDEH'n:: 

No. '1a3 , ot 1r91 

O PRESIDENTE Db SEI~A_IoO FEDERAl., 'no us.o d:l s~u 

c:ompetinc:ia ro:~imentol t ro:gu.lam~ntio.\', de conf'ormidl'ldo: ~om :o. ,;lçliSiil:

c:lo. de colfti>.,tl!!nc:ia quot lhe foi o<~to•·~.._da Pelo Ato da Comi~•"" O ire-. 

ton' no,_ 2, de -1 dE l!lbril ,.., 1913, c tc,.,dó em vhta'o quo: o::onsta do_ 

P>'OC:€a;;.g'no. 015.905/?~-e. 

R E SoL. v E, aposentar, vol>.mt.rl'i"Ment~J, ANTO-

NIHO Ol.AVO OE Al.tiõ:"IIoA, Anõillhta l...,:ili~htivo, -Ârea di: Proe.,,no l.,E:õit>-

Jativo, Cll'lsr;or ''Especial'", ~·adrliío III, do QuP.d.ro_Pcrm"no:nto: d.o s.,n;,-

IX I. al:ine~ "1:1.",- da 

ATO DO PRESIDEN_TE: 

Mo.,185 , DE 1,~91 

O PFi:ESlDENTC }lO SEl~ADO- ·n::oERAL, no uoo da sua 

c:ompo:t i!nc:i_:\ r_eg i~nent:~~l _ .,_ r,o:,ulallle:nt ,..,. ; do:· c:onforllldad« '"'-~- t. d~ l c:sa

ç:l(o dc: compcti!ncit. q•u• lhe foi. ol.lt_ol·gnda PG:lo êb;. dll Co.,;tss\to Di~ .. -

tort. no. e., ~de "'I de abril d~r ,!97'3, e ten~o ,.., vh.t'\ o <I""' cooo;ta. do 

Proc;eho no. ;:100.f!1B/91-0, 

ll.PDGeotar, c:ompuhooriiuocntc, 

partir d<1 !2 de dazemlno de 199"ê, OSWI'ILD!3 lÍOAf{!;S, T(<;n!co Li1SI-islifi

vo:· ~~·.:a de .Procc•ll<> L~!!i•l,..<ivc, c1~,.,,.~ .:~;,.p..--eial'", Padrl;(o III,- do 

Quad•·~ Fenu,ownto: d_o 'sc:hado f"<1dc.<ral, no; tc,·rtoi> do artigo "'10, inciso 
Conslituic!S"o d;,. F:~P<lblic;,. Fcd,.rativ"' do ,IJrt.•i_l , __ c_":ntbin'!l.dc co(ll o•_ ;o,•·- · , __ 

·----·rr, dn cõnGtitt.dcS:o dli. RéPúbÚc:õl Firdf<>n,Hva dó Bruil, combinado ç;om 
tiliOil- '!i1~. inci.5Q II, Sió, inciso J, S17, J_ncho_ I:IJ, 

"
90

' "
92

'-- e_ o'i-?tig:o 186; i~d.:o II, da Lei no. a.ue, da ii de dczambrc de 
499, c; 'lo .• do Ra:gulamo:-nto Ad11inhtr:<tiY<1 dtt$e:naclc Feder11l, be:• as-· 

11-in c:oa o_ -llrti!IO 11 da Rot.;oluç!:o SF' no. 97, de 1999·, com PY"ovcnt~!" 

int~9rõ\il!O, Gb!lo:rv~do o dispcst_eo no_ ~l"t_illo 37, inche "XI, da Consti

tui~&., Fo:do:rnl. 

ATO DO PRESiiJEIHE: 

No J84 , m: 1991 

O Pfi:t:SIDENTE DO SENADO rt:DERI'!L, no Ur.o dll $(111 

c:o10~o:lin~ia to:9ioumt'lll ". ra~ulam,..nt .. r, dc: c:onformidada com ~ .:l.,ll:ç~

'ct\o do: O:..OitiP~lêncill quo: lhE fci outor»:l.dA p.,lo Ate dJo Çomiss!'io Dir~

tcorll 2, de 4 ~o: abril de 1973, E tQ'ndo tt• vi_,.,~., o qv.<t ~,:,n~t<~ do 

g16. 102/9;,-a, 

R E SoL IJ_ E ii.Pc_s.,nt'llr,_ voluntO>Yia(!lcnt..-, LUtZ 

CASSEHir.tO DOS SANTOS, ocupant,_-!)"o c::o.rgo hohdt;>~d"' Pj'Q_v~mento~_Ef'CU

"" do: Assotsllor LE'i11~lattvo, Cód)-..90 6~DA:;;_-"3,. co __ Quadr_o l"~r-m,.,..-n.te d~_ ... inci~o 

III, ..,l;(nea "a", da. ConstHuidío d1. R2P<\b1J.c~ -F'..:do;rntiva do Dras_>l•.-

VI, 490, '192" 499, S 4o., do Ro:~uh.mento A~nr:t"ni"tr<otivo de :So:ri<ld,o 

F.,der:ol, b~tto ""Sim com O t~rti~O 11 d:o. RESOlu~S:c Sf' no._, 67, do: 1989,"' 

provEntos inti:9t·•is, cbs•r'vado c d!sposto no art!9;c 37, ·;nciso 

XI, d-11 Ccn~titu.io,:.l:>o F<~do:\·i\1 

.,,;;;;;; , .. .,,, ~f." r-ft'"' 

o~ 
-1-~9--1---

Pr,es~d,.,ntr 

· 1990, "lirHgc10 490, '192", i !c., ?o ~esuh.m.,ntc Adm-inilltrat.ivo do Se

nlliiÕ F'i:deriL o: ilrHSID .U, dll Resoluçiiio no, 97, de. 1999, c:on pr<Jv~~

t9~ Propor-cion~ois -110 tempo de 'llotrvio,:."o, coireJõp-gnilcnte.., à r~zl5:<;! d<t. 

1;:1135 (de: trint;., e cincp u.vo!l-l do aeu. vencimento, cb.,~·rvadc <1 d111-

poste no ;o,rtiSIO 191 d" Lei n.o. 9,112, de_1990 a: no ~rti!IO 37, inciso 

XI, dil 

ATO DO PRE:SH•ENTC 

No.· 196 , OE 199! 

v 

,O I"Rt::SrttEI-tTC DO !iEHIH•O F'Er!O'UoL. no u.r.o da 

~c.,petino,:.i<\ regia"'n~:.Í e nguiam..-~far, -Ctlt C:onfor.ti:!ade·-c:om i\ deh-SI•

t:l'Co .;i:., co,.Pei:!;nd~ que lhe foi óutorgad:~. pi: lo Ale da Comi"<>io ~th_:

tortl, no. 1"2; d~ 4 -de "-bril dE -1973, e-tiind"o-., .. vi.:t;:~. o- qU,. cen"L' 

do F'l·oc.,.il-"!lo no. 016,139/90-2, 

R _E s a L v E •wP~Ii'nta_rJ por inv':'lid~.:, " -:E~vi- · 

dera HA_f:I~ -JULIE"TA ASSUHPCíSO o·os SA~ITOS, Anali..tll L<lllh.lativc, IÕrGa 

_do: Pr.,_~c_<>_..-~-- L"ii-.l~l"ti..,. 0 , _C:!""''"' "1n.N, F'~dt·âo IIJ. do '?'-'"-d~o_ Pçrm::;_- __ 

·n,nte do Senndo F'cd<::l'al, nor; t~rmoa .do .llrti!IQ_4., ioo;;i~o I, d,. Cons-
- - - , ' -

t1tui~<io dl\ Ra:públiC)\ Fc:derntiv_a do Il!·_a,._il, cc:&lt>nad_o ~l>l!l o_s- ~;ti~Q.:!' 

4)"11, 492, !íi!í, ind~o III, ~lo\, _inci~>o iii, -t!íó •. ~ '198, !li 4o., ·~ ~03 

do • .Rc:gul:o.nen~o <'ldmini'l>trativo do ~an11do Fede:rd_bcr:n ::<t:lli~.~c .. o a.r-_ 

tigo H d:a Re,;clu~!\o SF no. 97, de 1989, <:ot1 p.--~to~· intc~n;i,., d~. 
o pr.,vi~to no rwtigc io., d'll L<:~ f!.O. 1."'50, d<r i9!50 c 

-/] 
.. ';;::f'l "" 

CARNE IR--r 

Prcsi entPl" 

,· 
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ATO DO PF:ESitiE;t<TE 

N11, 187 , IlE 1,91'1 

0 I"~E:SIDENTE .PO SENADO ~EDERAL, no U<!D d~ lll,l" 

eo~r~petência re:~~in~~til.l e l"llrDU.lam_cntn, d~~r eonformidad,.. eom a d•d!iH•·

o;io do: c.onpc;:t!!nch. que lhe foi outorgnda por lo Ato da [;,)•ist.ÍÍII Di>·.,

t<tra no. <!, .d .. ~ de abril dor 197S, I' ts:n~o e• ,vis.~~ o q1u i;;on10.tó\ do 

Proceuo no. 000.1!26/'71-2, 

RESOLVE D.Poscntllr, collpl<l9or;. .... ..,ntc,. 

partir de 1<! de d<U~:cnbro dc 19_9j!' 1 AHTSHlO DE SOUZA llfo.RR'OS,- Téenico 

!Agi11htivo, ÁJ't:a d11r Sorguno,np•• C1a:;~u: "E!IPorc:iat", P:add\o JX, do 

. ' Qu:adro Pllrr111•nent~r do S~>nado F~rderal, RCIS t.-r .. a~ do arti11o 411,_ jnc;-i:So 

li." d .. COI>!õtituio;{o da RRpllbliU. FllrdO:rl!;tiva do _BI' .... ;Il, C:O!Ibinad<> COlA 

o ar~islo 196, inei'IID II, d:to Lci'no. 9,112, de 11 de d":o:irmbro de 

1o., do Reguh11111:nto Adn:Ln_i.stntivo do S<r.:. 

~"do r..,d.,,.,.l, • •~1ig" H, d" R .. solucl![o no. 87, de" 1989, c:oa prov!"!"'-

U./:3:1 <omu: tr~nta "'J:ir~c:o •vos_) do s'eu v"'n<:i01t:nlo, obs .. rvado o dis

posto no •rt:L~o 191 da Lori "~.>·a u-e, d" 199<'1 "'no_:o.rtigo 37. inciso 

XI, da eon,.t:Ltu:i.dl.o F!.-d.~i""." 

"ATO oo PREsiD!'ÚnE 
No. 168, DE 1-991 

odc199:L. 

O PRESIDENTE l)O' SENIIDO fEDERAL, no uso d" -.;ua 
J:OilPetinci• rcgi1110ntal e rcg\olhll<tntar, d"' confornid:ad"' C"OIII a dciiOg:a
ç!l:o de comp11tinciá i;uot lhe foi outorgada P"'lo Ato da Comisst:o Di~or
tor....• no. e, da -4 de •bril de 19?3, "'tendo ,;,."vista o 'I:Ue consta d·o 
J>ràtesso no. ~16. <!<!8.190-1, 

R. E SOL V (aposentar, voluntl\ri;l.m.,ntc, CID St
nQ#ru:o DA F"RANCA I)RUGGEf;, onu>llnt"' rSo cargo holado d"' p1•ovimcnto 

·efetivo de AJ111CS!'.OOr l.eg:L11l11tivo, C"ádiSJO SF"-AS-102.3, d• Põill"li> Ellp .. -
c:ial do Qul\dro p..,rlllanente do Senado F",;d..,ral, noc t8'rnotl do art:LJlo 
-40, :Lnc:ho UI, alínea Me:", da Const:Ltui~l\o d:t, R~Públicr. F"'do:n.tivll 
da lh·asil, combinado con o• artigo• 5211, :a?, ino::i~:o"Xt, G 1o., -488, 
t "'o, 4.9111 e -492, do .Rcll~~a.,~nto Adninilt"r.ativo do Senado Fl!dcral, 
bc• a•·d11 co• o artigo eo., t 2o., da Ltd. no. ó.323, de 1976, l2o., 
ar.t:LQo 3o,, do Dccreto-1~~ no. 1.4.115, de 1176, co• 1111 liH .. rll.cÕcfi" d"'
tar•inada~ pelos Dao::r .. tos-lei na. 2.2?0, do: i9B5, c nq. 2.3&5, de 
1987, apli<:ados na Senl\do ·F~ilcrll1 p't:lac Rc;:~o1ucl5as SF no. 07, de 

!~~o., ;~~~.O;.,;;,~bu~~~:!9:~· c~~ll~a~~~t~~o~o:;:•~~i=i~~~~~ ~~~~:~ ft~ 
:! ~="~!~~~~C~F" o::~~~ .. ::~n~=n~::9 i ~~~~~r~~.,~~/$i 1;:~~~~~ ;o~ li~~ i :o t ~';~: 
ta e cin<:o avos) de seu ""'ncimo:nto, observada o disposto· na srt:LSJO 
3?, incho XX, da Const:ttuicão Fcderal. 

ATO IlO PRESIDE:I;TE 

No: 18$', DE 1.991 

0 PRESIDENTt:: .DO SEJMDO FEDERAL, no UI>O <la SU<."I 

ca•P..,tino::ia r .. gimen_tlll c rcgula~n:~ntar, de c:cnforn:Ldade c:o111 a dcl<rQa

c!\a de <::OIIPIIItil-no:;ill 'lU"' lhe foi autor11ada PI! lo Ato da Comi1111io Din:·

tora (lO .. 2, dr 'I d~ abril diZ" 197"3, or hn<!o cm vi.ot:o- o 'IU8' con,;.ta do 

000 .220/91--4' 

lt E S O I. V E. liPO"IIIfntar, o;onpuleoriamcnt .. , 

partir dé 12. de-. dc::cc111bro ele 1990, SINFRONIANO PEREIRA DA SILVA, Têc

nit:a "Lesislntivo, . Qre"a de Arti!IIIMato, Clau~~: ME~pccinl", J>ad 1·lo I, 

do Qu!ld\"0 ?ernan~nt .. do s .. nado F"~rdaral .... no,; t .. r.os do 1\rtigo 40, in

Ci!ID II, d11 C"onstituicão dill RorpÚblica f«d.,rdiva. do Brl\ail, combina

do"<::om o artigo 1B&, 1nc;ico II, da Lei no. B.i12."'d.., 1.1 de dG:;,:cmbi'O 

d"' 1990, a.rtiSJoa -110,_ ~9<!, ti io., "do R"'-""l""'"~tq Adolini.otrMivo do 

S~rnado F<~~:dert>l,., :artigO 11, dil. Ra11oluclo no. 9?, d., 1989, com P>'!>

ve~toi; fi"OPorcionõ>.is ao tl!mpo de aervi.~o, corrtr~pondcnte~ à l"l\:>::l<l d1: 

ATO 00 PRESIDENtE 

Na. 19:0 , DE 1991 

O PRESUl""NTE lia SENADO F"EDE~AI.," 

<::O.,P~tinc:ia re~imcn~:.l e rr~ul:~,m.,ntar, d"' confor,.idõ>.de 

snc,i<o da -:CI>Pl't>incia quC lhe foi outorll:~,da pelo Ato d" Comiu.lo .Di-: 

retg1·a no. a, d"' .11 dt: abril dor 1913, e tk'ndo orm vil'.la o 'lUC const;o. 

do Proc;or .. so no, 016.{179.19~-ó 

R ESDI. V E apol!Ent<l\", volunh,riamcnte, AHARO 

CORRiiA toE OLIVE:lR..A, An~<.lh.t" Llt9isl.l!tivo, dll Ârell ~e P1·oces:5o l..,gi~;

l:o.ti\11:1, Cl!lsu· "111.·~~ Pl\drla III, da Qu,Wrl:l Porl"lllllnornt<: do S•mado F"'-

t~o:rmcll <!c uti>~oo -40, inciso :rr, alino:a ""11'", da Consti::. 

tuic!l:o dll t:le!públ~c" Fed.,rlltiVil. do Brll.oil, ~ambinãdo com o.ll"õ\rti 11os 

'i90, 492, ::i<!ll 10 'IBB, I 4o., do Re11u1iP.1nen.to Adnini•trativo do S"nndo" 

F..,·d.,·, . .,1, b""' iP.ISim com :1111 v11nt:o.gens dl\ R.,soh~<;ia·sr no·. 21, d"' 198~., 

c co.,·o :o.rtigo ii da Re .. oluc!iío sr no. Si', do;: :1.989, o::om prav-t"ntos 

P>-~Porc"ionais· toe t~mpo de •ler~i<;:o." carrcspondotnto;,!l fi 1"1\>."io d., 2&/35 

(Y1nt4r e S4rill trinta c o:;1nco avo5) do ,...,u vcn<::tm .. ntc, ot>,;;10rvado o 

disPosto no 
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ATO, DO PRE.SXDC:i>ITE: 

No.191, ' DE !991 

O PRESIDENTE: DO. SENADO FEDER,;,t.., no ""'" dol ~u~ 

cor.P<:tinch, rO:!>l.mcnt3l e regu!o.momt.,_r, d~r confoL'm:lOi.dC o;:o1n a dcl'"~"

c~o d<: comp..,tlnch, ""'" lho<' foi outorg-,da p~lo Alo dit Coru~,.&:o Di r o;:-' 

toL'>' ,2. de -l de abril do: 11'73,., to:ndo ""'' vistl\. o"~""' ~on"l~ do 

01:5.949190-7, 

DE' Ol.!VEIRA FREITAS, Anal~sta l..<:gil.htivo, tl>·e:n do: TBquf>Hilfi>l, 

Ch.s,.e ''E"'P"'ch,1", p,.d,·i:o-rrr·; ·do G'-'i\dn> p.,, . .,,.n.,nto: do srn11.do rede

' \"al, no'S t"''""" do arli!o)o 40, inciso III, •lín<!'a -.,.··, d:o. Cg"stit..,i-

c!(Q da K ... públlc>~ Ford .. r:~liVI' .:IQ Ilr111<il, C.,,.bint\~0 co" os arti<;~o·~ :51'!i: 

incho Ii:, 514, inci,;;o I, 1517, incisg rv, 490, 492, e 4Sfr,- !ii 4o., elo. 

Re~uhlmento Hdn•ini,;trativa do St:nado l"cdoorl\1, be., :ro~Dil!l com o zrtigo __ 

1! da R.,'5ol«!,::l(o SF n<;>, 87, d., 198'1, COIII Prov~ntco; inlit.!ir'<li:O, cb_. ... r

ltui.;::,C:,;, F'cd.,rill. 

ro de 1991 

ATO DO PRESlttGNTE 

Nci, 192 , 'DE'- 1991 

O PI<CS!OCNTE DO SENADO êEDERA!., no u'(,O <h• <lU~ 
compct2nci" r<roí10cnttt.l ,.. regul~tm~ntar, cm conf<:Hinldõdc <:om" d<Olc-»!1-
~~o dt: .::cmpctCnci"' qt.ur lhe foi outorgad;r, po:lo Alo dto. Condo;o;!f\o Dire
tor'to., no .;,z, d<: 4 dO" tlbril de 1973, " tendo cn1 vi!õt" o qu" e-cn~t~ 
do Pn>_c.,-o~o no, 018.74'!1/90-3, 

R E s o L V E apo&ent<ll', por :invlllidc;:, F'CORO 

;:v~~;~'i~! ~;H~=~~~~~uE.,~Í:~;~~~~~n~d~~o c~~~~s=~~k~~-~ ~: ~~;{!"'~~= 
plt:m<>nt:ttl' do Ql.lndro p.,h-ot\liehl-1': do Scnl!do r .. do!'rnl, .. tualn_~cnt<: nó· r
><.,rcicio do ctwoo, em comi~•!to, de Con.,;~.~Jt_or-Ocr~l ,_ Códi~o SF:-DAS-
101.5, no• tc\•mo'5 do •wtigo ~.;,, inci"'o L da cO:ncotitul.::~S:O d~ R•~;i>Ô
blica ê<'d~r~tiv:o. do B">';r,sil-, con~binlldo com o!l llrt1goç ':il"S, in<:i~o 
lU, ':116, iru:iso III, <\z-6, <\90, 49<!, :;e~,.- 488, ~ 4c,, do RcJlvltt.mcn
to Adnunistrl'\tiv<;>_ do 5..-nado F~:der;r,\, bem ~f.Jiirt <;Cnl O <'.~.l.~ __ aP_,, jl_ 

•zo., da Lc1 no, ó.3S:3, ds: i91ó, I 2o., ~rtigo 3c., dõ ~'I!qey~J.o-lci 
no. 1.~4~, dOi' 1976, com· •• .. ltt::\'~<õ<:S"'" d<itermin .. clali--po:lo.J t<O.:O:::I'Cte>s
lci no. 2.270, d~ :1.9E!S, «<!O. 2.36Z', -rl~· :1.997, "-Pli<:<láO<: <lO "S ... n:.:d<' 
Federal i>t::lDII !<t::Jiohu;_ti•n·_ SF n<:~. G7, dOi' 1997 e SF' <>o 19'9, do?. 19'6!1, 
no carSIC cm comi""iõo, "Simbolo DAS-&, b<:n ti~Gilll com o artigo H, d1. 
R>i1<:0l!,ld\o SF' no. 87, dll' 1?69, co"' prqvl!"nto& int<;gf;r,i<:, .ll~_I\CcOfdo co_m. 
o pr ... visto <10·1.rt:igo 1o. da l..ci no. 1G~0, de 95-::., !I o!;l..,,..rvndo 
di<:po&to no :o.rtigo_37, -inci10o :a, <fa Con&tit dC:o F'·~ ·r· I. . 

·'J!ta·, . ;i;"' 
S•nador I~EI..S.Oi'l ARNElRO 

Prc"toiden "' 

ATO bD . rncS I DCII'TE 

H'i' 19.3 

O PI\CSIOENTt DO SEHADO f~CEI\o\L, no u~o dç ouoo otrl_ 

bu!~Õoa que lhe 'onfcrcm os art!!IOS S2, Item 38, o 97, lndso IV, 

do Rc!llmcnto lntcrno·e de conform!d.ode com a de\ego~io de COIIIPC

ti:nclo que lhe foi outor~ada pelo Ato da Comiuio Dirdora n'i' 2, 

de 1973, 

RESOLVE norAeor RAIMIJHDO ÇARREJRO SILVA, An.!!_ 

IlHa Leçlslotlvo, ltrco <:!e Or~'"-mcnto Pübll,o, C.laHc "Especial", 

. p~'drõo. i !I; do Quadro d.c. PcO..soal do ·scn~acib- _F'ri<I'Ç'ral ,_ para e><e~c::r· 

o cJrso, cm comlssSo, de A~sessor da Secreurla-Gcr~l d~ ~.csa, C2-

PORTlt.nXA N9001 , DB 1991. 

~ PlUMelRO.-SBCRB'l'ÁRlO DO SE~O FEDERAL, no 

u.::o de &uas atribuicOcs re<;Jirnontais, rcsolyc determinar aos 
Assc:;11orc& 'l'ê.cnio::os c Se-o::•ct.iirios Parll!.rncmtarea lot.o.dO.!i 

G.::Lir.otos da Senadores, oujos mandatos O:l;pil:'am nc&ta dato.,que 

li p;"~rtl.r do dia "01 de !ovcrciro de Í9~l,. obr19ator1amcn~c,nos 
ter10o~ rog ... lamento.ros, o cnquo.nto ~'JuOrdOin nov<> lot<oçào, .o.~s! 

11~1a o ppnto ns s·ubsocrota:da de .l'lalninistrl!çâo .(lo Pessoal. 

PORTARIA 
.NII 002, ;,.s: 19:)'1 

3l de janeiro de 19n. 

,. 

O PRIHEIRO-SECRET.â:RIO 00 SENADO FEOiRA!., na 
uso C:ns sua:s aU.ibu.tç.õe.,s· xegimentnis, 

R'ESO!.VE: 

d_es.!.gnar GOITACP.l BRASOI!IO PEDROSO OE Au;l.!:! 

t:;U::~1!..i~, Analista !.egislativo, ANTONIO CARLOS FERRO COSTA, Ana

lista !.egis~alivo, e TAl-liA MARA CAKARGO FALSO A!.VES OA CRUZ, An!!_ 
listn !.cgislntivo, para, sob a presidência do primeiro, integra
.J:~:l C:O:niss!lo de Inquérito incumbida 'de apurar .os fatDs consta
tes elos Processos ngs 01480::1/S0-9 e 016440/90-0-. 

Senado F'ederal, em )) di!!_ jane!:::,.o de '!99'! 

Sena.;;~';i~;:'7., 
P< 
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PORTARIA 
N!J! 0) 1 DE 15'5'1 

O PRIHEl~O-SECRETflRIO DO SC:N/'!0_0 _f:~~R!\1., no 

uso de su11s otribuiç!:lcs regimentais e tendo em visto o disposto 
no artigo 574, § 62, do Regulamento A\;lmini:stutivo, 

RESOLV_E; 

prorrogar pol' )0 (ttinta} -~dias, Q prazo pa
t'll 11 re11llzaçllo dos trab11lho~ da Com'Í.ssll9 de In(lt.lérito institui 
(l11 pelo Pottnris ng 27, (le 1951Q. 

Senado federal, em :n de janeiro de 19511 

PO~TA~II\ 

NIZ 04 r DC 15'91 

O P~IMl::lRO-St:c;m:TflRIO DO S~NAOO FEDERAL, 

no uso da~ suas atribuiçtles rcglmcnta!s, 

RESOLVE: 

designar COITI'.~I\Z DR!\SÚNIO PED~OSO OE A!:_ 
OUQUC~QUC, Annli'sta Lcghlativo, JOS!f AUGUSTO J\RCOVCIWE OE Hf_ 

LO, Analista Leglslai:ivo, c TANIA MRRI\ CI\MMCO f"I\LOO IILVCS 011 

t:mn:, Annli:sta LegÚlativo, para, Sob- a prcs1d!!ncla do primei
ro, integrarem Ccmiss~G _de_Inquérito· Incumbida de apuntt _o_s f_! 

tos constantes dos P~;occssos_ f)IZ_s_ DlZJ~Y.I/90-6, 012905/S'll-9, 

01327)/:'J-8 015507/90-8. 

Senado Fec:~eral, em 3l de Janeir-o de 1991 

,.,h ""''''~ -lji~eito-Sc 

O n ll 1.:: M ll t:: 5 I:: it V I C .O 

Senhor Dirct':'r da Sc<::i.,tari.u i\&lilnistrati.va, 

Em ~o;l.cndo ii Por_tarj<). n'? Q1.L2.1. das ta Pr,l.t:teiro.
-secr-ctarl&, determino seja conecidiclo .,~a. o cl.i,a ~5- de fcivcre,i 
ro <la .1991, inclusive, como prazo ~?ra que os Sccretidos Pa::; 

lo:t,tcntnrcs c Assessores 'l'êcni<::cs CID_•~xerci.;:io nos Estados de 

ori!j<::rJ dos respectivos Scn;~.dores se apresentem nll Sul:lse<::rc~a

r1:>. de 1\tlminlstro.t;_.';o elo J?oosoal. 

Senado Federal, cm 31 d_e ~(l,n_ei~o_ <;te 1991 



República Federativa do Brasil 

.DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

~ -
ANO XLVI-N°4 · SÁBADO, 2 DE FEVEREIRO DE 1991 BRASILIA DF 

SENADO FEDERAL 

1- A 'I' A DA I• REUNIÃO P){EPARA
'l'ÓRlA, EM 1• DE FEVEREIRO DE 1991 

1.1- ABERTURA 

1.~-FALA DA PRESIDêNCIA 

-Finalidade da presente reunião, des
tinada a apresentaçã_o dos diplomas e 
prestação do compromisso· regimental dos 
Srs. Senadores eleitos a 3 de Qutut>(o de 
1990. 

1.2.1 - Publicação de diplomas enca
minhados à Mesa 

1.2.2- Prestação do compromisso re
gimental e posse dos Srs. Senadores recém· 
eleitos 

1.2.3- Fa1a da Presidência 

SUMÁRIO 

-Saudação aos .Srs. Senadores empos
sados. 

1.2.4- Declaração do nome parlamen
tar e f'diação partidária dos Srs. Senadores 
empossados 

1.2.5- Publicação de diplomas enca-
minhadOs à Mesa (continuação) -

1.2 •. 6 - Prestação do compromisso_ re
gimental e posse dos Srs. Senadores recém
eleitos (continuação) 

1.2. 7- Juramento constitucional ·do 
Senador Hugo Napoleão 

1.2.8 - Declaração do nome parlamen
tar e idiação partidária dos Srs. Senadores 
empossados (continuação) 

1.2.9- Comunicação da Presidência 
-Convocação da segunda reunião pre

paratória, destinada a_eleição do Presi-

dente do _Senado_ Federal para o biêriíõ 
91/92, a realizar-se amanhã, dia 2 de feve
reiro, às 10 horas. 

1.3- ENCERRAMEN'l'O 

2- ATOS DO PRESIDENTE 

-N9 IS, cte-f99i _(r_epublicação) e n'?'-
194 a 202, de !991. . . 

3 - MESA DIRE'l'ORIA 

4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PAR'l'IDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS C-OMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 1~ Reunião Preparatória, em 1~ de Fevereiro de 1991 
1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

As 15 HORAS, ACH/o,M-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

-AluizioBezerra-Nabor Júnior~Car
los De'Carli- Áureo Mello- Ronaldo Ara
gão-AmirLando-AlmirGabriel-Oziei 
Carneiro - Moisés Abrão - Carlos Patro
cínio-- Alexandre Costa ~-Ed_is_on Lobão 

-Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão -
Cid Sabóia de Carvalho -Mauro Be.nevides 
-José Agripino --Lavoisíer Maia - Hum
berto Lucena- Raimundo Lira- Ney Ma
ranhão - Mansueto de Lavor - Divaldo 
Suruagy - Teotónio Vilela Filho.- Fran
cisco Rollemberg- Lourival Baptista- Ju-

tahy Magalhães - Ruy Bacelar - Gerson 
Camata - João Calmon - Hydekel Freitas 
- Nelson Carneiro ~ Alfredo Campos -
Ronan Tito- Maurício Corrêa- Feina,ndo 
Henrique Cardoso - Mário Covas - Iram 
Saraiva_ -Antônio Alve_s ;;-- Meira Filho -
Louremberg Nunes Rocha- Rachid Salda-
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PASSOS PORTO 
Diretor-Gei'al do Sen•do Feder•l 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Qiretor Executtvo 
CESAR IIUGÚSTO JOS~ OE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CIIALOS OE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Otretor Adjunto 

nha Derzi- Wilson Martins- Affonso Ca
margo- José Richa- Dirceu Carneiro -
~osé Paulo Bisol- José Fogaça. 

O sR. PRESID_ENTE_ (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença acusa o comparet:i
mento de 50 SrS. Senadores. Havendo núme
ro regimental. declaro aberta a primeira reu-

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIAAc:O 00 SEOIAOO ,_IIAL 

DIANOOO-IIIESIIO NA-AL 
Impresso 10b a rnponsabthd~ d• Meu do S.,nMio Feder .. 

ASSINATURAS 

Semestra't ·······················~··~···-,;-·:··-·~··:·········~-~-~c~·3;St9,65 

nião preparatória da 1' Sessão Legislativa or
.dinária da 4~_Legislatura. 
. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 
_._A presen-te reUnião destina-se à posse dos 

rlobres sis: Se.nã.doreS e" leitos a 15. de noVem-
bro de 1990. No termo "Senadores" estão 
incluídas as ilustres Senadoras. 

• 7 -, 

' ' .. ' 

·Nos term_os'd"o art. 4~ do Regimento Inter
no, foram· encaminhados 'à· _Me_sa .diplomas 
cOnferidós peta Justiça Eleitoral, os quai_s ~
rão publicados' no Diário do Congresso Na~ lo

, nal. 

São--os· Segufutes os diplomas enCari
nhados à Mesa: 

.. 
rn:;:;tl:• . ;;;2!l!:x~a;;;411; .: ';;mu::t:::1SJ 
-:.·; .. 'J!.;::., ;r;f~.;ç· ~::>.!iiN:t:::õ.:::J 

DIPLOMi\ 

'.tiS:a.: ,:_; CC"~~c~_ç-~-ç:ç_Ç4___2C2 -~ 21_5 çêi ;_él 

-· ··- ·-·-·-· -·- ··~-· t)~(l'if:R;iE 

..., -
(';..~-..,.-~-~ 
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i!rribunal . 3Regional QElcitoral bo QEspírito ~auto. 

:.< O.::,.·{!? ~,;m~~~~ ~dcdm~:O. a6 .Xknd. 
~;t'b?za/ wb@ta/m( ~~, ~~,0~ na C&~~rd 
~-p~a +tâ'. é) ~}"-"' 2/.5. ar: ~~ wht0m/: 
~~·j;rs?· ... ~ .. 
ELCIO ALVARES ..., •D/PLOM/1 ai 

'SENADOR DA REPÜBLICA COLl!".AÇl\o FRENTE.• 

PR~~~SSISTA LIBERAL. ( l?ST,. PMN, PSC, PRP, PF'L, PDS}. 

·wj/a o uát'~;db ab _/td:-&:. ai TR~S 

OUTUBRO ai /9 90 , a&;-4Í:'..., étan.fr"?:t:~ . 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA ELEITORAL 

ESTADO 00 TOCMHI!4S 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

i) 1f l9JL C!& ;ffi ~ 
@ ~AmW. G/t. PJ5fi. "M QJ?'/l..Jd> da Cfi.Alla, ~Jidetúe rk. ~lif:Unaf 
~ ~ rk ~AJo. rk. '5(~, uJMtrk. de duM at~ e tenrk. 

Ún v.iJla, o. WJuÜ.ark. {i110.f C011Jia,nte de ~va éJ1J.a ckó efeiçõe1; wJ.ixadM no. 

~_.uado., rzo. dia. o3 /_ · 10 I 19 90 , Co.n{eie o. p!RM,nie P});.tfoni:a ai> 

~q; JOliO DA ROCHA RIBEIRO DIAS efeiw, a Senador 

jw.la o. jteti.o.do de 01 L .. Jl.L/ 91 a 31 I 01 !".....'fr.....juld. a) Coligacão União TO 

@ i?brf.....J. Ji.,.ll5.34~,J.. f.ynda de"" !tfattuk. 9"' i ,k2ll.llº"'""'· !f_,..m "f"'wcfo.372.292 """" 

/ : /· 5/J f ,i;;- ; I I 
<Ud.l·t/Ulf;i- ~a,J.Q....ae. · dfrzernbro . l <;P19 J2..:_ 
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TRIBUNALREGlONAL ELErfORAL DO ESTADO DO ACRE 

A Desembargadora Miracele de Souza Lopes Borges, Presidenta do Tribunal Regional 
Eleitoral deste Estado, tendo em vista a proclamação dos eleitos em 03 de outubro de 1990, 
realizada pelo Egrégi:o. Tribunal, em sessão. de 19 de outubro de 1990, outorga o presente diploma a 

~ ' . 

J'?avtantJ. Yt:ivtt? ~~?tdéa de- .__/t/b 
eleito para o cargo de SENADOR, pelo Partido do Movimento Democrá\ico Brasileiro - PMDB ,com 

34.455 votos. 

Rio Branco, 11 de dezembro de 1990. Eu, ~ Ricardo .Alexandre Fernandes, 
~ 

Diretor-Gera.l de Secretaria, subscrevi. 
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e . . 

TRIBUNAL REGIONAL ElerrORAL 00 RIO DE JA~EIRO 
' 

·O DESEMBARGADOR JORGE FERNANDO LORETTI, PRESIDENTE DO TR.BUNAL REGIONAl. 

ELEITORAL DO RIO DE JANEiRO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 215 da. 

Lei n.o 4.737, de 15 de julho' de 1965, e tendo em 'lista o que consta da Ata ~ da Sessão 

de 2 8 de novembro de 1990, expede 0 jnSenle Diploma de SENADOR a 

--------------~D~A~R~CwY~R~IB~E~IDJRO·---------------------
eieito, sob a legoooa COLIG..!Çc!:!Ã~O_.!:P3.!0cV:o:~O~U~N!.!IJ!.O!,!.O. _______________ _ 

no pleito de 3 de outubro de 1990. 

Rio de Janein>. em _!Q_ de dezembro de 1990 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

O PRESIDENTE DO TRIBUiiAt REGIONAL ELEITORAl DO lhiAZDUS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 215, da Lei 4.737, de 15 
julho de 1965, expede o PI P.LO MA de 

Senador da Répública Pelp
1 

Estado. do Amazpnas 
ao Sr. AMAZONINO ARMANDO MENDES 
eleí to por esta Circunscrição e registrado pelo COLIGAÇÃO ALIANÇA 
DEMOCRÁTICA DO AMAZO~AS com __ .,.,3""3""8'-'-, ""'6""3CLI ------
votos nominais apurados nas eleições de 03 /lO /90 
conforme consta da Sessão do mesmo Tribunal, realizada 
em 19/10/90 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil L 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL . 

ESTADO DA BAHIA 
-~. ~ 

O TRIBUNAL REGIONÀL ELEITOdAL DA,BÀHIA, pelo seu PRESIDENTE, na 

conformidade do art. 215 do Código Eleitoral, conf~re este Diploma de 
' " • • 'j!-- ' 

·· SENADOR , 
.... - ::.-:~.::·-·,· _' 

I • : ::.._~ ... -... 1·-: a : 

.. ·.· JOSAPH;\TRAMOS MARINHO 
I ' ' "'--- - ,_-, ~ .1'- •• ' .: • ~ -.. I 

eleito em 3 de outubro de 1990 sob a legenda da COLIGAÇÃO VAMOS SALVAR A 

BAHIA, que o habilita à in~~stid~ra no cargo, para um mandato de oito anos, nos termos 

da Constituição Federal. , ~J:: , _ ~ . . __ 
. ~_ .. ::-~~:~{:·:·:::-· ::: ;;· ';: ;:~~~:~~ -~---; -~< 

Salvador, em 11 de dezembro de 1990 .. : ' ' ·· · 
- ·. · .. i :. _:··<~-:~-~:r>:--_-- '- ---~· :-- ~ .. - ~:, ._ ~-

' 

r-- · -_,k)es. Lu ii Pedreira Fernandes 
~e do Tribunal Regional.Eleitoral da Bahia 
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. ~\{~ ~*;;. :; ,. 
· ··?Fortaleza 

~ ·:.r. :.-. '_,;: ·;·,·'f!.; 'r-~ I 

.·· Re•)ública: : ·' 
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'EP.Ia > -;,, .! tk «tittk tk lf9tJ; 
..::.::·.~,~~-:3 .~1 ' I 

"""" 653. 956 e-ciN, le.~lmta?Z" , ~, . .,_ "' -;j 

.JUSTIÇA ELEITORA~~~~~ DIPLOMA. 

}ata a ~úla.fata /00/>.. 

az;r, 

.· 
~ Sf'a,~, Jfatanlã;>Õ ~~_;:_. ~~}.ti~;;~}~?~;Am_ ~ln:~ e 102.' .la 3ileM/!t'az. ~~-;-:~~..sr~ :~ .• . ;r 

Desembargador RAIMUNDO NONATO CORRt:A DE ARAÚJO NETO 
PRESIOENTE 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIT. 
PODERJliOICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de lv/ato Grosso, 
ae acordo com o artigo 215 da Lei 4. 731, de 1510711965 e tendo em visw 
a proclamação dos eleitos em três de oútubro de mil novecentos e novent:l, 
realizada pelo Egrégio Tribunal, em sessão de 26 de outubro de 1990, 
out01ga o presente diploma a 

JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS 

eleito para o cargo de Senador, pela Coligação União por Mato Grosso, 
com 331.212 votas: 

CUiabi, 08 de d=»bro de l!ISlJ. 

---- - ~ /:=:= fft.l - . ) ~ ikn<dftO-Ífl/t!IJ_!Iasaex:ntO /)•-uf --------------~ ~ . A ~ :______ ! . --r •. 

,c:.____ -·--•- ~·•·•·\•-~ I --..--,_o<-... ----"-~ --'tl~---21:: -----
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

.~ 

fJ;Jf?unal Regional Eleitora! 
'íJlfdisposto no Ar!. 215 de 
~e..f/J~(le a favor do Et:mo. 

,_, ,~· ·~q~-~~1-'·~ ~ -:· r~~::~:~;!:.~: '3 • : ,; ;.:_ -· ~:...; -~ ~ -. 

! lil-!~·-· --· -~· .;::.--;,' ·':. - . -~: .. ·a~~~~y!!--~~ , \', \ ~· 
~ .-l.-J, ~""""'~·-~h .... !- ' ,,; .. '1 ·~·.! •. .-... ,,.·, f ' . " . • • ;6 . ~,.,_,·/::..-------~-----'-'\·';;.··~-,.,.,i1 a· . .:.rr. ... _· -;:..l.~~~:;...;r,l~ .. _._;,."""'-.....;:;;-_., ___ .....,... ---~-· .-.... _,.._,,,.,. .. ___. ... ><..L.....:.O..,.,U.V::..,.,..... ....... .... · 

• Dl·sem_bargador Jfllton Jtaluiei 
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~--~_·;_,_·c_~_·.-.. _-_~,.""Y. __ _ - _~*: ... ___ -__ ;;"~-~--~'"""t~~---~-----· ____ "" ___ '_ "_,_!:_;-;~t.:·_~_-_:_i~~~~_:-_~-·~~-~~~~_-._4_~~~--~-~-~E.;~_:~ __ §..;~ __ ._-_-_ · __ . 

s~xt:r,fi\. - ~-;{ro-'~', ;:-:.r:;·· · :::. · · : -~~v . ,, ~ 
:;d TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL D~ MINAS GERAtS 
:;: - ,<::: - • -,-;.' - ~- t .. .;i f \ ,'" g- ~ - -;-----· --y· -- ... ~.-,. ·'- \\j;i-~'J ''fi'·--~~- -:' ,. •: ·: -')'.- , .• _;c -. '-• \'•\'1\\.J,.~Cf, ;~I_i{!t'"'\'•C' - /~· 
o• J.' < n V •\;-,.••'1-'-"" ,.')1Wi ~-~~ ' 
· · ~ ..... \.,\r;.u:./l~-, \ .. 'ir...:;;·, JI."'i ~~ 

~;~\~·~~.;;'R7/.'·-..\,r,s--0Ct-1·t(/;'..r•-, . · . . 
. . . • ., :.· .1, ~hiO Pres1dente do Tnbunal Reg1onal Ele1toral de 

· Minas Gerais confere à Srt • :j~NIÃ' MAR ISE AZEREDQCOi)TlNHO este dip/.oma de 
SENADORA, considerando qte n~ el~iÇão de '03 d~ÕutJbrÓ de 1. 990, a diplomada, na 

-~,_ ·-·.' ,,,_.-·i· ... ~ . •.. _f,.'(""-:'«'~J'',":' .. [" .. - ,_.,_' ' ,. -' ,. 

• legenda da Coligação ly)ov(mento i da Recoi:lsfrução ~de .Minas (PRN/PSC),' obteve 
·-,-- - -~i~. -,r~-. ..;.;~.Jt-i"-r-.~~ .... - ,-__ R~).J~A'J ~ 1i-:-~ 1.258.977 votos. - · -.• ·'·"·''' 1 ·-,,.. - : · 1!'1~1!";1'< .? --· 

· · ~~3:~~~y:::'t·· ·i~~E~f;7;1·t ·.· . ._ . 
· · ·. · '_/_ -~- ;.'•"Belo Hoiizo~te, 14 de dezembro de J 990. 

~::~-~;::f:~;/!:t~:s}~ . · ·· · · ·· · · · 
. ,. ·-. ;·---í;_:; .. -···..c-··'/~~ 

., . . : ;· :·: . !Oesem.barg'ador Rubens Machado de Lacerda 
; -"'·..i_f · !: ·-~- ;· ... -· :.~- ~l-~ .... -:.~r ;., _;'p s'dent 

___ ·"'! .•. ::~:-.:-. ::~-~~ho:::...:...-r:~~h.?J/ re 1 e 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DOPARÁ 

, 
DIPLOMA DE __ SENADQR_DABEPUBUCA_ -

O tribunal llevional tleUoral do Pará :JeC!araeleJto .•. ~.t(A.!!QR ___ .J;JJ.. .• JJE.RI~.U.C.A.., ········w··········-··-·······-
para o mandato oue começará em .....• M .. .DE .• .!EVEREI!!O ................ do ano oe ..... 19.91 .....• o c•oadão ....•.. FEllli}JIDO .... C.~:tiHRD; .. -.T1li:GE ···········-·-~ 

eat"didato Fe9istra<to pe!o(f.J ... C.O!itGA.ÇÃ,Q . .F:E!EH.n: .. JE.. .. TmJ.!B.~ .. tE!fiiB~.P~~~~ • .:rx::l ........ de a:orc;~- CQfl'l o~cnstalne da ata geral de a~:Uiõltio. cujo éxmto va1 aba•xo nnscrito: 

"Aos . , ........................... D~ ..................................... , ...... dras do f'l"\l!s oe ....... !SZ!;km!tQ ............. ,do ano de"mll J"lQI,'eceiltos e ......... .lf.O'lE.."'l'.! .... .l..: .. ; ... -' .... .'n.e:sta cidade :!e Belém; 

,.. sala de ~a$ sessões. reun•u o Tnbur>al l'leq•on~l Ele•toral do Para. SllO a pres•OO.-.c:a do Ju•z {ª.) .... C.!iO!E.«<E .. RE~Tl'E .. Jl::_.!RAÚ.JO .. .EWTE.S .. . 
--------~-. 

is ....•...... J9.t@. .................. hoTas, presentes os Sent.Õres Jwzes QIJS o CQmpÕe_ :Jcr.; a aDt~raçk ~inal CGS eleoções res!IZMõS "0 d•a .... QJ. ... JE ..... a;n;BBQ ... .!Z .... .l99-0 ....... . .., .• :::lEpols~ 

examw.aao o Re!atono apresentado pelo preSJde"lte da Conuss.Jo Apuraoor<~. foram i!Pllrados .. ....................... 1 ~59.6.:4"1.1 ... votos válid::-s, S!r>do prOClamadO elen~ 

... SRN.!!).Q!L . .DA .... BEIÚB.tiC.A.......................... . ... oc:d&lão ., ...... ER!f.UD<L.C.tmL'iHO ... ,.JI.E.GE. .. ~ .. . ~noroa~o re;;rs:raoo oelo 

.. Q.QTJ:.~AÇ.ÃO. . .l!®tr~ .. .lli!; ... 'l:B.A.iU.lB.Ir.f:.F:T. .. !.M.B .. ~ .. n.i,.m;:çJ ......................... que :Jc:evê .......................... .3.9A-.•. 795. ........................................ _ .. votos. E .:orno 11ikla mars ho\Jve.W . 

a ;ratar. 101 ellCefTaoa a seda e II!Vfaaa esta a!a. que lida e ,1Cna:a coniorme. var w :odO$ assmada Ew •ai ..... .J.cs:É .. .M.. .. .DJ.'VllL .. . .... $i!!Cil'ltário, a escrev~ ' 

taal !JLIKEHIE .. .Paitts •. JLLSCfi .. liA.R~'Es • .ru. .. SI.DfJ ..... lB.Alf .. Ji.a,s::.tKEH~O.. .. ..JUC .3~HA.. .stmJ..;·l!A.Bi:tifg •.. -RRA!iCiroa.JiliE.O.. . ..JOÃO .. A..Iaz.RfO .. P.JlV . .&,. ••• , •. - . . . 

..................... ,FUi or:~~ ~~( .. ~.P~.i:a.JreiÜ ................ . 
. I"' 

.~u.,.,.fi:t#{b<a?.?L..;7('~ 
. PRESIDENTE / 

Belém ..... ~9 ..... dEI ......... :a:eZE:USRO ............................. de 19 90 .. 
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. Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba 

DIPLO.MA 
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais, confere o presente diploma de SENADOR, ao cidadão 
ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ, eleito a 03 de outubro de 1990, 
pela COLIGAÇÃO "MOVIMENTO DE OPOSIÇÃO POPULAR" de acordo 
com o parágrafo único do arligo 215, do Código El~itoraL 

João Pessoa, 01 de oEzE•••o de "'o. 
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DlÁRlO DO CONGRESSQ_NACIONAL (Seçao II) 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 

DIPLOMA 

Conferido, nos Termos do Código Eleitoral, ao 
Senhor(a) . ·· 

~(1 J$~\ -~ .((f_'fv ,( Lr)~•' 
~s~~J~fyo v~~wJ'1tve_~teít~_ 
eleito em 03 de outubro de 1990. 

~~~~t9~t ó~Jpúvfk<t 

Fevereiro de 199:1 



Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo TI) 

P O O E R J U O I .C I Á. R I O 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 

Pela vontade_dQ povo deste Estado, expressa nas 
urnas em 3 de outubro de_19~0. a Justiça Eleitoral do Pamná expediiJ o presente diploma, 

nos termos da ~onstitu1'çao Federal. 

Curitíba, 15 de dezembro de 1990 

~~~ 
Presidente do Tribunal ncglQnat t1r.ilor"l do f':u:mõ'l 

Sábado 2 161 



162 sábado 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçBo ll) 

P O D E R J U D.l C I Á R I O 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 

Extraio da Ata da 
Sessão Extraordlnória de 

PROCLAMAÇAO DOS ELEITOS 
em 03 de Outubro de 1990 

Fevereiro de 1991 

.. ; , ... __ 
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Fevereiro .de l.!Jlll : DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) Sábado 2 

Aos seis dias do mês de novembro do àno de hum mil novecentos e noventa, na Sala de Ses.soes do 

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, às \Jezessete horas, sob a presidência do Excetentlssimo Senhor 

Desembargador Sydney Dittrich Zappa, sendo secretariada pelo Senhor Doutor Ivan Gradowski, Direlor 

Geral, com a presença' do Excetentlssimo Senhor r;>esof11bargador Adolpho Kruger Pereira, Vico-Presl
dente, em exercfclo, Excelenlfsslmos Senhores Juizes Rubens Raimundo_ Hadad Vianna, lvan Jorge 

Curl, Roberto Sam~alo da Costa Barros, Sérgio Arenhart, Egas Dirceu Moniz de Aragão e 

Excelentissimo Senhor Doutor Mario José Gisl, Procurador Regional Eleitoral, o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Presidente, em exercfcio, depois de declarar aberta a sessãb e na conformidade das 

conclusões do Relatório apresentado pela Comissão Apuradora e da Resolução do Colando Tribunal 

Superior Eleitoral, proclamou eleitos SENADOR E SUPLENTES, na ordem da votação recebida, os 
• 

seguintes cidadãos: \ \ { 
1 \ , , 'i\\ \ \(''-ti ~~~'!I , 1 ' . ! ·>' \,\\\ \\:1Y !\~ . ,._, :~~~ · ·, . 

"ALIA tCA TRABALHISTA DEMOCRATICA- UNIAO DO PARANA" -1 CADEIRA 
• ~' ·~. tGAÇÃO.~D~/PT!3/P~A/PSTJ\{: 

,..;::, }~'1/ H{1 , ',.,; -t/ f'!:~;;> --~~\('/}: .5>~ 11 )l :< . '.> . 
~ J. :~l~F-() _ ~ . 'h-~- " ·:..:.. ~'.,/ /..:~· f~::..',J.;!, l_. \ ~ ~ ~"' -

' k~=t~ - --;...;-~'*--t ju~ rl·~ ... --.. ~., .. .._:,. ~-/'4..."-~\r-.:,.~-, 
........ . - :-- - . ,·- ~-....... --:::.:::~--!_~ '> '\'~·--..... -..:"2' 

-..... ;:'\,:..~-a;;.:·_-:_ -~r ~-~i?'~ . ~·;~.:t-,~~'\~~t;•";:j~{í':::"::::,---
1~\.''\'?~st : ,,-'f ~c.~·;-\\ ,A\\ r:/,(vo''ros 

~ ..... ~'~<~~ .;·:r(l. ...:',.' ~'.'···}~·~<>·! /1 ~,/· 
JO~É u~· RO~O OEANQRADE VIEIRA ;.: ........ 7~ .. '\.' ..... !.~.::.J. .. p .036 .. 787_ - · M ,~ ~\(. 11r _~,,.~~P\:1·;1,~-~ 
~~ j' ,:\~'1-tr'. ~-~~-~ ..... .-::_:.Á. ti/ lj> ,c:':::::_.· . ·~ i ' ' "'~ .. i;;-;;:;, . -~ .. 1..- ·. / -~: . ........_ ....... . -".:~o. jij;,_..,. '4f / -----· . ~ ·-- -~ -- -

\\. ' ' ~~ •. ';!___,.-•1 ··:-<··-·~~ .. 

~~~' ~<lt~'~~'[/3·~(/ Á'~ .-:,.: ~~-..;'Jl __ l~··]i·;, ... ·ll·(·,... ~ ..... 'h\ .. '' c.~~·.) ~"(.~>- ~-( ""'""!'·~·] .. i ~ " íl t .. ~· ... 
. ''ü;;,.;';,rJt:,í11:1i "11' \'~ ~3;~.%~ ~~ 

1° LUIZ ALBEFI'TO M~ilNS l?~~t'm~Í~l \\J~·.~~~-:(--<,1~ .. 
2° JORGEMATHIASJ~.I?~.I~ .. ,---~--J .. I!ll',..··" \'~:.·/ 

"'- tJJ tl t ., .·. ) ' - ' .·.o " 

Curitiba, 6 de novembro de 1990 

-;;{~~1/11-)~~-
SYDNEY DITTRICH zAPPA 

Presidente, em exerclcio 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 
TRIBUNAl REGIONAl ElEITORAl 

ESTADO DE PERNAMBUCO ;. 
\ .. ·_· 'J" ... : ... ·._·. . ,_ ...... _ 

- • f ~ - ··, q ~···I:;:~:-_.-_-,. 

·-· -~-~~~-11:;.;.:''.1 -· - - ;, r~ • ~ 1 ~->=" l.llf f ... 
Pela vontade do povo deste Estado;·exptessa'nas urnas em 3 dP outubro de 1990, 

·-·· ·• u •• . '\"',\'\\~:::/:1Zt~\W~1~/~- · . 
. . · MARC9Ji~T,()~,1f?.q~R~1~E15t'\i.l-~c_IEL 

• : .'· ~- :.. ·· . • -:_·-- ..-::-;--·--_-... __ .,_ __ ..,{!:,i'~~ t: ·-:-~:,".E- . 
· .:J · · fm eleito -·-··:"-·. '-' .::· ,.- . -~--: -~--~- -~--~~~-:.-~~: '--:: __ ,_":-· ... ::~~ , ~-,~~-·~~-~~-r~::~~;>::_ 

SENADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
, <-< \ r-~~~~-~-~~ ~f- ~ ----- - 1_::-;t ..:-:- ''fr'P<%:.··fff, _i :~r . 

Em testemunho deste fatO; á Justiça E!eitoráfêxpediu-lh'e o presente diploma, que 
O ' '... O ,.._, --.. : O ' ' O ' -~ ,' 'Lo ' '. " .; ..... ''•' '1•. ' 

o habilita; à investidura no cargo para qug.l foi eleito; na data prevista em lei e para 
-- : :- ~-- ~ ·-· '_ -·Fc-.-, . !. -•• , .... -

mandato indicado na Constituição Federal:j,~i<", \\Y.:::<'>·· 
. ';! . ·. : ~~ -~'; . r r.~~~~~~ '}:~::; :. 

1990 "· •. ' , . ' . 
- - .J ·_(,:~~_-_/~,.,.'.?·.i . 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER JUDICIÁRIO: 

JUSTIÇA ELEITORAL 

!?»~ 
0 Des. RAIM!WDO BARBOSA DE CARVALHO BAPTISTA Presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral do Piauí, CONFERE, nos termos do Arl. 215 do C6digo Eleitoral, o presente 

DIPLOMA de Senador -····-- ______ ao cidadão 

LUCÍDIO PORTELLA NUNES proclamado eleito no pleito 

realizado em 03 de outubro de 1990, com 373.913 · votos, pela legenda G> Ca!im:io F>"'re <E ~e::. cb PI 

(PDS/PT3/PSC/PFL para o pêríodo de_l_•_de feve"eiro de 199la..21.._de janeiro de 1999 

TerP§ipa - PT . 22 de novembro de 19.22.-
...... ......., - ... · /' 

;{t:~.~-, . k~ 4~'-~- c-ti~, ttf .~{;!;'"""'2~-l-...~_~ 
V · P1'tri4n.U. do Tribuna! ~-Elci~ elo Pf~1U 
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

O Desembargador IVAN MEIRA liMA, Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

do Rio Grande do Norte, usando dos suas atribuições legais, expede o presente diploma a 

GARIHAIDI ALVES FILHO 

eleito 

SEIIAOOii. DA REPilBLIC! 

pelo Partido oo - Demcrâtico Brasileiro - P!WB , .. da Coligru;ão "DIIIDADE POPULAR" que 

obteve 404.206 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e seis) sufrágios, tendo 

em tista o que coruta da ATA GERAL DE PROClAMAÇÃO dos eleições procedidos no Estado do Rio 

Grande do Norte, 1W dia 03.10.1990, na forma do artigo 51, e seu parágrafo único, da Resolll{ão 

n.• 16.640, de 26.06.1990, do Goleado Tribunal Superior Eleitoral e artigos 197, IV e 215 e seu 

parágrafo único, do Código Eleitoral. 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Gr~ 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

RIO GRANDE DO SUL 
ELEIÇÕES GERAIS DE 1990 

DIPLOMA 

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. tendo em vista o resu!-
,. , I 

tacto final das eleições 9erais de 1990. confere o presente DIPLOMA DE SENAO~R a 

l9ebro Jforge ~imon 
que, registrado neste Tribunal pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. 

e proclamado em Sessão Plenária de 13 de d~zembro de 1990, obteve 1.576.66'4'votos. 

Total de votos apurados: 5.224.485 

OioiQil'IB eoofendo nos te~ do arugo 215 e pa•i'l· 
grato untco da U!í 4.737. <19 15 de iulhc de 1965. 
para tocKl1l o~ fins di! o~eoto. 

Porto Alegre, 14 de dezembro de 1990, 

Desembargador G ... ~.nv.. ~RRM 
;?[e;';~uE~T~--
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TRIBUNAL REGIOI\.IAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

O PKESIDEITE DO TRIBUNAL RESIOIAL ELEITORAL DO IMAZDUS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 215, da Lei 4.737, de 15 
julho de 1965, expede o D-IPLOMA de 

Senador da República .Pelo Estado de Roraima 
ao Sr. (a) MARIA MARLUCE MOREIRA PINTO 
eleÚo por esta Circunscrição e registrado pelá COLIGACÃO FRENTE 
POPULAR NOVA ESTRELA com ____ .2~0~3~1~6~--------~ 
votosnominaisapurados nas eleições de 03/10 I 90 
conforme consta da Sessão do mesmo Tribunal, realizada 
em 30/10/90 · 

Manaus,M de NOVEMBRO 19 90 

' ~..,-,?' l~f~ ftil,d ,fgl~ 
PRESIDENTE 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL · DO AMAZONAS 

O PRESIDEITE DO TRIBUUL REGIONAL ELEITORIL DO IMIZOIIS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 215, da Lei 4.737, de 15 
julho de 1965, expede o DIPLOMA de 

Senador da República Pelo Estado de Roraima 
' 

ao Sr. CESAR AUGUSTO DE SOUZA DIAS 
eleito por esta Circunscrição e registrado pelo PARTIDO DO MOVIMENTO 
DEMOCRÁTICO BRASILEIR.O com IB 657 . 

votos nominais apurados nas eleições de 03/ lO /90 
conforme consta da Sessão do mesmo Tribunal, realizada 
em 30 I 10190 

~naus, 03_ de· NOVEMBRO 19 90 
/ t=' .J'~ ;fJ-of~ .§"~ 

~ PRESIDENTE 
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DIPLOMA 
o TRIBUNAL RÉGIONAL ELEITORAL D-E SANTA CATARINA, no uso das atribuições 

previstas no Artigo 215 do Código E_leitoral (Lei rf.! 4.737, de 15 de Julilo de 1965), COflfere o presente 
DIPLOMA DE SENADOR DA REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL, para o mandato a iniciar-se no é1a 
12 de Fevereiro de 1991, ao Cidadão 

11\'\, ' z!{i " 
~ .• , /~11\ ·' ·" fi{1Jf{; •1·rt/J. ' ~%\J'L\t.:-....::-:".-. ~: r.:..,,·~-1·(/.', 

Esperidi~o-~~io,tfelou Filho 
~ ~"~ ;: r.-~i. ···'i~-;.. -.'\r"c-~ 

,::.-:,:-' ·-""""' ''", ~L: ""''• '§~~ j! ~"\!1 ~~---_1>.:-· .. ~-~- ... ~/ ~' -.·R-~~~.;. - - .... _ ....... ._l-:.. -~-" ,_, __ 
por ter sido efeito para o referido cargv·_nas:Eieições. de-03 de OUtUllró:dê-1990, pela Coligação "União por Santa 
Catarina"· PDSIPFUPTB/PDC/PSC{gt, CÕrr. 981.963. (Novecentos ~.e Um Mil, Novecentos e Sessenta e 
Três) votos, entre 1.590.824 (Hum -MiÍÍtãÓ; Quinhentos e Noventa Mit!Ji!ÕcéiiiÕs e Vmte e Ouatrp) votos preferen
ciais, 618.313 (Seiscentos e Dezoit6_M_il,' Trezentos e Treze) votoS..'iini -branco, 275.414 (Duzentos e Setenta e 
Cinco Mil, Quatrocentos e Quatorzê[Vçitos iíÚlcis~ iium total de 2.484.551-..(ô(iS'MUhões, Quatrocentos e Oitenta e 
Quatro Mil, Quinhentos e Cinqüenta e üríí)-võtoii apÜrados.:;;:o ;_ ·. · ~ -"'~ 

~-- .. - . . '·'- . - ---··· . ~"""' ~---... -, ~'~ / -...:...~. -·. . =-'-::~.-, ... 0 .... ~'--·',. ,< -~...":".:- ... •. -~,~~ \ ~?d .:-::>~ ~ ~~--:::::-~~, -· 

~
. ~ "" ~<f ;';>.. 1 ,...... • ... • ;! 

·, • ' ~ ;'1/ii.,r.J o--~-- . . . ,(~ / j/ 
·, 1.-. --~- ~ __ ... )--- ~ ~-·~,- , / '-::<: "'"~.::;1f;toriãri6P.<jEs;·rl dé':ÔUÍubr'o de 1990. 
~~ ... ---~--......u ~·-//" ' -' ·"-. . ... -.:.. : -.. '"'.,...,~ _,... __ ..... _"'" /. ~-

-~··'· -.......-..z-·:.•:o"~-•-'·'· , . .._il. _..-... 
--~~~: --· .. f ·-.;:l'i: ~ i • :;_~ : I 

.... ::::: . ' 

'-- .,_;_D ' 

Des. Nauro Luiz Guimarães Collaço 
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Fevereiro de 1991 _ _ __DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo IT) Sábado 2 p '71 

J'----------------------------·-----------------~ 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE · Sj::.RGIPE 

O TNIBUNAL l<.E6/0NAL ELEftONAL IJE J>t/<.6/PE, 11a 

forma da l!.ei, declara dâio para ..... a .... S.J::Nlll10 ... .DA ... Jl.B.P.0BI,ICA .. EEÍ1ERAL ........... --·····-··--

como __ IL.!I .. :M A o <LB ... ·-·-···-·······---·-··--···-: .... : ........ ": ........ o cirladl~O .l\!1!!N.l.Q ... P.Q .. J?.MP.Q __ _ 

_!!_ME~:!:~ f'RANC~ .......... .:. ... _,.:_ __ : .............................. _CJUt ·lX/a ft(lotda _do -~RN_lÇ9.!.i S a-

_cão "nniãu._p=_seJ:gipe.). ________ ................................. ' obteve a votação IIOtnÍIIal de" _ 

.. .!2!o!.:?.~.!!.l;.Q.!L~L~-~:\;ê.!!J.ª--·'ª···ºi.~.9 .... mJJ. ....... Q.i.!;QçJm.tç.::: .... ~ .... li'.!;!.~l:i.ll.nta ... .e .... ll.o.is ................ - voio.J, 

COIIforme co11Jta da .Aia Geral da .Apuraçao rcah~ada '"'Jie TRI/Jl/NAL. E, 

para oJ d(v/doJ fiiiJ, é paJJado o preJenie extraio da Ata, fJIIe ,to•viNí de 

DIPLOMA e vai devídame11le aJcJínado • 

.A racaj ~·--~!!_ ___ de: .. ~.~-~.:~~=-~---···-'-··---····--·--de 19.:.9..:.0 __ _ 

{;:&u_4t~.Cc ..... d.f. ......... f!ui<Jd.f_-· __ 
PRESIDENJE 00 IRIBUNRI. 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

' O Desembargador Aloysio Alvares Cruz, 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, • 

f . 

tendo em vista a proclamação dos eleitos em 3 de outubro de 1990, 
. realizada pelo Egrégio Tribunal, . • 

em sessão de 5 de novembro de 1990, outorga o presente diploma a 

EDUARDO·MATARAzZO SUPLICY 
eleito para o cargo de Senador, pela Coligação. 

União Democrática Popular (PT-PCB-PCdoB-PSB), co I. 229.709 votos. 
Tribunal Regional Eleitoral de s- ~..-/.2 .. 

em 13 de novembro de 1990. Eu, u:u --
Fernando Augusto Fontes Rodrigues, Secretário do Tribunal, subscrevi. 

~c ~==:::::::::: 
Aloysio Alvares Cruz--=-==----

Presldentt do Tribunal R~gional Elel!onl 

~iA OFQ.I.L PO UT.IDO U ..t.P 
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Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSÇ NACIONAL (Seçao TI) Sábado 2 173 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se à posse dos recém-eleitos, de 
aeoJ;do com o di~ppsto no§ 39-do art. 49 da 
Lei Interna. Apenas um dos- novos ·eleit6s" 
pronunciará integralmente o termo do com
promisso; os demais, um a um, ao serem cha
mados, dirãó: "Assim o, prometo". 

Tenho a honra de convidar para prestar 
o juramento inicial, numa h_omenagem que 
o Senado presta às mulheres, que pela primei
ra vez integram pelo voto direto esta Casa, 
convido a nobre Senadora Junia Marise para 
ler o juramento. (Palmas.) 

·Esclareço que, nos termos regimentais, du
rante a prestação do compromisso e da cha
mada dos_ demais Senadores todoS os presen
tes deverão permanecer de pé. 

A Sr.' Junia Marise - "Prometo guardar 
a Constituição Federal e as leis do País, de
sempenhar fiel e lealmente o mandato de Se
nadora que o povo me conferiu e sustentar 
a União, a integridade e a independência do 
Brasil ... (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Prestarão agora o compr<fmisso, na forma 
já anunciada, os-demais Srs. Senadores elei
tos, os quais serão chamados ·pelo Sr. 19 Se-
cretário. -

Respondem a chamâiia e prestam o 
compromisso regimental ,os Srs. Senado
res eleitos:-

Acre: 
Flaviano Melo 
Alagoas: 
Guilherme Palmeira 
\mapá: 
tosé Sarney 
Henrique Almeida 
.Amazonas: 
Amazonino Mendes 
Bahia: 
Josaphat Marinho 
Ceará: 
Beiti V eras 
DiStrito Federal: 
V almir Campelo 
Espírito Santo: 
Elcio Alvares 
Goiás: 
Onofre Quinan 
Maranbão: 
Epitácio Cafeteira: 
Mato Grosso: 
Júlio Campos 
Mato Grosso do Sul: 
LevyDiãS 
Minas (ij>uls: 
Júnia M"arise 
Pará: 
Coutinho Jorge 
Paraíba: 
Antônio Mariz 
Parami: 
José Eduardo 
Pernambuco: 
Marco Maciel 

Piauí: 
Lucídio Portella 
RiO de Jwleiro: 
Darcy Ribeiro 
Rio Grande do Norte: 
Garibaldi Alves 
Rio Grande do Sul: 
Pedro Simon 
Roraima: 
Marluce Pinto 
Césár Dias 
Santa Catarina: 
Esperidião Amin 
São Paulo: 
Eduardo Suplicy 
Sergipe: 
Albano Franco 
Tocantins: 
João Rocha 

<t SR •. PRE.SIDENTE (Nelson Carneiro) 
--:De acordo com a Constituição Federal, 
e tendo em vista o comproniisso que acabam 
de prestar, declaro empossados as S~ e os 
Srs. Senadores da_República: Flaviano Melo, 
Guilherme Palmeira, José Sarney, Henrique 

· -Almeida, AmazoninO Mendes, Josa:phat Ma
rinhq, Beni Verªs, Valmir Campelo, Élcio 
Álvares, Onofre Qiiiharr;EpitâCio Càfe.teira, 
Júlio Campos, Levy Dias, Junia Marise, Fer
nando Coutinho Jorge, Antônio Mariz,- José 
EduardQ de Andrade Vieira, Marco Maciel, 
Lucídio Portel~, Darcy Ribeiro, Garibaldi 
Alves, Pedro Simon, Marluce Pinto, César 
Dias, Esperidião Amin, Eduardo Suplicy, 
Albano Fianco e João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) 
s~ senadoras, Srs. Senadores, minhas Sr'S 
e meus Srs.;_ É com prazer que, em nome 
dos que aqui já seencontraV3m, Saú_do os no
bres Colegas-que Chegarri, paii jUritOS di se-mM 
penharMmos os mandatos que o povo a todos 
nós conferiu_._Alguns já honraram as ca4eiras 
a que agora retornam, reconduzidos pela con
fiança popUlar; outros se distingUiram pelo 
exercício ·do ·mandato legislativo em assem
bléias diversas, e para aqui trazem o calor 
do contato mais atual oom as aspi"rações cole
tivas; terceiros·; por fim, convocados por irre
sistível vocação pOlítica, ingressam nesta Au
gusta Casa _eiJ:grinaldados pelo voto majoriM 
tário de seus coestaduanos, para iniciar uma 
j6r.riada árdua e sedutora. 

Se a todos devo louvar pelo interesse publi
cameilte manifestado de partilhar, com os 
que aqui cóD.tiilii:if.ri-, ãS lutas e as esperanças 
dos dias futuros, permito-me endereçar. uma 
saudação especial às nobres Senadoras Junia 
Marise e Marluce: Pinto, que ora inaugufaraffi 
a lista das Representantes_do sexo feminino 
diretamente eleífils para integra:ç esta Casa, 
trazidas pelo sufrágio fiiel das mulheres e tam
bém dos homens livres de bolorentos precon
ceitos. 

A República extinguiu os mandatos sena- . 
toriais--Vitillícios, que já encontravam severa 
resistência entre legisladores do_ Império. 
Mas se os mandatários se alternaram, no cur

-so dos últímos cem anos, viva c constante 

neles continuou e permanece a ânsia de ser
vir, sem hiatos ou hesitações. às funções reviM -
soras, as ConStituições democráticas somaM 

- ram atribuições específicas, que nos destin
guem da outra Casa do Congresso NacioD.al, -
e das quais o Senado se tem desobrigado 
igualmente com absoluta coneção. Isto não 
impede que. de tempos em tempos. surjam 
vozes isoladas a exaltar o unicameralismo 
num pafs tão multiplo como o nosso, numa 
Federação de Estados politicamente tão disM 
tintos, que as bancadas de: alguns poucos,
quatrO ou cinco, po.f- numerosas, poderiam.~ 
se_ o des_ejassem, abafar a voz e as aspirações 
das unidades menos populosas. O Senado é 
ã Federação. Aqui não há pobres ou ricos, 
poderosos e fracos. Todos têm o mesmo peso, 
todos são iguais. Os estados unitários convi~ -
vem bem sem o Senado. Mas entre nós nem 
a MonarqUia dele prescindiu, e a prática do 
sistema parlamentar não impediu que a Câ
mara dos Deputados aprovasse e censurasse 
gabinetes, mesmo presididos ppr eminentes 
senadores. A pregação federalistà ainda não 
lograra êxito, e o Legislativo já abrigava as
duas Casas. Essa consciência, estou certo, 
cedo cpntagiará toda a representação popular 
que realizará a próxima revisão Constitucio· 
Oal-:-É riõSsa tarefa indeclinável contribuir pa· 
ra o esclarecimento da opinião pública, com 
apalavra e, melhor, com o exemplo. 
S~ e .Srs. Senadores, o Senado acolhe V. 

Ex•' numa hora de perplexidade da vida na
ciona1. Somos- a classe política. Contra ela 
se irrogam um mundo de críticas. Nosso de
ver é separar o joio do trigo. Aceitar as justas 
e repudiar as desarrazoadas, estas mais nu
merosas que aquelas. E tudo isso ocorre num 
momento em que o pacto nacional, que se 
articula no seio do Executivo; parece desco
nhecer o Poder Legislativo, onde, ao lado 
dos escolhidos pelas maiorias, se encontram 
os representantes das minorias. A s-oma des· 
sa~f parcelas é o Congresso. é a NaÇão. 
_ Enquanto isso, o- mundo, convocado para 
uma guerra inexplicável, am'eaça marcar este 
fim de século com o sangue e o sacrifício 
de gerações. 

Sejam bem-vindos V. Exas a esta Casa; 
que é pcir decisão do povo, a sua Casa. E 
que Déus nos ajude, a todos nós! 

O SR. PRESIDENTE(Nelson CarneirO)
Em cumprimento ao art. 7" do Regimento 
Interno, os novos Srs. Senadores encaminha
ram ã Mesa oomunicação do nome parlamen
tar e de ihscrição partidária, que serão lida~. 
pelo Sr. V Secretário. 

São lidas as seguintes 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce~ 
lc:!ncia, à vista do disposto no art. 7" do. Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado de Goiás, adotarei 
o nome Parlamentar abaixo consignado e in
tegrarei a bancada do PMDB. 

Atenciosas saudaç6es- Onofre Quünn. 
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Senhor Presidente, _ 
Tenho a honra de comunicar~ Vossa Exce~ 

lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Acre, adotarei 
o nome parlamentar abaixo consignado e in
tegrarei a bancada do PMDB. 

Atenciosas saudações - Flaviano Melo. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi.:
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Distrito Federai; adotarêi 
o nome parlamentar abaixo consignado e in
tegrarei a bancadado PTB -DF. 

Atenciosas saudações- Valmir Campelo 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7Y do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Espírito Santo, 
adotarei o nome parlamentar abaixo consig
nado e integrarer a baDcada do PFL. 

Atenciosas saudações - Elcio Alvares. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunica-ra Vossa EXce

lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi
mento Interno, que; assumindo nesta data 
a representação do Estado de Alagoas, ado
tarei o nome parlamentar abaixo consignado 
e integrarei a bancada do PFL. 

Atenciosas saudações - GuDberme Pal
meira. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Rio de Janeiro, 
adotarei o nome parlamentar-abaixo consig
nado e integrarei a bancada do PDT: 

Atenciosas saudações - Darcy Ribeiro. 

.adotarei o nome parlamentar abaixo consig
nado e intr~~ef a ~an~~o- qo PDC~ 

Atenciosas s~ç.d,ações - Amazonino Men
des. 

Senhor Presidente, 
renho a honra· de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista .do disposto no art. 79 do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado da Bahia, adotarei 
o nome parlamentar abaixç consignado e in
"tegrarera-Oãric3d3.do Partido_da Frente Libe
rai-PFL ... , 
, Ateri._ciosa,s_ SFudações - JosaJlhat Mari_
nho. 

S_enhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi
mento lilfemo, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Ceará, adotarei 
o nome parlamentar abaixo consignado e in~ 
tegiarei a bancada do PSDB. 

Atenciosas saudações -Benedito Clayton 
Veras Alcântara (Beni V eras). 

Senhor PresideD.te, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

. ··Iêncía, à Vista 'do âisJ>ostO nÓ art. 79 .do Regi~ 

.- mento Interno, que, assumindo nesta· data 
a representação do Estado do Maranhão, 
adotarei o nome parlamentar abaixo consig
nado e integrarei a bancáda do PDC. 

Atenciosas saudações - Epitácio Cafetei
ra. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 79 do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Mato Grosso, 
adotarei o nome ·parlamentar abaixo consig
riado e integrarei ã bancada do PFL. 

Atenciosas Saudações- Júlio Campos. 

Senhor Presidente, Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce- Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-

lência, à visüt do disposto no arL7J _do Regi~ -··-lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data menta Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Amapá, adota~ a representação- do Estado do Mato Grosso 
rei 0 nome parlamentar abaixo consignado do Sul, adotarei o nome parlamentar abaixo 
e integrarei a bancada do Partido do Movi- consignado e integrarei" a bancada do PTB. 
menta Democrático Brasileiro_ PMDB. Atenciosas saudações.- Levy Dias. 

Atenciosas saudações -José Sarney. Senhor Presidente, _ 

Senhor Presidente, · 
Tenho a honra_de comunicar à Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7P do Regi-· 
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Amapá, adota
rei o nome parlamentar abaixo consignado 
e integrarei a bancada do PFL. _ 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce~ 
lência, ã vista do disposto no art. 79 do Regi

. menta Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado de Minas Gerais, 
adotarei o nome parlamentar abaixo consig
nado e integrarei a bancada do PRN. 

Atenciosas- saU~ações-::: Júnia Marlse 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 79 do Regi
Senhor Presidente, inento Interno, que, assumindo nesta data 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce- a representaÇão do Estado do Pará, adotarei 

lência, à vista-do disp-osto- no art. 79 dO Regí- ---o nome parlamentar abaixo consignado e in~ 
menta Interno, que, assumindo nesta data tegrarei a bancada do PMDB. 

Atenciosas saudações - Henrique Almei
da. 

.a~representação do Estado do Amazonas, Atenciosas saudações- Coutinho Jorge. 

Senhor Presidente, 
Tenho a_ honra de comunicar~ Vossa Exce

lência, à vista do_ disposto no art. 7~ do Re:gi
mento Interno, que,. ~ssumindo nesta datf!. 
a representação do Estado da Paraíba, a-dota
rei o nome parlamentar abaixo consigil~d_o 
e integrarei_ a bancada,dp _PMJ?B. 

Atenciosas_ ~audações _ --:-__ AntQniO: Mari~· 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, ã vista do disposto no art. 79 do Regi~ 
mente Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Paraná, adota
rei p nome paTlamentar abaixo consigitado 
e integrarei a bancada do PTB._ 

Atenciosas saudações.- José Eduardo. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, ã vista do disposto no art. 7~ do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado de Pernambuco, 
adotarei o nome parlamentar abaixo consig
nado e integrarei a bancada do PFL. 

Atenciosas saudações - Marco Maciel. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 79 do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Piauí, adotarei 
o nome parlamentar abaixo consignado e in
tegrarei a bancada do PDS. AtenciOsas 
saudações - LQcídio PorteUa. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce~ 

lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi
mento In!!erno, que, assumindo ne.sta data 
a representação do Estado do Rio Giinde 
·do Norte, adotarei o nome parlamentar abai~ 
xo consignado e integrarei a bancada do 
PMDB. 

Atenciosas saudações -, Garibaldi Alves 
Fllbo. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do dispost~ no art. 7~ do Regi~ 
menta Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Rio Grande 
do Sul, adotarei o nome parlamentar ahaixo 
consignado e integrarei a bancada do PMDB. 

Atenciosas saudações- Pedro Simon. 

Senhor Presidente, 
T~nho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado de Roraima, ado
tarei o nome parlamentar abaixo consignado 
e integrarei a Bancada do PTB. 

Atenciosas saudações - Marluce Pinto 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

léncia, à vista do disposto no art. 79 do Regi
mentq,Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estaqo de Roraima, ado
tarei o nome parlamentar abaixo consignado 
e integrarei a bancada do PMDB. 

Atenciosas saudações - César Dias 
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Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7? do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado de Santa Catarina, 
adotarei o nome parlamentar abaixo consig
nado e integrarei a Bancada do PDS. 

Atenciosas saudações - Esperldião Anlin 

Senhor Presidente; 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7? do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado de Sergipe, adota
rei o nome parlamentar abaixo consignado 
e integrarei a Bancada do PRN. 

Atenciosas saudações - Albano Franco 

Senhor Presidente,-
Tehho a honra de comunicar a Vossa Exce

lê!lcia, à vista dO disposto-no art. 79 do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a reprsentação do Estado de São Paulo adota
rei o nome pãrlamentar abaixo consignado 
e integrarei a Bancada do PT. 

Atenciosas saudações ..:..._ Eduardo Mata
razzo Suplicy 

Senhor Presidente, 
Tenho a bonra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi
mento Iõtein-o, que, <lSsuniiit.dO nesta data 
a representação do Estado do Tocantins, ado
tarei o nome parlamentar abaixo consign~d? 

e integrarei a Bancada do Partido da FreOte 
Liberal (PFL). 

Atenciosas saudações- Joã.o Rocha. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)- -
Essas declarações e as demais que chegaram 
à Mesa serão publicadas noDiário do Con
gresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE{Nelson Carneiro)
Acabam de ser encaminhados à Mesa diplo
mas dos Senadores eleitos Hélio Campos, Jo
nas Pinheiro e Odacir Soares. OS_ -referidos 
diplomas serão publicados no Diário do Con
gresso Nacional. 

São os seguintes os diplomas encami
nhados: 
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O SR. PRESIDENTE - A. Mesa pede ao 
nobre Senador Hélio Campos venha prestar 
o compromisso, de vez que foram preenchiw 
das todas as formalidades legais, enquanto 
os demais dirão "Assim o prometo". 

O SR. HÉLIO CAMPOS (PMN - RR) 
-"Prometo guardar a ConstituiçãO Federal 
e as leis do País, desempenhar fiel e lealmente 
O mandato de senador que o povo me confew 
riu e sustentar a União, a integridade e a 
Independência do Brasil." (Palmas prolonw 
gadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-0 nobre Senador Jonas Borges irá prestar 
seu compromisso neste momento. 

O SR. JONAS BORGES(PTB - AP) -
"Assim o prometo!" (Palm,_as.) 

O SR. HUGO NAPOL(;:ÃO (PFL -:- PI. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, agradeço a V. Ex~ a deferência. 
Não havia feito o juramento anteriorm.E;.nte, 
de vez que, quando promulgada a Consti~ 
tuição, eu me encontrava na função de Minisw 
tro de Estado da Educação, no Governo do 
Presidente Jos6 Samey, e ao retomar a esta 
Casa não tive a oportunidade de fazê-lo, ten~ 
do cientificado verbalmente V. Ex! que, ago~ 
ra, me concede esta honra, esta grande home
nagem. Muito obrigado a V. E::r' 

O SR,. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-:-Declaro elnPossados os nobres srs. Sena

' dOres Jonas Borges, Odacir Soares e -Hélio 
Campos. O Senador Hugo Napoleão apenas 
~!ificou o seu compromisso com _esta Casa. 

Sobre ã mesa comunicaç_ões que vão ser 
lidas pelo Sr. 19 _Secretário. 

O SR~ PRESIDENTE (Nelson CanJ.eirof _São lidas as seguiii.tes: 
-Convido o Sr. Odacir Soares para prestar 
seu compromisso. Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-
0 SR. ODACIR SO_ARES (PFL -RO) - lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi-

'" Assim o prometo!" (Palmas.) menta Interno, que, assumindo nesta data 
o SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro r-- a representação do Estado de Roraima, ado-

A Mesa pede que neste momento t 
tarei o-nome parlame~tar abaixo consignado 

- • • pres e e integrarei a bancada de PMN. 
o juramento de cumprir a Constituição, já Atenciosas saudações _ Hélio Campos. 
que não o fez até esfa data, o nobre Senador Senhor Presidente, 
Hugo Napoleão. Tenho a honra de comunicar a VossaExcew 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) 
-"-Assim o prOmeto!" (Palmas.) 

Sr. Pre_sidente, peçO a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nolson Carneiro) 
-ConcedO a palavra a V. Ex' · 

o 

lência, à vista do disposto QO art. 79 do Regiw 
· menta Intemo, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado do Am;apá, adotaw 
rei o norrfe parlamentar-abaixo consignado 
e integrarei a bancada do PTB. 

Atenc;_iOSas s3udações -Jonas Pinheiro_. 

No. OE 1991 

l.tO 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce~ _ 

lência, ã vista do disposto no art. -7~ do Regi~ 
menta Interno, que, assumindo nesta data 
a representação- do Estado do RondÔÓia, 
adotarei o nome parlamentar abaixo consig~ 
na:do e integrarei a bancada do PFL. 

'AtenciOsas saudações - Odacir Soares. 
Senhor Presidente, 
Teilho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, ã-vista do disposto no art. 79 do Regi
mento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado de São Paulo, ado-

. tafei o nome parlamentar abaixo consignado 
e integrarei a bancada do PT. 

Em vista da disposição regimental que trata 
do nome parlamentar ,limitando-o a duas p'a
lavras faço a presente modificação 19-2-1991 

AtencíOsassaudações. -Eduardo Suplicy. _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
As comunicações lidas vão à publicação. 

Atites de encerrar a reunião, a presidência, 
na forma do disposto no § 4~ do art. 57 da 
Constituição Federal, convoca as nobres S~ 
Senadoras e os nobres Srs. Senadores para 
uma segunda reunião preparatória, a reali
zar-se amanhã, dia 2 de fevereiro, às 10 horas, 
neste plenário, a fim de ser realizada a eleição 
do Presidente do Senado Federal, que exer
cerá a direção da Casa nas primeira e segunda 
Sessões Legislativas ordinárias dil presente 
legislatura. 

O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, está encer-
rada a presente reunião. · 

(Levanta-se a reunião às 15 horas e 
45 minutos.) 

d~ compet§11cia qu~ lhe foi outorgada PElo A~o da Comis~io Dir~-

IH6. :i29/S'"0-3, 

{*)Republicado por haver saido com incorreçilano OCN, Seção II, de 30-1-91. 
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Se·n;~·dor _I~CLSCIH Ct'oF:i~EII'W . 

P1·e~>id·· nte~ 

ATO DO PRESIDENrC 
No. 194 . , DE 1991 

O t'I'\ES I !IFIHE liCI SE I~ o~ VO FF IIEI~AL , no tt !:i<J d;:, suv. 
competincia regimerltal e regulamcrttar, ~~e COI1fQI"Inid~d~ ~om a delega
ç~o de competlncia que lhe foi outorgada pelo Ato 6a Comiss!o Dire
tora no. 2, de 4 de abrít de 1973, e,t,ndo em vista o que consta do 
Processo no. '016.144/90·-2, 

R E 8 O L V E apo~entar, voluntariamente, EDGARD 
LINCOLN DE PROENÇA ROSA, ocupante do cargo isolado de provim.:nto e
fetivo de Assessor Legislativo, Código SF-AS-102.3, da F'aTte Espe
cial do QL\adro Pennanente do Senado Fede1·a!, atut\lmentt1 no e><Bl"Cício 
do cargo, en1 comissão, de lHr·eto1· d·c; Assessoria, Códi.go SF-DAS-
10!..5, nos termos do ar·tig!J 40, inciso 1II, aj'in~oa "c", da. Consti-
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tuiçlo da Rep~blica F~de~ativa do Br~atl, co~binado com os artigos 
590, 524, 490, 492 e 488, I 4o., do Regulam~nto Administrativo do 
Senado Federal, be1u assi~ com o artigo 2o:,· §·~o., da Lei no. 6.323, 
d~ 1976, § 2o., arti~ó 3o.; ~a VEcrcta~lci no. l.44S; d~· 1976, com 
as 'alt,:=Tações deter.minadas P&:los [te-~crsto!2~-h·:~i no. 2-.270, de 1985, e 
no. 2.36~j, dt!' 1987, :a'pliC<·l.dUi=J fiC) r;;~::llt.l.dO Fe·d.;::lwt\1 p(::lat:l RescJlw;:Õo:::~ SF 
no. 07, dG' 1987 IIi SF IH:>. 198, dE:·: i?881 no c<::n·go em _comiss~{,_,·, símbolo 
DAS-5, co~ opç5o pela 1·et1·ibuiçUa d~ c~rgc1 ef~tivo. bem assitn com o 
artigo 11, da ~esolu~io SF ,.,o. 87. da 1?89, co~ r'roventos proporcio
nais ao tem1:to de mervi~o cor·r~i~OI'ldet·ltes ~ r·~z~o de 30/3~. -<trinta 
trinta e cinc:o. avos) dt:·: s1:~u ·v€ncim€nto, · obo::;e,·vado o disposto no al~
tigo 37, incis~ XI, da Canatituiçlo Federal~. 

\ : . . · 6 . 

ATO DO PRESIDENTE 
l~o. 195 , DE 1991 

1991. 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso da sua 
competªncia regi1nentat e rEgulamenta,·, de cor1formidade co1n a detega
c~o de compctlncia que lhe foi outorgada pelo Ato da Comisslo Dirc
tora no. 2, de 4 de abril de 1973, e:tendo em vista o que consta do 
Processo no. e16.145/90-9, .. 

RESOL-VE aJ~aa€ntar·, valuntariantEnte, CARLOS 
WALBERTO CHAVES ROSAS, ocupante.do carga isolada de provimento efc
tivo de Assessor Legislativo, Cddigo SF-DAS-102.3, do Quadro Perma
nente do Senado Federal -Parte Especial, nos termos do artigo 40, 
inciso III. alínea "c:", d<1 Cor.>stituic:lo da r~!!!PÚbli<::a Fede1·ativa do 
Brasil, combinado com os artigos 503, § 3o., 520, 524, 488, § 4o, 
490 e 492, do Regulamento Admini.strativo d" Senado Fede1·aJ, bem as
sim com o at·tigo 2o., § 2o., da Lei no. 6.323-. de 1976, § 2o., a•·ti
go 3o., do Decreto-lei no. 1.445, de 1976, com as.alterac5es detcr
mi~adas pelos Decretas-fel no. 2.270, de 1985, c no. 2.365, de 1987, 
apl~cados no Senado ~ederal pelas Resoluções SF .no. 07, de 1987 e SF 
no. 198, de 1988- no cargo etn camissio~ símbolo DAS-3, com opç~o 
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P«>l" •·stl"ibuiç:i{e~ do C:õ\1"90 ·efetiYo, bem Rs<don c:om co a1·t l.go ii, da Re··
'solu<o:<t'o .SF na. 87, de 1989, com proYento,; PI"OPo>·cit1nais ao tempo de 
·se,·vi(;o, c_OI'·"·e:spondent!:!'s à r·c:ud:\o de 32./35 <trinta e dois t1·inta e 
cinco avos) de seu verJCiJnento, observ~do o di_sp ~to fiO· ~~·tigo 37, 
'inciso XI, di~ Constitui~lo F•d•ral. 

Senado FedBral, ~"' 30 de -~neiro 

Senado\" I~EL.SOI 

ATO DO PREBIDENlE 
l~o. 196. DE 1991 

O PRESIDENTE mo SENADO FEDERAL, no uso di~ aua 
competincia re9imental e ragulamentar, .. de conformidade com a delega
'io de compet@tlcia que lhe foi outorgadB pele, ~to da Co~iss~o Di~e~ 
tora no. 2, de 4 de abril de 1973, e tendo •m Yista o que consta do 
Processo no. 01'5. 8';'3/90·-1, 

R E S ·o- L V E: ai'O!:i€ntar·, voluntariamente, AI1AURY 
GONCALVES HARTII~S, An«lista l..egislat:ivo, da Á1.íe:a da_ F'I"OC"-S~.cr L€':~1is
lat ivo. Classe "E:spe-cial", F':;::dr·ão III, C)Cttpante do caxg __ o-, cm comis
s~o; ~e Direto1· da Subsecretaria de AdministracfiQ de HatEI·ial € Pa
t•·imônicr, Código SF-DAS-i0l., -1, do Quadi"CI F'er·manente do Se:n,.do Fede:
,~al, nos termos do a•-t:igo 40 .. inciso III, alirH?a."c", da Const:itv.i
çlo -da Repdblica FederatiYa do Brasil. combinado com crs artigos 520, 
524, 488, § 4o, 490 e 492, do Re9ulamento AdministratiYo do Senado 
Fed€1·at. bem assi>n -C::!'llll o arFigcr-·2cr:,-;;; 2o., d<1 l.•d no. 6.323, de 
1976, § 2o., artigo 3cr., der Decreto-lei ncr. 1.445, de 1976, tom as 
altera;!as determinadas pelos Vecretos-lei ncr.-2.270, de, 1985, e no. 
2 .. 365, de 1987; aplicados no Senr.1dcr F~·denll i:oelas He:<wlúcões SF no. 
07, de: 1987 e"SF r~. 198, de 1988, bem assim com o artigo 11, da Re
solu<o:&o SF no. 87, de 1989, no'cargo em ~crmisslo, símbolo DAS~4. com 
op~go pela ~etribuiç~o da cm•·go EFe~ivo, com p\·oventos F,ropor·cionais 
ao tempo de servi~o, correspcnder1tes ~· raz5o de 33/35 <trinta e-tris 
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t~-inta e cinco avos) de_ seJ.! v_e-~ncimento, Úbs·~n-vado o disposto no ar-
t-igo 37., inciso ~!, da Const ituiç:~\o Fedel-al. 

ATO DO PRESIDENTE 

l~o. 1.97, DE 1991 

O F"I~ESIDE.IHE: DO SEI·IADCI FEDEI'~Ai...,' ,:,(:, u.so "da'·stm 
competlncia regiment~l e regu.Jame~t~r, de conformidade com a delega
ç5o de ·colnPEtin(:ia que ll,e foi outor~ada peld Ato da Calniss3o .Dire
tora no. e, 'de 4 de ab~il de 1973, • ~~nda em vista o que consta do 
Processo no. 016.083/90-3, ·· 

R'E S O L V E aposent•r, volu.ntariamerrte, BRANCA 
BORGES G6ES, Analistw·Legislativo, da Xfka de Processo LegislnEivo, 
Classe "Espec-ial'', 'Pt..'\dt-ãc> III, ·dc1 Qt..ta'dl··o f'El"manente do Senado Fede
ral, nos t:erm·os do a_r:·t:i.g<:t 40, incisei III, !.!.lín_e_a -,,a"; da c-On'!i;tit:ui
~~o da REpdblica F~cl~fativa do Brasil, combin~do co1~ os artigos 515, 
irlcfsb II, 51.6, inc-i.1l;-o I, t::i24,'488, §·4o., 490-.re'.492,-do Regultim,:~.hto 
Admini9trativu ~o Senado Federal, be1n assim .,om o artigo 2!i._, ·§ 2o., 
da Lei no. 6.323, de 1\>?6, ar·tigo 3o., fi ·2o. ,. do' [lecr·eto .. ·lci · no. 
1.~45, de 1976, com as altera;~~• determinadas p~los Decretos-lei 
no·. 2.270, de 198~;, é no. E-:-365, de 1.987, at,licados no Senado Fede
ral pelas Resolu~!es SF no. 07, de' 1987 c SF no. 198, de 1988, no 
cargo, em ca1nissio, de Dir~tora (ja Bubsecl·etaria de Arquivo, cddi~o 
SF-DAS-il1.4r com op,mo pela rEtr~buiiiO do c~rgo efetivo, bem assim 
com o a,-tigo .. 11, dtl. Re:~:~oluçhí.t:LSF- IH:I. 8?, de.· 1989, f:om Provent~o~; in
tegr-ais, ob'iel"Vado o dispo~•to no artigo :37, inci,.so X!, da Constitui
(;ão Fed€1-~:tl. 
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ATO DO PRESIDENTE 
No.~_l9B. DE 1991 

Sábado 2 183. 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, 110 uso da sua 
competirtcia r~gl~~htal e regulamenta1·, de confol·midade cotn a delega
ção de competênci:a· que lhe t'i:Ji-outo,·gaq;A pelo Ato da Comissao Di•·e
tora no. 2, de 4 d~ abril de 1973, e ~endo cm vista o que consta do 
Processo no. 015:937/90-9, 

R E SOL V E aposentar, voluritariamente, HERALDO 
DE ABREU COUTINHO, Analista.·Lesislativo, drea de Processo Legislati
vo, Classe "Especial", F'ad1·ão III, do GLlad>·o .F'ennanente do Senado 
Fed(=;,~at ~ atualmente no e><en:::icio do Cê:\l"go, E.'m cotnissão,_ d€ Oir(:-;tor 
da Subsecretaria Ticnica e EletrBnica, Código SF-DAS-101.3; nos ter
mos do arl:igo 40, incif;o III, alín•:á "a", da Constitui~;ã.o da Repl\
bl~ca Federativa do Brasil, combinado com os artigos 515, inci~o II, 
516, inciso I, 490, 492, 524, e 488, § 4o., do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, bem assim com o artigo 2o., § 2o., da Lei 
no. ·6.32:3, cle.i976, adigo 3o., § 2o. ;_ qo Dec1·eto-lei no. 1.445, de 
1976, com as altera;Bes determinadas pelo Decreto-lei no. 2.270, de 
1985, e pelo Decreto-lei no. 2.365, de 1987, aplicadas no Senado Fe-_ 
dera! pelas ResolucBes no. 07, de 1987, • no. 198, de 1988, no carga 
e1n co1niss;o, ~ímbolo DAS·-3~ ~oin op~5o pela retr~buiç~o do cargo efe
tivo, s .• min.da, c:om o artig<:> 11 da· Rr::~so1tu:;~~o d_o Senet.do F~ide1Mal no. 
87, de jQ89, co1~ pr~:1ventos i1·1teg1·ais, observado .o dispomto no·art~go 
37, inciso XI, da ·Constitttiç:ão Fede1·al. ·' 

Senado Federa· , em 30 1991 
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ATO [I() F'RESIDEIHÊ:·,, · ., 
No. J9J , DE 1991 

Fevereiro de 1991 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no umo da sua 
compet~~nr.:ia. re·gimental e l~é-gui~unentar, d~: ccmfonrtidad.;::-_ com i:'. dcleg<J

. f;ãt.Y de compe.:t&ncia qLre lh,z. f"oi outC)I .. gada pelo Ato da C.onrissãa Diawe
tora no. 2, cl2 4 de abril de 1973~ e. tando.em vista o que consta do 
Proc~sso r1o. 015.938/90-5. 

R E S O L V E aposentar, voluntariamente, AFRINIO 
CAVALCANTI MELO JUNIOR, Analista Le~islativo, da drea ~e Processo 
Legislativo, ClassE' "Esp~·c1al", F'addi(o III, do Quadro Permanente do 
~en~do Federnl, ocupar~e-do c~~go em ~6~riss~o de Diretor da ·subse
cretaria de Serviços Gerais, Ccidigo SF-DAS~101.3 do Quadro Permanen
te do Senado FederalJ nos ter1nos do artigo 40~ inciso 1!1, alír1e2 
"ç'_'·, 'da _ CcHistitui~~ão d:c:1. f\epÜblica F(~der·-ativa do Brasil, combinado 
com os artigos 520J 524, 488,---§_ 4o, 490 e 492, d~ Re9ulamento __ êdmi-
nistrativo do Senado Fedi~al, bem assim ~om o ~~tigo 2a., • 2o., da 
Le:i no. é,.3"23, de L976,~ -_S- 2o_., <::IXtigo 3o_., do [•ecl~eto-1ei -no. i .445-; 
de i-976, <dteradc> pele>s I:tecr·etos-'lei no. 2.270, de 1985, e no .. 
2 ,-36~ .. de f'9'87 I-- ~p f-i C:~\ doS. no SE?IH:H:IO 'F'edf:!'rt'\1 pr:.d r.~.s Resoluc:"()~~· ·sr:- nos' 
07, d,.;.; 1$'~;~:."', e :1.98, de i9f:J8, nt1 (::ar~;JÚ t1:m- (::omi1H1ão, -ml:mbc~lo [IAS .. v3, 
com op~5o pela retribui~~c do cargo efetivo, bem assim com o ·al·tigo 
11, da Resbluçã'~ no. "87, de 1989, com p1·oventos p\·opor·cionais <>.o 
tei~Po de serviço, col·respondcrJtes ~ razio de 32/35 (trinta e dDis 

·t,·inta e cinco avos) de setl vertcimet1to, observado o dispgsto no ~r~ 
tigo 37, inciso XI, d;,.~ Const:l.t.ul.(.~ão Féd~::-~-~~ -~· 

Senado Federa' em 30 Ue 191'1 
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ATO•DO PRESIDENTE 
No. 2oa·., DE 1991 

Sábado 2 i85 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso da sua 
compet~ncia regimental e regulamentar~ de conformidRde eo1n a deleua
ç:ão de competência qLte lhÊ' foi outor·gad-a pelo Ato da Comissão [lb~e
tora no. 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo no. 016.0~2/90-0, 

·,~ E S O L V E ap<>sentar·, voluntat·i·amEwte, JOSÉ 
ADAUTO PERISS~, Analista Legislativo, da ~rca de Processo Legislati
vo, Classe "Especial'', F'adr·ão III, oC:ú.pã.nte do caxgo, em c:.omissão, 
de Dil·etor da Subsecretaria de Administra~5o de Compras, C(JntrRta
~5es • Aliena~Ses, Ccicliga SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, nos'tennos do ar·tigo 40, inciso III, ·alíne~. "c", da 
Constitui;lo da Repdblica Federativa d<> Brasil, ~ombinad<> c<>m os *r
tigos 520, 524, 488, § 4<>, 490 e 492, do Regulamento Administrativo 
do Senado -Federal, bem assim com o artiso 2o:, I 2o., da Lei na. 
ó.323, de l.976, §,2o., a.-ti~o3cJ., do Dect·eto-le;i no. 1.445, de 
1976, ·com ?.S altel-ac;:Ões determinadas pelo~:; Decret':>~~ ... ·lei"rto. 2.270~ 
de 1985, e nó. 2.365, dE 1987, aplicados r1o S~nado Federal Pel~s Re
soluç5es SF no. 07, d• 1987 • SF no. i98, de 1988, no car~o, em co
miss~o, símbolo DAS-4J co1u o1~çio ~ela l·etribui~Uo .do ca1·go efetivo, 
bem assim com o lrtiqc li, da Resolu;lo SF no~ 87, de 1989, com pro
ventos prot:torcionais ao t:empo de servi,(J, corresponder1tes ~· razio de 
31/35 (tri11ta e um t1-111ta e ci11co avos) de s~~ vencimento. observado 
o disposto no axt ii~ O 37, inciso XI, da Cc:m~:; · 'tHi~!:í:o Fed~~•-al. 

Scri:::\dor 
f'I"E'Sid'~ tt e 
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1~•>. :201 , DE l-991' 

o PHE:S I liEtHE 
'' - ' -. '· 

FEDERAL. na uaa da sua 

Processo r•o. 016.095/90-i, 

L_egis-_ 

9ttlaa_m~n~-? Admin:i.strat; ivo do, Sii:'n.c;içlo_ Feq:ler.::\1' QJ~III __ as,~~lTI- ca;u_n_ O. a_\~tig~. 

11 di.'\ f~esoluç;~.cJ SF np . . E:J7, _"d.e:- 198.9 1 .~ _(1\?. vant:p.gen~;; ~a li:s•,Solu.ç:8:o SF 

no. 21, de 1980, co~ p1·ov~ntos integrais, _obsErvado o disposto no 

artigo 37; inciaa XI, d• Canstituiç~a Fed• .. 1. 



Fevereiro de 1991 DlÂÍUO DO t:'ONGRESS'ú NACIÓNÀL (Seção ll) Sábado 2 187 _ 

ATO DO PRESIDENTE 

Nó.202 ,'DE!.99i 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso da sua 

ga<;ão- iJe "Cr.únpétência qL!e.lhe'·foi-'ou!:i:n·:gada pelo Ato da ConÍissão Di-

retora no. 2, d~ 4 de abril d~ 1973, ·e tendo em vista o que cor1sta 

do Processo no. 101.897/91-8 

R E S O L V E aposentar, v~luntariamente, NESTOR 

GOMES DOS SANTOS, Analista Legislativo, da dre~ de Proce~so (egis~a-· 

tiva·, Classe.''la.", Padrlo III, do Q~adro Permanente do Senado Fede~ 

ral, nas termos do artigo 41, inciso III, alin~a ''c'', da Constitui~ 

;lo da Rep~blica. Federativa do Brasil, combinad~ com os-artigos 490, 

492, 520 e 488; § 4o., do l~egulament:o Administl·ativo do Senado.Fede-

ral, bem assi~ com o aftigo lf da-Resolu;lo SF' no. 87, de 198~, co~ 

proventos p}woporcJona'is ê'.o t"eml:JO de serviÇ:o, c:oiwrespondentes à l~azãc.• --.. ___ _ 

do:t 34/35 (ll·inta e que\1:'1'0 .t~inta e ci.nco avos) do seu vencimento, 

observado o disposto r1c1 artigo 37, inciso XI, da - Constitui~lo 

Fede•· a 1 . 

I "! '1 I . 





República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

DOMINGO, 3 DE FEVEREIRO DE 1991 DF 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 2• REUNIÃO PREPARA-
TÓRIA, EM 2 DE FEVEREIRO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.1.1- Fala da Presidência 
Finalidade da presente reunião desti

nada à eleição e posse do Presidente do 
Senado Federal para o biénio 91/92. 

1.2- ELEIÇÃO DO PRESIDENTE 
1.3-PROCLAMAÇÃO DO SR. 

MAURO BENEVIDES, PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL 

1.4- COMUNICAÇÕES 
-Dos Srs. Raimundo Lira, CarlosPa· 

trocfnio. Aureo Mello e Francisco Ro
llemberg, referentes a filiação partidária. 

1.5- PRONUNCIAMENTO DO SR. 
NELSON CARNEIRO~O PASSAR A 
PRESID-êNCIA DO SENADO FEDE-
RAL .. 

1.6- PRONUNCIAMENTO DO SR. 
MAURO BENEVIDES.AO,ASSUMIR 
A PRESID-êNCIA DQ SENADO FE
DERAL 

).7- COMUNICAÇÃO !:lA PRESI
DECNCIA: CONVOCAÇAO DA 3• 
REUNIÃO PREPARATÓRIA A REA
LIZAR-SE HOJE. ÃS 11 HORAS E 30 
MINUTOS, DESTINADA À ELE!-

SUMÁRIO 
ÇÃO E POSSE DOS DEMAIS MEM
BROS DA MESA. 

1.8 -ENCERRAMENTO 

2 -ATA DA 3' REUNIÃO PREPARA-
TÓRIA, EM 2 DE FEVEREIRO DE 1991 

2.1-ABERTURA 
2.1.1 -Fala da Presidência 
Finalidade da presente reunião, desti· 

nada à eleição dos Vice-Presidentes, dos 
Secretários e dos Suplentes de Secretário 
da Mesa do Senado Federal para o biénio 
91192. 

2.1.2 - Requerimento 
N? 11191, subscrito pelos Srs. Ronan Ti

to e Marco Maciel, solicitando que a elei
ção para o preenchimento dos _cargos de 
1~ e z~ Vice·Pre.sidentes e _1~, 2~"? 3F e 4~ 
Secretários, seja feita em um único escru
tínio.Aprovado. 

2.2-ELE"IÇAO DÇJS VICE-PRESI
DENTES E SECRETARlOS 

2.2.1-Proclama'ç:io dos S_enadores 
Alexandre Costa: e Carlos De'Carli res
pectivamente, l~" e 2~> Vice-P.residentes do 
Senado Federal; Senadores Dirceu Car-

- .. 

neiro, Márcio Lacerda, Rachid Saldanha 
Derzi e Iram Saraiva, respectivamente, __ 
1~" e 29, 3~> e 4"' Secretários. 

2.3-ELEIÇÃO DOS SUPLENTES 
DE SECRETÁRIO 

2.3.1- Proclamação dos Senadores 
Lavoisier Maia, Meira Filho, Lucfdio Por
tella e Beni Veras, Suplentes de Secre
tário 

2.4- PROCLAMAÇÃO DA PRESI-
D-êNCIA . 

-Convocação de sessão solene do 
Congresso Nacional a realizar-se no dia 
15 de fevereiro, às 10 horas, destinada 
à instalação da 1' Sessão Legislativa Ordi· 
nária, da 49' Legislatura. 

- Edição de medidas provisórias pelo 
Presidente da República, e próxima con· 
yocação do Congresso Nacional. 

2.5 -ENCERRAMENTO 

3 -ATOS DO PRE;SIDENTE 
N'' 12, 82 e 168/91 (republicações) 
N9' 203 e 204/91 
4 -MESA DIRETORA 

Ata da 2~ Reunião Preparatória, em 2 de fevereiro de 1991 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 
Presidência dos Srs_ Nelson Carneiro e Mauro Benevides 

ÀS 10 HORAS ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco _: 
Alexandre Costa -Alfredo Campos -AI
mir Gabriel - Aluízio Bezerra - Ama.zo
nino Mendes- Amir Lando- Antonio Al
ves - António Mariz - Aureo Meuo -

Benj V eras- Car!o~-De'C~rli -Carlos Pa
trocínio -César Dias -Chagas Rodrigues 
-Cid Sab6ia de Carv11Iho -Coutinho Jorge 
- Darcy_--Ribeiro- Dirceu Carneiro -Di-
valdo Sun_1agy --:- Edison Lobão - Eduardo 
Suplicy-Esperidião Amin- Epitácio Cale~ 
teira ·- Fernando Henrique Cardoso - Fla-

via no Melo- FranciSco Rollemberg- Gari
baldi Alves- Gerson Camata- Guilherme_ 
Palmeira -Héldo Álvares-:- Hélio Campos" 
--Henrique Almeida -Hugo Napoleão
Humberto Lucena - Hydekel Freitas -: 
Iram Saraiva -João Calmon - J cão Rocha 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 

. CESAA AUGUSTO JOS~ OE SOUZA 
Otretor Administrativo 

EXPEDIENTE 
CEIIITIIO GIIAACO 00 SE--

~DO CGHQMSSO HACIOIIAl 
Impresso sob • rnponHbdi(Ude d• Meu do Sen.-do fecter• 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS Semestral ..... ··························••n···~·········,······ CrS 3.519,6$ 
D1retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Ouetor Adjunto T·w~~gem 2.2004xem~. 

José Agripino Maia-José Eduardo-José_ 
Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa 
-José Samey- Júlio Campos -Junia Ma
rise - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia 
- Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha 
- Lourival BaptiSta - Lucídio Portela -
Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda -
Marco Maciel - Mário Covas -:.:.:....- Mail uce 
Pinto - Maurício Corrêa ~ Mauro :Belié:
vides - Meira Filho - Moisés Abrão -
Nabor Júnior- Nelson Carn!:':;iro- Ney Ma
ranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan 
- Oziel Carneiro- Pedro Siino~ -·Rachid 
Saldanha Derzi - Raimt~ndo Lira - Ro
naldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar 
-Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo 
-Wilson Martins. 

Nelson Wedekin deixou de votar, porque se 
encõntra em-Viagem-ao eXterior. · 

Se todos os S""rS.- Senadores já votaram, a 
Presidência pede que lhe seja trazida a uma, 
para que os memebros da Mesa possam votar. 
(Pausa.) 

Está conclufda a votação. Vai-se proceder 
à contagem das sobrecartas. _ 

Designo para servirem como escrutinado
res ó Senador Jutahy Magalhães ç a Senadora 
M~J!uce ~into. -(Pau~a_) 

(Procede-se a contagem d~s s~brecár
tas.) 

O SR. PRESJDENTE(Nelson Carneiro)
A Mesa informa que foram encOntradas na 
uma 78 sobrecartas, número que coincide 
com o de votantes. 

O_SR. PRESJDENTE(Nelson Caweiro)- Vai-se proceder à apuração. 
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 80 Srs. Senadores. Havendo número regi- (Procede-se a apuração.) 
mental, declaro aberta a reunião. O" SR. PR.ESJDENTE(NelsOi'i-Cameiro)-

Sob a proteção de DeUs, iniciamos nossos É 0 s~·guiiúe 0 reSUltado da vo_tação: 
trabalho~. - Para presidente: Senador Mauro Benevi-

A presente reunião preparatória-destina-se des, com 76 yotos. Em branco 2 votos. 
à eleíção e posse do Presidente do Senado Tenho a honra de proclamar eleito Presí-
Federal, que dirigirá os ti"aOalhos da casa du- dente do S~_pado Federal, para às 1• e 2• ses-
rante as duas primeiras sessões legislativas sões legislativas da 49" Legislãtura, 0 nobre 
ordinárias da 49' Legislatura. Sen_a.dor Mauro Benevides. (Palmas. O Se:Ia-

De acordo com o dispos.to no art. 60_do dor Mauro Be_rie_vídes. Presidente eleito, é 
Regimento Interno, a eleição far-se~á poreS- cumprimentada.) : 
crutínio secreto ~ maiqrip._ de v9tos, presente 
a ~aioria da composição do Senado. O SR. PRESJDENTE(Nelson Carneiro)-

Irei suspender a reunião por alguns minu- Sobre a mesa, comunicações que serão lidas 
tos, a fim de que os nobres Senadores possam pelo Sr. 1~ Secretário. 
munir-se das respectivas cédulas. ____ São:::llâas. as s'\guintes I , . 

Está suspensa a_ reunião. i Ofíc1o·no 4/91 

\ (Suspensa às 10 hora~ e .16 minutos, 1
; ~Brasília, 31 de ]a. neiro de 1991. 

a reuniãO é reabetta às 1~ horas~ 20 m.1[~ \ S<:.!Jftor ~sidente, \ 
nutos.) .. ,.,. ..---- I . .A.:~:ump mentá-Io, Comunico a Vossa Ex-

O SR. PRESJDENT~Ne1S'on Carneiro}"-/ ~ência que a partir desta data passo a com-
Está reaberta a reunião. . .. / pór a Bancada do Partido da .Frente Liberal 

O Sr. 1" Secretário-irá proceder à chprrtáda I --\PFL. ' 
dos nobres Senadores .. À ffiedida que. forem Na qportunidade, renovo a Vossa Exce-
sendo chamados,. os Sís. senadores d~Verão lênc~ prot~stos de elevado apreço e destinta 
depositar os votos na urna. \ p)nsrder~ç~_o. _ 

(p d d ) 
' Atencto_samepte, - Senador Raimundo 

roce. e-se a votaç o. Lira. 

Há algum dos Srs. Senadores que não te- Brasfiia, 31 de janeiro de 1991. 

data, passo a integrar a Bancada do Partido 
da Frente Liberal - PFL, em virtude de filia· 
ção partidária sob o número 328, no Diretório 
NacionaL 

Renovo a V. Ex~ os mais elevados protestos 
de consideração e apreço. -Senador CarloS 
Patrocínio. 
OFIN• 13/91 . 

Brasília, 1~ de fevereiro de 1991 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a V. Ex~ para comunicar que, 

~a partir de 31 di} janeiro último, passei a inte· 
grar a Bancada do PRN - Partido da Re
construção Nacional. . 

Ao etlsejo, apresento a V. Ex' nieus pi-ates
tos de respeito e apreço. - Senador Aureo 
Mello. - - · · 

Brasífia, -d"e fevereiro ·de-1991. 
Senhor Presidf:nte, 
Pelo presenle, nos termOs regimentais, co

munico a Vossa Excelência que, a partir desta 
data, passo a integrar a Bancada do Partido 
da Frente Liberal - PFL. 

Renovo a Vossa Excelência os mais deva
dos protestos de cOnsideração e· apreço~ 

Atenciosamente, Seriador Francisco· Ro
llemberg .. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-As comunicações lidas vão à publicação, 
para os devidos efeitos legais.. (Pausa.) 

A Mesa pede aos Srs. Senadores oc~pem 
os seus-lugares. - - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
(Pronuncia o seguinte discurso.)- s~s e Srs. 
Senadores, constitui motivo de marcado jú~ 
blio transmitir a V. Ex~. Sr. Senador MaurO 
Benevides, a Presidência dp Senado Federal 
e, por extensão, a do Congresso NacionaL 

A longa convivência com V. Ex• deu-nos 
oportunidade de bem apreciar as qualidades 
que exomam a sua personalidade, através de 
lúcida, trabalhosa e exemplar vida pública 
e antecipar o relevo que sua presença, à fren
te dos trabalhos legislativos, dará ao Poder 
Legislativo numa hora em que dele tanto se 
espera. 

nha votado? (Pausa.) _ _ 
Os Srs. Senad()I)!S Jo~é Agripino Maia e 

Levy D_ias deixaram de votar._ O Seil~do! 

Senhor Presidente, 
Pelo presente, nos termos regiffieDiais, co

munico ao S,enãdo Federal_ que, a partir desta 

Quarito a nós, os "coínpanheíros da Comis
são Diietora, que ora se despedem, tudo pro
curamos fazer para honrar o mandato recebi-
do. com as deficiências e a falibilidade que t/ 
marcam a espécie humana. Se mais não con-

"I 
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se'guimos realizar nesses últimos c ~tribul8dos 
dois anos, consola~nos a_f.Onvicção de que 
tudo fizemos por acertar, e nunca deixamos 
de rever decisões quando c(_J~vencidos de seus 
desacertos. Diz-nos a consciência que procu
ramos pautar nossos atas por uma _:t:igorosa 
austeridade, que cria mais desafetos do que 
afeiçoados. Sem comboios nem testamentos. 
Relatório ciicunstanciado será entregue a V. 
Er em breves dias, para conhecimento do 
Senado Federal. Nem sempre, é certo, conse
guimos fazer quanto desejamos.-Se deixamos 
de preencher cerca de quinhentos cargos va
gos, não logramos excluir a Casa da severa 
crítica de ser, talvez no País, a única que 
não generalizou o ponto para todos os funcio
nários. Mantivemos a harmonia, mas preserM 

vamos a independência dos Poderes. 
· Permitirá, por isSo, -v. EXi' que ·deixemos 

consignada a constante gratidão aos nobres 
colegas que nos elevaram a tão alta magis_tra
tura, aos ilustre profissionais de imprensa e 
aos dedicados integrantes do corpo adminis
trativo da Casa. E renovamos a V. Ex', e 
aos demais membros da nova Mesa, os me
lhores votos de sucesso, invocando a graça 
de Deus para iluminar seus atos e decisões. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Tenho a honra de convidar a assumir a Presi· 
dência da Casa o nobre Sr. Senador Mauro 
Benevides. 

(O Sr. Senador Mauro Benevides as
sume a Presidência.) 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) 
-Sr§' e Srs. Senadores, proclamado Presi
dente do _Senado Federal, expressamos··aos 

'-.eminentes pares nosso profundo reconheci
/ menta pe!a inequívoca demonstração de con
. fiança, consubstanciada na consagradora vo-

tação recebida, que tanto nos honra e nos 
confere a imensa responsabilidade de dirigir, 
por dois anos, os destinos desta augusta Casa. 

Membro do Legislativo há mais de três dé
cadas, já no desempenho do _segundo man
dato senatorial, podemos dimensionar o al
cance de nossas atribuiçõ~s, embora saiba
mos que, para fielmente cumpri-las, indis
pensável se faz contar com o apoio decisivo 
dos demais componentes da Mesa, das lide
ranças partidárias e dos eminentes colegas 
que integram este Plenário. 

Ascendemos à Presidência do Senado Fe
deral no momento em que o Congresso Na
cional precisa reconquistar o prestfgio de sua 
força popular, através do trabalho patriótico; 
da finneza das ações; de medidas de probi
dade; do devotamento aos problemas do po
vo; do respeito constante âs garantias indiví
duais;do acatamento à dignidade dos homens 
públicos; do fortalecimento da paz e da or· 
dem jurídica do País. _ 

Não desejamoS fazer, agora, um axame das 
críticas aos atos do Poder Legislativo que esti
veram refletidas na manifestação absenteísta 
e constrangedora de 3 de outubro. situando
nos em postção extremamente desconfortável 
diahie da opiníão pública brasileira, que fez 
do voto branco uma forma silenciosa de in
vectiva contra a dc~:sse política, como exigir 
uma nova tomada de consciência diante da 

fenomenologia sócio-polftico-econômica do 
País. ' 

Sem entrar, portanto, na origem das consiM 
deraç_ões referenciadas, tendo em vista, so
~~~tudo, a crise económico-social vivida pela 
Nação, desejamos direcionar nossas forças 
no sentido de empreender um trabalho conrí
nuo_visando a um Congresso sempre mais 
digno do regime demoCrático, que seja o or
gulho do povo e a expressão maior da nossa 
cultura política. 

Atentos aos problemas do mundo, nesta 
hora em que a força da inteligência cede ao 
poderio avassalador das armas e o nosso País 
sofre- as conseqüências da guerra do Golfo 
Pérsico~-tUdO faremos para contribuir no sen
tido de reavivar a fé no coração dos brasi
leiros, dando-lhes os instrumentos necessá
rios ao seu bem-estar e desenvolvimento, a 
úiii de qu-e a Nação não perca as suas coOrde
nadas diante da História e possa atingir seu
desideratum, sem grandes traumas sociais e 
sacrifícios coletivos. 

o-momento é de união de todos em torno 
de objetivos comuns, poiS: IY próprio destino 
da humanidade está em jogo, nesta fase cru
cial com que nos defrontamos. Somos teste
munhas e agentes da História e não podemos 
fugir aos grandes compromissos em favor da 
paz, em prol da valorização crescente do ho· 
mem, sem diferenças de cor, de credo e de 
situação geográfica. E o mínimo qu~ o povo 
espera de nós é que saibamos desempenhar, 
com determinação e grandeza, o nosso papel 
no Congresso Nacional. 

É indispensável que lutemos contra o ceti
cismo que nos atinge, fazendo renascer as 
esperanças perdidas. 

Teremos em mira, por isso mesmo. com 
a ajuda de todos os colegas, o exercício corre
to do mandato que nos é conferido; a adoção 
de uma linha de austeridade inflexível na con
dução dos trabalhos; a transparência dos atas 
que viermos- a praticar;_ a agilitação do pro
cesso legislativo e a modernização dos órgãos 
técnicos e administrativos do Senado, para 
que o nosso labor diuturno produza os frutos 
reclamados pela imprensa e pelos demais seg
mentos da sociedad~. 

Os ~ervidores da Casa, integrantes de qua
dros qualifícados, oferecerão suporte às nos
sas _g~Hberaçóes num esforço que resultará 
benéfi!=_O para valorizar a própria instituição. 

Tudo faremos para que o relacionamento 
coni os demais Poderes- Executivo e Judi
ciário - ajuste-se aos ditames de indepen
dência e harmonia, respeitando-se, assim, di
retriz contida na .Carta Magna em vigor. 
~s prerrogativas constitucionais; de que se 

cerca a atividade de todo o Congresso Nacio
pal, .serãQ_ defendidas instransigentemente, 
para que nenhuma restrição_obs.taculize oca
bal cumprimento do mandato popular. 

Ao Senado, que é uma das expressões mais 
sensíveis do princípio federativo, o grande 
órgão constitucional a que se_refere João 
Mangabeira - a Casa da Federação, o ba
luarte contra os radicalismos - ao Senado, 
repito -· cu_mpie aprimo"rar-se- para melhor 
atender âs imposições da Lei Fundamental, 

não descurando de tudo aquilo qqe possa sig
nifiCar mister seu, definido explicitame_nte na. 
Constituição de 5 de outubro de 1988. No 
que concerne â competência privativa, consi
dere-se, em face da problemática da vida na
cional~ que esta Casa não poderá prescindir 
de um acompanhamento permanente da evo· 
lução da dívida externa e das dificuldades 
para o seu pagamento, bem como do endivi
damento de estados e municípios, nos termos 
da Resolução n" 58/90, aprovada em dezem
bro passado, após exaustiva discussão naCo
missão de Assuntos_ Económicos e neste Ple
nário. 

O poder de fiscalização e controle das co
missões técnicas - tema que defendemos 
com obstinação no nosso primeiro mandato 
-será estimulado incessantemente, tendo 
por inspiração o resguardo do interesse pú· 
blico. 

Por outro lado, tais cqmissões, funcionan
do. com caráter terminativo necessitarão de 
estrutura organizacional perfeita, garantindo 
decisões ágeis, que dispensem a audiéncia do 
Plenário, conforme prcvistõ no texto de nossa 
Lei Maior. 

O processo de elaboração ·orçamentária -
que terá a comandá-lo, neste ano, o próprio 
Senado, dentro do critério de rotatividade 
com a Câmara dos Deputados - reclamará 
amplo apoio logístico que permita a aprecia· 
çáo dos pareceres dos relatores parciais e do 
relator-geral em tempo hábil, sem o açoda
mento que impede, por parte dos congres
sistas, um exame mais detido das dotações 
consignadas na Lei de Meios da União. 

O pedido de informação e a comisSão par
lamentar de inquérito javerão de se tornar 
eficazes, como instrumentos poderosos na 
área de fiscalização, assim como a convoca-
ção de ministros de Estado, ensejando ao 
Senado uma rigorosa vigilância na apuração 
de fatos relacionados com a administração 
federal direta e indireta. _ _ 

Todas "as atribuições, pois, diferidas pela 
Carta Magna a esta Casa, serão atendidas 
efetivamente, sem negligência, desídia ou 
omissão que possam invalidar o esforço de 

, todos para a reaquisição de sua integral credi
bilidade, capaz de fortalecer o Legislativo e 
a vida democrática do País. 

Srs. Senadores, dentro de tais diretrizes, 
sucintamente alinhadas, desenvolver-se-á o 
trabalho da nova Mesa Diretora, a ser eleita_ 
e; empossada hoje, caracterizando o início da 
presente Legislatura. 

Já se vislumbra, para os próximos dias, in· 
tenso debate político~institucional, qUe terá 
o seu _enfoque basilar na anunciadª r_evisão 
constitUcional, estabelecida para 1993, mas 
cuja antecipação passou a sensibilizar de.sta
cadas lideranças partidárias, sequiosas de fi. 
xarrumos diversos daqueles preconizados pe
lo texto em vigor. 
· Embora se saiba que numerosos disposi

tivos ainda se mantêm como letra morta, à 
falta de regulamentação complementar ou or
dinária, cogita-se da antecipação do impor
tante debate para 1992 ou até para o corrente 
ano, o qu-e acarretaria a tra-nsferência, por 

~-'--- --
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óbvia razão, da consulta plebiscitária sobre 
a forma e o sistema de governo, previstos 
no art. 29 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias. 

Despreza~se, desta forma, a figura da 
emenda para a correção de dispositivos cons
tantes do texto originário da Assembléia Na·_ 
clonai Constituinte, pretendendo-se que a ai~ 
teração assuma dimensão e abrangência 
maiores, apesar de indiscutivelmente exíguo 
o espaço de tempo -que fluiu da promulgação 
aos nossos dias. 

Assumem preeminência rias ·amplas discus
sões alguns temas de conteúdo opcional: par
lamentarismo ou presidencialismo; voto obri
gatório ou facultativo; e sufrágio pela siste· 
mática proporcional, distrital ou mista, além 
de conquistas sociais de larga repercussão, 
questionadas por oferecerem pretensos em
pecilhos ã govemabilidade do País. 

Qualquer que seja a decisão soberana do 
Congresso, a Mesa do Senado aprestar-se-á 
para respeitá-la, tendo sempre em vista que 
sua preocupação primordial é direcionar-se, 
no semestre que se inicia, para a- moderni
zação da estrutura existente, de modo a possi
bilitar ao processo legislaltivo mais presteza 
operacional, que desestimule a abusiva edi
ção de medidas provisórias, até aqui utiliza· 
das com o mais célebre dos mecanismos pre
vistos no art. 59 da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

Os requisitos de urgência e relevância, que 
fundamentam a admissibilidade de tais ins
trumentos, nem sempre se enquadram rigo
rosamente em seu adequado conceito, condu· 
zindo o Congresso, porém, a examiná-los, 
talvez por reconhecer que o trâmite ordiná
rio, através do projeto de lei, demªnde dila· 
tado espaço de tempo, em prejuízo da solu-

ção dos problemas que afetam a vida da co
munidade. 

No âmbito das duas Casas, prepondera a 
tendência, majoritariamentÇ ac-eita, de se 
promover a imediata regulamentação do uso 
da medida provisória, tornanQo-a capaz de 
conviver cOm as' demais propOSições, sem a 
exagerada híper·trafiâ·que··se vem constatan
do em nosso Parlamento, na presente conjun
tura. 

As considerações aqui expeild-idas haverão 
de motivar, por certo, os 81 senadores a refle
tir sobre a importância de tais questões, su
perficialmente afloradas, a fím de que sejam 
equacionadas com presteza e sapiência, sem 
as delongas que desgastariam o Parlamento 
brasileiro. 

Para este desafio, estamos certos de que 
contaremos com o apoio do Plenário - im· 

-prescindível para a ultrapassagem dos óbices 
com que nos defrontaremos, a partir deste 
instante -, na árdua míssão que o Senado 
nos comete pela consagração da unânime so
lidariedade de suas pancadas. 

·Espetamos que Deus nos ajude e ilumine, 
fazendo-nos honrar e enobrecer ainda mais 
a nossa instituição, em cuja direção manter
nOs--e-mos ·de- fornuí iniparcia1, como defen· 
sores da Constituição e do Regimento, duran
te O rilandato em que agora nos investimos, 
dominados pelo sentimento de servir ao País 
e à- democracia, dentro das mais autênticas 
trãdiçóes espirituais do nosso indômito Cea
rá, de onde viemos, e de todo o povo nordes
tino, que tanto lutou, ao longo da História, 
pela independência, pela liberdade e pelaRe· 
pública. 

OlharidO-Sempre com elevação de espírito 
pã.ia-os-problemas existenciais, como ensi-

na v a Goethe, cumpriremos, com dignidade, 
nossa tarefa cívica, procurando ouvir as súpli
cas e os anseios da coletividade, sem deixar 
de compreender, por outro lado, a gravidade 
dos problemas universais, Jiesta fase tumul
tuária -do mundo, quando mais precária se 
mostra a condição humana; que tantá preocu
pou a niente iluminada de Montaigne, nos 
seus eruditos Ensaíos. 

Pensando nos ideais do povo brasUeiro e 
nas instituições democráticas, assumimos 
confiante a Presidência do Senado. Que ne
nhuma dificuldade possa desviar-nos do itine
rário que traçamos no pressuposto de contar 
com a indispensável solidariedade de todos 
os senadores. 

Esperamos integrar unidos um Senado que 
prime por fazer prevalecer os ideais da naCio
nalidade sobre quaisquer interesses pessoais 
ou partidários para nos afirmannos como ins
tituição política indissociável do próprio des
tino do povo brasileiro. 

Prestamos, ao final, nossa homenagem à 
Mesa Diretora anterior, enaltecendo a figura 
de intelectual e de jurista do Presidente Nel· 
son CarneirO, que a dirigiu nos dois últimos 
anos. 

(Muito bem! Palmas prolongadas. O ora· 
dor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Antes de encerrar a presente reunião, con
voco os Srs. Senadores para a 3' reunião pre
paratória, a realizar-se hoje, às 11 horas e 
30 minutos, destinada à eleição e posse dos 
demais membros da Mesa. 

Está encerrada a reunião. 
(Levantr:i-se a reunião às 11 horas t 

20 minutos.) 

Ata da 3~ Reunião Preparatória, em 2 de fevereiro de 1991 
19 Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 11 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:. 

Affonso Camargo - Albano Franco -
Alexandre Costa - Alfredo C~pos -- Al
mir Gabriel - Aluízio Bezerra - Amazo
nino Mendes- Amir Lando- Antonio Al
ves - Antônio Mariz - Aureo Mello -
Beni V eras- Carlos De'Carli -Carlos Pa· 
trodnio - César Dias - Chagas- Rodrigues 
-Cid Sabóiade Carvãlho -Coutiriho Jorge 
- Darcy Ribeiro- Dirceu Cãrneiiêi ....:.:Dt-
valdo Suruagy - Edison LobãO - Eduattlo 
Suplicy-Esperidião Amin-Epitácio Cafe
teira- Fernando Henrique Cardoso- Fla
viano Melo -Francisco Rollemberg- Gari
baldi Alves- Gerson Camata- Guilherme 
Palmeira- H61cio Álvares- HéliO CampOS 
-Henrique Almeida -Hugo Napoleão -
Humbetto Lucena - Hydekel Freitas -

Iram Saraiva- João Calmon- João Rocha 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
Jósé Agripino Maia -José Eduardo -José 
Fogaça - José Paulo Bisol -José Richa 
-José Satney-Júlio Campos- Junia Ma· 
rise - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia 
- Levy Dias - Lóuremberg Nui:tes- ROcha 
- Lou:riVal Baptista - Lucídio Portela -
Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda -
Marco Maciel - Mário Covas - Marluce 
Pinto - Maurício Corrf!a - Mauro Bene
vides - Meira Filho - Moisés Abrão -
NabOi' Júnior- Nelson Carneiro-NeyMa
ranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan 
- Oziel Carneiro -Pedro Simon - Rachid 
Saldanha Derzi - Rainlundo Lira· - Ro
naldo Aragão~ Ronan Tito- Ruy Bacelar 
.....-"TOOtônio Vilela Filho."7" Valmir Campelo 
- Wilson Martins. · 

O SIL_PRESIDENTE(Mauro Benevides) 
-A lista de presença acusa o compareci
mento de 80 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a reunião. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

A presente reunião destina-se à eleição e 
posse dos vice-presidentes, dos secretáríos e 
dcis suplentes de secretário que comporão a 
Mesa do Senado Federal na 1~ e 2~ Sessões 
Legislativas da 49~ Legislatura. 

Estabelece o § 4~> do art. 60 do Regimento 
Interno- que, por proposta de um terço dos 
senadores ou de líder que represente este nú
mero, a eleição para o preenchimento dos 
cargos do 1~ e 2~ vice-presidentes, 19, 2~', 3~ 
e 4"' SecretáriOS poderá ser feita em um único 
escrutínio. · 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 11, DE 1991 

Requeremos, nos termos do art. 60, § 4~>, 
do Regimento Intenro, que a eleição para 
o preenchimento dos cargo·s de 1' e z~ vice
presidente, e de 1", 2~', 39 e 4" Secretários 
seja feita em um único es-c-rutínio. 

Sala das sessóes, 2 de fevereiro de 1991. 
-Ronan, Tito - Marco Madel. 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) 
- Aprovado o requerimentO, vái-se passar 
ao primeiro escrutínio, destinado â eleição 
do 19 e 29 vice-presidente e dos secretários. 

Os Srs. Senadores já estão de posse das 
cédulas. 

Vai-se realizar a votaÇão. 
O Sr. !~>-Secretário fará a chamada dos Ses. 

Senadores. (Pausa.) 
A Presidência concede prioridade pelas ra

zões ponderáveis invoca-das à Me~, há pou
cos instantes, pelo nobre Senador José Richa, 
para que S. Ex~ exercite o seu direito de voto 
neste momento. 

Vamos prosseguir a votação com a chama
da a ser procedida pelo Sr. lY Secrerário. 

(Procede-se a votaçélo) 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) 
- A Presidência anuncia o voto, neste mo
mento, do Senador Nelson Carneiro, que 
com a maior dignidade dirigiu os destinios 
do Senado Federal nos últimos dois anOs. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE(Mauro .Benevides) 
- Srs. Senadores, está concluída a votação. 

Vai-se realizar a contagem das sobrecartas. 
Solicito a presença à mesa dOs Senadores 

Cíd Sabóia de Carvalho e Júnia Marise, para 
servirem como escrutinadores. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE(Maura- Benevides) 
- Foram encontradas 76 sobrecartas, qUe 
coincidem com o número de votantes. 

Vai-se pas~ar à apuração: 

(Procede-se a apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Srs. Senadores, está concluída a apuração, 
que acusa o seguinte resultado: 

1~> Vice-Presidente: Senador Alexandre 
Costa- 74 votos; 

2~ Vice-Presidente: Senador Carlos De' 
Carli- 65 votos; 

19 Secretário: Senã.dor Dírceu Carneiro-
76 votos; 

2~ Secretário: Senador Máfdo Lacerda ..:.._ 
74 votos; 

3~" Secretário: Senado! Rãdlid -Saldanha 
Derzi- 68 votos; e 

4~ Secretário: Senador Iram Saraiva - 70 
votos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidência tem a honra de declarar 
eleitos e empossados os Srs. Senadores men· 
cio nados. 

Portanto, a Presidência convida, neste ins
tante, os Srs.. Senadores, bem como os Srs. 
SecretárioS rec6m-eleitos, a tomarem assento 
à mesa. 

..(Os componentes- eleítos assomam à 
M~sa e rec_ebem q~ cumprimentos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro- Benevides) 
.::....A Presidência registra a presença no Sena
do Federal do Senador e Ministro de Estado 
da Justiça Jarbas Gonçalves Passarinho. 

(Palmas.) 
Srs. Senadores, vamos passaf agora à elei

ção de suplente de secretário.- N'ão há necessi~ 
dade _de ~e suspender os trabalhos, porque 
as chapas respectivas já Se encontram na cabi
na à disposição dos Srs. Senadores. Vamos 
realizar, portanto, a votação, cabendo ao Sr. 
19 Secretário dHígenciar a chamada, a partir 
do Norte para o Sul. (Pausa.) 

(Procede-se a vocação) 

O SR. PRESIDENTE (Mau_ro Benevides) 
- A Presiáênda indaga se algum senador 
ainda não exercitou o direito de voto. (Pau~ 
sa.) · -

O SR. PIU:SIDE~TE (Maurq Beneviqes) 
- Oito Srs.- ·senaáores estiveram ausentes 
do processo de votação. 

Antes de encerrar a votação, a Presidência 
pede-·ao __ 5efvídor dª_~ç_~?-- que traga a urna, 
para que--<,--Secretáiió'"e O PreSidente exer
citem O direito de voto. (Pausa.) 

O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Vai-se realizar a apuração. 

A Presidência convida para funcionarem 
como escrutinadores os eminentes Senadores 
Valmir ~mpelo e Marluce Pinto. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Foram encontradas na urna 75 sobrecar
tas, número qlie coincide com o de votantes. 

Vai-se proceder â apuração 

(Procede-se à apuração.) 

O SR._ PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
~A yõtaÇ!o acusa-o seguinte resultado: 

Senaóol' Lavóisier Maia, com 70 votos; 
Senador Meira Filho, com 70 votos; 
Senador Lucídio Portela, com 70 votos; 
Senador Beni V eras, com 67 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Proclamo eleitos Suplentes de secretário 
e declaro empossados os senadores mencio
nados. 

Está, assim, completada a composição da 
Mesa que dirigirá os trabalhos do Senado Fe
deral nas duas próxima~ sessões legislativas. 

A Presidência comunica ao Plenário que, 
de acordo com o art. 65~ § 6~, do Regimento 
Interno, a indicação dos líderes partidários 
deverá ser feita no início da sessão legislativa 
e comtmicada â Mesa em documento subs
crito pela maioria dos membros da respectiva 
bancada. 

Lembro aos SraS. Senadores que, em cum
primento ao art, 79 do Regimento· Interno, 
os Ilderes deve,rh-se re.unir, no início de cada 
Legislatura, á fim de fixar a representação_ 

numé-riéa dos partidos e dos blocos parlamen
tares nas Comissões Pirinanentes. 

A Presidência convoca sessão solene do 
CongreSsO- Nacional a reallzar-se no dia 15 
de fevereiro próx:imo;-âs 10 hOra-s, no Plená
rio da Câmara dos Deputados, destinada à 
instalação dos trabalhos da 1• Sessão Legis· 
lativa Ordinária da 49·1 Legislatura. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidência não poderia também dis· 
pensar-se de comU.hiC8.r" aõs S"rs. Senadores 
a edição, pelo Excelentíssimo Senhor Presi
deJ;).te da República, de medidas provisórias 
divulgadas no Diário Oficial da União, edição 
de ontem. 

A Mesa, evidentemente em cantata com 
a nova Mesa da Câmara dos Deputados, irá 
buscar uma data de consenso para que, con
vocado o Congresso Nacional extraordinaria
mente, se inicie a_ apreciação das medidas 
provisórias editadas pelo Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República. 

Portanto, a Presidência pede_aos Srs. Sena
dores permaneçam em Brasília, uma vez que, 

-- na próxima semana, essa convocação deverá_ 
ser procedida para apreciação, como dis_se, 
das medidas provisórias editadas pelo Senhor 
Presidente d~ República. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
cotisidera encerrados as trabalhos e agradec~ 
a todos os Sr:s. Senadores pela participação. 

O SR. PRESIDENTE (Mau;o senevides) 
-Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 13 horas.) 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 12, DE 1991 

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 
a Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~ 015.954/90-0. Resolve aposentar, vo· 
luntariamente, Moisés Júlio Pereira, Analista 
Legislativo, da àrea de Processo Legislativo, 
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, que por ha· 
ver exercido, por mais de 10 (dez) anos conse
cutivos o cargo, em comissão, de Díretor da 
Subsecretaria de Serviços Gerais, Código SF
DAS-101.3, deverá ser aposentado nos ter
mos do art. 40. inciso III, alínea ·'a", da Cons
tituição da República Federativá do Brasil, 
combinado com o_s artgos_ 515, ínciso II, 516, 
inciso I, 517, inciso II, § to, 488, § 4?, 490 
e 492, do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, bem assim com o artigo 2~, 
§ 29 , da Lei n~' 6.323, de 1976, artigo 3?, § 
2~>, do Decreto-Lei n? 1.445, de 1976, com 
as alterações dete_rrninadas pelos Decretos
Lei n• 2.270, de 1985. e n• 2.365, de 1987. 
aplicados· no Senado Federal pelas Resolu
ções SF n• 7, de 1987 e SF n• 198. de 1988. 
be~ assim com o artigo 11, da Resoluçao 
SF n9 87, de 1989, com- proventos integrais. 
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com opção pela retribuição do cargo efetivo, 
observado ·o disposto no a_rtigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. -

Senado Federal, 29 de janeii"O de 1991.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(~)Republicado por haver safdo com incorreçõcs no DCN, 
Seçâo tl, de 30-I-91. 

(*) ATO 1)0 PR~IDENTE 
N' 82, DE 1991 -

O Presidente do Senado Federal, rio uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi o_utorgada pel.o Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que cortst;;l do Pro-. 
cesso n9 016.156190-0 resolve <;~.j:>Osentar, vO
luntariamente, Pedro Paulo Ferrei.J::a,'Ttctlí~
'oo Legislativo, da Área de Artésanato, Classe 
"Especial", Padrão II, do QuadrO Perma
nente do Senado Federal, nos termos. do arti
go 40, incisO UI, alínea "â''; da CC:niStituiçáo 
da República Federatíva do Brasil, c_Ombi
nado com os artigos 515, inciso II, 516, inciso 
I, 517, inciso IV, 490; 492 e- 488, § 4~, do 
Regulamento Administrativo çlç sênaQo Fe
deral, bem assim com o a:_rtigo 11 da Reso
lução SF n"' 87, de 1989~ 7Cõm :proVentos inte
grais, observado o dispo_st<?_ nb _á~igo 37, inci
so XI, da Cons,tittiiçãº Federal. 

Senado Federal, 30 de janeiro de 1991. 
Senador Nelson Cru:netro,~resid~nte 

·' 

(•) Republicado por bver saído com i_ncorreçóel no DCN, 
Seçio 11, dç 31-1-91. 

• (*) ATO DO PRESIDENTE 
_ o __ N~ J68, D~ 1991 

O Presidente do_Senado Federal, no uso 
~ sua_ competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
-comjieiência 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 D"' 000:216/91-7, resolve aposentar, 

- compulsoriamente, a partir de 12 de dezem
bro de 1990, Roberto Pompeu de Souza Bra
Sil, Analista Legislativo, Area de Orçamento 
Público, Oasse .. Primeira", Padrão V, do 
Quadro Permanente-do senado Federal, nos 
termos do artigo 40~ inciSo TI, da Constituição 
d.a República Federativa do Brasil, combi
_nado .com o artigo 186, inciso _II, da Lei _n?· 
8.112,- dé- 1'1 de dezinibio'-de 1990, artigO' 
:515, inciso I, § 1~", 490, 492; § 1"', do Regula· 
menta Administrativo do Senado Federal, e 
~a(tigo 11 da Resolução n~ 87, de 198-9, com 
_proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
~rrespondente ã razão de 8/35 (oito trinta 
f! cinco avós) do seu vencimento, observado 
o disposto no artigo 19l da Lei n~ 8.112 e, 
:ainda, o artigo 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 
~- Senado Federal, 30 de janeiro de 1991.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

\•) Rcp11blicado por haver saldo com incorreçõcs noDCN, 
'Scç:lo II, de 31·1-91. 

' ' 

' 

,, ,-• 

. ,, .. .. .. . . ... . --~- - . 
· '.- ..... j>.-:~~~Wtf::~v~~;~.-.!~~>-'"'i·.""":·"' ... _._.,._l.;-'i ·-.'11.· 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 203, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua~ atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve 
exonerar, a pedido, a Sr Estela Maris de 
Souza Moscoso, Analista Legislativo, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, do 
cargo em Comissão de Chefe de Gabinete 
da Presidência do Senado Federal, código 
DAS-101.4. 

Senado Federal, 1~ de fevereiro de 1991. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente,-

ATO DO PRESIDENTE 
N• 204, DE 199! 

O Presidente do Senado Fede.t:al, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen· 
tares e em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, re
solve nomear Margarett Rose Nunes Leite 
Cabral, Analista Legislativo - Área de Pro· 
cesso Legislativo, Classe Especial, Padrão 
III, do Quadro Permanente, para exercer o 
cargo, em comissão, de chek do Gabinete 
@_Presidente, código SF-DAS·-101.4, do 
Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 2 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides,_Presidente do 
Senado Federal. 
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1 - ATA DA 1" SESSÃO, EM 18 
DE FEVEREIRO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 _ -~~-gens do Senhor Presi

dente da Reptablica 

-NO- 1 a 14, 27 a 51191 (n011 930, 931, 
939 a 943, 945 a 949, 952; 954 a 965, 965, 
967 a 97Qf9fJ, 13, 14, 16, 21, 23, 31 a 34/91 
c 953/90, na origem), reStituindo autógra
fos de projetas de lei sancionados. 

-N"'18a26/91 (n"'934a 938e944/90, 
38 a 40/91, na origem), de agradecimen
to de comunicações. 

- N"' 18 a 26/91 (n"' 934 a 938/90, 38 
a 40/91, na origem), de agradecimentos 
de comunicações. 

Submetendo li deliberação do Sena
do a escolha de nome indicado para car
go cujo provimento depende de suá prê
via aquiescência: 

- N° 52/91 (n° 53191, na origem), refe
rente a escolha do Dr. VantUil Abdala, 
Juiz Togado do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2r1 Região, com sede em São 
Paulo..SP, para compor o Tribunal Supe
rior do Trabalho, na: vaga resetvada ti 
magistratura trabalhiSta de· carreira, de
corrente da aposcntàdorla do Ministro 
Carlos Alberto Barata Silva. 

L22 Offcio do Presidente do Su
premo Tribunal Fed.eial 

-NO S/2/91 (n° 159/9(), na origem), en
caminhando ao Senado, para o.s fms pre
vistos no arL 52, X. da Constituição Fede
ral, cópia do acórdão proferido por aque
la Corte, o qual declarou a inconstitucio
nalidade da Lei n° 7.040, de 11 de outu
bro de 1982 

1.2.3 Ofkio do Governador do Es
tado do Ãmap4 

- N° 10/91, restituindo autógrafo de 
projeto de lei sanciOnado. 

1.2.4 _ MCnaagen& do Governador 
do Distrito Federal 

- N01 1 a 6/91-DF (nQ$122 a 124, 126, 
129e 11:7/90, na origem), restituindo autó
grafos de projetas de lei sancionados. 

L2.S _ ºf{cioa _ 4o Governador do 
Estado de Roraima 

- N'CS 157 e 158/9(),- enCámínhando au
tógrafos de projetas de terSaõclonados. 

1.2.6 _ Oflcios 1° Secretário da CA
mara doa Deputados 

Encaminhando h revisão do Senado 
autógrafos das seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n° 2191 
(n° 2.145/89, ria Casa c::le orige"m), que dis
põe sobre a orgariizaçãó e o funcionamen
to do ConSelho" de Defesa Nacional e dá 
outras providências. 

-PrOjeto--de Lei d3- Câmara o0 3}91 

(n° s.-~59190, na Casa de origent:h que con
cede pensão especial a Orlandino Barbo
sa Feitosa e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n° 4/90 
(n°2.481J89, na Casa de Origem), que cria 
e regulamenta o Fundo Nacional de De
senvolvimento da Ciencia e Tecnologia 
- FNDCI' e dá outras providências. 

- PrOjeto de Lei da Câmara n° 5,191 
(n° 4.796190, na Casa de origem), que dis
põe sobre o trabalho noturno e dá outras 
providencias. 

--Projeto de Lei da Câmara n° 6/91 
(n° 5.289190. ·na Casa de origem), que au
tOriza a reverSão ao Município de Três 
Lagoas, no Estado de Mato Grosso do 
Sul, do terreno que menciona. 

-Projeto -de Lei da camam n° 7/91 
(n° 3.081/89, na Casa de-origem), que es
tabelece normas pari! as microempresas 

- ME, e empresas de pequeno porte -
EPP, relativas ao tratamento difereticia
do e simplificado, nos campos administra
tivo, fisca~ previdenciário, trabalhista,cre
diUcio e do desenvolvimento empresarial 
(art.l79 da Constituição Federal). 

- Projeto de Lei da CAmaql_ 11:0 • ~- . 

(n° 3.657/89, na Casa de origem), que diJ
põe sobre a extinção progressiva dos ma
nicômios e sua substituição por outros ~
cursos assistenciaís ·e ·regulamen~---oa_ inter
nação psiquiátrica oompulsória. -

- Projeto de Lei da Câmam n° 9/91 
(n° 4.7f!!7/90, na Casa de origem), que au .. 
toriza o Instituto de ,Ad.ministração F::ma_n
ceira da Previdência e Assistência SO_Cfã.I 
- IAP AS a doar ao GÓveíno do Estado 
do Rio de Janeiro o imóvel que esPecmca~ 

-Projeto de Lei da CAmara~no '10191 "_
(n0 5.375/90, na Casa de origem), que-átte~ 
ra a composição e-a orgãniZaçáO- interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da-~ . 
Região, cria cargos e funções e dá outras 
providências. 

- Projeto de i.ei da Câmara D0 11$1 
(n°69189, na Casá de origem), que dispÕe 
sobre a organizaçãõ, ·as atribuiÇ6eS -e- o 
estatuto do Ministério- Ptíblico da União. 

- Projeto __ d~ D~teto Legislativo n° 
1191 (n° 191/90, ria Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova por 
dez anos, a partir de 18 de junho de 1989, 
a concessão outorgada ~ Rede Rfog:r-m
dense de Emissoras Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda curta, na 
cidade de Porto Alegre, Estado. do Rio 
Grande do Sul. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 
2J91 (n° 309190, na Câmar:a dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga con
cessão à TV Carioba Comunicações Ltda. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ De SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS. , 
Oiretor lndustnal 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
D1retor Adjunto 

, para ccplotar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão de soris e imagens (te
levisão) na cidade dC Americana, Estado 
de São Pauto. 

- Projeto de DecrCtó Legislativo n° 
3191 (n° 31:1,190, ria Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato -que outorga per· 
missão à Difusora Stéreo- Cândido Mota 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
an~ sem direito de ccclusividade, servi
ço de radiodifusão soriora em freqüência 
modulada, na cidade de CAndido Mota, 
Estado de São Paulo. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 
4191 (n° 3'38/90, na- Câmara dos Deputa
dos), que aprova o-ato que autorga per
missãO- h Rádio Cidade de Costa Rica 
Uda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora, na cidade de Costa Rica, Es
tado de Mato Grosso do Sul. _ 

-Substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei do ~nado n°_88/B8 (n° 1.407188, 
na CAmara dos Deputados), que dispõe 
sobra as Fundações de Apoio às Institui
ções Federais de Ensino Superior e dá 
outras providências. 

- Comunicando a aprovação das se
guintes matérias: 

- Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 1/91 (n° 6.134/91, 
naquela Casa), que define crimes contra 
a ordem econOmica e cria o Sistema de 
Estoques de CombustíveiS. 

- Projeto de Lei do Senado n° 128190 
(n~ 5.973/90, naquela Casa), que dá no
va redação ao art. 3D da Lei n° 7.940, de 
20 de dezembro de 1989, que institui a 
taxa de fiscalização dos mercados de tftu
lo e valores mob:iliários, e dá outras pro
vidências. 

Emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da câmara Qo. 18/90 (n° 4.895/84, na
quela Casa), que dis~õe sobre a polftica 
nacional dC arquivOs' públicos e privados 
e dá outras providências. 

L2 7 Oficio do Prefeito de Silo 
Lula-MA- . -

- ND 126}91, encaminhando, em aten
dimento ao disposto no art. !JO da Resolu-

EXPEDIENTE 
CENTIIO CMIAFICO DO SENADO FEDEIIAI. 

DIÁMODOCONGMSSO NACIONAL 
Impresso 5ob a responubthdadtt da Mcw do Senado Federal 
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Semestral ......... ·········-······--·······_:::····:··~······:· 

T•ragem 2.200-e)(emplares. 

ção D0 58/90, do Senado Federal, a docu
mentação relatiya ao endividamento da
quele município referente ao mês de se-
tembro de 1990. _ 

L2.8._ Q~o dQ Sc;:~td~o ~e Firian~ 
çaa da Prefeitura. da Cidade de Natal 

- w- 6/91, Clicãminhando, em atendi~ 
menta ao disposto no art. 90 _-da ResOlu
ção n° 58190, do Senado Federal, a posi
ção do endividamento da Prefeitura Mu
nicipal do Natal, referente a 30 de dezem
bro de 1990. 

L29 Parei:eres 
Refefentes hs seguintes matériaS: -
-Projeto de Resolução n° 17/87, que 

institui o Museu Histórico do Senado Fe
deral e dá outras providências. 

.-AviSo 0°294/SPiSS, do Sr. Presiden
te do Tribunal de Contas da União, que 
trata da Representação ao Congresso Na
ciona_l com fundamento no. art. 72, § 4°, 
da Constituição Federal, sobre aplicações 
financeiras realizadas em 1983, pela Vale
sul Alumínio S/A, em títulos privados, 
com violação do Decreto-Lei n° 1.290n3. 

--Aviso n° 431-5P/84, do Tribunal.de 
Contas da União, que encaminha ao Sena
do Federal cópia da decisão do plenário, 
do relatório e voto do Relator, Ministro 
Ewaldro Pinheiro, do parecer do Procura
dor-Geral, Prof. Francisco de Salles Mou
rão Branco, e os votos divergentes dos 
Senhores Ministros Ivan Luz eJoséAntO
nio Barreto de Macedo, relativos_à presta
ç.Ao de contas da Companhia Fábrica de 
Tecidos Dona Isabel, período de 30 de 
abril a 30 de setembro de 1984 assim co
mo ao processo de privatização da referi
da empresa, perpetrado pelo Banco Cen
tral. 

L210 _ Comunlcaçllo da Prea!dencla 
-Prazo de tramitação e para apresen

tação de emendas aos Projetes de Decre
tos Legislativos n'* 1 a 4/91, lidos anterior
mente. 

L211_ Leitura de Projetas 
_ - Projeto de Lei do Senado n° 1/91, 

de autoria do Senador Epitácio Cafetei
ra, que dispõe sobre a utilização de sal
dos em cruzados novos retidos no Ban-

co Central do Brasil, para pagamentO de 
débitos junto aos Governo Federal, Esta
duais e Municipais e dá outras providência&: 

-Projeto de Resolução n° 1/91, de au
toria do Senador Coutinho Jorge e ou
tros, que introduz alterações no Titulo 
VI do Regimento Interno do Senado Fe
deral. 

L212 Oficio do Sr. Prcaldente da 
CA.m.ara dÕt. DeputadOs - -

- Comunicando a criação, naquela 
casa, do Bloco Parlamentar PFUPRN, 
teo_do como llder Coinum o Deputado 
Riça_rd'! fióza. _ . . - · - - -

· L2.13 _ O!Icio do Sr. 1° SccretM!o 
da CAm.ara doa Deputados 

- N" 637/90, comunicando, para- as 
providencias cabfveis, ter havido engano 
nos autógrafos do Projeto de Lei da Câ
mara D0 125/90 (n° 1.606/89, naquela Ca
sa), que dispõe sobre a criação do Servi
ço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR, nos termos do art. 62 do Ato 
das DiSposições Constitucionais Transitó
rias. · · · 

L214 _ comunlcaç6ea 
-Do Senador Ney Mãranhão e ·o'l

tros Srs. Senadores, referente a sua indi
cação como Lfder do Partido de Recons
trução Nacional - PRN. 

- Da Bancada do Partido Trabalhi'i
ta Brasileiro, referente a indica.;ão do Se
nador Affonso camargo, para Uder,.dos 
Srs. Senadores Louremberg Nunes Rocha 
e Jonas Pinheiro para Vice-Lfderes do 
Partido. - - · 

- Da Bancada do Partido da Frente 
U.õeral - PFL, referente a indicação do 
Senador Marco Maciel, para Uder do 
Partido. 

- Da Bancada do Partido Social De
.. mocrático Brasileiro - PSDB, referente 
a indicação do Senador Fernando Henri
que Caidoso, para Uder do Partido. 

- Do Senador Hélio Campos, referen
te ao seu desligamento do Partido da Mo
bilização Nacional- PMN, para integrar 
a Bancada do Partido Democrático So
cial- PDS. 
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1.215 _Leitura de proposta de emen
da à Constltulçiio 

- W 1191, de autoria do Senador Ju
~hy Magalhães e outros, que altera a 
modalidade de votação estabelecida no 
§ 4° do art. 66, da Constituição FederaL 

1.2.16 _ Comunicaçiio da Preaidettcia 
- Recebimento do Ofício n° S!l/90 

(n° 243m, na origem), através do qual o 
Presidente do Banco Central do Brasil, 
solicita seja excluída, do cômputo do en
dividamento consolidado do Estado do 
Paraná, a garantia prestada à Companhia 
Paranaense de Energia Elétrica- COPEI...., 
em operação de crédito firmada com o 
Bán'co Bamerindus do Brasil S.A, no va
lor correspondente a 10.000.000 BTN, 
com rec~usos proven.ientes da FINAME. 

-~Recebimento do Oficio n° S/3/91 
(n° 31(91, na origem), do Governador 
do Estado do Rio Grande do Sul, solici
tando autorização para que aquele esta
do possa emitir BOnus do Tesouro do Es
tadO em montante equivalente a cento e 
oitenta e quatro milhões, duzentos e trin~ 
ta mil e novecentos. e noventa e cinco 
BOnus do Tesouro Nacional - BTN. 

:..... RecebimeD.to do Ofício n° S/4/91 
(n° 17/91, na origé~.), da Prefeitura do 
Mu'niclpió do Estado de São Paulo, solici
tando autorização para que possa emitir 
Bôfius· do -Tesouro· do Município de São 
Paulo correspondente às Letras Financei
ras do Tesouro Municipal (LFI'M-8P), 
resgatadas em 1990-e a resgatar em 1991. 

--Término do prazo para aprescn'tl\
çâo de emendas acr Projeto de Resolução 
n° 98}88, sendo que ao mesmo não foram 
oferecidas emendas. 

..:.. Remessa à Câmarà dos Deptitãdos 
dos seguintes projetas apreciados conclu
sivamente pelas comissões técnicas: Proje
to de Lei do Senado n° 126190, que tor
na obrigatória a baixa de veículos vendi
dos como sucata e dá outras providências; 
Projeto de Lei do Senado n° 280/89, que 
autoriza a Universidade Federal de Ron
dônia a estender suas unidades de. ensi
no superior aos Municípios de Ouro Pre
to do O.este, Ariquemes e Ji-Paraná; Pro
jeto .de Lei do Senaçlq J1° 284/89, que re
gula~e~ta ~inciso III do art. 221 da Cons
tituição Federal, que dispõe sobre a Re
gionalização da Programação Jornalísti
ca, Cultural e Artistica de Rádio e TV; 
Projeto de Lei do Senado n° 329/89, que 
fixa critérios para a realização de despe
sas com publicidade oficial; Projeto de 
Lei do Senado n° 340!89, que torna priva
tiva das entidades desportivas que mencio
na, e do próprio jogad_or, a aquisição de 
posse de atletas profissionais de futebol 
e dá outras providencias; Projeto de Lei 
do Senado UO 348/89, que dispõe sobre a 
transformação da Escola Técnica Fede
ral de Pernambuco em Centro Federal 

de Educação Teçn_ofógica.; Projeto de Lei 
do Senado ri0 364/89,· que autoriza o Po
der Executivo a criar a Escola Agrotécni
ca de Peçanha, Estado de Minas Gerais; 
Projeto de Lei do Senado n° 420/89, que 
institui o Dia Nacional de Preservação 
da Amazônia e Projeto de Lei do Sena
do n° 62/90, que fixa critérios para a di
vulgação de resultado de pesquisa de opi
nião pública e dá o.utras providências. 

--.Recebimento do Presiderite do Tri
bunal de Contas da União, relatório das 
atividades daquela Corte, referentes ao 
terceiro trimestre do ano de 1990. 

-Referente ~ promulgação da lei que 
restabelece o Fundo Nacional de Desen
volvimento Qentífico· e Tecnológico. 

-Recebime-ntO da Mensagem n° 15/91 
(n° 2"9/91; mi ciriiCui); pela qua·l o Senhor 
Presidente da_ República solicita .autoriza
ção para que a República Federativa do 
Brasil posSa Coritrair Operação de crédi
to· externo, no-- valor de até US$ 
310,000,000.00 "(trêiientós e dez milhões 

- de dólares aineric3nos), ou seu equivalen-
te em outra moeda, junto ao Banco Inter
nacional de Reconstrução e Desenvolvi
mento/BancO Mundial, para o fim que 
especifica. --- --- - , · • • - -

-- Recebimento das Mensa·gens nOS 
16 e 17!91 (n"s 9 e 44/91, na origem~ pe· 
las quais o Senhor Presidente da Repúbli
ca, comunica ter designado o Vice-Presi
dente da F"'r"Nica, Itamar Franco, pa
ra chefiar missão especial às cerimônias 
de posse dos presidentes da ·Guatemala 
e do Haiti, nos dias 14 de janeiro último 
c 7 de fevereiro corrente. 

~Recebimento de comunicação do 
Senador José Ricba, de reassunção do 
mandato de Seôador em 22 de dei:embro. 

--'Recebimento de coniunicaÇão do 
Senador_ Irapuan Co~ta Jónior; de reas
sunção do mandato de Senador em 12 de 
fevereiro do_corrente ano. 

- Recebimento _de comuniça_~ do 
Srs. Senadõres José Agrípíno~ Lourival 
Baptista, João Calmon, Affonso Camar
go~ Hydekel F~eitas, Jos6 Fogaça, Rober
to Cati:t.põs, Edi.son Lobão, Nelson Wede
kin, José Ed.U3:rdo e. Hugo Napoleão, de 

'ausencia do-Pafs. - -
-Encaminhamento à Comissão Direto

ra -dos Requerimentos n% 1 a 3 e 5 a 
7/9i, do Senador Mário Maia, e n° 4/91, 
do Senador Alexandre Costa. 

- Deferim~nto do Requerimento n6 

8,191, do Senador Nelson Wedekin, de li
cença para ausentar-se do Pafs. 

- Aprovação, pela COmissão Direto-__ 
ra, em reunião de 27 de dezembro de 
1990, dos Requerimentos n% 472 e 489190, 
do Senador MauríciO Cori"êa; n° 488190, 
do Senador Cailos Patrocínio, e n% 504 
a 506190, do SeD.hor Jutahy Magalhães. 

- Deferimento dos Requerimentos 
n° 1/91, do Senador Mário Maia, e n° 
4191, do Senador Alexandre Costa. 

_,Indeferimento dos Requerimentos 
n% 2 e 3 1191, do Senador Mário Maia. 

- Aprovação, pela Comissão Direto
ra, dos Requerimentos nOs 5 a 7791, do 
Senador Mário Maia. 

1.2.17 _ Reqú~rimentos 

-- NO 12191, de .autoria do Senador 
Carlos De'Carli, de liCença para tratamen
to de sa(ide. Deferido. 

.- N° 13/91, de -autoria do Senador 
Amazonino Mendes, solicitando ao Minis
tério da Infra-Estrutura informações que 
menciona. 

- NO 14/91, "de autoria do .Senador 
Garibaldi Alves FilhO, s_oiicitandÓ ~ trans.:- . 
crição, nos Anaís do Senado, do artigo 
intitulado Um no~ Congresao publica
do no Jornal ·eorreici-Braziliense, de 17 
de fevereiro de í99i." · 

1.~18 _ DisCu.rsQ do Expediente 

SENADOR HUMBERTO LUCENA 
- ExtCnsão às demais unidades da Federa
ção da medidâ Gê aPoiO financeiro éOnce- · 
dida aos Estados de São Paulo, Rio Gran
de do Sul, Mirias ·oeram e Rio de Jánei- · 
ro, pela área econômlca 'do Governo. Re
forma administrat'iva do Banco do BÍ"asil. 

SENADOR' EDUARDO SUPUCY 
- 700 aniversáriõ dó jbrnal Folha de S. 
Paulo. 

SR. PRESIDENTE ~ Associa-se às 
homenagens presta,das pelo Senador 
Edua-rdo Suplicy· _ap _jornal Folha de S. 
Paulo. 

SENADOR EPITÁCIO CAFE1EI
RA :..... ProjetQ de. Lei ·da s"enãdo n° 1/91, 
de sua autoria, que dispõe sobre a utiliza
'çãó dC saldos cm. cruzados novos retidos 
no -Banco Central do Brasil, para paga
mento de débitos junto aos governos fede
ral, estaduais e muníci_i>aiS, e dá out.ras 
pr~dências. 

SENADOR RONALDO ARAGÁO 
-- Progama "SOS Rodovias" e as condi
ções precárias da BR- 364. 

SENADOR LOURIVAL BAPTIS
TA - Falecimento de José Guilherme 
Merquior. 

1.2.19 _ Comunicaçiio 

- Do Senador Ãifi-edo Çampos, refe
rente à sua filiação ao PMDB. 

· - 1.2.20 _ DeaignaÇio da Ordem do 
Dia da pmcima sculo 

1.3- ENCERRAMENTO 
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2 ATOS DA COMISSÃO DIRE-
TORÃ 

- N"s 1 e 2, de 1991 

3 ATO DO PRESIDENTE 

- NO 205, de 1991 

4 TERMO DE RESCISÃO CON-
TRATuAL . 

___ 5 __ DIRETOR!A-GERAL 

- Edital de convocação 

- &trato de Termo Aditivo ao Con
trato 0° 4l'89 

6 ATAS DE COMISSÕES 

7 MESADIRETORA 

Ata da 1 a Sessão, em 18 de fevereiro de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

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

Affonoo Camargo '- Alexandre Costa -
Aluizio Bezerra - Carlos De•Carli - Cha
ias ROdrigues - Coutinho Jorge - Edison 
Lobão - Esperidiâo Amin - Francisco Rol
lemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson 
Camata - Humberto Lucena - João Rocha 
-Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- Jo-
86 Fogaça - José Saritey _- Louremberg Nu
nes Rocha - Lourival Baptista - Mansueto
de Lavor- Marco Maciel - Mauro Benevi-
des - Meira FilllO" -"- Nabor Júnior - Nelson 
Carneiro - Ronaldo_ Aragão - Ruy Baci::lar 
- Wilson Martin& 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- A lista de presença acusa o compare
cimento de 28 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçAo de Deus. iniciamos nos- . 
sos trabalhos. 

- É lido o seguinte: 

EXPEPIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE 
- DAREPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetos de 
lei sandonadoa: 

N° 1/91 (n° 930190, na origem), de 17 de 
dezembro de 1990, referente ao Projeto de 
lei n° 41, de 1990-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União crédito suplementar no valor de Cr$ 
65.778.000,00, para os fins que especifica. 

(Projeto que Se "frailformou na Lei n° 
&120, de 17 de dezembro de 1990). 

N<> 2/91 (0°- 931/90, na origem), de 17 de 
dezembro de 1990, referente ao Projeto de 
Lei n° 50, de 1990-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União crédito especial até o limi~e de Cr$ 
5.647.395.000,00, para os fins que especifica. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
8.121, ae-17 de dezembro de 1990). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi- - NO 3/91 (n° 939/90,-naõrigem~ de 19 de 
des) - A Presidência dCseja saudar os Srs. dezembro de 1990, referente ao Projeto de 
·Senadores nesta primeira ·oportunidade que Lei n° 43, de 1990-CN, que autoriza o Poder 
caracteriza o início do nosso período de ses- Executivo a abrir ao Orçamento da Segurida
sões ordinárias nestâ 49G Legislatura. Se c_er- - de Social da União créditos adicionais até o 
to que ja estivemos reunidos nas sessões pre- limite de Cr$ 2.236.745.000,00, para os fins 
paratórias para a eleição da Mesa- do Presi- que especifica. 
dente, Vice-Presidentes, Secretários e Suplen- (Projeto que se transformou na Lei ·no 
tes-e se participamos da abertura dos ~raba- 8.122, -de 19 de dezembro de 1990). 
balhos ordinários do o Congre!iSo NaCional, N° 4/91 (n° 940/90, na origem), de 19 de 
nós, no Ambito do Senado _Federal, vamos dezembro de 1990, referente ao Projeto de 
inicia hoje este pérodo ordinário de sessões, Lei n° 45, de 1990-CN, que autoriza o Poder· 
que esperamos seja frutífero para os interes- . Executivo a abrir ao orçamento Fiscal da 
ses maiores do povo brasilf;iro. Que o Sena- União créditos adicionais até o montante 
do Federal possa cumprir aemplarmente to- de Cr$ 493.501.7:32000;00, para os fins que 
das aquelas atribuições pertinentes à sua com- especifica. 
peténcia privativa e que, neste ~le~ário~ se- (PrOjeto que se transformou na Lei n° 
jam discutidas aquelas questões mdtscutlvel- 8.123, de 19 de dezembro de 1990). 
mente relevantes e que interessam de perto No 5/91 (no 941/90, na origem), de 19 de 
ao P.OVO brasileiro. _ dezembro de 1990, referente ao Projeto de 

E assim que a Presidência satída ?s ~.rs. . Lei no 48, de 1990-CN, que autoriza o Pàder 
Senadores no in!cio dos trabalhos ordinános - ExecutivO a abrir ao Orçamento Fiscal da 
do Senado FederaL União crédito especial no valor de Cr$ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi- 83.071.000,00, para os- firis que especifica. 
des)- O Sr. 1° Seci:'etá_rio procederá l:!. lei tu- (Projeto que se transformou na Lei n° 
ra do Expediente. &124, de 19 de dezembro de 1990). 

ND 6!91 (n° 942,190, na origem), de 19 de 
dezembro de 1990, referente ao Projeto de 
Lei n° 49, de 1990-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir aO Orçamento Fiscal da 
União crédito especial até o limite de Cr$ 
30.000.000,00, para os fins que especifica. 

(Projeto que se transformou na I .ei n° 
8.125, de 19 de dezembro de 1990). 

ND 7/91 (n° 943/90, na origem), -áe 19 de 
dezembro de 1990, referente ao Projeto de 
Lei n° 51, de 1990-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao OrçamentO FisCal da 
União créditos adicionais até o liolite- de Cr$ 
732821.000.00, para os fins que eSpecifica. 

(Projeto que se transformou na Leí n° 
8.126, de 19 de dezembro de 1990). 

NO 8}91 (n° 945/90, na origem~ de 21 de 
dezembro de 19QO, referente ao Projeto de 
Lei n° 53, de 1990-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União crédito suplementar no valor de Cr$ 
47.938.434.000,00, para os fins que especifica. 

(Projeto que Se transfomioti na Lei no 
8.129, de 21 de dezembro de 1990).' 

N<> 9/91 (n° 946/90,--na origem), de 21 de 
dezembro de 1990. referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n° 116, de 1990, --que reajus
ta pensão especial concedida pela Lei n° 
3.792; de 2 de agosto de 1960, a CARMEM 
ROCHA NUNES, viúva do ex-Deputado Fe
deral Coara:Cy Gentil Monteiro Nunes. 

(Projeto que se transformou_ na Lei n° 
8.130, de 21 de dezembro de 1990). 

N° 10/91 (n° 947/90, na origem), de 24 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei de ConVersãO n° 59, de 1990, que dá 
nova redação aos arts. 144,_ 159, ~63 e 210 
do Decreto-Lei n° 7.661, de 21 de junho de 
1945 (Lei de FalênciaS). 

(Projeto que Se transformou na Lei D0 

&131, de 24 de dezembro de 1990)~ 
N° 11/91 (n° 948/90, na origeól), de 26 

de d~embro de 1990, referente ao }:lrojeto 
de Lei da cainara n° 114, de 1990, que alte
ra a redação dos arts. 11', SO, 6°, SO, 13 e 28, 
revoga o arL 14 da Lei n° 6. 729, de 28 de no
vembro de 1979, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei no 
8.132, de 26 de dezembro de 1990). 
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N° -12191 (0° 949/90, na ofig"em), de 27 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei de Conversão n° 56, de 1990, que trans
fere para o Banco Central do Brasil a res
ponsabilidade pelo passivo em cruzados no
vos das instituições financeiras em regime 
de liquidação extrajudicial, e dá outras provi
dêncías. 

(Projeto que se transformou- na Lei n° 
&135, de Zl de dezembro de 1990). 

N" 13/91 (n° 951/90, na origem~ de 28 
de d~embro de 19901 referente ao Projeto _ 
de Lei da Câmara rt0 103, de 1990, que alte
ra a redação do art 4° cJi Lei n° 6.932, de 7 
de julho de 1981, que dispõe sobre as ativida
des do médico residente e dá outras provi
dências. 

(Projeto -que se transformou na Lei n° 
&138. de 28 de dezembro de 1990). 

N" 14/91 (n° 954/9(), ·na origem~ de 28 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 115, de 1990, que alte
ra ·a denOminação da Fundação centro de 
Formação do Servidor Póblico -- FUNCEP, 
e dá·outras provid!ncias. 

(P,rojeto que se transformou na Lei n° 
8.140, de 28 de d(izembro_ de 1990). 

N" 27/91 (n° 955190, na origem), de 28 
de dezembro de 199:0, referente ao Projeto 
de Lei n° 26, de 1990-CN, que autoriza o Pow 
der. Executivo a abrir ao Orçamento da Seguw 
cidade Social da T)u.ião a:é4itos suplementar 
no valor de Cr$ 41.533,000,00, para os fins 
que especifica. 

(Projeto que se transformou na· Lei n° 
8.141, de 28 de deze_mhro_ de 1990). 

N" 28/91 (n°· 956/90, na origem), de 28 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 119, de 1990, que dis
põe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Unico de Satíde - SUS e 
sobre as transferências intergoveiname·ntais 
de r~rsos finan~ros na área da saúde e 
dá outras providências. 

(Projeto que se transformou :a.a Lei n° 
&142, de 28 de dezembro de 1990). · 

N" 29/91 (n° 957/90, na origem~ de 28 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Leí n° 52, pe 1990-CN, que autoriza o Pow 
der Executivo a abrir ao Orçameilto Fiscal 
da União crédito suplementar no valor de 
Cr$ 4.669.709.000,00, para os fins que especiw 
fica. -

(Projeto que se- transformou na Lei n° 
&143, de 28 de dez01Ill>ro de 1990). 

N" 30/91 (n° 958/!)0, na orlgem~ de 28 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei n° 44, de 1990-CN, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao OrÇamenio Fiscal 
da União créditos adicionais no valor de Cr$ 
293.463.000,00, para os fins que especifica. 

(Projeto que se tra_nsfonnou na Lei n° 
&144, de 28 de dezembro de 1990). 

N" 31/91 (n° 959/90, na origem), de 28 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei no 46, de 1990-CN, que autoriza o Pow 
der Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 
da União crédito suplementar no valor de 
Cr$ 127.120.000,00, para os fins que especifica. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
8.145, ~e 28 ~~ ~ezembro de 1990). 

~ 32191 (n° 960/90, na origem), de 28 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 80, de 1990, que intro
duz modificação na estrutura organizacional 
da 4a RegiJo da Justiça Federal, dá compe
tencia ao respectivo Trtbunal Regional e de
termina outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
8.146, de 28 de dezembro~ de 1990.) 

- N° 33/91 (n° 961/90, na origem), de 28 
_de d~embro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei de Conversão n° 64, de 1990, que disw 
põe sobre a alfquota do FinsociaL 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
8.147, de 28 de dezembro de 1990.) 

N° 34/91 (n° 962/90, na origem), de 28 
de dezembro -de 1990, referente ao Projeto 
de Lei n° 21, de 1990..cN, que autoriza o Po
der Executivo a· abrir" aos Orçamentos Fis~ 
cais da União créditos adicionais no valor 
de Cr$ 2.336:346.000,00, pará ·oo fins que es· 
pecifica. -

(Projeto que se transformou na Lei n° 
8.148, de 28 de dezembro de 1990.) . 

N" 35/9!.(n° ,63/90, na origem~ de 28 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei n° 38, de 1990-CN, que autoriza o Pow 
der Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 
da União, em favor do Ministério da Educa
ção - Fundo Nacional de Desenvlivimento 
da Educaç§o, ·crédito suplementar no valor 
de Cr$ 15.397.394.000,00. 

(Projeto qqe se transformou na Lei n° 
8.149, de 28 de dezembro de 1990.) 
· · N" 36/91 (0° 964190, na origem~ de 28 

de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei de Conversão n° 60, de 1990, que dis
~ sobre a aplicação financeira de recursos 
recolhidOs ao FNDE, e dá outras providências. 
. (Projeto que se transfc;>rn)OU na Lei n° 

&1511, de 28 de dezembroo de 1990.) 
N" 37/91 (n° 965/90, na origem), de 28 

de dezembro de 1990, referente--ao Projeto · 
de Lei n~ 42, de 1990-CN, que autoriza o Pow 
der Executivo a abrir aos Orçamentos da Sew 
guridade Social da União créditos adicionais 
até o limite de Cr$ 2.432.875.000,00. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
&151, de 28 de dez,eQJbro de 1990.) 
_ ~- 38191 (n° 96?/90, na _origem), de 28 

de Conservaç§o Rodoviária e dá outras pro
vid!ncias. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
&155, de 28 de dezembro de !990.)_ 

N" 41/91 (n° 970/!)0, na origem), de 28 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei n° 33, de 1990-CN, que autoriza o Pow 
der Executivo a abrir aos Orçamentos da 
União créditos adicionais no valor de Cr$ 
28.536.608.000,00, para os fins que especifica. 

(Projeto que se transformou na Lei R0 

&156, de 28 de dezembro de 1990.) 
N° 4ZI91 (n° 13/91, na origem), de 8 de 

jeneiro 6ltimo, referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n° 68, de 1989, que dispõe sobre 
a caracterização de súnbolo que permita a 
identificação dé pesSôãs portadÕras de defici~ 
ência auditiva. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
8.160, de 8 de janeiro de 1991.) . 
. ~o 4~1 (ti0 14J91, na origeni), de 8 de 
JaDetro tílluno, referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n° 42, de 1990, que autoriza a do
ação do imóvel que menciona. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
8.161, de 8 de janeiro de 1991.) _ . 

N" 44/91 (n° 16/91, na origem~ de 9 de 
janeiro tíltimo, referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n° 5, de 1990, que cria cargos 
na Procuradoria Regional do Trabalho da 

_1411 Região, _em Porto Velho - RO, e dá ou-
tras providências. · · · -

(Projeto que. s.e_ transformou na: Lei n° 
&163, de 9 do janeiro de 1991:). 

~o 45~1 (n° 21/91, na origerilj, -de- 9 de 
janeiro 61tuno, referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n° 86, de 1989, que cria a Procu
radoria Regional do_ Trabalho da 17a Região 
da Justiça do Traba.Iho e dá outras providên
cias. 

(Projeto que Se, transformou_ na Lei n° 
&164, de 9 de janeiro de 199L) -

N" 46/91 (n° 23/91, na origem~ de 11 de 
janeiro llltimp,, ref~te ao Projeto de Lei 
da CAmara n° 41, de 1990, que. autQriza a 
União Federal e. Q lnstituto Nacional do Se~ 
goro Social - INSS, a permutarem fraçóes 
ideais de imóveis que menciona, situados nos 
Municfpios de caxias do Sul e de Pelotas, 
Estado do Rio Grande do SuL 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
8.165, de 11 de janeiro de 1991.) 

de dezembro de 1990, referente ao Projeto N° 47/91 (n~-?~/91, na origem), de 16 de 
de Lei n° 32, de 1990-CN, que autoriza o Pow _ janeiro tíltimo, referente ao Projeto de Lei 
der Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal _da Câmara n° 124, de 1990, que altera a te~ 
da União crédito supleinentar no valor de gislação do Imposto sobre a Renda relatíva 
Cr$ 603.002000,00, para os fins que especifica. a incentivos fiscais, estabelece novas condi~ 

(Projeto que se transformou na Lei D0 ções operacionais dos Fundos de Investimen-
8.153, de 28 de dezembro de 1990.) tos Regionais e dá outras providências. 

No 39/91 (n~- 96~, na origem), de 28 . - (Projeto quC se iiansfoimou na Lei n° 
de dezembro de 1990, referente ao Projeto 8.167, de 16 de janeiro de 1991). 
de Lei de Conversão n° 53, de 1990, que altew ~ 48/91 (no 32/91, na origem), de 16 de 
ra a redação do § godo art. goda Lei no 8.029, janeiro último, referente ao Projeto de Lei 
çle 12 aj)ril de 1990 e dá outras providências. de Conversão no 62, de 1990, que dispõe so-

(Projeto_ que se transformOu nã Lei no bre as funções de confiança a que se refere 
8.154, de 28 oe-dezembro de 1990.) a Lei n° 7.596, de 10 de abnl de 1987, e dá 

~40/91 (n°969/90, naOI;igem),dedezemw outras providências. 
bro de 1990, --referente ao Projeto de Lei da (Projeto que se transformou na Lei n° 
Câmara D0 122, de 1990, que institui a Taxa 8.168, de 16 de janeiro de 1991). 
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NO 49/91 (n° 33}91, na origem), de 17 de 
janeiro tíltimo, referente ao Projeto de Lei 
de Conversão n° 1, de 1991, que autoriza a 
utilização de recursos do Fundo de Renova
ção da Marinha Mercante em favor da Com
panhia de Navegação Uoyd Brasileiro 
(LLOYDBRAS). 

(Projeto que se transformou na Lei !lo 
8.169, de 17 de janeiro de 1991). . . _ 

N° 5W91 (n° 34/91, na origem), de 17 de 
janeiro último, refererite ao Projeto de Lei 
de Conversão D0 3, de 1991, que estabelece 
regras para a negociação de reajustes das 
mensalidades escolares, e dá outras providên
cia~ 

(Projeto que se transforn:tou na Lei D0 

8.170, de 17 de janeiro de 1991). 
N° 51/91 (n° 953!90); na Orlgem);-oe~ 

de dezembro de 1990, referente ao Projeto 
de Lei n° 54, de 1990~CN, que autoriza o Po
der Executivo a abfif áO Orçamento Fiscal 
da União crédito suplementar de Cr$ 
12235.130.790.000;-oo, para os fins que espe-
cifica. _ _ _ 

(Projeto_ que se transformou nã Lei n° 
8.139, de 28 de dezembro de 1990). 

De agradecimento de comunicações: 
N° 18191 (n° 934/90, na origem1 de 19 

de dezembro de 1990, referente à tramitação 
das matérias constantes das Mensagens SM 
n01295, de 1986, 270,-352, 365, 394, 461, 464, 
de 1989.e 240.a 245, 24-$ a_~O,_de 1990. 

N° 19/91 (n° 935190, na <frl&CID), de 19 
de dezembro de 1990, referente à tramitação 
das matérias constantes das Mensagens SM 
nOI 253, 254, 255 e 257, de 1990:-- -

NO 20/91 (n° 936/90; na origem), de 19 
de dezembro de 1990, referente à aprovação 
da matéria constante da Mensagem SM n° 
256, de 1990. 

N° 21/91 (n° 937/90, na origem1 de 19 
de dezembro de 1990, refereil.te à tramitação 
das matérias constantes das Mensagens n<:~~~ 

158 a 160, 165 e 166, de 1990-CN. 
N° 22/91 (n° 938190,-Da origem), de 19 

de dezembro de 1990, referenfe à tramitação 
das matérias constantes das Mensagens nO$ 
167 a 172, 175 a 177, de 1990-CN. 

No 23/91 (n° 944/90, na origem), de 20 
de dezembro de 1990, referente à. aprovação 
das matérias constantes das Mensagens n05 

174, 178 e 188, de 1990-CN. ~ ~ 
N° 24/91 (n° 38"/91, na origem), de 22 de 

janeiro de 1991, referente à tramitação das 
matérias ·constantes- das Mensagens nos 209, 
212, 219 a 223, de 1990-CN. 

N° 25/91 (n° 39/91, na origem), de 22 de 
janeiro de 1991, referente à aprovação das 
matérias constantes das Mensagens nos 191, 
192, 197, 214, 215, 232 e 233, de 1990-CN. 

N° 26/91 (n° 40/91, na origem), de 22 de 
janeiro de 1991, referente à aprovação das 
matérias constantes das Mensagens SM n011 

251, 261 a 269, 271 a 275, 279 a 283, 289, 292, 
294, 302 a 307, 311, 312, 314 a 319 e 322 a 
336, de 1990. 

Submetendo à deliberaçlio do Senado 
Federal a escolha de nome indicado para 
cargo, cujo provimento depen~e de sua 
prévia aquiescência: \ 

MENSAGEM N" 52, DE 1991 
(N° 53t91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal, 

Nos termos do § 1°, in fine, do art 111 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências o nome 
do Doutor V ANTUIL ABDALA. Juiz Toga
do do Tribunal Regional do Trabalho da 'J!I 
Região, com sede em S§o Paulo - Capital, 
para compor o Tribunal Superior do Traba
lho, na vaga resetvada ~ magistratura traba
lhista de carreira, decorrente da aposentado
ria do Ministro Carlos Albeno Barata Silva. 

Os méritos do indicado, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho desse eleva
do cargo, constam do ane.:o curriculum vitac. 

Brasflfa --DF, 5 de fevereiro de 1991. -
FernandO Collor. 

CURRICULUM VITAE 

I - Qualificação 

Nome 
Cargõ Atual 

reira,-do Tribunal 

: Vántuil Abdala 
: Juiz Togado, de car-

Regional do Trabalho de São Paulo 
Nacionalidade : Brasileira 
Estado Civil : Casado 
Local de Nascimento: Muzambioho- MG 
Data de Nascimento : 13-3-1943 
Residência : AI. dos Apetubas, n° 

70- São Paulo- Capital 

Il- Formação Educaciõrial 

Nfvel Superior 

Curso de GraduaçãO : Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Mi
nas Gerais - 1968. Bacharelado. 

CUrso de Pós-Graduação : Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Mi
nas Gerais- 1970, Doutorado. 

Licenciatura para -MigistéiiO:' Faculdade 
de Filosofia da Universidade Federal de Mi
nas Gerais-- 1966, Português. 

III - Atividades Profissioriais 

a) Magistratura: 

-Juiz do-Trabalho Substituto da za Re
gião, de 5-6-73 a W-7~78, aprovado em con
curso pó.blico, em 4° lugar. 
_ -Juiz do Trabalho, Presidente de Junta 
de Conciliação e Julgamento, na 2-:1 Região, 
de 21-7-78-a 7-10-86l promovído por antigüi
dadc. 
_ - Juiz Togado do Tribunal Regional do 
Trabalho desdeS-10-86, promovido por mere
cimento. 

b) Atividades Docentes: 

- Faculdade de Direito de Sete Lagoas 
- P.rofessor de IntrOdução à Ciência do Di-
reito_-1972/1973. 

- Pontiffcia Universidades Católica de 
São Paulo- Professor de Instituições de Di
reito PCiblico e Privado- 1977. 

- IOB- Informaçõ~ Objetivas- Profes
sor de Direito do Trabalho 1977 a 1985. 

-Instituto Educacional"Luzwell" -Pro
fessor de Direito do Trabalho -197811979. 

c) Atividades Técnicas: 

-Membro da Comissão da Revista Synthe
sis (Órgão Oficial do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2a Região) - Editora Revista 
dos Tribunais, desde setembro de 1985. 

- Membro da Equipe de Redação da Re
vista de Direito do Trabalho (Editora Revis
ta dos Tribunais)- 1976/1981. 

-Membro da banca examinadora, do Xll 
concurso para o_ cargo de Juiz do Trabalho 
Substifllto, mi za Região - 1988. 

- Membro da banca examinadora, do 
XIII concurso para o cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, na 28 Região - 1989. 

- Relator brasileiro- do tema "'n~enção 
do Empregado", no XII Congresso Interna
cional de Derecho Dei Trabajo Y Seguradid 
Social- Madrid -1988. 

-Orientador Julidico do Instituto de Di
reito do Trabalho- Minas Gerais -1969!1972. 

-Advogado--;- 1968!1972 _ 
- Assessor Jurfdico do Departamento de 

Industrialização de Minas Gerais- 1970/1971. 
--Assess-or Jutidico-Chefe da Companhia 

de Distritos Industdais de Minas Gerais -
1971/1973. " 

IV- Comenda 

- Agraciado com a medalha do Mmto 
Judiciário do Trabalho pelo E. Tribunal Su
perior do Trabalho, grau Comendador. 

V - Concu~ Públiços_ . 

- Aprovado em concurso público para 
Professor Assistente de Direito do Trabalho 
da Faculdade de Direito da U Diversidade 
Federal de Minas Gerais - 3° lugar. 

- Aprovado em concurso pCiblico para 
Professor- de Legislação Social da Faculda
de de Ciências Económicas de Belo Horizon
te - 1° lugar. 

- Aprovado em concurso público para 
Orientador Forense do Departamento de 
Assistência Judiciária da Faculdade dC Direi
to da Universidade Federal de Minas Gerais 
-2° lugar. 

--Aprovado em concurso público para 
Juiz do Trabalho da 2a Região- 4° lugar. 

VI - Sociedades Científicas e CUlturais 
de que Participa 

-Membro do Instituto de Direito do Tra
balho de São Paulo. 

-Membro do Instituto de Direito do Tra
balho de Minas Gerajs. 

VII- Trabalhos Jur(dicos Publicados 

a) Na Revista de Direito do Trabalho
Editora Revista dos Tribunais 

-Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço -n° I 

- Proventos da Aposentadoria - n° II 
- Vendedor Autônomo e Empregado -

D0 IV . -
-O Usufruto e o Trabalhador Rural- n° V 
-Responsabilidade Trabalhista na Emprei-

tada- n°V 
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- Execução das Obrigações de Fazer -
D0VII 

- Da Duração das Férias - n° VIII 
- Supressão do Trabalho Extraordinário 

- n°VIII 

b) No Diário Legislativo !OB. 

- O Diretor Não-Empregado e o Fundo 
de Garantia 

-O Pagamento de Verbas Rescis6rias.-
Atraso 

- Notas sobre a Gratificação de Natal 
- O que são Horas Extras 
-A lndenização Adicional e o Aviso Prévio 
-A Conciliação no Processo Trabalhista 
- O cargo em Comissão 
-Distinção entre o Contrato de Trabalho 

e os Contratos Afins 
- Repouso Remunerado -- Mensalista 
- Vendedor Autônomo - Rescisão Con-

tratual 
- Intervalos Intrajomadas 
-Equiparação Salarial- Grupo Econômioo 

c) Na Revista LTr- Editora LTr 

-Aviso Prévio- Questões Controvertidas 
-Horas Extras- Equívoco e Contradições 
- Aviso Prévio - Causas Interruptivas 

de seu Efeito Jurídico 
-Horas &tras Habituais. Nunca mais. 

d) No Orientador Trabalho 

Mapa Fiscal Editora 

- Horas Suplementares em Função do 
Trabalho Diário e Semanal 

-Justiça do Trabalho- Composição, Com
petência e Funcionamento 

-As Partes nos Dissídios Individual eCo
letivo do Trabalho 

- Dos Ates Processuais e Prazos 
- P~tição Inicial- Inépcia- Distribuição, 

Autuação - Aditamento - Distribui~o por 
Dependência 

- Ações Trabalhistps contra Empresas 
em liquidação Extrajudicial 

- Da Remuneração de Médicos, Cirur
giões-Dentistas e Auxiliares de Laboratório 

- Dupla FunçãO - Duplicidade Salarial 
- Embargos ~ Execução - Embargos de 

Terceiro - Atos Atentatórios à Dignidade 
da Justiça 

- A Empresa e o DissWio Coletivo 
- O Empregador Rural e o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço 

e) Na Revista Anamatra - Associaçllo 
Nacional dos Magistrados de São Paulo -
.Anol-n°3 

- O Vigia: Normatividade - Peculiarida
de Jurídica 

- Empregado Eleito Diretor de SOcieda
de AnOnima; Conseqüência Jurídico-Traba
lhista 

VIII - Palestras e Conferências 

-"Semana Jurídico Trabalhista"- Rotary 
Internacional - dezembro de 1982 

Tema: "Trabalho Extraordinário11 

~-11Semin,rio: A Justiça do Trabalho e a 
Polícia Militar''- -Triburial Regional do Tra
balho da za Região- setembro de 1987 

Tei:i:fã! "A Justiça do Trabalho11 

- 'V Congresso Brasileiro de Direito So
cial" - Instituto Brasileiro de Direito Social 
- maio de 1988 

. Tema: 110 Direito de Propriedade Intelec
tual no Direito do Trabalho: invenções, "soft
ware11 e interpretaçáo11 

-
11S~ntiná_r_i_o: O Direito do Trabalho e a 

Polícia Militar11
- Tribunal Regional do Tra

balho da za Região- maio de 1989 
Tema: 11Composição e Competência da 

Justiça do Trabalho11 

----
11Primeiro Congresso Brasileiro de Di

reito Processual do Trabalho"- Editora LTr 
- julho de 1989 

Tema: "A Empresa e o Diss!dio Coletivo" 
- ''VII Oclo de Polftica e Estratégia" -

Associação dos Diplomados da Escola Supe
rior de Guerra - setembro de 1989 

- "I Simpósio de Estudos à Constituição11 

-Associação dos Magistradqs da Justiça do 
Trabalho da 2u Região - abril de 1989 

Tema: "Contribuição Assistencial - Con
venção Coletiva - Duração do Trabalho -
Descanso Semanal Remunerado11 

IX- Cargos Diretivos 

-Presidente da Associação dos Magistra
dos da Justiça do Trabalho da 211 Região -
Gestão: 1983/1984. 

- Presidente da 78 Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 28 Região- Gestão: 
1988/1990. . . . . .. 

São Paulo, 20 de dezembro de 1990. -
Vantuil Abdala. 

--(À Comissão de Constituição, Jus
tiça e ~idadania.) 

. OFÍCIO DO PRESIDENTE DO 
SUPREMO 'l'RtilUNAL FEDERAL 

N° s/2, de 1991 (n° 159/90, na origem), 
de 19 de dezembro de 1990,encaminhando 
ao Senado, para os fins previstos no art. 52, 
X, da Constituição FederaL cópia do acórdão 
proff:rido por aquela Corte, o qual declarou 
a inconstitucionalidade da Lei n° 7.040, de 
11 de outubro de 1982 · -

(À comiss§o de Constituição, Jus
tiça e Cidadania.) 

OFÍCIO DO GOVERNADOR DO 
ESTADO DO AMAPÁ 

Reatituindo autógrafo de projeto de lei 
sancionado: 

N° 10/91, de 3 de janeiro 1lltimo, referen:. 
te ao Projeto de Lei do Senado n° 155, de 
1990, qrie estima a receita e ÍIXa a despesa 
do Estado do Amapá para o exercício finan
ceiro de 1991. 

MENSAGENS DO GOVERNADOR 
DO 

DISTRITO FEDERAL 

Restituindo autógrafo de projetas de 
lei sancionados: 

NO 1/91-DF (n° 122,190, na origem), de 
21 de dezembro de 1990, relativa ao Proje
to de Lei do DF n° 64, de 1990, que autori
za o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
do Distrito Federal créditos suplementares 
até o limite de Cr$ 11.824.000,00 (onze mi
lhões, oitocentos e vinte e quatro aul cruzei
ros). 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
136, de 18 de dezembro de 1990). 

N° 2/91-DF (n° 123/90, na origem), de 
21 de dezembro de 1990, relativa ao Proje
to de Lei do DF n° 32, de 1990, que remite 
crédito do Imposto Predial e Territorial Ur
bano (IPTU), no Distrito Federal, relativo 
a imóve) de propriedade de componentes 
da Força EXpedicionária Brasileira, e dá. ou
tras providencias. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
137, de 19 de dezembro de 1990). 

N" 3191-DF (n° 124/90, na origem} de 
21 de. dezembro de 1990, relativa ao Proje
to de Lei do DF n° 56, de 1990, que altera 
a composição do Conselho de Transporte 
Público Coletivo do Distrito FederaL 

(Projeto que se transformou- em Lei n° 
138, de 19 de dezembro de 1990). 

NO 4/91-DF (n° 126/90, na: ofigenl), de 
27 de dezembro de 1990, relativa ao Proje
to de Lei do DF no_ 59, de 1990, que aprova 
a pauta de valores imobiliários do Distrito 
Federal, para efeito de lançamento do Impos
to Predial e Territorial Urbano (IPTU), no 
exercício de 1991, altera dispositivos da legis
lação tributária e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
139, de 21 de dezembro de 1990). 

N° S/91-DF (n° 129/90, na origem), de 
26 de dezembro de 1990, relativa ao Proje
to de Lei do DF n° 66, de 1990, que cria e 
transforma cargos em comissão do Grupo 
Direção e Assessoramento Superiores -
DAS, no Quadro de Pessoal do Distrito Fe
d~ral, e dá outraS providências. 

(Projeto que se transformou na Lef n° 
141, de 26 de dezembro de 1990). 

- N° 6/91-DF (n° 127/90, na origem), de 
28 de dezembro de 1990, relativa ao Proje
to de Lei do DF n° 51, de 1990, que estima 
a receita e fixa a despesa do Distrito Fede
ral para o exercício financeiro de 1991. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
142, de 28 de dezembro de 1990). 

OFÍCIOS DO GOVERNADOR DO 
ESTADO DE RORAIMA 

Encaminhando autógrafos de projetas 
de lei sancionados: 

N° 157/90, de 28 de dezembro de 1990, 
referente ao Projeto de Lei do Senado n° 
169, de 1990, que estima a receita e fiXa a 
despesa do Estado de Roraima para o exercí
cio financeiro de 1991. 

N° 158/90, de 19 de dezembro de 1990, 
.referente ao Projeto de Lei do Senado n° 
191, de 1990, que autoriza o Poder Executi
vo a abrir créditos adicionais até o limite 
de Cr$ 1.544.000.000,00 (um bilhão, quinhen
tos e quarenta e quatro milhões de cruzeiros). 
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OFICJOS 

Do 1° Secretário da C4mara doa Depu
tados encaminhando k revislo do Senado 
autógrafos das seguintes matErias: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 2, DE 1991 

(n° 2.145189, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Dilp6c sobre a organizaçlo e o 
funcionamento do Conselho de De
fesa Nacional e dá outras. providen
ciaS-

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1° O Conselho de Desfesa Nacional 
- CON, órgão de consulta do Presidente da 
· Rep6blica nos assuntos relacionados com a 
soberania nacional e a defesa do estado de
mocrátlco,-tem sua organização e funciona
mento disciplinados nesta lei. 

Parágrafo 6nico. Na forma do § 1° do art. 
91, da Constituição Federal, compete ao Con
~o de_ Defesa Nacional: 

aj opinar nas hipóteses de declaração de 
guerra e de celebração de paz; 

b) opinar sobre a decretação do estado 
de defesa, do estado de sftio e de interven
ção federal; 

c) propor os critérios e condições de uti
lização de áreas indispensáveis à segurança 
do território nacional e opinar sobre seu efe
tivo uso, especialmente na faixa de frontei
ra e nas relacionadas com a preservação e 
a exploração dos recursos naturais de qual
quer tipo; 

d) estudar, propor e acompanhar o desen
volvimento de iniciativas necessárias a garan
tir a independência nacional e a defesa do 
estado democrático. 

Art. '2P O Conselho de Defesa Nacional 
é presidido pelo Presidente da República e 
dela participam como membros natos: 

I - o Vice-Presidente da República; 
II - o Presidente da Câmara dos Deputa-

dos· 
in - o Presidente do Senado Federal; 
IV- o Ministro da Justiça; 
V - o Ministro da Marinha; 
VI - o Ministro do Exêrcito; 
VII - o Ministro das Relações Exteriores; 
VIII - o Ministro da Aeronáutica; 
IX - o Ministro da Economia, Fazenda 

e Planejamento; 

§ 1° O Presidente da República poderá 
designar membros eventuais para as reuniões 
do Conselho de Defesa Nacional, conforme 
a matéria a ser apreciada. 

§ zo O Conselho de Defesa Nacional po
derá contar com órgãOs -complementares ne
cessários ao desempenho de sua competên
cia constitucional. 

§ 3° O Conselho de Defesa Nacional te
rá uma Secretaria Geral para a ececução 
das atividades permanentes necessárias ao 
exercício de sua competência constitucional. 

Art. 3° O Conselho de Defesa Nacional 
reunir-se-á por convocação do Presidente 
da Rep1iblica. 

Parágrafo único. O Presidente da Repú
blica poderá ouvir o Conselho de Defesa 
Nacional mediante consulta feita separada
mente a cada um de seus membros, quando 
a matéria não justificar a sua convocação.-

Art. 4° Cabe à Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, órgão da Presidência da Repú
blica, executar as atividades permanentes ne
cessárias ao crercfcio da competência do CDN. 

Parágrafo único. Para o trato de proble
mas especfficos da competência do CDN po
derio ser instituídos, junto à Secretaria de 
Assuntos EstratégiCõs, gruPos e comissõCs 
especiais, íntegrados por representantes de 
órgãos e entidades, pertencentes ou não à 
administração pública federal. 

Art. 5° O exercício da compet,encia do 
Conselho de Defesa Nacional pautar-se;á 
no conhecimento das instituições nacional e 
internacional, com vistas ao planejamento e 
à condução política e da estratégia para a 
defesa nacionaL 

Parágrafo único. As manifestações do 
Conselho de Defesa Nacional serão funda
mentadas no estudo e no acompanhamento 
dos assuntos de interesse da independência 
nacional e da defesa do estado democrático, 
em especial no que se refere: 

I - À segurança da fronteira terrestre, 
do mar territorial, do ,espaço aéreo e de ou
tras áreas indispensáveis à defesa do territó
rio nacional; 

n - h ocupação e h integração das áreas 
de faixa de fronteira; 

III - à exploração dos recursos naturais 
de qualquer tipo e ao controle dos materiais 
de atividades consideradas do interesse da 
defasa nacional. 

_Art. 6° Os órgãos e entidades da~
traÇão Federal realizarão estud~ emitirão 
pareCei"es e prestarão toda a colaboração 
de que o Conselho de Defesa Nacional ne
cessitar, mediante solicitação de sua Secreta
ria-Geral. 

Art. 'JO A participação, efetiva ou even
tual, no Conselho de Defesa Nacional, cons
titui serviço público relevante e seus mem
bros não poderão receber remuneração sob 
qualquer tftulo ou pretexto. 

Art 8° Esta lef enlr'i eri1 vigor na data 
de sua publicação. 

Art. '.P Revogam-se as disposições em con
_trário. 

MENSAGEM N" 175, DE 1989 

Excelentfssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 61 da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à eleva
da deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de ecposição de motivos do Senhor 
Ministro de Estado Chefe do Gabinete Mili
tar, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre 
a organização e o funcionamento do Conse
lho de Defesa Nacional e dá outras providên
cias". 

Brasflía, 26 de abril de 1989. -JosE: Sarncy. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 003/89, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1989, 
DOSENHORMINISTRO DE ESTA
DO SECRETÁRIO GERAL DA SE
CRETARIA DE ASSESSORAMEN
TO DA DEFESA NACIONAL 

Excelentíssimo Senhor Presidente daRe
pó.blica: 

Tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência o antepro
jeto de lei ordinária que disciplina a organi
zação e o funcionamento do Conselho de 
Defesa Nacional - CDN, conforme preve o 
art 91, § 2° da Constituição Federal. 

2 O te<.to de lei proposto procura base
ar..se, com o máximo de fidelidade, no espíri
to do preceito constitucional supracitado 
que criou o CDN e manteve, assim, a praxe 
constitucional iniciada em 1934 de dotar o 
Estado de uma estrutura de governo volta
da para a segurança e defesa da Nação, atra
vés da manutenção de sua soberania e pre
seiVação da ordem constitucionaL 

3. O CDN nasce como órgão de consul
ta do Presidente da Rep6bluca nos assuntos 
relacionados com a soberania nacional e a 
defesa do Estado democrático. 

4. Em seu art 91, a nova Constituição 
Federal atribui ii O Conselho de Defesa Nacio
nal, entre outras, a competência de "propor 
os crit&ios e condições de utilização de áre
as indispensáveis à segurança do território 
nacional e opinar sobre seu efetivo uso, espe-. 
cialmente na faixa de fronteira e nas relacio
nadas com a preselV3.ção e a exploração de 
recursos naturais de qualquer tipo11

, assim 
como a de "estudar, propor e acompanhar 
o desenvolvimento de iniciativas necessárias 
a garantir a independência nacional e a defe
sa do Estado democrático". 

S. Vê-se, portanto, que a competência 
do Conselho de Defesa Nacional relaciona
se ~ formulação e à condução da polftica pa
m a defesa nacional - o que, no antCproje
to em tela, é ronsignado de forma explfcita 
e reflete-se no detalhamento dos assuntos 
que deverão fundamentar os estudos e propo-
sições do novo órgfio. -

6. Por tais razões, é de toda a conveniên
cia que o Conselho da Defesa Nacional con
te, alEm do conjunto de seus membros natos 
ou eventuais com uma estrutura permanen
te de estudo e acompanhamento dos assun
tos, que lhe competem, representada, segun
do o presente anteprojeto, pela Secretaria 
de .Assessoramento da Defesa Nacional, ór
gão diretamente subordinado à Presidencia 
da Rep1íblica. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência os protestos do meu 
mais profundo respeito. - Gen. Div. Rubena 
Bayma Denya, Ministio de Estado Secretá
rio-Geral da Secretaria de Assessoramento 
da Defesa NacíonaL 

(A Comisslio de Relações Exterio
n:s e Defesa Nacional) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N°3, DE 1991 

(NU 5.659190, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor 
Presidente da Repllblica) 

Concede pens~ especial a Orlan-
dino Barbosa Feitosa c dá outras 
providencias. 

O CongresSo Nacional decreta: 

Art. 1° É concedida pensão especial, men
sal, equivalente a Cr$ 15.000,00 (quinze inil 
cruzeiros), a ORLANDINO BARBOSA FEl
TOSA, vftima de disparos de arma de fogo 
feitos contra ele por um soldado do Exérci
to, em 15 de janeiro de 1981, tendo tais dis
paros· como conseqüência a amputação da 
perna direita do beneficiário. 

Parágrafo único. A concessão da pensão 
a que alude este artigo retroage à data do 
evento, ficando seus efeitos financeiros con
dicionados à prescrição qüinqüenal. 

ArL 2° O beneficio instituído por esta lei 
será reajustado de acordo com índices conce
didos pelo Governo às demais pensões e, 
por morte do beneficiário, transferível aos 
seus dependentes na forma disciplinada pe
lo arL 5° da Lei n° 3.373, de 12 de março 
de 1958. 

ArL 3° A despesa decorrente desta lei 
correrá à conta de Encargos Gerais da União 
- recursos sob a supervisão do Ministério 
da Economia, Fazei:tda e Planejamento. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ArL_5° Revogam-se as disposições em con
trário. 

MENSAGEM N° 589, DE 199Q 

Excelentfssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 61 da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à eleva
da deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos qa Senho
ra Ministra de Estado da Economia, Fazen
da, Planejamento, o anexo projeto de lei que 
11concede pensão especial a Orlandino Barbo
sa Feitosa e dá outras providências". 

Brasílía, 9 de ·agosto de 1990. - Presiden
te Fernando CoUor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 244, DE 
27 DE JUNHO DE 1990, DA SENHORA 
MINISTRA DE ESTADO DA ECONO· 
MIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO. 

Excelentfssimo Senhor Presidente da Re
pública, 

Tenho a honra de submeter à elevada 
apreciação de Vossa Excelência anexo ante
projeto de lei, que objetiva com~~er pensão 
especial a Orlandino Barbosa Feitosa, resi
dente em Niterói - RJ, vítima de disparos 
de arma de fogo, feitos contra ele por um 
soldado do Exército; que se encontrava de 
sentinela no Forte Lage - RJ, em 15 de ja
neíro de 1981, o qual teve como conseqüên
cia sua perna direita amputada. 

RessaJto, por oportuno, que o lamentá
vel incidente foi objeto de Inquérito Policial 
Militar, instaurado por determinação do Co
mandante do Segundo Grupo de Artilharia 
de Costa e Fortaleza de São João, em cuja 
conclusão ficou patente a responsabilidade 
civil da União. 

Por outro lado, a concessão em causa tem 
como precedente, entre outras, a Lei n°6.157, 
d_e 5 de dezembro de 1974, juntada por cópia. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelêncía os protesto_~-- do_ meu 
mais profundo -reipeito. - zala M. Cardo· 
so de Mello, Ministra da Economia, Fazen
da e Planejamento. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 3373, 
DE 12 DE MARÇO DE 1958 

Diap6e sobre o Planejamento 
de .ASaistenciã ao Funcionário e sua 
Famfiia, a que se referem os art:a. 
161 c 256 da Lei n° 1.711, de 28 de 
QlJtubro de 1952, na parte que diz 
xespcito k Previdencla. 

-················~·---·-·---····---"' 
Ait. -Sõ Pai-a~ os efeitos do artigo anterior, 

_considera-se .(am_lli_a_ do segurado: 
I - para percepção de pensão vitalícia: 
a) a esposa, exceto a desquitada que não 

receba pensão de alimentos; 
b) o marido inválido; __ _ _ 
c) a mãe viiiva ou sob deperid_ência econó

mica preponderante do funcionário, ou pai 
inválido no caso de ser o segurado solteiro 
ou vilívo. 

II - para a percepção de pensões tempo
rárias: 

ãYOfilliõ de qualquer condição, ou ente
ado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, 
se inválido, enquanto durar a invalidez; 

b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, 
até a idade de 21 (vinte e um) anQS ou se in
válido, enquanto durar a invalidez no caso 
de ser õ s<!gurãdo solteiro ou vitívo, sem fi
lhos nem enteados. 

Pará_grafo tínico. A filha solteira, maior 
de 21 (Vinte e um) an-os, só perderá a pensão 
temporária quando ocupante de cargo plibli
co permanente. 

__ JÀ Comissão de AsSun_t~ ~~~!ais~) 

PROJETO DE LEH)A CÂMARA 
.. __ _!'!" 4, DE 1991 

(N° 2484/8_91. na Casa de origem) 

Cria e regulamenta o Fundo Na
cional de Desenvolvimento da Ciên
cia e 'Í'ecnologia_FNDCT, e dá_ ou
tras providências. 

_O Corigtesso Naciõlial decreta: 

Art. 1° O FUndo Nacional de Desenvolvi
mento da Ciência e Tecnologia - FNDCT, 
tem por objetivo contribuir para a promoção 
e incentivo a·o desenvolvimento científico, à 

pesquisa e à capacitação tecnológicos, nos 
termos do art. 218 da Constituição FederaL 

Art. ZONa defmição das prioridades e for
mulação da poUtica e do programa operacio
nal do Fundo serão observadas as seguintes 
diretrizes gerais: 

a) fortalecimento de instituições que rea
lizem pesquisas e experimentações científicas 
e tecnológicas orientadas para os setores de 
produção considerados prioritários para a 
economia nacional e assim definidos no Orça
mento Geral da União; 

b) distribuição criteriosa de recursos a 
projetas que visem à transferência de conhe
cimentos, absorção e difusão de tecnologia; 

c) fomentO- à pesquisa básica através do 
financiamento, a fundo perdido, nas áreas 
estratégicas. 

Art. 3° São beneficiários dos recursos 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Ciência e Tecnologia - FNDCT, as universi
dades ou unidades universitárias, os institu
tos de pesquisa de natureza ptíblica, as em
presas privadas nacionais e os pesquisadores, 
cientistas, profe.ssores e estudantes nas áre
as de conhecimento e tecnológicas considera-

. ·das prioritárias._ · 

Art 4° Constitueni fonteS de recursos 
doFNDCT: 

a) recursos orçamentários, aprovados pe
lo Congresso Nacional, para atender às fina
lidades do Fundo; 

b) auxilias, subvenções, contribuições, 
transferências e participações em convênios; 

c) doações e contribuições de pessoas físi
ca_s e jurtdicas pt1blicas ou privadas;_ 

d) produto de suas operações passivas 
de (.:rédito, juros de depósitos bancários e 
outras; 

e) rendimentos, acréscimos, juros e corre
ção monetária provenientes da aplicação de 
seus recursos; 

f) as amortizações recebidas dos mutuá
rios do Fundo; 

g) o retorno do capital relativo às 9Pera
ções ativas de ~rédi~, já realizadas pelas en
tidades pertencentes à União, no campo do 
desenvolvimento- cientffico e tecnOlógico, in
clusive seus rendimentos, acréscimos e corre-
ção monetária; 

h) o produto das operações que, por sua 
conta, forem feitas com instituições financei
ras nacionais; 

i) recursos de outras fontes. 
---- Parágrafo único. NO máximo 5% (cinco 
por cento) que compõem o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Qência e Tecnologia 
- FNDCT, serão destinados ao custeio das 
despesas administrativas das entidades aplica
deras desses recursos, cabendo ~ entidade 
gestora 0,5% (meio por' cento) de taxa de 
administração, cobrada semestralmente. 

Art. 5° caberá ao SecretáriO da Ciência 
e Tecnologia estabelecer as diretrizes para 
a aplicação dos recursos do Fundo Nacional 
de Desenvolvmento da Ciência e Tecnologia 
- FNDcr, incumbindo à Financiadora de 
Estudos e Projetas - FINEP, na quaLidade 
de sua Secretaria Executiva, praticar todos 
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os atos de natureza té<:nica e administrativa 
necessários ~ gestão do Fundo. 

Art. 6° Cabe ao Secretário da Ciência e 
TecnolOgia; 

a) aprovar polftfcas, programas e normas 
de procedimento para a aplicação de recur
sos, de acordo com as normas estabelecidas 
no arl 8° desta lei; 

b) aprovar o orçamento do FNDCT; 
c) indicar providências para compatibiliza

ção das aplicações do FNDCT com as aç6es 
dos demais órgãos do Governo ou entidades 
privadas, visando ao intercambio e transfe
rência de conhecimentos e de tecnologia en
tre entidades püblicas e privadas, nacionais, 
estrangeiras ou internacionais; 

d) avaliar os resultados obtidos. 

Art. 7° São atribuições do BNDES1 co
mo administrador do FNDCT: 

a) gerir os recursos; 
b) definir normas, procedimentos e condi

ções operacionais, enquadrando os pedidos 
de recursos nas faixas e .financiamento a fun
do perdido, incentivo parcial ou operação 
de crédito e formalizando os contratos com
petentes; 

c) formalizar convênios: de repasses de 
recursos para instituições de pesquisa; 

d) prestar contas dos resultados alcança
dos, do desempenho dos pesquisadores e do 
estado dos recursos e aplicações. 

Art. 8° Até o 11Itimo dia de· outubro de 
cada ano, o BNDES en~minhan'i k_aprecia
ção do ConSelho de Ciêõéià e Tecnologia a 
proposta de aplicação dos recursos relativa 
aos programas de financiamento para o ano 
seguinte, a qual será aprovada no prazo de 
30 (trinta) dias, ~ contar desta data. 

Art 9" O BNDES enviará anualmente 
ao Congresso Nacional relatório circunstan
ciado sobre as atividades desenvolvidas e os 
resultados da obtidos, relacionando os projo 
etos e bolsas atendidos, seus respectivos valo
res e as áreas de estudo_ou pesquisas corres
pondentes. 

Art. 10. O BNDES fará jus à tmca de ad
ministração de 0,5% (nieiO por cento) ano, 
calculada sobre-o ativo total do F'NDCT, co
brada semestralmente. 

Art. 11. Os saldos relativos ao Fundo Na
cional de Desenvolvimento aentffico e Tec
nológico serão transferidos para o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia - FNDCT, criado por esta lei, 
na data de sua publicação. 

Art. 12 O POder l?xecutivo disciPlilm-á 
em regulamento, a ser expedido dentro de 
60 (sessenta) dias, contados a partir da vigên
cia desta lei. a sistemática de entrosamento 
das atividades relativas ao cumprimento do 
programa de financiamento ao· setor científi
co e tecnológico entre a Secretaria da Cién-\ 
cia e Tecnologia e o BNDES. J 

Art. 13. Esta lei entra em vigor lna data 
de sua publicação. 1 1 

_ l 
ArL 14. Revogam-se as dispo&l-çoes e 

contrário, especialmente o Decreto-I.fi n°· 
719, de 31 de julho de I %9. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
-FEDERATIVA DO BRASIL 

--···-... 'I'iTur:ú"Viii'" ____ ..... 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO IV 
Da Ci~cia e Tecnologia 

Art. 218. O Estado promoverá e incentiva
rá o desenvolVimento cicntffic_o, a pesquisa 
e a capacitação tecnológicas. 

§ 1° A pesquisa científica básica recebe
rá tratamento prioritário do Estado, tendo 
em vista o bem p-cíblico e o progresso das ci
ências. 

§ '»' A pesquisa tecnológica voltar-se-á 
preponderantemente para a solução dos pro
blemas brasileiros e para o desenvolvimento 
do sisleJ;DB. produtivo nacional e regionaL 

§ 3° O Estado apoiará a formação de re
cursos humanos nas áreas de ciência, pesqui
sa e tecnologia, e concederá aos que delas 
se ocupem meios e condições especiais de 
trabalho. 

§ 4° A lei apoiará e estimulará as empre
sas que invistam em pesquisa, criação de tec
nologia adequada ao Pafs, formação e aper
feiçoamento de seus recursos humanos e que 
pratiquem sistemas de remuneração que asse
gurem ao empregado, desvinculado do salá
rio, participação nos ganhos económicos re
surtantes da produtividade de seu trabalho. 

§ 5° Ê facultado aos Estados e ao Distri
to Federal vincular parcela de sua receita 
orçamentária a entidades póblicas de fomen
to ao ensino e à pesquisa cientifica e tecnoló
gica. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" S, DE 1991 

(NO ~796/90, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o trabalho notur
no __ e_~ outraa providências. 

-o- Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° A duração do trabalho no turno 
será de 6 (seis) horas diárias, salvo nos casos 
previstos em !ei. 

§-1° Con.sidera.se como noturno o traba
lho realizado entre às 19 (dezenove) horas 

-~às 6 (seis) horas do dia subseqüente. 
§ 7.f'- Nos horários mistos, assim entendi

dos os que abranjam peóodos diurnos e no
~rnos, será computado como de 1 (uma) ho~ 
ia o petfodo de trabalho notumo correspon
dente a 45 (quarenta e cinco) minutos. 
. §' 3°' Nos horários noturnos ou mistos, 
após ~ (três) horas de trabalho contínuo, é 
obrig8tória a concessão de um intervalo de 
descanso de 25 (vinte e cinco) minutos, não 
deduzidos da ·duração do trabalho normal. 

§ 4° Os empregados que já tenham con~ 
quistado, no todo ou em parte e de modo 
permanente, o direito ao repouso semanal 

aos sábados e/ou aos domingos, n.ão serão 
obrigados a prestar serviços nestes dias a títu
lo de compensação da jornada semanal. 

Art. 'J.O O trabalho noturno é considera
do penoso e prejudicial à satlde, sendo asse
gurado ao empregado remuneração superior 
à do trabalho diurno e, para todos os efeitos, 
um adicional 11nico de 50% (cinqUenta por 
cento) incidente sobre o salário normal, in
clusive no caso de revezamento ou de horá
rio misto. 

Art. ~ A presente lei também se aplica 
aos casos em que a legislação, em caráter 
de exceção, permite o trabalho noturno da 
mulher. 

Art. 4° É vedado o trabalho noturno aos 
menores de 18 (dezoito) anos. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6° Revogam .se as disposições em con
trário. 

(À CoÍníssão de &&untos SoCiais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 6, DB 1991 

(N" 5.289/!lO, na Casa de origem) 

Autoriza a revcrslo ao Municfpio 
de Três Lagou, no Estado de Ma
to Grosso do Sul, do terreno que 
menciona. 

O Congresso Nacional deCreta: 

Art. 1 o Fica o Poder Executivo autoriza-
do a promover a reversão ao MunicíPio de 
Três Lagoas, Estado de :Mato G~ do Sul, 
de três glebas de terras contiguas, constituí
das do domínio pleno doS terrénos com as / 
áreas de 115.600,00m2 (cento e quinze mil e 
seiscentos metros quadrados) e 122400,00m2 
_(cento_ e _Vinte e d_ois mil e qúatrocentos me-:/ 
tros quadrados), e de domínio útil do terr(}-
no com área de 270.300,00m2 (duzentos e sé-· 
tenta mil e trezentos metros quadrados). titu
lados separadamente, situados no quarteirão 
formado pela Avenida Capitão Olinto Manei-
Di, Avenida Alabastro, Rua Coroóel João 
Gonçalves de Oliveira e Rua Duque de Ca
xias, naquele município, doados à União Fe
deral através do Decreto-Lei Municipal n° 
31, de 4 de dezembro de 1944, da Resolução 
Municipal n° 15, de 29 de maio de 1973, dos 
Titulas Definitivos n011 1.023, de 14 de janei-
ro de 1936, 1.190, de 10 de agosto de 1939, 
e 14, de 13 de janeiro de 1975, e do Titulo 
de Aforamento n° 364, de 15 de julho de 
1948, todos expedidos pelo Munict'pio de 
Três Lagoas, Estado de :Mato Grosso do Su~ 
transcritos sob nú:mero 2233, fls. 138, Livro 
3-E, conforme escritura p11blica lavrada em 
14 de janeiro de 1936 e averbada à margem 
da transcrição-antes citada, em 30 de abril 
de 1975, e, transcritos sob nómeros 5.572, fls. 
152, Uvro n° 3-L, _em 12 de janeiro de 1949, 
e 5.578, fis. 155, Livro 3-L, em 19 de janeiro 
cje 1949, respectivamente, no Tabelião do 
1° Offcio de Notas de Registro Geral de Imó
veis da Comarca de Três Lagoas, Estado de 
Mato Grosso do Sul. 
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Art. 11' Da área global das tês glebas de 
terras contfguas, que totalizam 508.300,00m2 
(quinhentos e oito mil e trezentos metros 
quadrados) destacar..se~á a área compreendi
da do campo de futebol em diante, até a Ave
nida Alabastro, no Jardim Alvorada, compre
endida entre a Avenida Capitão Olinto Man
cini e Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira. 

Art. 3° A reversão aludida no art. 1° des
ta lei efetuar-se-á mediante permuta com a 
Prefeitura Municipal por outro imóvel que 
atenda às necessidades de instalação e funcio
namento de Unidade Militar do Exército, 
no mesmo município. - - -

Art 4° A área revertida ao Município 
de Três Lagoas, no Estado de Mato· Grosso 
do Su~t se destinará à criação de um parque, 
onde se desenvolverá urbanização com carac
ter&ticas paisagísticas e de lazer, com preser
vação e ampliação de áreas verdes e a cons
trução de centro administrativo, bem como 
da instalação de outros equipamentos comu-
nitárioS. - --

Art. S0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. t?Re\logam-seasdisposições em con
trário. 

(À ComlssJo de Constituição. Jus
tiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N°7, DE 1991 

(N" 3.081J89, na casa de Origem) 

Estabelece normas para aa micro
empresas _ ME. e empresas de pc
quéno porte _ EPP, relativas ao tra
tamento diferenciado e limplifica
do, noa campoa admlni1trativo, fia
cal, prevldenciárlo, trabalhiata, cn:-
9f.U'cio e do desenvolvimento empre. 
llllrial (art.l79 da Conatituiçlo Fede
ral). 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO! 

Do ·Tratamento Juri:lico 
Diferenciado 

Art 1° Fica assegurado às miCroempre
sas e ~ empresas de pequeno porte trata
mento jurídico simplificado c favorecido nos 
campos administrativo, tributário, trabalhis
ta, previdenciário e crcditfcio, na conformida
qe do disposto nesta lei. 

CAPÍTULO II 

Da DcflDlçllo de Mlcrocmprcsa 
e de Empreaa de Pb:;[ueno Porte 

Art "/,P Consideram-se, para os fins desta lei: 
I - microempresa, as firmas individuais 

e as sociedades que tiveram receita bruta 
anual igual ou inferior ao valor nominal de 
120.000 (cento c vinte mil) Bónus do Tesou
ro Nacional- BTN; e 

II -empresas de pequeno porte, as fir
. mas individuais e as sociedades que, não en
q~dradas como microempresas tiverem re-

ceita bruta anual igual ou inferior a 600.000 
(seiscentos mil) Bónus do Tesouro Nacional 
-BTN. 

§ 1° O limite da receita bruta de que tra
ta este artigo, apurado no perfodo de 1° de 
janeiro a 31 de dezembro de cada ano, será 
calculado considerando-se o somatório das 
receitas brutas mensais divididas pelos valo
res dos BOnus do Tesouro Nacional - BTN 
vigentes nos respectivos meses. 

§ 2° No primeiro ano de atividade, o limi
te da receita bruta será calculada proporcio
nalmente ao número de meses decorridos en
tre o mês da constituição da empresa e 31 
de dezembro do mesmo ano.-

§ 3° O enquadramento da firma indivi
dual ou da sociedade em microempresa ou 
em empresa de pequeno porte, bem como o 
seu desenquadramento, não implicará em al
teração, denúncia ou qualquer restrição em 
relação a contratos anteriormente firmados. 

Art. 3" Não se incluem no regime desta 
lei as empresas: -

I - que sejam constituídos sob a forma 
de sociedade por açõesj 

II - que tenham como sócio majoritário 
pessoa ffsica ou juifdiCa domiciliada no exte
rior; 

III -cujo titular, ou qualquer sócio, par
ticipe de outra empresa, a menos que a re
ceita bruta anual total das empresas interliga
das não ultrapasse os limites fixados no inci
so I do art. 2° desta lei, para enquadramen
to como microempresa, ou no inciso II do 
mesmo artigo; para enquadramento como 
empresa de pequeno porte; 

IV - que participe do capital de outra 
pessoa jurídica, ressalvados os investimentps. 
provenientes de incentivos fiscais efetuados 
até a data da vigência desta lei; e 

V- que prestem serviços de profissioriais 
liberais ou assemelhados. 

Parágrafo tinico. O disposto no inciso an
terior não s.e aplica à participação da micro
·empresa ou da empresa de pequeno pot1:e 
em centrais de .compras, bolsas de subcontra
tação, consórcios de ccportação e outras as
sociações ou sociedades cooperativas asseme
lhadas. 

CAPÍTULO III 

Do Rcglatro Especial 

Art. 4° A firma individual ou a socieda
de que se enquadrar como microempresa 
ou empresa de pequeno porte fará uma co
municação reJativa a esta situaçãO, para fins 
de registro especial, na forma prevista neste 
capt'tulo.Art 5° Tratando-se de empresa já 
constituída. a comunicação será efetuada pe
rante o órgfto onde esteja registrada a consti
tuição da P.rma individual ou da sociedade, 
da qual constará:: ' 

I - o nome e a identificação da empresa 
e de seus sócios; 

II - a indicação do registro anterior da 
firma individual ou do arquivamento dos 
atas constitutivos da sociedade; e 

III - declaração, firmada pelo titular ou 
por todos os sócios de que a receita bruta 

anual não excedeu o limite fixado nesta lei 
e de que a empresa não se enquadra em qual
quer dos casos de exclusão de que trata o art 3° 

Art. 6° Tratando-se de empresa em cons
tituição, será apresentado ao órgão de regis
tro competente, em anexo ao seu ato consti
tutivo, declaração firmada pelo titular ou pe
los sócios, conforme o caso, de que: 

I - a receita bruta anual prevista para a 
empresa não é superior ao limite fixado ao 
inciso I ou II do art. 2° desta lei; 

II- a empresa não se enquadra em qual
quer dos casos de exclusão de que trata o 
art. _3° desta lei. - -- -- -- - - -

Art. 7° Feita a -comu~cação, e indepen
dentemente de alteração-do ato constitutivo, 
a microempresa adotará, em seguida ao seu 
nome, a ex:pressão ''microempresa11

, ou, abre
viadamen~e, "ME", e a empresa de pequeno 
porte a expressão "empresa de pequeno por
te". ou "EPP". 

Parágrafo tlnico. É privativo das Iiúcroem
presas e das empresas de pequeno porte de
finidas nesta lei o uso das ecpressões de que 
trata este artigo. 

ArL 8° O registro será comunicado, pe
lo órgão competente do registro, aos órgãos 
da administração federal, estadual e munici
pal, provocando, perante eles,o a imediata 
inscrição da microempresa e da empresa de 
pequeno porte. 

CAPÍTULO IV 

Do Desenquadramento 

Art. 9° O desenquadramento da microem
presa e o da empresa de pequeno perte dar
se-á quando ex:cedidos os respectivos limites 
de receita bruta anual, fixados no aá. 2° des
ta lei 

§ 1° Para os fins deste artigo será tolera
do, por uma única vez, um eccesso de atê vin
te por cento. 

§ 2° Desenquadrada, a microempresa pas
-Sa automaticamente- à condição de empresa 

de pequeno porte, desde que enquadrada 
nos limites de faturamento desta. 

-:tu'l: 10. -A empresa -dCsen"qu3_dra
1 

_ou a 
microempresa reenquadrada na condição 
de empresa de pequeno porte comunicará 
fato ao órgão onde fez o registro especial 
{Capítulo III), no prazo de sessenta dias a 
contar da ocorrência 

Parágrafo tinico. Recebida a comunicação, 
o órgão competente providenciará para que 
dela tomem conhecimento os demais órgãos 
interessados, nas órbitas administrativas fede
ral, estadual e municipaL 

Art. 11. As comunicações previstas neste 
capitulo poderão ser feitas por via postal. 

APÍTULOV 

Do Regime Tribut4rlo c Fiacal 

Art. 12 Ressalvado o disposto no art. 13 
desta lei, as microempresas e as empresas 
de pequeno porte fict.m isentos de todo e 
qualquer tributo de natureza federal, com , 
etceção das taxas de melho~ imposto de 
importaçã<r, imposto de ec:portação •. impos-
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to sobre grandes fortunas, imposto territo
rial rural, imposto sobre operações financei
ras e Imposto sobre Produtos Industrializa
dos- IPL 

Art. 13. As empresas de pequeno porte 
estão sujeitas ao imposto sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza, com base 
no lucro real ou presumido, conforme opçlo 
da empresa, como o imposto devido reduzi
dos dos seguintes percentuais. 

l-receita bruta de até 120.000 B'IN 100% 
ll-recxitabrutade120.00lil290.000B1N 75% 
fi -receita bruta de 290.001 a 440.CX:O BTN 50% 
N- receita bruta de440.001 a600.00lB1N 25% 
Parágrafo ímico. A redu_ção do imposto 

de renda será calculado em cada classe so
bre a porção da receita bruta compreertdi
da nos respectivos limites, desprezada a fra
ção inferior a uma unidade monetária, sen
do o imposto devido obtido pela soma das 
parcelas correspondentes a cada classe. 

Art. 14. Ultrapassado o limite da receita 
bruta, a microempresa fica automaticamen
te sujeita ao tratamento tributário fiscal da 
empresa de pequeno porte e esta ao regime 
tributário e fiscal normal, respeitado o exces
so previsto no § 1° do art. '? desta lei 

Parágrafo único. A micrOe'mpresa e a em
presa de pequeno porte retornarão automati
camente ao gozo dos benefícios tributários 
e fiscais previsto nesta lei no exercfcio subse
qUente, enquanto não se caracterizar o seu 
desenquadramento, nos termos do caput des
te artigo. 

Art. 15. A isenção não_ dispensa a micro
empresa e a empresa de pequeno porte do 
recolhimento da parcela relativa aos tributos 
devidos por terceiros e por elas retidos. 

.Art. 16. A isenção concedida nos termos 
dos arts. 12 e 13 abrange a dispensa do cum
primento de obrigações acessória_s, salvo nos 
casos previsto nesta lei. 

Art. 17. A escrituraçãO _da microempresa 
será simplificada, nos termos dispostos pelo 
Poder Executivo na regulamentação desta lei. 

§ 1° A empresa de pequeno porte adota-:
rá escrituração fiscal e contábil. 

§ 2° A fiscalização-orientará as microem
presas e as empresas de pequeno porte quan
to às suas obrigações fiscais, advertindo-as, 
por escrito, e autuando-as somente após de
corridos trinta dias, em caso de reincidência. 

Art. 18. Os documentos fiscais emitidos 
pelas microempresas e pelas empresas_de pe
queno porte ohedecerão a modelos simplifi
cados, aprovados em regulamento, que servi
rão para todos os fins previstos na legislação 
tributária. 

Art. 19. O cadastrament:o fiscal da micro
empresa e da empresa de pequeno porte se
rá feito de oficio, mediante intercomunicação 
entre o órgão de regsitro e os órgãos fiscais 
cadastrais competentes. 

CAPiTUWVI 

Do Regime Previdenciárlo 
c Ttabalhiota 

Art. 20. Ficam assegurados a:os titulares 
e sócios, das: micro~mpresas e das empresas 

de pequeno porte, bem como aos seus empre
gados, todos os direitos previstos na legisla
ção previdenciária e trabalhista, observado 
o disposto neste Capítulo. 

Art. 21. O Poder Executivo estabelecerá 
procedimentos simplificados que faciDtem o 
cumprimento da legislação previdenciária e 
trabalhista, bem como para eliminar exigên~ 
cias burocráticas e obrigações acessórias in
compatíveis com o tratamento simpliricado 
e favorecido previsto nesta lei. 

Art. 22 As microempresas, as empresas 
de pequeno porte, e seus respectivos empre
gados, recolherão as contribuições destina
das ao custeio da Previdência Social de acor
do com o previsto na legislação específica, 
com prazo favorecido no respectivo recolhi
mento. 

§ 1° O Poder Executivo expedirá instru
ções relativas ao recolhimento englobado 
das contribuições previdenciárias das micro
empresas, empresas de pequeno porte, e de 
seus empregados, estabelecendo prazo úni
co para sua efetivação, observada a periodi~ 
cidade mensal. 

§ 2° AS instruções a que se refere o pará
grafo anterior deverão também prever o re
colhimento das contribuições através da re
de bancária autorizada e a utilização de do·· 
comento de arrecadação simplificado. 

Art. 23. Em caso de perfcia para a avalia
ção de condições de insalubridade ou de pe
riculosidade, não caberá à microempresa ou 
à empresa de pequeno porte o pagamento 
do custo da perfcia. 

Art. 24. A fiscalização trabalhista e previ
denciária, no que se refere à microempresa 
e à empresa de pequeno porte, agirá de ma
neira eminentemente educativa e orientado
ra, somente multando-as em caso de reinci
dência. 

Art. 25. As microempresas e empresas 
de pequeno porte ficam dispensadas de efe
tuar as notificações a que se referem o § 2fl 
do art. 139 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Art 26. O disposto no art. 21 desta lei 
não dispensa a microempresa e a empresa 
de pequeno porte do cumprimento das seguin
tes obrigações: 

I - efetuar as anotações na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; 

II -apresentar a Relação Anual de Infor
mações Sociais (RAI S); e 

III - manter arquivados os documentos 
comprobatórios dos direitos e obrigações tra
balhistas e previdenciários, especialmente fo
lhas de pagamentos, recibos de salários e de
mais remunerações, comprovantes de descon
tos efetuados e de recolhimento das contri
buições a que se refere o art 22 desta let 

_Art. 27. As microempresas e as empresas 
de pequeno porte estão sujeitas ao depósito 
para o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço (FGTS), na forma da lei. 

CAPÍTULO VII 
Do Apoio Crcdit!cio 

Art. 28. Ficam asseguradas às emprsas e 
empresas de pequeno porte condições e ta-

xas especialmente favorecidas, não subsidia
das, nas operações que realizarem com insti
tuições finanCeiras públicas e prtvadas, inclu
sive bancos de desenvolvimento e entidad~ 
oficiais de financiamento e fomento de em
presas de pequeno porte. 

§ 1° Excetuando-se as exigências conven
cionais referentes a informações cadastrais 
e idoneidade do tomador, as operações não 
sofrerão condicionamentos, para concessão 
ou liberação de recursos, como exigências 
de saldos médios, reciprocidades ou compro
vação de cumprimento de obrigações fiscais. 

§ zo Compete ao Poder Executivo disci
plinar e fiscalizar o cumprimento do dispos
to neste artigo. 

CAPiTULO VIII 
Das Penalidades 

Art. 29. A firma individual e a sociedade 
que sem obsérvância dos requisitos desta lei 
pleitear o seu enquadramento ou se manti
ver enquadrada como microempre.sa ou em
presa de pequeno porte, estará wjeita M se
guintes. penalidades e conseqüências: 

I- pagamento de todos os tributos e con
tribuições, como se isenção ou redução algu
ma houvesse existido, acrescidos de juros 
moratórias de dez por cento do valor do tri
buto ou contribuição, e correçáo monetária, 
contada da data em que tais encargos deve
riam ter sido pagos até a data de seu efeti
vo pagamento; 

II - multa no valor de cem por cento do 
valor atualizado do tributo devido, no caso 
de dolo, fraude ou simulação, e, especialmen
te, nos casos de falsidade das declarações 
ou informações prestada~ por si ou seus só
cios, M autoridades competentes; 

III - pagamento de multa no valor de dez 
por cento sobre o valor dos empréstimos ob
tidos com base nesta lei, independentemen
te do cancelamento do incentivo de que fo
ra beneficiada; 

IV- cancelamento, de oficio, de seu en
quadramento como microempresa ou como 
empresa de pequeno porte. 

Art. 30. Os responsáveis legais pela micro
empresa e pela empresa de pequeno porte 
responderão solidária e iliJ;Ditadamente pelas 
conseqüências da aplicação do artigo ante
rior desta lei, ficando, ainda, impedidos de 
constituir nova microempresa ou etnpresa 
de pequeno porte ou participar, com os favo
res desta lei, de outra já existente. 

Art. 31. A falsidade das declarações pres
tadas para obtenção dos benefícios desta lei 
caraCJcteri:za o crime de que trata o art 299 
do Código Penal, sem prejufzo de seu enqua
dramento em outras figuras penais cablbeis. 

CAPiTULO IX 
Disposições Finais e 

Transitórias 

Art 32 As firmas individuais e as socieda
des comerciais e civis enquadráveis como 
microempresa ou empresa de pequeno por
te que, durante cinco anos, não tenham exer
cido atividade econômica de qualquer espé-
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cie, poderão requerer e obter a baixa no re
gistro competente, independentemente de 
prova de quitação de tributo e contribuição 
para com a Fazenda Nacional. 

Art 33. Os princfpios do tratamento sim
plificado e favorecido previsto nesta lei serão 
incorpora-das à Lei de Diretrizes Orçamentá
rias a ser editada no ano de 1991, sendo as 
suas implicações financeiras incluídas no Or
çamento da União do ano subseqüente. 

ArL 34. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo seus efeitos 
em relação :às microempresas e empresas de 
pequeno porte a partir do exercício financei-
ro de 1992. ~ ~ -

Art. 35. O Poder Executivo regulamenta
rá a presente lei no prazo de n-oventa dias, 
a contar da sua publicação. 

Art. 36. Ficam revogadas. a partir de 1° 
de janeiro de 1992, a Lei n° 7.256, de Zl de 
novembro de 1984, e demais disposições em 
contr.ário. 

LEGISLAÇÃO CITADA~. 

DECRETO-LEI N" 5.452, 
DE 1° DE MAIO DE 1943 

Aprova a Conaolidaçlo das Leia 
do Trabalho 

·······-·-···--:aruwii-··---····-·--
oas Normas Gerais de Tutela 

do Trabalho 

-···················-·-···-·..--·····--·-·--·-··--
CAPÍTULO IV 

(De acordo com o Decreto-Lei 
n° 1.535, de 134-77) 

Das Férias Anuais 

SEÇÁO III 

Das Férias Coletivas 

Art 139. Poderão ser concedidas férias 
,..-oletivas a todos os empregados de uma em
presa ou determinados estabelecimentos ou 
setores da empresa. 

§ 1 o As férias poderão ser gozadas em 
dois períodos anuais, desde que nenhum de
les seja inferior a 10 (dez) dias corridos. 

§ 2° Para os fins do pai"~grafo anterior, 
o empregador comunicará ao órgão local 
do Ministério do Trabalho, com a antecedên
cia mínirrni de 15 (quinze) dias, as datas de 
inicio e fim das férias, preCiSando quais os 
estabelecimentos ou setores abrangidos pe
la medida. 

§ 3° Em igual prazo o empregador envia
rá cópia da aludida comunicação aos sindica
tos representativos da respectiva categoria 
profiSSional, e providenciará a afDCação de 
aviso nos locais de trabalho. 

LEI N° 7.25_0, 
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984 

Estabelece normas. integrantes 
do Estatuto da Microemprcsa, rela
tivas ao tratamento diferenciado, sim
plificado e favorecido, nos campos 
administrativo, tributário, previden
ciário, trabalhista, creditício e de de
senvolvimento empresariaL 

CAPÍTULO V 

Do Regime Previdenciário 
e Trabalhista 

Art. 17. Eicam assegurados aos titulares 
e sóciOs das- micrõempreSaS, beni Cori::to a 
seus empregados, todos os direitos previstos 
na legislação previdenciária e trabalhista, ob
servado o disposto neste Capítulo. 

Art. 18. O Poder Executivo deverá estabe
lecer prOcedhDCntos simplificados qUe facili
tem o cumprimento da legislação trabalhis
ta e previdenciária pelas microempresas, as
sim como para ~liminar exigências burocráti
cas e obrigações acessórias que, mesmo pre
vistas na legislação em Vigor, sejam incompa
tíveis com o tratamentO diferenciado e favo
recido previsto nesta lei. 

Art. 19. As microempresas·e seus empre
gados recolherão as contribuições destinadas 
ao custeio da Previdência Social de acordo 
com o previsto na legislação específica, ob
servado o seguinte: 

I - a contribuição do empregado será cal
culada pelo percentual mfnimo; 

II - a contribuição da microempresa pa
ra o custeio das prestações por acidente de 
trabalho será igUalmente calculada pelo per
centual mínimo; 

III - o recolhimento das contribuições 
devidas pelas microempresas poderá ser efe
tuado englobadamente) de acordo com instru
ções do Ministério da Previdência e Assistên
cia Social. 

.......... -.............................. ---· 
Art. 21. O disposto no art. 18 desta lei 

não dispensa a microempresa do cumprimen
to das seguintes obrigações: 

I - efetuar ãs anotações na Carteira de 
Trabalho e Previd~ncia Social.; 

II -apresentar a Relação Anual de Infor
mações Sociais (.RAIS); 

III - manter arquivados os documentos 
comprobatórios dos direitos e obrigações tra
balhistas e previdenciáriil:s, especialmente fo
lhas de pagamento, recibos de salários e re
munerações, bem como comprovantes de des
contos efetuados e de recolhimento das con
tribuições a que se refere o art. 19 desta lei. 

(À Comissão de Assuntos EconO-
mleo<.) . 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 8, DE 1991 

(N" 3.657189, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a extinção progres
siva dos manicómios e sua substitui
çlo por outros recursos assiatenciais 
e regulamenta a internação psiquiá
trica compulsória. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica proibida, em todo o territó
rio nacional) a construção de novos hospitais 
psiquiátricos pl1blicos e a contratação ou fi
nanciamento, pelo setor governamental, de 
novos leitos em hospital psiquiátrico. 

§ 1° Nas regiões onde não houver estrutu
ra ambulatorial adequada, a implantação do 
disposto no caput deste artigo se fará de 
maneira gradativa, sem colapso para o aten
dimento. 

§ 2° Qualquer Cxceção, determinada por 
necessidade regional, deverá ser objeto de 
lei estaduaL 

Art. 2° As administrações regionais de sa
óde (secretarias estaduais, comissões regio
nais e locais, secretarias municipais) estabele
cerão a planificação necessária para a instala
ção e funcionamento de recursos não-manica
miais de atendimento, como unidade psiquíá
trica em hospital geral, hospital-dia, hospital
noite, centro de atenção, centros de convivên
cia, pensões e outros, bem como a progressi
va cctinção dos leitos de caracter1stica mani
comial. 

§ 1° As administrações regionais disporão 
do tempo de 1 (um) ano, a contar da data 
da aprovação desta lei, para apresentarem 
às comissões de sa(Jde do Poder Legislativo, 
em seu nível, o planejamento e cronograma. 
de implantação -dos novos recursos técnicos 
de atendimento. _ 

§ '2P É da competência das secretarias es
taduais coordenan;::m o proc_esso de substitui
ção de leitos psiquiátriCos manicomiais em 
seu nivel de atuação, e do Ministério da Sa-
llde ao ni'vel federal. · 

§ 3° As secretarias estaduais constituirão,
em SC:u âmbito, um Conselho Estadual de 
Reforma Psiquátrica, no qual estejam repre
sentados, voluntariamente, os trabalhadores 
de sa(Jde mental, os usuários e familiares, o 
poder p(Jblico, a ordem dos advogados e a 
comunidade cientffica, sendo sua função acom
panhar a elaboração dos planos Í'egionais e 
municipais de desospitalização e aprová-los 
ao cabo de sua finalização. 

Art. 3° A internação psiquiátriCa compul
sória deverá ser comunicada, pelo médico 
que a procedeu, no prazo de 24 (vinte e qua
tro) hoias, à autoridade judiciária local,,pre
ferentemente à Defensaria POblica, quando 
houve'r. · 

. § 1o Define_-se como ~ntemação psiquiá
trica compulsóri:faquela realizada sem o ex
presso desejo do·pa:ciente, em qualqu~~ tipo 
de ~ço' de Satíde, senc:to responsab1lida!Je 

. do médicO autor da internação sua caracteri-
zação enquanto tal. 



208 Terça-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Fevereiro de 1991 

§ 2° com-pe:t~f-a:á nerensor Póblico (ati -
outra autoridade judiciária designada) ouvir 
o paciente, médicos e equipe técnica do ser~ 
viço, familiares e quem mais julgar convenien
te e emitir parecer em 24 (vinte e quatr?) 
horas sobre a legalidade da internação. 

§ 3° A defensaria p6blica (ou autorida
de judiciária que a substitua) procederá a 
auditoria periódica dos estabelecin:Ientos psi
quiátricos com o objetivo de identificar os 
casos-de seqUestro legal e zelar pelos direi
tos do cidadão internado. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, 

Art. 5° Revogam-se as disposições em con
trário, especialmente aqüclas constantes do 
Decreto n° 24.559, de 3 de julho de 1934. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N" 24.559, . 
DE 3 DE JULHO DE 1934 

Dispõe sobre a aaaia:tencia c pro
tcçlo h pessoa e aoa bens dos psico~ 
patas. 

Art. 1° A assistência a psicopatas e profi
laxia mental terá por fim: 

a) proporcionar aos psicopatas tratamen
to e proteção legal; 

b) dar amparo médico e social não só 
aos predispostos a doenças mentais, como 
também _aos_ egressos dos estabelecimentos 
psiquiátriCos; - ~ - · -

c) con:c-otrer para a realização da higie
ne psíquica em geral e da profilaxia dos psi
copatas em especial. 

prazo de meses, trimestres, ou semestres õu Parágrafo llnico. Esses' estabelecimentos 
anos, e se der a negligência da parte dos psiquiátricos, p6blicos ou particulares, deve-
mesmos t:redores, a prescrição se irá verifi- rão: 
cando a __ respeito daquele ou daqueles paga- a) ser dirigidos por profissionais devida-
mentes parciais, que se forem compreenden- mente habilitados, dispor de pessoal idóneo, 
do no lapso dos 5 anos, de sorte que por se moral e profissionalment~ para os serviços 
ter perdido o direito a um pagamento men- clínicos e administrativos, e manter plantão 
sal, trimestral, semestral ou anua4 não se médico permanente; 
perde o direito aos seguintes, a respeito dos b) estarem convenientemente instalados 
quais ainda não tivercocrid_o o tempo da pres- em edificios adequados. com dependências 
ctição. que permitam aos doentes completa separa-

Art. ?O Os 5 anos não correm para a pres- ção, de sexos, conveniente distribuição, de 
crição: acordo também com as suas reações psicopá-

1~ contra aqueles que, dentro deles, não ticas e a possibilidade de vida e ocupação 
puderem requerer nem por si, nem por ou- ao ar livre; · 
trem; tais são os menores, os desassistidos, c) dispor dos recursos técnicos adequa-
e quaisquer outros que, privados da adminis- dos ao tratamento conveniente aos enfermos. 
tração de suas: pessoas e bens, estão sujeitos Art. 5° É considerado profissional habilí-
à tutela ou curadoria. tado a dirigir estabelecimento psiquiátrico, 

ZO) QUando a demora for ocasionada por p1Íblico ou particular, quem possuir o tftulo 
fato de Tesouro, tesouraria ou repartições, de professor-de clínica psiquiátrica ou de do
a que pertença fazer a liquidação, e reconhe- cente livre desta disciplina em uma das Fa-
ciment.o das d!Vidas e e{etuar o pagamento. culdades de Medicina da Rep1Íblica, oficiais 

§ 2° Ao Conselho incumbirá: ou oficialmente reconhecidas, ou quem tiver, 
I-estudar os problemas sociais relaciona- pelo menos, durante dois anos, ccercido efe

dos com a proteção aos pSicopatas, bem co- tivamente o lugar de psiquiatra ou de assis-
mo acoriselbar ao Governo_as medidas que tente de setviço psiquiátrico- no Brasil ou 
devem ser tomadas para benefício destes, co- no estrangeiro, em estabelecimento psiquiá-
ordenando iniciativas e esforÇO: nesse sentido; trico pllblico ou particular, autorizado. 

ii_ auxiliar _os _órgãos de propaganda de Art 6° Quem pretender fundar estabele-
higiene mental e cooperar com organizações cimento psiquiátrica deverá requerer ao Mi-
p1Íblicas ou particulares de fins humanitários, nistro da Educação e.Sallde Pública, a neces--
especialmente as instituições de luta contra sária autorização, anexando à petição os se-
os grandes males sociais. guintes documentos: 

a) provas de_que o estabelecimento preen-
ArL 3° A proteção legal e a prevenção a 

que s.e refere 0 art. 1o deste decreto obede- che as condições exigidas no parágrafo ími-
co do art. <4° cerãc1 aos modernos preceitos de psiquiatria 

e da medicina legal. b) declaração do nllmero de doentes que 
§ 1.0 Os psicOpatas devCrão ser mantidos poderá comportar; 

em estabelecimentos psiquiátricos püblicos c) declaração de que o mesmo observa-
ou particulares, ou assistência heterofamiliar rá o regime aberto, ou misto, e receberá so-
da Estado ou em domlcfiio, da própria família mente psicopatas ou também outros doentes, 
ou de outra, sempre que neste lhes puderem precisan~o, neste caso, a inteira separação 
ser ministrados os necessários cuidados. dos loca!& rese~ados a uns ~ outros. -· 

Art. 2° FiCa institufdo um Co-õSelho de 
Proteção aos Psicopatas, com os seguintes 
membros: um dos juízes de órgãos, o Juiz 
de Menores, o Chefe-Geral da Assistência a 
Psicopatas e Profilaxia Mental, o psiquiatra 
Diretor do Serviço de Profilaxia Mental, os 
professores catedráticos das Clfnicas Psiquiá
trica, Neurológica, de Medicina Legal, Medi
cina Püblica e Higiene da Universidade do 
Rio de Janeiro, um representante do Institu
to da Ordem dos Advogados, por este esco
lhido, um representante da Assistência Judi
ciária, por ela indicado, e cinco representan
tes de instituições privadas de assistência so
cial, dos quais um será o Presidente da Liga 
Brasileira de Higiene Mental e os demais de
signados pelo Ministiú -da Educação e Saú
de Ptlblica. 

0 
-.-- _ -- ---~-; _ ____ § 1° Defendo o requenmento, se tiver 

~ § 2 Os me~or~ ~norma1s so~ente pode--- merecido parecer favorável da Comissão Ins
_ra?--sc:r recebidO$ e~ e_stabeleClmentos psi- petora; recolher, o requerente, aos cofres 
qUiátricos a eles destmados ou em seções..es- públicos a taxa anual de fiscalização estipula
peciais dos demais estabelecimentos desse da pelo Governo, de acordo com a alínea b 
gênero. deste artigo. 

§ 3° Não é pennitido manter doente com § 2o Quando a direção de um estabeleci-
distúrbios mentais em hospitais de clfnica ge- menta psiquiátrico pretender aumentar a Jo. 
ral, a não ser nas seções especiais de que tra- tação dos doentes, submeterá ao Ministro, 

S !'-'O Presidente nato do Conselho ê o 
Ministro da Educação e Salidc Ptlblica, ca
bendo a Vice-Presidência ao Diretor da As
sistência a Psicopatas. 

ta o parágrafo único do art 4o devidamente .informado pela Comissãolnspe-
§ 4° Não é ·pertnilido conservar mais de tora, e respectiva Repartição de Engenharia, 

três doentes mentais em um domicilio, obser- a documentação comptObatória -de que as 
vando-se, porém, o disposto no art. 10. novas construções permitirão o acréscimo re-

querido. --
§5° Podem ser admitidos nOs e&tabeleci

mentos psiquiátricos os to.xicômanos e os in
toxicados por substâncias de ação analgési
ca ou entorpecentes, por bebidas inebriantes, 
particularmente as alcoóli~s. 

Desta prescrição estão isentas as pensões 
dos menores interditos e outros que, priva
dos. da direçáo de suas pessoas e da adminis
tração de seus bens. estejam sob tutela ouCl 
curadoria, como o determina o art. 7° do ci-
tado decreto. (DO de 9-6-54.) 1 l 

1 
Art) 4° São considerados estabelecimen-

- Decreto n° 857, de 12 de noven;abro de tos psiquiátricos, para os fins deste decreto, 
1851 - Explica o art. 20 da Lei de 30 de- rio- 'os que se destinarem à hospitalização de do
vembro de 1841, relatJVo à prescrição da dfvi- ' enteS mentais e as seções operacionais com 
da ativa e passiva da Nação. o mesmo fim, de hospitais gerais, asilos de 

Art. 5° Quando o pagamento que se hou- velhos, casas de educação e outros estabele
ver de fazer aos credores for dividido por ---r::imentos de assistência social. 

r 

§ 3° .Todos os documentos e planos relati
vos à fundação e ampliação de qualquer esta
belecimento psiquiátrico particular, deverão 
ser sempre conservados, por forma a permi
tir à Comissão Inspetora o respectivo ex:a
me, quando entender conveniente. 

Art. 7° Os estabelecimentos psiquiátricos. 
p1Íblicos dividir-se...ão, quanto ao regime, em 
abertos, fechados e mistos. 

§ 1° O estabelecimento aberto ou a par
te aberta do estabelecimetno misto, destinar
se-á a receber: 
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a) os psicopatas, os toxicómanos e intoxi
cados habituais referidos no § 5° do art. go 
que necessitarem hospitalização; 

b) os psicopatas, os toxicómanos e intoxi
cados habituais, que, para tratamento, por 
motivo de seu comportamento ou pelo esta
do de abandono em que se encontrem, neces~ 
sitarem de internação e não a recusarem de 
modo formal; 

c) os indivíduos suspeitos de doença men
tal que ameaçarem a própria vida ou a de 
outrem, perturbarem a ordem ou ofenderem 
a moral ptíblica e não protestarem contra 
sua hospitalização;. 

d) os indivíduos que, por determinação 
judicial, devem ser internados para avaliação 
de capacidade civil. 

§ 2° O estabelecimento fechado, ou a par
te fechada do estabelecimetno misto, acolherá: 

a) os toxicõmanos e intoxicados habituais 
e os psicopatas ou indivíduos suspeitos, quan
do não possam ser mantidos em estabeleci
mentos psiquiátricos ou os que, por suas 
ações perigosas, naõ devem permanecer em 
seiViços abertos; 

b) os taxicômanos e intoxicados habituais 
e os psicopatas ou indivíduos suspeitos cuja 
internação for determinada por ordem judi
cial ou forem enviados por autoridade poli
cial ou militar com a nota detido ou à dispo
sição de autqridade sanitária .. 

§ 3° Nos casos de simples suspeitas de 
afecção mental serão devidamente interna
dos eom seções próprias antes da internação 
definitiva. 

Art. 8° A fim de readaptar à vida social 
os psicopatas crônicos, tranqUilos e capazes 
de viver no regime da famfiia, os estabeleci
mentos psiquiátricos ptíb1icos poderão man
ter nos seus arredores um serviço de assistên
cia heterofamiliar. 

ArL 90 Sempre que, por qualquer moti
vo, for inconveniente a consezvação do psico
pata em domidlio, será o mesmo removido 
para estabelecimento psiquiátrico. 

Art. 10. O psicopata ou indMduo suspei
to que atentar contra a própria vida ou de 
outrem, perturbar a ordem ou ofender a mo· 
ral pública, de"ilerá ser recolhido a estabeleci
mento psiquiátrico para observação ou trata
mento. 

Art. 11. A internação de psicopatas, toxi
cómanos e intoxicados habituais em estabele
cimentos psiquiátricos, páblicos ou particula
res, será feita: 

a) por ordem judicial ou a requisição de 
autoridade policial; 

b) a pedido do próprio paciente ou por 
solicitação do cônjuge, pai ou filho ou paren
te até o 4° grau, inclusive, e, na sua falta, pe
lo curador, tutor, diretor de hospital civil 
ou militar, diretor ou presidente de qualquer 
sociedade de assistência social, leiga ou reli
gio~ chefe de dispensário psiquiátrico ou 
ainda por algum interessado, declarando a 
natureza das suas relações com o doente e 
as rafzes determinantes da sua solicitação 

misto, o paciente apresentará por escrito o 
pedido ou declaração de sua aquiesd:ncia. 

~ 2° Para a internação por solicitação de 
outros será exlgida a prova de maioridade 
do requerente e de ter se avistado com o in
ternado há menos de 7 dias contados da da
ta do requerimento. 

§ 3° A internação no Manicômio Judiciá
rio far-se-.á por ordem do Juiz. 

§ 4° Os pacientes, cuja internação for 
requisitada pela autoridade policial, sem ates
tação médica, serão sujeitos a exames na Se
ção de Admissão do Serviço de Profilaxia 
Men_~a!~ que exp_edirá, então, a respectiva guia. 

Art. 12 Serão documentos exigidos para 
toda internação, salvo nos casos previstos 
neste decreto: atestado médico, que será dis
pensado somente quando se tratar de ordem 
judicial, ou certificado de idoneidade do in
ternado. 

§ 1° O atestado médico poderá ter substi
tuído por guia do médico da Seçáo de Admis
são do Serviço de Profilaxia Mental, do che
fe de qualquer dispensário da Assistência a 
Psicopatas e Profilaxia Mental ou do médi
co do respectivo hospitaL 

§ 2° Não poderá lavrar o atestado ou a 
guia de que trata este artigo o -médico que: 

a) não tiver diploma registrado na Direto
ria Nacional de Sat1de e Assistencia Médico
Social; 

b) requerer a internação; 
-- c) por parente consagüfneo ou afim em 

linha reta ou colateral até '2? grau, inclusive, 
do internando; 

d) for sócio c_omercial ou industrial do in
ternado. 

§ 3° Esses atestados ou guias só terão va
lor se apresentados dentro de 15 dias, a con
tar da data em que tiverem sido firmados, e 
não poderão ser concedidos senão dentro 
dos primeiros oito dias após o último exame 
do paciente. 

§ 4° Esses documentos deverão declarar 
qüai& as perturbações. psíquicas cu manifesta
ções suspeitas do paciente, que justifiquem 
a necessidade ou conveniência de sua inter
nação. -

§ SO O C:eifíficado de identidade deverá 
conter nome, filiação, nacionalidade, idade, 
cor, profiSSãO, estado civil, residência, e ou
tros esclarecimentos que também possam ser
vir para a respectiva comprovação. 

Arll3. A admissão do enfermo provenien
te de outro estabelecimento psiquiátrico só 
poderá efetuar-se se o requerente apresentar: 

I - cópia legalizada dos documentos da 
primeira admissão; 

II - atestado do estabelecimento donde 
provier o doente, afumando que o mesmo 
continua com a necessidade de tratamento 
em estabelecimento psiquiátrico e declaran
do qual o seu regime de hospitalização. 

Parágrafo tínico. Na falta dessa documen
tação comprobatória, dever.Ao ser observa
das as-exigências C:stãbelecidas para a primei-
ra internação. · § 1° Para a internação voluntária, que so

mente poderá ser feita em estabelecimento Arl 14. Nos casos urgentes, em que se 
aberto ou parte aberta do estabelecimento - tornar necessário, em beneficio do paciente 

ou como medida de segurança pt1blica, pode
rá ele ser recolhido, sem demora, a estabele
cimento psiquiátrico, mediante simples atesta
do médico, em que se declare quais os disttír
bios mentais justificativos da internação ime
diata. 

Parágrafo tinico. O certificado de identi
dade e o requerimento do representante do 
doente deverão porém, ser apresentados no 
prazo de 48 horas. 

Art. 15. Todo estabelecimento psiquiátri
co deverá inscrever em livro rubricado pela 
Comissão Inspetora o nome, filiação, nacio
nalidade, naturalidade, cor, profissão, esta
·do civil e residência do indivíduo admitido, 
data da sua entrada, todos os documentos 
relativos à internação e nome e residencia 
das pessoas por ele responsáveis. 

Art. 16. Uma vez hospitalizado, haverá 
o paciente ser imediatamente examinado pe
lo médico de plantão, que redigirá uma no
ta clínica, tão minuciosa quantCio possível, 
visando o estado somático e mental do inter
nado e fazendo, especialmente, ressaltar a 
natureza das suas reações perigosas eviden-
tes ou previsíveis. · 

Art.l7. A obsetvação de cada hospitaliza
do deverá ser mantida sempre em dia, com 
o histórico de sua afecção e a exposição do 
tratamento seguido. 

Art. 1&. No caso de sua transferência da 
parte aberta para a fechada do mesmo esta
belecimento, será exigida guia do médico de 
sezviço, que contenha as infOrmações forne
cidas pelo doente e pela famfiia, os dados re
sultantes do ecame psíqUico somático, bem 
como os motivos que justifiquem essa mudan
ça de regime. 

Art. 19. Ao psicopata, toxicómano ou in
toxicado habitua~ internado voluntariamen
te em sezviço aberto, será, imediatamente, 
concedida alta, quando a pedir, salvo o caso 
de iminente perigo para o mesmo, para ou
trem ou para a ordem ptíblica. 

Parágrafo ónico. Negada a alta, o diretor 
do estabelecimento enviará um relatório à 
Comissão Inspetora, expondo as razões da 
recusa. 

Art. 20. Não poderá permanecer em esta
belecimento especial aberto, fechado ou mis
to, qualquer paciente, depois de concedida 
a alta pelo médico assistente, com ex:ceção 
dos internados judiciais, dos que forem envia
dos com a nota de detidos pelas autoridades 
policiais ou militares, e dos que forem inter
nados pelas cororaçOes militares. A alta se
rá imediatamente comunicada, para os devi
dos fins, às respectivas autoridades, que deve
rão providenciar, sem demora, sobre a retira
dã. do paciente. 

Art. 21. Salvo o caso de iminente perigo 
para a ordem pt1blica, para o próprio pacien
te ou para outrem, não será recusada a reti
rada do internato em qualquer estabeleci
mento quando requerida: 

(") Ver·a Lei n° 2314' de 3 de setembro 
de 1954, e o Decreto n° 49.974-A. de 21 de 
janeiro de 1961.- · · 
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a) pela pessoa que pediu a internação; 
b) por cônjuge, pai ou filho ou outro pa

rente de maioridade até o 4° grau, inclusive, 
na falta daqueles; 

c) por curador ou tutor. 
§ 1° O requerente deverá responsabilizar~ 

se pelo tratamento e cuidados exigidos pelo 
estado mental do paciente. 

§ ZO Quando as pessoas acima referidas 
divergirem relativamente lt retirada, será es
se fato comunicado à Comlss§o Inspetora 
para decidir. 

§ 3° Quando for recusada a retirada, o 
diretor do estabelecimento ·comunicará, ime
diatamente h Comissão Inspetora os motivos 
da recusa. 

§ 4° Quando o juiz ordenar a saída do 
paciente que apresente manifesto perigo pa
ra a ordem p6blica, para si próprio ou para 
outrem, o diretor do estabelecimento deve
rá antes ponderar ~quela autoridade a incon

·veniência do cumprimento da ordem, aguar
dando nova determinação. 

Art. 22 O diretor do estabelecimento, 
quando a alta não se justificar, poderá, após 
informe do médico assistente sobre o ~ta
do do psicopata, conceder-lhe licença pelo 
prazo máximo de seis meses, se for requerida. 

§ 1° O rriédico assistente poderá conce
der licença de experiência clínica, atê seis 
meses, justificada a concessão por qualquer 
dos motivos seguintes: 

I - promover a experiência de reintegra
ção no meio social ou familiar; 

II - promover a influência curativa, quer 
em relação às perturbações mentais, quer 
em relação a doenças intercorrentes por mu
danças de clima, regime ou hábitoj 

III - averiguar o estado de cura definiti
va, colocando o licenciado em condições de 
amplo exercício de suas faculdades intelec-
tuais e morais; · 

IV - precavê-lo contra a eventualidade 
de contágio mental iminente, dada a sua pre
disposição individual e a necessidade de sub
trai-lo à residência em comum que possa agra
var o seu estado psíquico. 

§ 2° Quer a licença requerida, quer a de 
ecperiência, dispensarão as formalidades de 
reentrada, salvo se esta não se realizar fin
do o respectivo prazo:·---

§ 3° Quando não hol,IVer inconveniente, 
o médico assistente poderá prorrogara licen
ça e neste caso subsistirá válida por igual tem
po a primeira matricula. 

Art. 23. Qualquer psicopata evadido de 
estabelecimento público ou particular, pode
rá ser readmitido, independentemente de no
vas formalídades, antes de decorridos mais 
de trinta dias de sua fuga, pcrsistindo.os mo
tivos de anterior admissão. 

Art 24. O diretor de qualquer estabeleci
mento psiquiátrico aberto, fechado ou mis
to, enviará mensalmente à Comissão Inspeto
ra um boletim do moVimento de entradas e 
saídas. do mês anterior, devendo também co
municar-lhe, com brevidade, todas as ocor
rências importantes verificadas no mesmo 
estabelecimento. 

Art. 25. O serviço de profilaxia mental 
destina-se a concorrer para a rea1ização da 
profilaxia das doenças nervosas e mentais 
promovendo o estudo das causas destas doen
ças no Brasil, e organizando-se como centro 
especializado da vulgarização e aplicação 
dos preceitos de higiene preventiva. 

§ 1° Para segurança dessas finalidades, e 
Governo providenciará no sentido de serem 
submetidos a exame de sanidade os estran
geiros que se destinarem a qualauer parte 
do território nacional, e os que requerem 
naturalização, sendo que, neste caso, o oca
me deverá precisar, especialmente, o estado 
neuromental do re·querente. 

§ ~ Os portadores de qualquer doença 
mental, ou netvOsa, congénita ou adquirida, 
não sendo casados com brasileiros natos ou 
não tendo filhos nascido no Brasil, poderão 
ser repatriados mediante acordo com os Go
vernos dos respectivos países de origem. 

DA PROTEÇÃO À PESSOA E BENS 
DOS PSICOPATAS 

ArL 26. Os psicopatas, assim declarados 
por perícia mé·dica processada em forma re
gular, são absoluta ou relativamente incapa
zes de exercer pessoalmente os atos da vida 
civ'l. 

Parágrafo íinico.- Supre a incapacidade 
pelo modo instituído na legislação civii ou 
pelas alterações constantes do presente de
creto. 

Art. 27. A proteção do doente mental é. 
assegurada pelos cuidados de pessoas da fa
mfiia, do responsável legal ou do médico dire
tor do estabelecimento em que estiver inter
nado. 

§ 1° O psicopau-·recolhido a qualquer 
estabelecimentõ,- até 90 dias de internação, 
11enhum ato, administração ou disposição 
de bens poderá praticar senão por intermé
dio das pessoas referidas no art 454 do Có
:iigo Civil, com prévia autorização judicial, 
::1uando for necessária. 

§ ?.? Findo o referido prazo, se persistir 
:t doença mental e o psicopata tiver bens, 
rendas ou pensões de qualquer natureza, ser
lhe-á nomeado, pelo tempo não excedente 
:le dois·-anoS, um administrador provisório, 
salvo se ficar provada a conveniência da in
terdição imediata coma conseqüente cura tela. 

§ :;o Decorrido o prazo de dois anos e 
não podendo o psicopata ainda assumir a di
·reção de sua pessoa e bens, ser-lhe-á decreta
da pela autoridade judiciária competente e 
respectiva interdição promovida obrigatoria
mente pelo Ministério Público, se dentro de 
15 dias não o for pelas poessoas indicadas 
no art. 447, n05 I e II do Código OviL 

§ 4°- As medidas previstas neste artigo, 
salvo a de interdição, serão promovidas em 
segredo de Justiça. 

Art 28. Ao administrador provisório, bem 
::timo ao curador, poderá o juiz abonar uma 
remuneração .razoável, tendo sempre em vis
ta a natureza, a extensão dos encargos e as 
possibiliPjldes econOmicas do psicopata. 

§ 1 o O administrador provisório e o cura
dor são obrigados a prestar contas trimestral
mente, sob pena de destituição, ex officio, 
à autoridade judiCiá.ria cõ:Dipetentc; contas 
que deverão ser devidamente documentadas 
e acompanhadas de exposição detalhada so
bre o desempenho das funções, o estado e a 
situação dos bens do psicopata, salvo o caso 
do art. 455 do Código Ovil. 

§ 2° A administração provisória e a cura
tela cabem às pessoas designadas no art. 454 
do Código avn. 

§ 3° No despacho que nomear o adminis
trador provisória ou na sentença que decre
tar a interdição, o juiz, tendo em conta o es
tado mental do psicopata, em face das con
clusões da perícia médica determinará oS li
mites da ação do administrador provisório 
ou do curador, fixando assim a incapacida
de ahroluta ou relativa do doente mental 

§ 4° Da decisão que decretãr, ou não, a 
administração provisória ou a curatela, cabe
rá recurso de agravo de instrumento. 

Art. 29. Os psicopatas egressos dos esta
belecimentos psiquiátricos da Assistência a 
Psicopatas e Profilaxia Mental, bem como 
os atendidos nos seus dispensários psiquiátri
cos e que não tiverem sido internados, serão 
amparados e orientados pela seção de Assis
tência Social do Serviço de Profilaxia Mental. 

Art. 30. Será permítido a qualquer pessoa 
mantida em domictlio ou internada ein esta
,belecimento psiquiátrico, ·público ou partícu
lar, reclamar a quem de direito, por si ou 
por outros, novo exame de sanidade mental, 
o qual, no último caso, não poderá sei feito 
por médicos do estabelecimento em que a 
pessoa se achar. 

ArL 31. A correspondência dos interna
dos dirigida a qualquer autoridade, não pode
rá ser violada pelo pessoal do estabelecimen
to. o qual será obrigado a fazê-la seguir o 
seu destino, sem procurar conhecer do conte
lldo ·cta mesma. 

ArL 32 Para o fim de zelar pelo fiel cum
primento dos artigos do presente decreto 
que visam assegurar aos psicopatas o bem~ 
estar, assistência, o tratamento, o amparo e 
a proteção legal, fica constituída no Distrito 
Federal, uma Comissão Inspetora, campos~ 
ta de um juiz de direito que será o seu presi
dente, de um dos curadores de órgãos e de 
um psiquiatra do quadro da Diretoria-Geral 
de Assistência a PsiCopatas e Profilaxia Men
ta~ todos escolhidos pelo Governo, servin
do em comissão. 

§ 1° Junto k Comissão Inspetora servirá 
como secretário um funcionário do Ministé
rio da Educação e Saíide Pública, designado 
pelo Ministro. 

§ 2° Nos estados a Comissão Inspetora é 
constituída do Procu_rador da República, do 
juiz federal de um psiquiatra ou de um médi
co que se tenha revelado cultor desta espe
cialidade nomeado pelo governo do estado. 

§ ~ Para os estabelecimentos particula
res, as infrações dos preceitos deste decreto 
serão punidas com multa de Cr$ 200,00 a 
Cr$ 2000;00, impOsta pela COmissão InspetO
ra no Distrito Federal e pela dos estados, 
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sem prejuízo de outras penalidades previstas 
no Código PenaL 

§ 4° No caso de reincidência da direção 
de estabelecimento particular, poderá ser 
cassada pelo Ministro da Educação e Satíde 
Ptíblica a autorização para o seu funciona
mento, mediante proposta da Comissão Ins
petora. 

§ 5° Na falta de pagamento da multa que 
deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional 
dentro do prazo de 5 dias, será cobrada exe
cutivamente, como renda da União. 

Art. 33. Quando o paciente, internado 
em qualquer estabelecimento psiquiátrico, 
for possuidor de bens ou receber rendas ou 
pensões de qualquer natureza, não tendo tu
tor ou curador, a respectiva direção comuni
cará, sem demora, esse fato h Comissão Ins
petora, para que esta providencie no senti
do de acautelar aquele patrimônio, na con
formidade das disposições do presente decreto. 

Art. 34. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N°9, DE 1991 

(N" 4.7f57190, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Autoriza o Instituto de Adminis-
traçlo Financeira da Previde:ncia e 
Assistencia Social !AP AS, a doar 
ao Governo do EStado do Rio de 
Janeiro o imóvel que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o Instituto de Administração 

Financeira da Previdência e Assistência So
cial - IAP AS, autorizado a doar ao Gover
no do Estado do Rio de Janeiro o imóvel to
ca.Ji"l:ado na Rua das Laranjeiras n° 90, deno
minado 'Mercado São José11

• 

Art. 2° O imóvel mencionado no artigo 
anterior destina-se à instalação, por parte 
do Governo -do Estado do Rio de Janeiro, 
de um centro cultural e de atividades sócio
comunitárias, 

Art. 3° O TAPAS e o Governo do Esta· 
do do Rio de Janeiro adotarão as providên
cias necessárias à execução do disposto nes
ta lei. 

Art. 4° Esta lei entra cm vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em con· 
trá rio. 

MENSAGEM N' 246, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do an. 61 da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à eleva
da deliberação de Vossas Excelências, acom· 
panhado de exposição de motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Previdência e Assistên· 
cia Social, o anexo projeto de lei que ~'autori· 
za o Instituto de Adminstraçáo Financeira 
da Previdência e Assistência Social a doar 

ao Governo do Estado do Rio de Janeiro o 
imóvel que especifica". 

-Biasflía, 13 de março de 199-o.- José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 8, 
DE 12 DE MARÇO DE 1990, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
PREVIDi'lNCIA E ASSISTtlNCIA SO
CIAL 

Excelentfssimo. Senhor Presidente da 
RepUbliCa: 

Tenho a honra de encaminhar à supe
rior consideração de Vossa Excelência a 
inclusa minuta de anteprojeto de lei, que 
pi-opõe a··doaÇâ"õ, ao ·aoveriio do Estado 
do Rio de Janeiro, do imóvel pertencen
te ao Instituto de Administração Finan
ceira da Previdência e Assistência Social
IAP AS, conhecido como· Mercado São 
José, localizado na Rua das Laranjeiras, 
na cidade do Rio de Janeiro. 

O imóvel já se encontra cedido ao Es
tado, pelo prazo de dez anos, para a insta
lação de um centro cultural p de ativida
des sócio-comunitárias, e a doação em ca
ráter definitivo torna permanente e itre~ 
versfvel sua destinação, desde que atendi
do o encargo constante do art. 2° do refe
rido antCprojcto de lei, consolidando uma 
iniciativa que, sem dúvida, trará grandes 
benefícios ao desenvolvim-ento cultural 
do nosso povo. 

caoe·salientar, também, que o Merca
do São José é tombado pelo Munidpio 
do Rio de Janeiro·· e süa utilização, paz 
ótgãos 4a Previdência Social, não alcança
ria a eficiência necessária, tendo em vis
ta as dificuldades de adaptação e funcio
nalidade. 

Diante do exposto e não havendo óbi
ce· legal ao que pretende o referido ante
projeto de lei, solicito a V. Ex" submeter 
o assunto à apreciação" do Congresso Na
cionaL 

Na oportunidade, renovo a V. Ex" os 
protestos do meu maior apreço. - Jáder 
Barbalho. 

(À Comissão de Constituição, )us
tiça e Cidadanía) -

PROJE.TODE LEI DA CÂMARA 
N° 10, DE 1991 

(N° 5.375/90, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal 

~ Superior do Trabalho) 

Altera a composição c a organíza
çio interna do Tribunal Regional 

-- do Trabalho da 3• Região, cria car
gos e funções e dá. outras. providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica alterada a composição do 

Tribunal Regtonal do Trabalho da Terceira 
Região, que se comporá de trinta e sets jui
zes, sendo vinte e quatro togados, vitalícios 
e doze classistas, temporários. 

Art. ~ Para atender à nova composição 
a que se refere o artigo anterior, ficam cria
dos dez cargos de juiz togado, vitalício e qua-

tro cargos de juiz classista, temporário, ob
seiVando-se quanto a estes últimos a repre
sentação paritária dos trabalhadores e dos 
emprega: dos. 

§ 1° Dos cargos de juiz togado vitalício 
criados por esta lei sete são destinados apre
enchimento por Juízes Presidentes de Junta 
de Conciliação e Julgamento, observados os 
critérios legais, e três por egressos do Minis
tério Público e da classe dos advogados, con
siderada a última nomeação ocorrida, de tal 
modo que, frente ao número ímpar de com
ponentes da referida proporcionalidade, ocor
ra a alternância. 

§ 2° O provimento dos cargos de juiz c! as
sista temporário ob~rvará o que dispuser a 
legislação em vigor. -

§ 3° Haverá um suplente para cada juiz 
classista. 

Art. 4° Dentre os juízes togados do Ttibu
nal será eleito o Corregedor Regional, na 
fonna da legislação em vigor a ser estabeleci
da em seu Regimento Interno. 

§ 1° O Corregedor Regional não integra
rá as Ti.irmas nem os Grupos de Tunnas, 
mas participará, com voto, das sessões do 
Tribunal Pleno. 

§ ZO O mandato do Corregedor Regional 
coincidirá com os cargos de direção do Tribu
nal. 

ArL 5°0 O Tribunal funcionará dividido 
em seis Tunnas e em Grupos de Turmas., ob
servando o ~i_sposto na Lei n° 7.701/88 e no 
artigo 670, § 8°, da Lei do Trabalho. 

§ 1° Os três juízes togados e vitalícios 
mais novos do Tribunal atuarão nos afasta
mentos temporários dos demais jufz.es toga
dos vitalícios. 

Art. 6° Ficam criados, no Quadro Perma
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3a Região, os ca:r
gos em comissão constantes do Anexo I e 
os cargos e(etivos constantes do Anexo II a 
serem providos na forma estabelecida no art. 
37, inciso O, da Constituição Federal, e, ain
da, as funções de representação de gabinete 
constantes do Aneco III, a serem preenchi
das de acordo com as normas internas do 
Tribunal. 

§ 1° Os cargos em comissão de Assessor 
de Juiz, privativos de portadores de diplo
ma de curso superior, serão preenchidos me
diante livre indicação dos magistrados junto 
aos quais forem servir. 

§ 2° Não poderão ser nomeados, a qual
quer titulo, para cargos em comissão do Qua
dro de Pessoal do Terceiro TRT, cônjuges, 
parentes consangüíneos ou afins, até o ter
ceiro grau, de jufzes em atividade ou aposen
tados há menos de cinco anos, exceto se inte
grantes do quadro funcional, mediante con
curso público. 

Art. 7° As despesas decorrentes da aplica
ção da lei, no montante de Cr$ 33.392.972,00 
(trinta e três milhões., trezentos e noventa c 
dois mil, novecentos e setenta e dois cruzei
ros), devidamente corrigidos, correrão à coo· 
ra das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho e, se insuficientes, à con
ta do eccesso de arrecadação, ficando, des-
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de já, autorizada a abertura do crédito neces
sário. 

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

Parágrafo único. Fica autorizada a aberto~ 
ra do crédito de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e 

:::inca milhões de cruzeiros) para o aluguel 
. de um prédio, onde se localizarão ds setvi~ 
c,ps a serem remanejados do ediflcio-sede 
da Tribunal em decorrência da instalação 
das duas novas Turmas. 

.Art 90 Revogam-se as disposições em con
trário. 

ANEXO I 
(ArL 6° da Lei D0 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3' REGIÃO 
CARGOS EM COMISSÃO 

Ndmero 

14 
02 

Cargoo 

Assessor de Juiz 
Diretor de Secretaria de Turma 

ANEXO II 
(Art. 6° da Lei 0° 

Código 

'IRT-3' - DAS-102.5 
'IRT-3'- DAS-101.4 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3' REGIÃO 
QUADRO PERMANENTE 

Grupo 

Atividades de 
Apoio Judiciári~ 
(l'RT-3'- AJ-020) 

(Cargos de Provimento Efetivo) 

categoria• Funcionais 

Técnico Judiciário 
Auxiliar Judiciário 
Agente de Seg. Judbiário 
Atendente Judiciário 

ANEXO III 
(Art. 6° d2 Lei n° 

N° de Cargos Código 

20 'IRT-3' - AJ-021 
14 'IRT-3' - AJ-023 
03 'IRT-3' - AJ-024 
03 'IRT-3'- AJ-025 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3' REGIÃO 

Gabinete 

Juiz 
(14) 

Secretaria de Turma 
(02) 

Funçlles 

Chefe de Gabinete 
Assistente Secretário 
Assistente de Gabinete 
Agente de Segurança 

Chefe de-Gabinete 
Assistente Administrativo 

Quantidade 

14 
14 
28 
14 

02 
02 
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TRIBUNAL REGIONAL DO 'IRABALHO DA 3' REGIÃO 
DESPESA MENSAL COM PESSOAL 

(Valores de Junho de 1990) 

Denominação Sim bolo !Valor Mensal QT. Total 

Cargo de Nat.U.,za Eapeclal 
Juiz do TRT 357.128,79 14 4.999.803,06 
Cargoo em Comiu!o (*) 
Assessor de Juiz TRT.3'.DAS-1025 257.722,00 14 3.608.108,00 
Diretor Secretaria de Turma TRT.3'.DAS-101.4 247.228,53 02 494.457,06 
Cargoade Provimeato Efetivo (*• 
T&:nico Judiciário TRT.3'.Al.021-NS-10 117390,92 20 2347.818,40 
Auxiliar Judicíário TRT.3'.Al.023-NI-24 73.500,96 14 1.029.013,44 
Agente Segurança Judiciária TRT.3'.Al.024-NJ-24 73.500,96 03 220.502,88 
Atendente Judiciário TRT.3'.Al.025-NJ-24 73.500,96 03 220.502,88 
Encargos de Gabinete 
Chefe de Gabinete 42610,30 16 681.764,80 
Assistente Secretário 42610,30 14 596.544,20 
Assistente de Gabinete 15.036,91 28 421.033,48 
Agente de Segurança 10.740,63 14 !50.368,82 
Assistente Administrativo 23.629,34 02 47.258,68 

SOMA: 14.817.175,70 

(*) Inclufdas as Gratificações Judicillrias (80% s/NS-25), Extraordinária (170% s/NS-25) 
e Abono (NCz$ 1.876, 28) · 

('') Inclufda a Gratificação E'xtraordinliria (162,38%) 

Brasfiia - DF, 12 de junho de 1990 

Celi Campos Barboza 
Auxiliar Judiciário 

Oi"cnene· da Silva Pereira 
Diretofa • 

Auditora ;;. Substituta 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Com a edição da Lei D0 7.729, de 16 de 
janeiro de 1989, a 311 Região da Justiça do 
Trabalho teve aditada a sua jurisdição mais 
trinta e duas Juntas de Conciliação e Julga
mento. Tratando-se estas, na macroorgan'iza
ção desta especializada, de espécie de órgaos 
de onde se originam as questões vestibulares 
do contencioso trabalhista que repercutem 
no órgão de zo Grau (no caso o 3° 1RT), já -
cumulado de processos, como instância re
cursal que é, urge aparelhá-lo conveniente
mente, de modo a que possa atender, com 
presteza, a imensa e crescente carga de pro
cessos. 

2 _Só em 1988,-por exemplo, verificou-se 
que aquele-Regi-on-al-recebeu-eer-ca--rle-9 -mil 
processos, valendo notar que a cada juiz -
não participando da distribuição regular o 
Presidente, o Vice-Presidente e o Correge
dor -teve a relatar mais de 300 pfócessos/ano. 

3, Dai a necessidade de submeter ao Po
der Legislativo, nos termos do art. 96, II, b, 
da Constituição Federal, o projeto de lei, 
em anexo, que visa a alterar a composição 
e a organização interna no Tribunal Regio
nal do Trabalho da 33 Região, criar cargos 
e funções e dar outras providências. 

4. Cumpre-me ressaltar, de infcio, que es
ta providência foi devidamente autorizada 
pelo Egrégio Plenário desta Casa, em Sessão 
Extraordinária realizada no dia 26 de outu-

bro de 1989, de que resultou a Resolução 
Administrativa n° 88/89. 

5. Precedentemente, o anteprojeto-sofreu 
o -crivo da COrregedoria-Geral da Jiistiça 
do Trabalho, que o adequou à ética jurídico
constitucional, amoldando-o à realidade da 
nova Carta Magna e às necessidades mais 
prementes do órgão jurisdicional de 'Z' -Grau 
interessado. 

6. Com respeito à criação dos cargõs de 
juiz, considerou-se duas regras constitucio
nais: a da proporcionalidade entre togados 
vitalícios e classistas temporários, que exsur
ge do art. 115 da Constituição Federa~ à ra
zão de dois e um terço, respectivamente, e 
a do quinto destiDado aos membros do Mi
nistério Púbiico e aos. advogados, qüe deflui 
do mesmo artigo, c/c os de n05 111, § 1°, inci

- so I, e_ 94 da citada Lei_ Fu_ndamental. 

7. Desse modo, observando a exigência 
do terço e da paridade, propõe-se o ae;résci
mo de quatorze cargOS-de juiz, passando. o 
1RT da 3a Região a compor-se de 36 (trm
ta e seis) membros, divididos em 24 (vi~ te e 
quatro) jufzes togados e 12 (doze) classistas 
(art. 1° do projeto de lei), porque o número 
total há que ser múltiplo de três. A não ser 
trinta e seis, chegar--se-á a um múltiplo abai
xo (3)- insuficiente às necessidad~ do TRT 
- ou acima (39) - total supcrestunado às 
mesmas finalidades, para o inomento. 

8. EsC:~ieÇa-se ainda, que dos quatorze 
cargos de juiz propostos, dez serão destina
dos aos togadOs e vitalfcios, destes sendo 
tres relativos ao quinto constituciona ~ e qua
tro aos classistas ~emporários. 

9. A criãção de quatorze cargos de provi
mento em comissão DAS - 1025 "decorre 
da necessidade direta do assessoramento jurf
clico de cada um dos futuros juízes (1 asses
sor por juiz, como se dá atualmente). Já os 
cargos, também comissionados, de Diretor 
de Secretaria de TUrma (DAS- 101.5), obje
tiva suprir duas vagas que se abrirão com a 
reorganização do Tribunal que passará a con
tar com roais duas Turmas. 

10. Albergando :o mesmQ sentimento mo
ralizador qüe nos- iüspfroü ---Minist-ros do 
Tribunal Superior do Trabalho- a lirilitar a 
nomeação para cargos em Direção e Assesso
ra~ento SUperiores (DAS), quaisquer que 
seJam, vedando, explicitamente, "aquela que 
alcance parente consangüineo ou afim, até 
o terceiro grau", em projetas recentes apro
vados pelo E. Tribunal Pleno, nos exatos ter
mos de propostas da douta Corregedoria-Ge
ral. Também aqui fizemos incluir esse dispo
sitivo (art. 6°, § 2~. 

11. No mais, propõe-se a_ criação de car
gos de provimeitto efelivo, ---riO seu elenco 
mínimõ indispensável para assistir a cada 
um dos quatorze novos jufzes (Anexo 111 aS-
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sim como a Tabela de Encargos de Gabine
te correspondente, proporcionais, também. 
ao nt1mero de jufzes, h Corregedoria-Geral 
e b.s duas Secretarias da Turma (Anexo III). 

Tais são as justificativas. 
Brastlia - DF, 15 de junho de 1990. -

Marco Aurélio Pratca de Macedo, Ministro
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

LEGISLAÇÃO CITÁDA 

CONSTITUIÇÃO DÁ RÉPÚBí.iéA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍ'I11LÓ III 
Da Organização do Eatado 

CAPÍTULO VII 

Da Administraç§o Páblica 

SEÇÃOJ 

Dispoo!ç1!et Gerail 

Art. 37. A administração ptíblica direta, 
indireta ou fundacional de qualquer dos po
deres da União, dos estados, do Distrito Fe· 
deral e dos municípios obedecerá aos princí
pios de legalidade, impessoalidade, moralida
de, publicidade e, também, ao seguinte: 

11 - a investidura em cargo ou emprego 
ptíblico depende de aprovação prévia em con
curso ptíblico de provas ou de provas e títu
los, ressalvadas as nomeações para cargo 
em -comissão declarado em lei de livre nome
ação e exoneração; 

DECRETO-LEI N" 5.452 
DE 21 DE MAIO DE 1943 

Aprova a Conso!!daçiio das Leis 
do Trabalho. 

sa RegiãO, de oito juízes togados, vitalícios, 
e de quatro classistas, temPorários; o da 68 

Região, de sete juízes togados, vitalícios, e 
de dois classistas temporários; os da 'r', sa, 
ga, to•;Jlti e 12~Regiões, de seis jufzes toga
-dos. vitalícios, e de dois classistas, temporá
rios, todos nomeados pelo Presidente da Re
ptíblica. 

§ 8° Os Tribunais Regionais de 1 n e 2fl 
RegiõeS dividir-se-ão em Turmas, facultada 
essa divisão os coiistitufdos de, pelo menos, 
doze jufzes. Cada Turma se comporá de três 
juízes togados e dois classistas, um represen
tante dos empregados e outro dos emprega
dores. 

LEI N" 7. 701 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988 

DispOe sobre a espcciallzaçlo 
de Turmas dos Tribw;util do Traba
lho em processos colctivos c d4 ou
tru providencias. 

O Presidente da República, faço saber 
·que-o-congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte lei: 

Art. 1° O Tribunal Superior do Trabalho, 
nos processos de sua competência será divi
dido em Turmas e seções. especializadas pa
ra a co_nciliação e julgamento de díssfdios co
letivos de natureza eConômica ou jurfdica e 
de dissídíos individuais, respeitada a parida
de da representação classista. 

Parágrafo t1nico. O Regimento Interno 
do Tribunal disporá sobre a constituição e 
ó funcionamento de cada uma das seções eS
pecializadas do Tribunal Superior do Traba
lho, bem como sobre o número, coritposlção 
e funcionamento das respectivas Turmas do . 
Tribunal. Caberá ao Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho presidir oª atos_de jul
gamento das seções especiãlizadas, delas par-

-······························ .. ······-·-................. ~_gpando o Vice-Presidente e o Corregedor-

11TuLo VIII 

Da Justiça do Trabalho 

CAPÍTULO IV 

Dos Tribunais Regionais 
do Trabalho 

SEÇÃOI 

Da Composiçlo e do Fuucionamento 

Art. 670. Os Tribunais Regionais compor
se-io: o da I a Região, de quatorze juízes to
gados, vitalícios, e de oito classistas, temperá· 
rios; o da za Região, de dezenovejufzes toga
dos, vitalícios, e de dez classistas, temporá
rios; o -da 3" Região, de oito jufzes togados, 
vitalfcios, e de quatro classistas, temporários; 
o da 4" Região, de onze jufzes togados, vitalí
cios, e de seis classista&t temporários; o da 

Gerãl, este-- CJ.u3iido n.ão estiver ausente em 
função corregedora. 

Art. '2P Compete à seçio especialiZada 
em dissídios coletivos, ou seção normativa: 

I - originariamente: 
a) conciliar e julgar os dissídios coletivos 

que excedam a jurisdição dos TribunaiS Re
gionais do Trabalho e estender ou rever 
suas próprias sentenças normativas; nos ca
sos previstos em lei; 

b) homolOgar-as conciliaÇÕes celebra-das 
nos dissfdios coletivos de que trata a alínea 
anterior; 

c) julgar as açOes rescisórias propostas 
contra suas sentenças normativas; 

d) julgar os mandados de segurança con
tra os a tos praticados pelo Presidente do Tri · 
bunal ou por qualquer dos ministros integran
tes da seção especializada em processo de 
dissídio coletivo; e · 

e) julgar os conflitos de competência en
tre Tribunais Regionais do Trabalho em pro
cessos de dissídio coletivo; 

II - em última instância julgar: 
a) os recursos ordinários interpostos con

tra as decisões proferidas pelos Tribunais 
Regionais do TrabDa]ho em dissfdios -coleti
vos de natureza económica ou jurídica; 

b) os recursos ordinários interpostos con
tra as decisões proferidas pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho em ações rescisória& 
e mandados de segurança pertinentes a dissf
dios coletivos; 

c) os Embargos Infringcntes interpostos 
coi:ltfa Oec:IS30 não unAnime proferida em 
processo de dissfdio coletivo de sua compe
tência ·origináfi~ salvo se a decisão atacada 
estiver em consonância com precedente jilris
prudencial do __ Tribunal Superior do Traba
lho ou da Súmula de sua jurisprudência pre
dominante; 

d) os Embargos de Declarações opostos 
aos seus acórdãos e os Agravos Regimentais 
pertinentes aos dissídios coletivos; 

~) as Suspeições argüi~as contra o Presi
dente e demais ministros que integram a se
ção, nos feitos pendentes de sua seção; e 

f) os Agravos de Instrumento interpostos 
ilegível despacho denegatório, de recurso or
dinário nos processos de sua competência. 

Art. 30 Compete à Seç.ão de Dissfdios In
dividuais julgar: 

I - originariamente: 
a) as ações rescisórias propostas contra 

decisões das Turmas do Tribunal Superior 
do Trabalho e suas próprias, inclusive as an
teriores h especialização em seções; e 

b) os mandados de segurança de sua com
petência originária, na forma da lei 

II - em tínica instância: 
a) os agravos regimentais interpostos 

em dissídios individuais; e 

b) os conflitoS de competência entre Tri
bunais Regionais e aqueles que envolvem 
Juízes de Direito investidos da jurisdição tra
balhista e Juntas de Conciliaçãó-eJulgamen
to em proceSsos de dissídio individual; 

m- em última instância: 
a) os recursos ordinários interpoStos con

tra decisões dos Tribunais Regionais em pro
cessos de dissfdio individual de sua competên
cia originária; 

b) os embargos interpostos às decisões 
divergentes das Turmas, ou destas colo deci
são de Seção de Dissfdios Individuais, ou com 
enunciado da s·tírilula e-as qUe Viol&rem 1i-te
ralmenfe preceitos de lei federal ou da Cons
tituição da República; 

c) os agravos regimentais de despacho 
denegatórios dos presidentes das Turmas, 
em matéria de embargos. na forma estabele
cida no Regimento Interno; 

d) os Embargos de Declaração opostos 
aos seus acórdãos; 

e) as suspeições argüidas contra o Presi
dente e demais ministros que integram a Se
ção, nos feitos pendentes de julgamento; 

f) os Agravos de Instrumento interpostos 
contra despacho denegatório de recurso or
dinário em proces..o de sua competência. 
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Art. 4° É da competencia do Tribunal 
Pleno do Tnbunal Superior do Trabalho: 

a) a declaração de inconstitucionalidade 
ou não de lei ou de ato normativo do poder 
p11blico; 

b) aprovar os enunciados da St1mula Qe 
Jurisprudência predominante em dissídios in
dividuais; 

c) julgar os incidentes de uniformização 
da jurisprude:ncia em dissfdios individuais; 

d) aprovar os precedentes de jurispruden
cia predominante em dissfdios coletivos; 

e) aprovar as tabelas de custas e _emolu
mentos, nos termos da lei; e 

f) elaborar o Regimento Interno do Tri
bunal e exercer as atribuições administrati
vas previstas em lei ou na Constituição Federal. 

Art. 5° As Turmas do Tribunal Superior 
do Trabalho terão, cada uma, a seguinte com
petência: 

a) julgar os Recursos de Revista interpos
tas de decisões dos Tribunais Regionais do 
Traballto, nos casos previstos em lei; 

b) julgar, em iíltima instância, os Agravos 
de Instrumento dos despachos de Presiden
te de Tribunal Regional que denegaram se· 

· guimento a Recurso de Revista, aplicitan
do em que efeito e Revista deve ser processa
da, caso providos; 

c) julgar, em última instancia, os agravos 
regimentais; e 

d) julgar os Embargos de Declaração opos
tos aos seus acórdãos. 

Art. 6° Os Tribunais Regionais do Traba
lho que funcionarem divididos em Grupos 
de Turmas promoverão a especialização de 
um deles com a competência exclusiva para 
a conciliação e julgamento de dissídios coleti
vos, na forma prevista no caput do art 1~ 
desta lei 

Parágrafo t'inico. O Regimento Interno 
dísporá sobre a constituição e funcionamen
to do Grupo Normativo, bem como dos de
mais Grupos de Turmas de Tribunal Regio
nal do Trabalho. 

ArL 7° Das decisões proferidas pelo Gru
po Normativo dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, caberá recurso ordinário para o 
Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 1° O Juiz relator ou o redator designa
do disporá de 10 (dez) dias para redigir o · 
acórdão. 

§ 2° Não publicado o acórdão nos 20 (vin
te) dias subseqüentes ao julgamento, Pode
rá qualquer dos litigantes ou o Ministério 
Público do Trabalho interpor recurso ordiná
rio, fundado, apenas, na certidão de julga
mento, inclusiVe com pedido de efeito suspen
sivo, pagas as custas, se for o caso. Publica
do o acórdão, reabrir--se-A o prazoo para o 
aditamento do recurso inte:.rposto. · 

§ 3° Interposto o recurso na forma· do 
parágrafo anterior, deverão os recorrentes, 
comunicar o fato à Corregedoria..Qeral, pa
ra as providências legais cab(veis. 

§ 4° Publicado o acórdão, quando as parR 
tes serão consideradas intimadas, seguir--se-á 

o procedimento recursal como previsto em 
lei, com a intimação pessoal do Ministério 
Pt'iblico, por qualquer dos seus procuradores. 

§ 5° Fonnalizado o acordo pelas partes 
e homologado pelo Tribunal, não caberá qual
quer recurso, salvo por parte do Ministério 
PCtbiico. 

§ 6° A sentença normativa poderá ser ob
jeto de ação de cumprimento a partir do 20° 
(vigésimo) dia subseqiiente ao do julgamenR 
to, fundada no acórdão ou na certidão de 
julgamento, salvo se concedido efeíto suspen
sivo pelo Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

Art. go O disposto no art. 7' e respecti
vo parágrafo desta lei aplica-se aos demais 
Tribunais Regionais do Trabalho não dividi
dos em Grupos de Turmas. 

Art. ~ O efeito suspensivo deferido pe
lo Presidente do Tribunal Superior do Traba
lho terá eficácia pelo prazo improrrogável 
de 120 (cento e Vinte) dias contados da puR 
blicação, salvo se o recurso ordinário for jul
gado antes ~o término do prazo. 

Art. 10. Nos disSídios ColCtivos de nature
za econOmica ou jurídica de competência ori
ginária ou recursal da seção normativa do 
Tribunal Superior do Trabalho, a sentença 
poderá ser objeto de ação de cumprimento 
com a publicação da certidão de julgamento. 

Art. 11. Nos. procesSos -de: disstdio Co1eti
vo, o Ministério Pt'ibUco emitirá parecer es
crito, ou protestará pelo pronunciamento 
oral, na audiência ou sessão de julgamento. 

Art. 12. O art 896 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo De
creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art . .896:" Cabe Recurso de Revis
ta das decisões de última _instância paR 
ra 9 Tribunal Superior do Trabalho, 
quando: . . 

a) derem ao mesmo dispositivo 
de lei federal interpretação diversa 
da qUe lhe houver dado o mesmo ou 
outro Tribunal Regional, através do 
Pleno ou de Turmas, ou a SeçãO de 
DJ_s_sídios_Individuais do Tribunal Supe
rior do Trabalho, salvo se a decisãO 
recorrida estiver em consonância com 
anunciado de Stímula de Jurisprudên
cia Uniforme do Tribunal Superior 
do Trabalho; 

. b) derem ao mesmo dispositivo 
de Lei Estadual, Convenção Coletiva 
de Trabalho, Acordo Coletivo, senten
ça normativa ou regulamento empresa
rial de observância obrigatória em 
área territorial que exceda a jUrisdi
ção dq Tribunal Regional prolator inR 
terpretação divergente, na forma da 
ali'n.~a; e 

c) proferidas com violação de lite
ral dispositivo de lei federal, ou da 
Constituição da República. 

§ 1° O Recurso de Revista será 
apresentado, no prazo de 8 (oito) dias 
ao Presidente do Tribunal recouido, 
que poderá recebê~Io ou denegá-lo, 
fundamentando, em qualquer caso, o 
despacho. 

§ 2° Recebido o Recurso, a autori
dade recorrida declarará o efeito em 
que o recebe, podendo a parte interes
Sada requerer carta de sentença para 
a execução provisória, salvo se for da
do efeito suspensivo ao Recurso. 

§ 3° Denegado seguimento ao Re
curso, poderá o recorrente interpor 
Agravo de Instrumento no prazo de 
8 (oito) dias para o Tribunal Superior 
do Trabalho. 

§ 4° Das decisões proferidas pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho, ou 
por suas Turmas, em e:x:ecução de sen
tença, inclusive em processo inciden
te de embargos de terceiro, não cabe~ 
rá o Recurso de Revista, salvo na hi
póteSe de Ofensa direta à ConstitUição 
Federal. 

§ 5° Estando a decisão recorrida 
em consonância com enunciado da 
S!imula da Jurisprudência do Tribu
nal Superior do Trabalho, poderá o 
Ministro Relator, indicando-o, negar 
seguimento ao Recurso de Revista, 
aos Embargos, ou ao Agravo de Ins
trumento. Será denegado seguimento 
ao Recurso nas hipóteSes de intempes
tividade, deserção, falta de alçada e 
ilegitimidade de representação, caben
do a interposição de Agravo." 

Art. 13. O depósito recursal de que tra
ta o art 899 e seUs parágrafos da Consolida~ 
çlio das Leis do Trabalho fica limitado, no 
recurso ordinário, a 20 (vinte) vezes o valor 
da referência e, no de revista, a 40 (quaren
ta) vezes o referido valor de referência. Se
rá considerado valor de referência aquele 
vigente à data da. interposição do recurso, 
devendo ser complementado o valor total 
de 40 (quarenta) valores, no cáso de revista. 

Art. 14. o· Regimento Interno dos Tribu
nais Regionais do Trabalho deverá dispor so
bre a S(imula da respectiva jurisprudência 
predominante e sobre o incidente de unifor
mização, inclusive os pertinentes às leis esta
duais e normas coletivas. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ArL 16. Revogam-se as disposições em 
contrário da Consolidação das Leis do Traba
lho e da legislação especiaL 

BrasOia, 21 de dezembro de 1988; "16~ 
da Independência e 100° da República.- JO
SÉ SARNEY _ José Fernando Cirne U
ma Eichenberg. 

(À Coiiif.ssão de Constftuiç.fo, Jus
tiça e Cidadania.). 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 11, DE 1991-COMPLEMENTAR 

(N" 69189, na Caoa de origem) 

(De iniciativa do Min-istério 

Ptíblico da União) 

Dispõe sobre a organizaçlo, as 
atribuições e o catatuto do Miilisté
rio P~blico lia União. 

O Congresso Nacional decreta: 

TÍTULO! 

Daa Disposições Gentia 

CAPÍTULO! 

Da Definição, doa Princfpioa c 
das Fnnçôca lmtitucionaia 

Art. 1° _O Ministério Póblíco da União, 
organizado por esta lei, é instituição perma
nente, essencial à função jurisdicional do Es
tado, incumbindo-lhe a defesa da origem ju
rídica1 do regime democrático, dos interesses 
sociais e dos interesses individuais indisponí
veis. 

ArL 2?_Incumbem aà Ministério Póblico 
as medidas necessárias para garantir o res
peito dos poderes püblicos e dos serviços 
de relevância aos direitos assegurados pela 
Constituição Federal. 

Art. 30 O Ministério Público da União 
cc:ercerá o controle externo da atividade po
licial. 

Art. 4° São princípios institucionais do 
Ministério Póblico da União a unidade, a in
divisibilidade e a independência ft.inciOnaf 

CAPÍTIJLO II 
Dos ID.strumentos de Atuaçlo 

Art. 5° COmpete ao Ministério P11blico 
da União junto aos órgãos da jurisdição federal: 

I - promover a ação direta de inconstitu
cionalidade; 

II - promover a ação dircta de inconstitu
cionalidade pOr omissão; 

III - promover a argüição de descumpri
mento de preceito fundamental decorrente 
da Constituição, na fonna da lei especifica; 

IV- promover a representação para inter
venção federal nos estados e no Distrito Fe
deral; 

V - promover, privativamente, a ação pe
nal ptíblica, na fonna da lei; 

VI - impetrar habeas corpua; 
' VII - promover a ação civil pública. na 

forma da lei; 
VIII- promover outras ações, nelas incluí

do o mandado de injunção ·sempre que a fal-
. ta de norma regulamentadora torne invíável 

o ccercício dos direitos e liberdades constitu
cionais e das prerrogatiVas inerentes à nacio
nalidade, à soberania e ~ cidadania, quando 
difusos os interesses a serem protegidos; 

IX - promover a ação visando o cancela
mcnlo de naturalização, em virtude de ativi
dade nociva ao interesse nacional; 

X - promover, na forma da le~ mediante 
Rprcsentação da Mesa do Congresso Nacio
nal, a responsabilidade dos executores ou 

agentes do estado de defesa ou do eStado 
de sftio. pelos ilícitos cometidos no período 
de sua duração; 

XI - defender judicialmente os direitos e 
interesses das populações indígenas, inclui
dos os relativos às terras por elas tradicional
mente habitadas, propondo as ações cabíveis; 

XII - promover outras ações necessárias 
ao exercício de suas funçõeS institucionais, 
definidas ria- Constituição e nas leis; 

XIII - manifestar-se em qualquer fase dos 
processos, acolhendo solicitação do juiz ou 
por sua iniciativa, quando entender existen
te interesse em causa que justifique a inter· 
venção; - · 

XIV - intervir em todos os feitos em to
dos os graus de jurisdição quando for interes
sado na causa pessoa jurídica de direito p!l
blico, estado estrangeiro ou organismo inter
nacional. 

Art. 6° Incumbe ao Ministério Ptiblico 
da União, sempre que necessário ao exercí
cio de suas funções institucionais: 

I- instaurar inquérito cfvil e outros pmce~ 
dimentos administrativos; 

n - requisitar diligências investiga~órias 
e a instauração de inquérito policial e de in
quérito policial militar, podendo acompanhá
los e produzir provas; 

III - requisitar à autoridade competente 
a instauração de procedimentos administrati
vos, podendo acompa_nhá-los_e produzir pro
va~ 

Art. 7° :Para o exercfcio de suas atribui
ções, o Ministério Ptiblico da União poderá: 

I - notificar testemunhas e requisitar sua 
condução coercitiva, no caso de ausência in
jusfificida; 
- ]l - requisitar informações, exames, perí
cias e documentos de autoridades da adminis
tração pÜbÚca direta ou indireta; 

III - requisitar da administração pública 
serviços temporários de seus servidores e 
meios materiais necesSários parã. a realização 
de atividades. eSpecíficas; 

IV - requisitar informações e documentos 
a entidades privadas, quando legalmente obri
gadas a prestá-las ou e:xíbi-los; 

V - _realizar inspeções e diligencias inves
tigatórias; 

§ 1° O membro do Ministério Público se
rá civil e criminalmente responsável pelo uso 
indevido das informaçõeS e documentos que 
requisitar; a ação penal, na hipótese, pode
rá ser proposta também pelo ofendido, subsi
diariamente, na forma da lei processual penal-

§ ZOA falta injustificada e o retardamen
to indevi~o do cumprimento das requisições 
do Ministério Público implicarão a responsa
bilidade de quem lhe der causa. 

, § 3° AS corresp-ondências, notificações., 
requisições e funções do Ministéro Público 
quando tiverem como destinatário ou envol
verem as autoridades mencionadas no art. 
102, inciso I, alíneas b e c, da Constituição, 
serão encaminhadas e levadas a efeito pelo 
aProcurador-Gerai da Repóblica, atendidos 
os princfpios e forma previstos na le~ caben
do às autoridades mencionadas focar data, 

hora e local em que puderem ser ouvidas, 
se for o caso. 

CAPÍTULO IIl 

Do Controle Externo da 
Atividade Policial 

Art SO O Ministério Ptiblico da União 
crercerá o controle externo da ativ:idade po
licial por meio de medidas administrativas e 
judiciais, visando a assegurar a indisponibili
dade da persecução penal e a prevenção ou 
correção de ilegalidades ou do abuso de po
der, podendo, especialmente: 

I - ter livre ingresso e realizar inspeção 
em estabelecimentos policiais ou prisionais; 

II - ter acesso a quaisquer documentos 
relativos à atividade policial; 

III - requisitar providências para sanar a 
omissão indevida ou para prevenir ou corri
gir ilegalidade ou abuso de poder; 

IV -representar à autoridade competen
te para abertura de inquérito sobre a omis
são ou fato ilfcito ocorridos no exerc!cio da 
atividade policial; 

V - promover a ação penal por abuso de 
poder. 

Art go A prisão de qualquer pessoa, por 
parte de autoridade federal ou do Distrito 
Federal e territórios, deverá ser comunica
da imediatamente ao Ministério Póblk:o com
petente, com indicação do lugar onde se en
contra o preso e cópia dos documentos com
probatórios da legalidade da prisão. 

CAPÍTIJLO IV 

Da Defeaa doa Direitos 
Constitucionais 

Art. 10. A defesa dos direitos constitucio
nais do cidadão visa ~ garantia do seu efeti
vo respeito pelos poderes póblicos e pelos 
prestadores de serviços de relevância ptiblica. 

Art 11. A Defensoria dos Direitos do 
Cidadão agirá de ofício ou mediante repre
sentação, notificando a autoridade questiona
da para que preste informações, no prazo 
que assinar. 

Art. 12 Recebidas ou não as informações 
e instruído o caso, se o Defensor dos Direi
tos do Qdadão concluir que direitos constitu
cionais foram ou estão sendo desrespeitados, 

-deverá notificar o responsável para que to
me as providencias necessárias a prevenir a 
repetição ou que determine a cessação do 
desrespeito verificado. 

Art. 13. N:io atendida, no prazo devidot 
a notificação prevista no_af1igo anterior, a 
Defensaria representará ao t)oder ou autori
dade competente para promover a responsa
bilidade pela ação ou omissão inconstittlcio
nais. 

Art. 14. É vedado aos órgãos de deifesa 
dos direitos constitucionais do cidadão pro
mover em jufzo a defesa de direitos indivi
duais lesados. 

§ 1° Quan_!io a legitimidade para- ã -aÇão 
decorrente da inobservância , da Constitui
ção, verificada pela defensori!J:, couber a ou
tro órgão do Ministério Póblico, os elemen
tos de informação ser-lhe-ão remetidos. 
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§ 2° Serilpie que o titular do direito lesa
do nio puder constituir advogado e a ação 
cabfvel não imcumbir ao Ministério Público, 
o caso, com os elementos colhidos, será enca
minhado à Defensaria P6blica competente. 

Art. 15. A lei regulará os procedimentos 
da atuação do Ministério Ptiblico na defesa 
dos direitos constitucionais do cidadão. 

CAPÍTULO V 

Da Participação do Minist~rlo 
Pllblico da Unilio em Órglios 

Colegiados Estatais 

Art. 16. A lei assegurará a participação 
do Ministério P6blico da União nos órgãos 
colegiados estatais,· federais ou do Distrito 
Federal e territórios, constitufdos para defe
sa de direitos e interesses relacionados com 
as funções da instituição. 

CAPÍTULO V1 
Das Garantias e das 

Prerrogativas 

Art. 17. Os membros do Ministério P6bli
co da União gozam das seguintes garantias: 

I -vitaliciedade, após dois anos de efeti
vo e:x:ercfcio, não podendo perder o cargo se~ 
não por sentença judicial transitada em julga
do· 

'II - inamovibilidade, salvo por motivo de 
interesse público, mediante decisão do Conse
lho Superior, por voto de dois terços de seus 
membros, assegurada ampla defesa; 

III - irredutibilidade de vencimentos, ob
servando quanto à rem'uneração o que dis
põem os arts. 37, XI, 150, II, 153, § 2°, I, da 
Constituição Federal. 

Parágrafo único. As garantias estabeleci
das neste capitulo não excluem outras deter
minadas por lei, e são de caráter irrenunciá
vel e indisponíveL 

Art. 1& São prerrogativas dos membros; 
do Ministério Plibhco da União: 

I - institucionais: 
a) sentar-se imediatamente à direita dos 

jufzes singulares ou presidentes dos órgãos 
judiciários perante os quais oficiem; 

b) usar vestes talares; 
c) ter ingresso e trânsito livres, em razão 

de setviço, em qualquer reparlíção pt'lblica 
e nos casos previstos em lei, nas entidades 
privadas, respeitada sempre a garantia da in
violabilidade do domicfiio; 

d) a prioridade em qualquer serviço de 
transporte ou comunicação, público ou priva
do, no território nacional, quando em servi
ço de caráter urgente; 

e) o porte de arma, independentemente 
de autorização; 

f) carteira de identidade especial, de acor
do com modelo aprovado pelo Procurador
Geral da República e por ele apedída, ne~ 
la se consignandoCJ as prerrogativas constan
tes do inciso I, alíneas c, d e e do inciso II, 
al{neas d, e e ~ deste artigo; 

II - processuais: 
a) do Procurador-Geral da Reptíblica, 

ser processado e julgado, nos crimes comuns 
pelo Supremo Tribunal Federal; pelo Sena-

do Federal, nos crimes de responsabilidades; 
b) do membro do Ministério Póblico da 

União que oficie perante tribunais, ser pro
cesiailo e jUlgado, nos crimes comuns e de 
responsabilidadf; pelo Superior Tribunal de 
Justiça; · 

c) do membro do Ministério Pllblico da 
União que oficie perante juízos de primeira 
instância, ser processado e julgado, nos cri
mes comuns e de responsabilidade, pelos Tri
bunais Regionais Federais, ressalvada a com
petência da Justiça Eleitoral; 

d) não ser preso ou detido, senão por or
dem escrita do tribunal competente ou em 
razão de flagrante de crime inafiançáve~ ca
so em que a autoridade fará imediata comu
nicação àquele tribunal e ao Procurador-Ge
ral da Repú.blica, sob pena de responsabilidade; 

e) ser reCOlhido à prisão especial ou à sa
la especial de Estado-Maior, com direito à 
privacidade e à disposição do tribunal compe
tente para julgamento, quando sujeito à pri
são antes da decisão finalj e à dependência 
separada no estabelecimento em que tiver 
de ser cumprida a pena; 

f) não ser indiciado em inquérito poJicial, 
obSerVando-:&e o disposto no parágrafo llni
co deste artigo; 

g) ser ouvido, com testemunhas, em dia, 
hora e local previamente ajustados com o 
magistrado ou a autoridade competente; 

h) receber intimação pessoalmente nos 
autos em qualquer processo e grau de juris
dição nos feitos em que tiver que oficiar. 

Parágrafo llnico. Quando, no curso de in
vestigação, houver indício da prática de infra
ção penal por membro do Ministério Pú.bli
co da União, a autoridade policial, civil ou 
militar, remeterá imediatamente os autos ao 
Procurador-Geral da República, que designa
rá membro do Ministério Público para pros
seguimento da apuração do fato. 

Art. 19. O Procurador-Geral da Rep6.bli
ca terá as mesmas honras e tratamento dos 
Ministros do Supienio Tribtirial Federal; e 
os demais membros da instituição, as que fo
rem reseJVadas aos magistrados perante os 
quais oficiem. 

Art. 20. Os órgãos do Ministério Pllblico 
da União terão presença assegurada em to
das as sessões dos colegiados em que oficiem. 

CAPÍTULO Vll 

Da Autonomia do 
Ministério Póblico 

Art. 21. Ao Ministério Público da União 
é assegurada autonomia funcional, adminis
trativa e financeira, cabendo-lhe: 

I ~ propor ao Poder Legislativo a criação 
e extinç!Io de seus cargos e serviços auxilia
res, bem como a fixação dos vencimentos 
de seus membros e servidores; 

II - prover os cargos. de suas carreinis e 
dos serviços auxiliares; 

III - organizar os serviços auxiliares;_ · 
IV- praticar a tos próprios de gestão. 
Art 22 O Ministério Público da União 

elaborará sua proposta orçamentária dentro 
dos limites da lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 1° Os recursos correspondentes ~s suas 
dotações orçamentárias, compreendidos os 
créditos suplementares e especiais, ser-lhe
ão entregues até o dia 20 de cada mês. 

§ '2f' A fiscalização contábil, fmanceira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do 
Ministério Ptíblico da União será exercida 
pelo Congresso Nacional, mediante contro
le externo, com o auxOio do Tribunal de Con
tas da União, segundo o disposto no Titulo 
IV, Capítulo I, Seção IX, da Constituição, e 
por sistema próprio de controle interno. 

§ 3° As contas referentes ao exercício an
terior serão prestadas, anualmente, dentro 
de sesserita dias da abertura da sessão legisla
tiva. 

CAPITULO Vlll 
Da Estrutura 

ArL 23. O Ministério Póblico da União 
compreende: 

I - o Ministério Público F"edera~ 
II - o Ministério Público do Trabalho; 
IIT- o Ministério Püblico Militar; 
IV - o Ministério Público do Distrito Fe

deral e Territórios. 
Parágrafo único. A estrutura básica do 

Ministério PIJblic-o da União será organiza
da por regulamento, nos termos da lei 

CAPÍTULO IX 
Do Procurador-Geral 

da Rcpl!bllca 

Art. 24. O Procurador-Geral da Rep'libli
ca é o Chefe do Ministério Público da União, 
nomeado pelo Presidente da República den
tre integranteS da carreira, maiores de trin
ta e cinco anos, após a aprovação de seu no
me pela maioria absoluta do Senado Federal, 
para mandato de dois anos, permitida a re
condução, precedida de nova decisão do Se
nado Federal. 

Parágrafo único. -A exoneração, de oficio, 
do Procurador~Geral da ~epública, por ini
ciativa do Presidente da Reptlblica, deverá 
ser precedida de autorização -da maioria abso
luta do Senado Federal, em votação secreta. 

Art. 25. São atribuições do Procurador
Geral da República, como Chefe do :Ministé
rio Pllblico da União: 

I - representar a instituiçãO; 
II- propor ao Poder Legislativo os proje

tas de lei sobre o Ministério Público da União; 
III - apresentar a proposta de orçamen

to do Ministério Público da União, compati
bilizando os anteprojetos dos diferentes ra
mos da instituição, na forma da lei de diretri
zes orçamentárias; 

IV - dar- posse ao Vice-Procurador-Ge
êal da República, ao Procurador-Geral .tdo 
Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça 
Militar e ao Procurador~Geràl do Distrito~ 
Federal; 

V- encaminhar aos Presidentes dos Tri
bunais as listas sêxtuplas a que se referem · 
os arts. 94, caput, 104, II, 111, § 2° e 115, 
parágrafo ünico, II, da Constituição; 

VI - dirimir conflitos de atribuição entre 
integrantes de ramos diferentes dó Ministé
rio Público da União; 
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VII- praticar atas de gestão administrati
V'a, financeira e de pessoal; 

VIII -promover cargos e serviços auxilia
res na forma da Constituição; 

IX- arbitrar o valor das diárias, ajudas 
de custo e gratificação de magistério; 

X - fixar o valor das bolsas devidas aos 
estagiários; 

XI - exercer outras atribuições previstas 
em lei. 

§ 1° O Procurador-Geral da Repóblica 
poderá delegar aos Procuradores-Gerais as 
atribuições previstas nos itetis VII e VIII des
te artigo;·--

§ 2° A delegação também poderá ser fei
ta ao Diretor-Geral da Secretaria do Ministé
rio Público da União para a prática de atos 
de gestão administrativa, finanCeira e de pes
soal, este 11ltimo apenas em relação aos servi
dores e serviços auxiliares. 

Art. 26. O Procurador-Geral da Repúbli
ca designará, dentre integrantes da carreira, 
maiores de tiirita e cinco anos, ó Více-Procu
rador-Geral da R~pública, que o substituirá 
em seus impedimentos e ex:ercerá o cargo 
em caso de vacancia, até o proviinento ~efi~ 
nitivo. - ' 

CAPÍTULO X 
Do Conselho de Aasessoramento 

Superior do Ministério 
Pdblico da Unilo 

Art. 27. O Conselho de Assessoramento 
Superior do Ministério Público -da União, 
sob a presidência do Procurador-Geral da 
Reptíblica, será integrado pelo Vi~~Procura
dor-Geral da Reptíblica, pelo Procurador
Geral êo Trabalho, pelo Procurador-Geral 
da Jus~~ça Militar e pelo Procurador-Geral 
de Justiça do Distrito FederaL 

Art. 28. As reuniões do Conselho de As
sessoramento Superior do Ministério Públi
co da União serão convocadas pelo Procura
dor-Geral da Repllblica, podendo solicitá-Ias 
qualquer de seus membros. 

Art. 29. _O Conselho de Assessoramento 
Superior do Ministério P6blico da União de
verá opinar :sobre as matérias de interesse 
E n:ral da instituição, e em especial sobre: 

I --projetas de lei de interesse comum 
d":' :vlinistério P6blico da União, neles i<JWuf
dos: 

a) os que visem a alterar normas gerai%: 
da Lei Orgânica do Ministério Pliblico d2 
União; 

b) a proposta de orçamento do Ministé
rio Público da União; 

c) os que proponham a fiXação dos venci
mentos nas carreiras e nos serviços atiXiliDares; 

II- a organização e o funcionãmento da 
Diretoria-Geral e dos Serviços da Secretaria 
do Ministério Pllblico da União. 

Art. 30. O Conselho de Assessorame11to 
Superior poderá propor aos Con~Flhos Supe
riores dos diferentes ramos, dr ,:,'inistério 
Público da União, medidas para 1! • .'~OI"'Iiizar 
os ates decorrentes de seu poder .. ::fDl&tivo. 

CAPITULO X! 
Das Carreiras 

Art. 3L As carreiras dos diferentes ra
mos do Ministério Ptlblico da União são in
dependentes-entre si, tendo cada uma delas 
organização própria, na forma desta lei 

Art. 32. As funções do Ministério Públi
co da União só podem ser exercidas por inte
grantes da respectiva carreira, que deverão 
residir onde estiverem lotados. 

Art. 33.. A lei estabelecerá o nómero de 
cargos das carreiras do Ministério Público 
~ União e os _ofícios em que serão exerci
das sUas fUnÇões 

CA!'ÍTULO XII 
Dos Serviços Auxiliares 

Art. 34. A Secretaria do Ministério Públi
co da União é. dirigida pelo seu Diretor-Ge
ral, de livre escolha do Procurador-Geral 
da Repllblica e demissfvel ad nut~, incum
bindo-lhe os serviços auxiliares de apoio téc
nico e admínistrat_firo ~ instituição. 

_ Art. 35. o pesj00.1 dos· servi~ auxiliares 
sef1i. organizado em quadro próprio de car
ze!ra, _ sób regime estatutário, para apoio téc
nico~administrativo adequado às atividades 
especfficas da instituição 

TÍTULO II 
Dos Ramos do Minist&io 

Pdblico da Unilo 

CAPÍTULO I 
~ D<>MiDistérío~PlibJioo :Federai 

SEÇÃO I 

Da- Competb.cia, dos órgãos 
c· da Carreira 

Art. 36. O Ministério Pliblico Federal exer
cerá as atribuições previstas no art. 5° desta lei: 

I - nas causas de competência do Supre
mo Tribunal Federai, do Superior Tribunal 
de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais 
e dos Jufzes Federais, e dos Tribunais e Juí
zes Eleitorais. 

II -nas causas de competência de quaiS
quer jufzes e tribunais, para defesa de direi
tos e interesses das populações indfgenas. 

-Art. 37. Incumbe ao Ministério Pllblico 
Federal: 

r - instaurar inguérito civil e outros pro
cedimentos administrativos; 

II - requisitar diligências investigatórias 
e á instauração de inquérito policial, poden
do acompanhá-los e produzir provas; 

III - requisitar à autoridade federal com
petente. a instauração de procedimentos ad
ministrativos, podendo acompanhá-los e pro
duzir provas; 

IV -e;,cercer o controle ex: terno da ativida
de da Polícia Federal; 

V- participar dos Conselhos Penitenciá
rios;· 

VI- integrar os órgãos colegiados previs
tos no art. 16, quando componentes da estru
tura administrativa da União; 

VII - fiscalizar a execução da pena, nos 
processos de competência da Justiça Federal 
e da Just~ça Eleitoral. 

Art. 38 cabe ao Ministério Público Fede
ral exercer a defesa dos direitos constitucio
nais do cidadão, sempre que se cuidar de ga
rantir-lhes o respeito: 

I - pelos poderes públicos federais; 
II - pelos órgãos da administração plibli

ca federal direta ou indireta; 
III -pelos concessionários e permissioná

rios de serviço ptiblico federal; 
IV - por entidades que exerçam outra 

função delegada da União. 
Art. 39. O Procurado_r-Geral da Repúbli

ca designará, dentre os Subprocuradores-Ge
rais da República e mediante prévia aprova
ção do nome pelo Conselho Superior, o De
fensor Federal dos Direitos do Cidadão, pa
ra selVir pelo prazo de dois anos, permitida 
a recondução, precedida de nova decisão 
do Conselho Su~rior. 

§ 1° Sempre que poss1vel, o Defensor não 
acumulará o ex:erclcio de suas funções com 
outras do Ministério Piiblico· Federal. 

§ 2? O Defensor somente será dispensa
do, antes do termo de sua investidura, por 
iniciativa do Procurador-Geral da Repllbli
ca, anuindo a maioria absoluta do Conselho 
Superior. 

Art. 40. Em cada estado e no Distrito Fe
deral será designado, na forma do art. 214 
desta lei, membro do Ministério P11blico Fe
deral para exercer as funções de delegado 
da Defensaria de Direitos do Cidadão. 

~arágr:afq_l)n_i_ço_._ O_ Detensor_FederaLdos 
Direitos do Cidadão expedirá instruções pa
ra o exercício das funções pelos delegados 
da Defensaria, respeitado o príncfpio de in
dependência fUncional. 

Art. 41. A execução da medida p~vista 
no art. 13 incuri:J:be ao Defensor Federal dos 
Direitos do Qdadão. 

Art. 42. São órgãos do Ministério Piíbli
co Federal: 

I - o Procurador-Geral da República; 
II - o Colégio de Procuiadores da Repll

blica; 
III - o Conselho Superior do Ministério 

P11blico Federal; 
_ IV -as Câmaras de Coordenação e Revi

são do Ministério Público Federal; 
V - a Corregedoria do Ministério Públi

co Federal; 
VI -os Subprocuradores-Gerais da Repti

blica; 
VII - os _Procuradores Regionais da Re~ 

pliblica; _ 
VIII - os Procuradores da República. 
Art. 43. São unidades de lotação e de ad

minístração, no Ministério P11b1ico Federal: 
I -a Procuradoria-Geral da República; 
II - as Procuradorias Regionais da Reptí

blica; 
li - as Procuradores da Reptíblica nos 

estados e no Distrito Federal. 

Art. 44. A carreira do Ministério P11bli
co Federalo é constitufda pelos cargos de 
Subprocurador-Getãl da República, Procura
dor Regional da República e Procurador da 
Reptiblica. 
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Parágrafo único. O cargo inicial da car
reira é o de Procurador da República e o 
do último nfvel o de Subprocurador-Geral 
da República. · 

SEÇÃO II 
Da Chefia do Ministério 

Público Federal 

Art. 45. O Procurador-Geral da Reptíbli
ca é o Chefe do Ministério Ptíblico Federal. 

Art. 46. Incumbe ao Procurador-Geral 
da Reptíblica exercer as funções do Ministé
rio Público junto ao Supremo Tribunal Fede
ral, manifestando-se previamente em todos 
os processos de sua competência. 

Parágrafo único. O_E.r.ocurador-Geral da 
Repilblica proporá perante o Supremo Tribu
nal Federal; 

I - a ação direta de inconstitucionalida
de de lei ou ato normativO federal ou estadual; 

II - a representação para intervenção fe- · 
dera! nos estados e no Distrito Federa~ nas 
hipóteses do art 34, VII, da Constituição Fe
deral; 

III - as ações cfvefs e penais cabíveis de 
sua competência originária. 

Art. 47. O Procurador-Geral da Repúbli
ca designará os Subprocuradores-Gerais da 
República que exercerão, por delegação, 
suas funções junto aos diferentes órgãos ju
risdicionais do Supremo Tribunal Federal. 

§ 1° As funções do Ministério Pdblico 
Federal, junto aos. Tribunais Superiores da 
Uniã_o perante os quais lhe compete atuar, 
somente poderão ser exercidas por titular 
do cargo de Subprocurador-Geral da Repü
bllca. 

§ 2° em caso de vaga ou afastamento de 
Subprocurador-Geral da Rep!íblica, por pra
zo superior a 30 dias, poderá ser convocado 
Procurador Regional da Rep!íblica p3Í"a subs
tituição pelo voto da maioria do Conselho 
Superior. 

§ 3° O Procurador Regional da Rep!íbli
ca convocado receberá a diferença de venci
mento correspondente ao cargo de Subprocu
rador-Geral da Reptíblica, inclusive diárias 
e transporte se for o caso. 

Art 48. Incumbe ao Procurador-Geral 
da República propor perante o SUperior Tri
bunal de Justiça: 

I- a representação para intervenção fede
ral nos estados e no Distrito Federal, no ca
so ·de recusa à execução de lei federal; 

II -a ação penal, nos casos previstos no 
art. lOS, I, a, da Constituíção Federai. · 

Parágrafo único. A competência previs
ta neste artigo poderá ser delegada a Subpro
curador-Geral da Rcp6blica. 

Art. 49. São atribuições do Procurador
Geral da Repdblica, como Chefe do Ministé
rio P6blico Federal: 

I- representar o Ministério P!íblico-Fede
ral; 

II- integrar, como membro nato, e presi
dir o Colégio de Procuradores da Rep!íbli
ca, o Conselho Superior do Ministério Ptíbli
co Federal e a Comissão de Concurso; 

III - designar o defensor Federal dos Di
reitos do Cidadão e os delegados da Defenso
ria nos estados e no Distrito Federal; 

IV- designar os Cordenadores das Câma
ras de Coordenaça:o e Revisão do Ministério 
Pt1blico Federal; 

V- nomear livremente, dentre os Subpro
curadores-Geraisda Reptiblica, o Vice-Procu
rador-Geral da Repóblica, o Vice-Procura
dor-Geral Eleitoral e o Corregedor-Geral 
do Ministério Público Federal; 

VI -designar, obsetvados os critérios. da 
lei e os estabelecidos pelo Conselho Supe
rior, os oficias em que ex_ercerão suas fun
ções os membros do Ministério Piiblico Fede
ral; 

VII - designar: 
a) o Chefe da Procuradoria Regional da 

República, dentre os Procuradores Regio
nais da Repóblica lotados na respectiva Pro
curãdoria Regional; 

b) o Chefe da Procuradoria da Reptíbli
ca nos estados e no Distrito Federal, dentre 
os Procuradores da Reptiblica lotados na res-
pectiva unidade; -

VIII _ dirimir conflitos de atribuições 
enti'e membros do Ministério Pliblico Fede
ral, com recurso para o Conselho Superior; 

IX determinar a abertura de correi
çlo, sindicAncia ou inqufrito administrativo; 

X __ detenn_in_a_r instauração de inquéri
to ou processo administrativo contra servi
dores dos serviços auxilia~; 

xr~ decidir procesSo disciPlinar contra 
membro da carreira ou servidor dos servi
ços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis; 

XII _ deci_dir, aten~endo à necessida
de do serviço, sobre: 

a) remoção a pedido ~u por permuta; 

b) alteração parcial da lista bienal de de
signações; 

XIII - autorizar o afastamento de mem
bros dp _ Ministéri.o_ Ptiblico Federal, depois 
de ouvido o Conselho Superior, nas hipóte
ses previstas em lei; 

XIV- dar posse aos membros do Ministé-
rio Póblico Federal; -

XV- designar membro do Ministério Ptí
blico Federal para: 

a) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da irisiituiÇão seja legalmente previs
ta, ouvidõ-o Conselho_ Superior; 

b) integrar coiJ:!.i~ões técD.iCas. ou cientffi
C3S1 relacionadas às funções_da instituição, 
ouvido o Conselho Superior; 

c) assegurar a continuidde _dos serviços, 
em cas_o-de Vacâncla, afastamento temporário, 
ausência, impedimento ou suspeição do titular, 
na inexistência ou falta do substituto designa
do; 

XVf:... homologar, ouvido o Conselho Su
perior, o resultado do concurso· para ingres
so na carreira; 

XVII - fazer publicar aviso de existência 
de vaga na lotação e na relação bienal de 
designações; 

XVIII - elaborar a proposta orçamentá
ria do Ministério Ptíblico Federal, submeten
do-a, para aprOvação, ao Conselho Superior; 

XIX - organizar a prestação de contas 
do exercfcio anterior; · 

XX- praticar a tos de gestão administrati
va, financeira e de pessoal; 

XXI - elaborar o relatório das atividades. 
do Ministério Público Federal; 

XXII- coordenar as atividades do Minis
tério Ptíblico Federal; 

XXIII - exercer outras atividades previs
tas em lei. 

Art. 50. As atnõulções do Procurador
Geral da Reptiblica, previstas no artigo ante
rior, poderão ser delegadas: 

I -a Coord~nador de Câmara de Coorde
naçãO e RCVisâo1 as dos- incisos XV, alínea c, 
e XXII; 

II - aos Chefes das Procuradorias Regio
nais da Repilblica e aos Chefes das Procura
dorias da República nos Estados e no Distri
to Federal, as dos incisos I, XV, alínea c, 
XX e XXII. 

Art. 51. A ação p·enal pública contra o 
Procurador-Geral da Repilblica, quando no 
eK:ercfcio do ca_rgo, caberá ao Subprocura
dor-Geral_ ~ Repiíblica que for designado 
pelo Conselho Superior do Ministério PdbJi
co Federal. 

SEÇÃO III 
Do Colégio de Procuradores 

da Repfiblica 

Art. 52 o- COlégio -de Procuradores da 
Rep!íblica, presidido pelo Procurador-Geral 
da Rcptíblica, é integrado por todos os mem
bros da carreira em atividade no Ministério 
Público Federal 

Art. 53. Compete ao Colégio de Pràcura
dores da Rep!íblica: 

I - elaborar, mediante voto unitário no
minal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla 
para a composição do Superior Tribunal de 
Justiça, sendo elegíveiS os membros do Minis
tério Pú:blico Federal, com mais de dez anos, 
na carreira, tendo mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e cinco anos de idade; 

II -elaborar, mediante voto unitário no
minal, facultativo e secreto, a liSta sêxtupla 
para a composição dos Tribunais Regionais 
Federais, sendo elegíveis os membros do Mi
nistério Ptiblico_ Federal, com mais de dez 
anos de carreira, que contêm mais de trinta 
e cinco e menos de sessenta e cinco anos 
de idade, sempre que possível lotados na res
pectiva região; 

III - eleger, dentre os Subprocuradores
Gerais da Repdblica e mediante voto unitá
rio nominal, facultativo e secreto, quatro 
membros do Conselho Superior do Ministé-
rio Ptiblico Federal; -

· IV - opinar sobre assuntos gerais de inte
resse da instituição; 

§ 1° Para os fins previstos nos incisos I, 
II e III, deste artigo,prescindir-se-á de reu
nião do ColégiO de Procuradores, proceden
do-se segundo dispuser o seu regimento in
terno e exigindo~se o voto da maioria absolu
ta dos eleitores. 

§ 2° Para elaboração da lista sêxtupla pa
ra- os Tribunais Regionais Federais só pode-
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rão votar os membros do Ministério Públi
co lotados na respectiva região. 

§ 3° Excepcionalmente, em caso de inte
resse relevante da instituição, o Colégio de 
Procuradores reunir-se-á em local designa
do pelo Procurador-Geral da República, des
de que convocado por ele ou pela maioria 
de seus membros. 

§ 4° O Regimento Interno do Çolégio 
de Procuradores da Repóblica disporá sobre 
seu funcionamento. 

SEÇÁO IV 

Do Conaclbo Superior do Minist6rio 
Páblico Federal . 

Art. 54. 'O COnSelho Superior do Minist~
rio Público Federal, presidido pelo Procura
dor-Geral da Repüblica, tem a seguinte com
posição: 

I - o Procurador-Geral da Repüblica, o 
Vice-Procurildor-Geral da Repliblica, o Cor
regedor-Geral do Ministério Público Fede
ral, o Derensor Federal dos Direitos do Cida
dão e o Vice-Procurador-Gerat ~leitora I que 
o integram como membros natos, com direi
to a voz e voto; 

II - quatro Subprocuradores-Gerais da 
República, eleitos para um mandato de dois 
anos, na forma do art. 53, III, desta lei, per
mitida uma reeleição; 

III - quatro Subprocuradorç:s-Gerais da 
República, eleitos para um mandato de dois 
anos, por seus pares, mediante voto unitário 
nominal, facult!itiVo e sec~to1 permitida uma 
reeleiçãQ. . • . • ~ 

§ 1° Serão suplentes dos membros de que 
tratam os incisos II e III, os demais votados, 
em ordem decrescente, observando-se os cri
~rios gerais de desempate. 

§ 2° O Vice-Procurador-Geral da Repti
blica será o Vice-Presidente do Conselho Su
perior, e substituirá o Presidente no caso 
de vaga, falta ou impedimento. 

§ 3° Nos casos dos incisos II e III do ca
put são coi:tsiderados eleitos os dois mais vo
tados; as outras duas vagas serão preenchi
das por esColha do Procurador-Geral da Re
póblica dentre os seis seguintes mais votados 
nas eleições de cada inciso, respectivamente. 

Art. 55. O COnselho _Superior do Ministê· 
rio Público Federal reunir-se-á, ordinariamen
te, uma vez por mês, em dia previamente fi
xado, e, cx:traordinariamente, quando convo
cado pelo Procurador-Geral da Repóblica, 
ou por proposta da maioria de seus membros. 
• Art 56. Salvo disposição em contrário, 
as deliberações do Conselho Superior serão 
tomadas por maioria simples de votos, pre
sente a maioria absoluta dos seus membros. 

§ 1° Em caso de empate, Prevalecerá o 
voto do Presidente, exceto em matéria de 
sanções, caso em que prevalecerá a solução 
mais favorável ao acusado. 

§ 2° As deliberações do Conselho Supe
rior serão publicadas no Diário da Justiça, 
exceto quando o Regimento Interno determi· 
nar sigilo. 

Art. 57. Compete ao· Conselho Superior 
do Ministério Póblico Federal: 

I - exercer o poder normativo no âmbi· 
to do Ministério Póblico Federal, observa
dos os princípios desta lei, especialmente pa· 
ra elaborar e aprovar: 

a) o seu Regimento Interno, o Código 
de Procuradores da República e os das Câ
maras de Coordenação e Revisão do Ministé
rio Póblico Federal; 

b) as normas e as instruções para o con
curso de ingresso na carreira; 

c) as normas sobre as designações para 
os diferentes offcios do Ministério Póblico 
Federal; 

d) os critérios para distribuição de inqué
ritos, procedimentos administrativos e quais
quer outros feitos, no Ministério Póblico Fe
deral; 

c) os critérios de promoção por mereci
mento, na carreira; 

f) o procedimento para avaliar o cumpri
mento das condições do estágio probatório; 

II - aprovar o nome do Der.ensor Fede
ral dos Direitos do Cidadão; 

III - indicar integrantes das CAmaras de 
Coordenação e Revisão; 

IV- aprovar a destituição do Procurador 
Regional Eleitoral; 

V - destituir, por iniciativa do Procura
dor-Geral da República e pelo voto de duas 
t~:rças partes de seus membros, 3ntes do t~
miito do mandato, o Corregedor-Geral; 

VI - elaborar a lista tríplice destinada !:t 
, promoção por merecirilen"to; 

VII - aprovar a lista de antigUidade dos 
membros do Ministério PóblicO Federal e 
dicidir sobre as reclamações a ela conci:rrie!l-
tes; 

VIII - indicar o membro do Ministério 
Público Federal para promoção por antigüi
dade, observado o disposto no art 93, II, le
tra -d, da Constituição- Federal; 
__ ~- designar o Subprocurador-Geral da 

RepUblica para coóbecer de inquérito, peças
de informação ou representação sobre cri
nie comum atribuível ao Procurador-Geral 
da República e, sendo o caso, promover a 
ação penal; 

X - opinar sobre a designação de mem· 
bro do Ministério Póblico Federal para: 

·a) funcionar nos órgãoS em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista; 

b) integrar comissões técnicás ou cientffi
cm; relacionadas hs funções da instituição; 

XI- opinar sobre o afastamento temporá
rio de membro do Ministério Público Federal; 

xn - autorizar a designação, em caráter 
excepcional, de membros do Ministério Pó
blico Federal, para exercício de atribuições 
processuais perante juízos, tnõunais ou off
cios diferentes dos estabelecimentos para ca
da categoria; 

XIII - determinar a realização de correi
ções e sindicâncias e apreciar os relatórios 
correspondentes; 

XIV - determinar a instauraçãO de pro
cessos administrativos em que o acusado se
ja -meinbro _do Ministério P(!blico Federa~ 
apreciar seus relatórioS e prOpor as medidas 
cabfveis; 

XV- determinar o afastamento preventi
vo do exercício do cargo, de membro do Mi
nistério Pliblico FederC!al, indiciado ou acu
sado em processo disciplinar, e o seu retomo; 

XVI - designar a comissão de processo 
administrativo em que o acusado seja mem
bro do Ministério Público Federalj 

XVII - decidir sobre o cumprimento do 
estágio probatório por membro do Ministé
rio Público Federal, encaminhando cópia 
da decisão ao Procurador-Geral da Repóbli
ca, quando for o caso, para ser efetivada sua 
exoneração; 

XVIII - decidir sobre remoção e disponi
bilidade de membro do Ministério P6blico 
Federal, por motivo de interesse póblico; 

XIX - autorizar, pela maioria absoluta 
de seus membros, que o Procurador-Geral 
da República ajuíze a ação de perda de car7 
go contra membro do Ministério Público Fe
deral que seja ~tal~io, nos casos previstos 
11esta lei; 

XX - opinar sobre os pedidos de rever
são de membro da carreira; 

XXI -decidir, em grau de recurso, confli
tos de atribuições entre memb_ros do Ministé
rio Póblico Federal; 

XXII - opinar sobre o encaminhamento 
de proposta de lei de aumento de nómero 
de cargos da carreira; 

XXIII -- deliberar sobre a realização de 
concurso para o ingresso na carreira, desig
nar os membros da Comissão de Concurso 
e opinar sobre a homologação dos resultados; 

xxrv- aprovar a proposta orçamentária 
que integrará o projeto de orçamento do 
Ministério Póblico da União; 

XXV - exercer oriiras funç6es estabeleci
das em lei. 
~ -elaborar, mediante voto unitário 

nominal, facultativo e secreto, a lista sêxtu
Pla para a composição dõ 'S'Uperíor"'Tfibunal 
de Jus.tiça, sendo elegíveis os membros do 
Ministério Póblico Federal, com mais de trin
ta e cinco e menos de sessenta e cinco anos 
de idade, de notável saber jurfdico e reputa
ção ilibada; 

XXVII -elaborar, mediante voto unitário 
nominal, facultativo e secreto, a lista sêx:tu
pla para a composição dos Tribunais Regio
nais Federais, sendo elegíveis os membros 
do Minis~o Póblico Federal, com mais de 
d_ez anos de oearreira, _que contem mais de trin
ta e cinco_e menos de sessenta e cinco anos 
de idade, sempre que possível lotados na ror 
pectivaregião. 

§ 1 o o Procurador-Geral e qualquer mem
bro do Conselho Superior estão impedidos 
de participar das decisões deste nos mesmos. 
casos previstos nas leis processuais para o im
pedimento e a suspeição de membro do Mi
nistério Público. 

§ 2° As deliberações relativas aoa inciSOI 
I, alíneas a e o~;; IV, XII, XIV, X:V, XVI, 
XVII! e- XX somente poderão ser tomadas 
com o voto favorável de, pelo menos, duas 
terças partes dos membros do Conselho Su

·perior. 
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SEÇÃOV 

Das CAmaras de Coordcnaçio e 
Rcvlaão do Miniatérlo 

Pdblico Federal 

ArL 58. As Câmaras de Coordenação e 
Revisão do Ministério Ptíblico Federal são 
os órgãos setoriais de coordenação, de inte
gração e e revisão do exercfcio funcional na 
instituição. 

Ar!. 59. As Câmaras de ()oordenação e 
Revisão serão _organizadas por funções ou 
por matéria, através de ato normativo. 

Parágrafo linico. O Regimento Interno, 
que disporá sobre o funcionamento das 01.
maras de Coordenação e Revisão, será C labo
rado e aprovado pelo Conselho Superior. 

ArL 60. Ar. Câmaras de Coordenação e 
Revisão serão compostas por cinco membros 
do Ministério Ptíblico Federal, sendo dois in
dicados pelo Procurador-Gera) da Reptíbli
ca e três pelo Conselho Superior, juntamen
te com seus suplentes, para um mandato de 
dois anos, sempre que poosfvel dentre inte
grantes do óltimo grau da carreira. 

Art. 61. Dentre os integrantes da Câma
ra de Coordenação e Revisão, um deles se~ 
rá designado pelo Procurador-Geral para a 
função executiva s:Ie Coordenador. 

Art. 62 Compete às camaras de Coorde
nação e Revisão: 

I - promover a integração c a coordena
ção dos órgãos institucionais que atuem em 
oficias ligados ao setor de sua competênci~ 
observado o princípio da independêiicla fun
cional; 

II - manter intercâmbio com órgãos ou 
entidades que atuem em áreas afins; 

m - encaminhar informações técnico..,ju
rfdicas aos órgãos institucionais que atuem 
em seu setor; 

IV --homologar a promoção de arquiva
mento de inquérito civil ou de oUtr3s peças 
de informação ou designar órgão do Ministé
rio Pliblico para ajuizamento da ação civil 
püblica; 

V - manifestar-se sobre arquivamento 
de inquérito policial, inquérito parlaínentar 
ou peças de informação, ccceto nos casos 
de competência originária do Procurador
Geral; 

VI - resolver sobre a distribuição espe
cial de feitos, que por sua contínua reitera
ção, devam receber tratamento uniforme, res
salvado o direito à distribuiÇão normal para 
o órgão do Ministério Público que entender 
de modo divergente. 

SEÇÃOVI 

Da Corregedoria do Ministério 
Pdb!ico Federal 

Art. 63. A CorregedOria do Ministério 
Público Federal, dirigida pelo Corregedor
Geral, é o órgão fiscalizador das atividades 
funcionais e da conduta dos membros do 
Ministério PúblicO. '1 

Art 64. O Corregedor-Geral'.será nome
ado pelo Procurador-Geral da República den
tre os Subprocuradores-Geráis da Rcptíbli-

ca, para mandato de um ano, permítida a re
condução. 

Parágrafo ónicoo. O Corregedor-Geral 
poderá ser destituído por iniciativa do Procu
rador-Geral da República e pelo voto de 
-duas terças partes dos membros do Conselho 
Superior, antes do término do mandato. 

Art. 65. Compete ao Corregedor-Geral 
do Ministério Ptíblico Federal: 

I - participar com direito a voz e voto 
das reuniões do Conselho Superior; 

II- realizar, de offcío, ou por determina
ção do Procurador·Geral ou do Conselho 
Superior, correições e sindicâncias, apresen
tando os respectivos relatórios; 

III - instaurar inquérito contra integran
tes da carreira e propor ao Conselho Supe
rior a instauração do processo administrati~ 
vo conseqüente; 

IV - acompanhar o estágio probatório 
dos membros do Ministério Público Federal; 

V - propor ao Conselho SuperiOr a eKo
neração de membro do Ministério Público 
Federal que não cumprir as condições do es
tágio probatório. 

SEÇÁO VII 

Dos Subprocuradorcs-Gerais 
da Repdblica 

Art 66.- Os Subprocuradores-Gerais da 
Repóblica serão designados para oficiar jun
to ao Supremo Tribunal Federal, ao Supe
riorTribuna_l de Justiça ou_ao_Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

§ 1 °_ No Supremo Tribunal Federal e no 
Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocura
dores-Gerals da Repóblica atuarão por dele· 
gação do Procurador.Oeral da Repiiblica. 

§ 2° A designação de Subprocuradoria
Gcral da Reptíblica para oficiar em órgãos 
jurisdicionais diferentes dos previstos para 
a categoria dependerá de autorização do 
Conselho Superior. 

Art. 67. Cabe aos Subprocuradores-Ge
rais da República, privativamente, o exercí-
cio das funções de: _ _ _ .- _ 

I -Vice-Procurador-Geral da República; 
II - Vice-Procurador-Geral Eleitoral; 
III -Corregedor-Geral do Ministério Pú-

blico Federali _ 
IV - Defensor Federal dos Direitos- do 

Cidadão; 
V- Coordenador de Câmara de Coorde

nação e· Revisão. 

SEÇÁO VIII 

Dos Procuradores Regionais 
da Repdb!ica 

Art. 68. Os Procuradores Regionais· da 
Rep11blica serão designados para oficiar jun.:. 
to aos Tribunais Regionais Federais e Tribo· 
nais Regionais Eleitorais. 

Parágrafo único. A designação de Procu· 
rador Regional da República para oficiar 
em órgãos jurisdicionais diferentes dos pre
vistos para a categoria dependerá de autori
zação do Conselho Superior. 

ArL 69. Cabe aos Procuradores Regio
nais da República o exercfcio das funções de: 

I - Pro-curador Regional Eleitoral; 
II - Delegado da Defensaria Federal dos 

Direitos do Cidadãoi 
III - Chefe da Procuradoria RegionaL 
Art. 70. Os Procuradores Regionais da 

República serão lotados nas Procuradorias 
Regionais da Reptíblica. 

SEÇÃOIX 

D06 Procuradores da Rep11blica 

Art. 71. Os ProCuradores da- Repáblica 
serão designados para oficiar junto aos Jui
zes Federais e juõto ·aos Trjbunais Regionais 
Eleitorais, onde não for sediada a Procurado
ria Regional da Reptíblica. · 

Parágrafo ónico. A designação de Procu
rador da Rep6blica para oficia{ em órgãos 
jurisdicionais diferentes doS previstoS para 
a categoria, dependerá de autorlzação do 
Conselho Superior. !. • 

Art 72.._ Cabe aos Procuradores da Rep6-
blica o e:xeicfcio das funções de: 

I - Procurador Regional Eleitoral; 
II - Delegado da Defensaria Federal dos 

Direítos do Cidadão; 
III - Chefe da Procuradoria da Rep11bli

ca nos Estados e no Distrito Federal. 
Art 73. Os Procuradores da Rcpóblica 

serão lotadçm nas Procuradorias da Repóbli
ca nos Estadps_ e nc;> Distrito_Federal.. 

SEÇÃOX 
Das Funções Eleitorais do 
MinJa\ério Pdbllco Federal 

Art. 74. Compete ao Ministério Público 
Federal exercer, no que couber, junto à Jus
tiça Eleitoral, as atribuições previstas no art. 
SO desta lei, atuando em todas as fases e ins
tâncias do processo eleitoral. 

Parágrafo l1nico. O Ministério Público 
Federal tem legitimação para propor, peran
te o juízo competente, as ações para decla
rar ou decretar a nulidade de negócios jurfdi
cos ou atas da administração póblica, infrin
gentes de vedações legais destinadas a prote
ger a normalidade e a legitimidade das elei
ções, contra a influência do poder econOmi
co ou o abuso do poder político ou adminís
trativo. 

Art. 75. O Procurador-Geral Eleitoral é 
o Procurador·Geral da República. 

Parágrafo 11nico. O Procurador-Geral Elei~ 
ter<:.! designará, dentre os Subprocuradores
Gerais da Rep11blica, o Vice-Procurador-Ge
ral Eleitoral, que o substituirá em seus impe
dimentos e cc:erccrá o cargo em caso de va
cância, até o provimento definitivo. 

Art. 76. Compete ao Procurador·Geral 
Eleitoral cc:ercer as funções do Ministério 
Público nas causas de competência do Tribu
nal Superior Eleitoral 

Parágrafo 11nico. Além do Vicc·Procura
dor·Geral Eleitoral, o Procurador·Geral po
derá designar, por necessidade de serviço, 
membros do Ministério P11blico Federal pa· 
raoficiarem, com-sua aprovação, perante o 
Tribunal Superior Eleitoi-al. 
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Art. 77. Incumbe ao Procurador-Geral 
Eleitoral: 

I -designar o Procurador Regional, Elei
toral em cada estado e no Distrito Federal; 

II - acompanhar os procedimentos do 
Corregedor-Geral Eleitoral; 

III - dirimir conflitos de atribuições; 
IV- requisitar servidores da União e de 

suas autarquiaSt quando o exigir a necessida
de do serviço, sem prejufz.o dos direitos e 
vantagens inerentes ao exercício de seus car
gos ou empregos. 

Art. 78. O Procurador Regional Eleitoral, 
juntamente com o seu substituto, será desig
nado pelo Procurador-GeraJ )~leitora!, den
tre os Procuradores Regionais da Repúbli
ca no estaOO e no Distrito Federal, ou, on
de não houver, dentre os Procuradores da 
República vitalícios, para um mandato de 
dois anos. 

§ 1° O Procurador Regional Eleitoral po
derá ser reconduzido uma vez. 

§ 2° O Procurador:: Regioria1 Eleitoral po
derá ser destituído, antes do téfnlino do man
dato, por iniciativa do Procurador,.Oeral Elei
tora~ anuindo a maioria absoluta do Conse
lho Superior do Ministério Público Federal. 

Art. 79. Compete ao Procurador Regio
nal Eleitoral exercer as funções do Ministé
rio Público nas causas de Competência do 
Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além 
de dirigir, no estado, as atividades do setor. 

Pará&rafo driico. O Próci.lráOoi"-Geral Elei
toral poderá designar, por necessidade de 
serviço, outros membros do MiniStério Públi
co Feder.at para oficiar, sob a· coordenação 
do ProcU:radqr Regional, pei-anie os Tribu-
nais Regionais EleitoraiS. · · 

Art. 80. As funções eleitorais do Ministé
rio Público Federal perante os Jufzes e Jun
tas Eleitorais serão exercidas pelo Promotor 
EleitoraL 

Art. 81. O Promotor EleitOral será o mem
'bro do MiitiStêrio PúbliCo~ foCal que oíi.Cie 
janto aO jtifio i"ncumbido liio serviço eleito
ral de cada"Zrina.- · · -·- -- · · · · 

Parágrafo únicó. Na ínf:Xistência de pro
motor que oficie perante a ZOna Eleitoral, 
ou havendo impedimento ou recusa justifica
da, o Chefe do Ministério Público local indi
cará ao Procurador Regional Eleitoral o subs
tituto a ser designado. 

Art. 82 A filiação a partido político impe
de o exercício de funções eleitorais pelo mem
bro do Ministério Póblico, atê dois anos do 
seu cancelamento. . 

Art. 83. Somente serão designados para 
ex.ercer as funções do Ministério Público Elei
toral perante os Tribunais da Justiça Eleito
ral membros do Ministério Póblico F.e.d~ral 
com mais de trinta e cinco anos de idade e 
cinco anos de carreira e que !enham realiza
do o curso específico promovido pela insti
tuição para esse fim. 

§ 1° O curso, a que se refere este artigo, 
será promovido pela própria instituição, sen
do ministrado por professores de entidades 
de ensino superior, oficiais ou reConhecidas, 
conjuntamente com outros especialistas do 
ramo. 

§·2?-0 curso terá, no mfnimo, cento e oi
tenta horas-aula e terá oomo currículo míni
mo as disciplinas de Direito Eleitoral e de 
Ciência Política. 

§ 3° .AB exigências contidas neste artigo 
serão imediatamente implementadas, salvo 
quando, nas unidades federativas, inexistir 
quem as preencha, caso em que as mesmas 
deverão ser cumpridas em prazo não supe
rior a um ano, da vigência desta lei. 

SEÇÁOXI 
DaS Unidades de Lotaçlo e 

de Administração 

Art. 84. A PrOcuradoria Geral da Repó
blica, as ProcuiadOriãs Regionais da Repú
blica e as Procuradorias da República nos 
estadOs ·e Do Distrito Federal s§o unidades 
de lotação e de administração do Ministério 
Público FederaL 

ParágnlfO úrlic"o. NOS inU.nicfpioS do inte
rior que sediarem juízos federais, a lei cria
rá núcleos da Procuradoria da República 
nq respecCJtivo_~tado. 

Art. 85. A estrutura· básíca das unidades 
de lotação e de administração será organiza
da por regulamento, nos tenrios da lei. 

CAPÍTULO III 
Do Ministério Ptlblico do Trabalho 

-- SEÇÁO I 
Pa Competência, dos Ótglos 

· e· da. Carreira 

Art. 86. Compete ao Ministério Público 
do Trabalho o exercício das seguintes atri
buições, junto aos órgãos da. Justiça do Tra
balho: 

I- promover as ações que lhe sejam atri
buídas pela Constituição e pelas leis trabalhis
tas; 

II - manifestar-se em qualquer fase do 
processo traba.Ihista, acolhendo solicitação 
do juiz ou por sua iniciativa, quando enten
d:Cr existente interesse público que ju,stifique 

...a intervenção.. . . . . . . 
. r III - promover a ação civil pública no .âm

bito da Justiça do Trabalh~ para a defesa 
de interesses coletivos, quando desrespeita
doS os direitos sociais constitucionalmente 
garantidos; 

IV - recorrer das decisões da Justlça do 
~Trabalho, quando entender. necessário, tan
to nos procesSos em que for parte, como na
queles em que oficiai" ComO" fiscat·da lei, bem 
como pedir revisão dos enunciados da Sümu

, ta· de Jurisprudência do Tribunal Superior 
. d~ Trabalho; 

V - funcionar nas sessões dos Tribunais 
.'I:rabalhistas, manifestando-re verbalmente 
_sobre a matéria em debate, sempre que en
tender necessário, sendoMihe assegurado o 
direito de vista dos processos em julgamen
to, podendo solicitar as requisições e diligên
cias que julgar convenientes; 

· VI - instaurar instância em caso de gre
ve, quando a defesa da ordem jurídica ou o 
interesse público assim o exigir; 

VII - promover ou participar da instru
ção e conciliação em dissfdios decorrentes 

da paralisação de serviços de qualquer natu
reza, oficiando obrigatoriamente nos proces
sos, manifestando sua concordância ou dis
cordância. em eventuais acordos finDados 
antes da homologação, resguardado o direiM 
to de recorrer en:t caso de violação à lei ·e à 
ConstituiçAo; 

VIII - promover mandado de injunção, 
quando a competência for da Justiça do TraM 
balho; 

IX- atuar como árbitro, se assim for so
licitado pelas partes, nos casos mencionados 
no art. 114 da Constituição Federal; 

X- r'equerer as diligências que julgar con
venientes para o correto andamento dos pro
cessos e para a melhor solução das lides tra
balhistas. 

XI- intervir, obrigatoriamente, em todos 
os fins nos segundo e te:r~iro graus de juris
dição da Justiça do Trabalho, quando a par
te for pessoa jurídica de Direito Público, Es
tado estrangeiro ou organismo internacional. 

Art 87. Incumbe ao Ministério Póblico 
.do Tral:;lalho: , . 

I - instaurar inquérito civil e ou,tros pro
cedimentos administrativos, sempre que cab(
veis, para assegurar a observância dos direi
tos sociais dos trabalhadores; 

II - requisitar à autoridade administrati
va federal competente, dos órgãos de prote
ção ao trabalho, a instauração de procedi
mentosadministrativos, podendo acompanhá
los e produzir provas; 
. III - requisitar diligências investigatórias 
e a ~nstauração de inquérito policia~· pela 
prática de crimes contra a organização do 
trabalho, podendo acompanhá-los e produzir 
prOvas; · 

IV - ser cientificado pessoalmente das 
decisões proferidas ·pela -Justiça do Trabalho 
nas causas em que o órgão tenha intervido 
ou emitido parecer escrito; 

V- exercer·outr3s atribuições que lhe fo
rem· Conferidas por lei, desde que compatí-
veis"ci>m sUa finalidade. . .. 

Art. SS. "São ·órgãOs do Ministério Públi
co do Trabalho: 

I - o Procurador-Geral do Trabalhoj 
II- o Colégio de Procuradores do Traba

lho; 
ill - o Conselho Superior do Ministério 

. Público do Trabalho; · 
IV - a Câmara e Coordenação e Revisão 

do Ministério Público do Trabalho; 
V - a Corregedoria do Ministério Públi

co. do Trabalhoj 
VI - oS Subprocuradores-Gerais do Tra

balho; 
VII- os Procuradores Regionais do Tra

balho; 
VIII - os Procuradores do Trabalho. 
.A.rt. 89. São unidades de lotação e de ad

ministração, n(l Ministério Público do Traba
lho: 

I- a Procuradoria~Geral do Trabalh~; 
II- as Procuradorias Regionais do Traba

lho nos Estados e no Distrito Federal. 
Art. 90. A carreira do Ministério Públi

co do Trabalho será constituída pelos cargos 
de Subprocurador-Geral do Trabalho, Pro.c.u-

\' 
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radar Regional do Trabalho e Procurador 
do Trabalho. 

Parágrafo tinico. O cargos inicial da car
reira é o de Procurador do Trabalho e o do 
tíltimo nível o de Subprocurador-Geral do 
Trabalho. 

SEÇÃO II 

Do Procurador-Geral do Trabalho 

Art. 91. O Procurador-Geral do Trabalho 
é o Chefe do Ministério Público do Trabalho. 

ArL 92. O Procurador-Geral do_Trabalho 
será nomeado pelo Presidente da Reptiblica, 
comunicado o ato previamente ao Procura
dor-Geral da República; escolhido-dentre in
tegrantes do Ministério P6blico do Trabalho, 
com mais de cinco anos de carreira, maiores 
df:: trinta e cinco anos, após aprovação de 
se nome- pelo Senado Federal, para manda
to de dois anos, permitida a recondução, que 
será precedida de nova aprovação. 

§ 1° A exoneração do Procurador-Geral 
do Trabalho, antes do término do biê~io, se
rá proposta por deliberação do Coriselho Su
perior, pelo voto secreto de duas terças par
tes dos seus membros, ouvido previamente 
o Procurador-Geial da República, que a en
caminhará ao Presidente da República. 

§ 2° O Procurador-Geral do Trabalho po
derá, -tanlbém, ·ser exonerado, de ofício, pe
lO Presidente da República rilediante prévia 
autorizaç§o do Senado Fedei-ai, comunicân
do o Procurador-Geral da República. 

Art 93. O Procufadbr-Gefal dó Trabalho 
designará dentre os Subprocuradores-Gerais 
o Vice-Procurador-Geral do Trabalho que 
o-substituirá em seils ímp.effiniei:Jtos 'e, no ca
so de vacância, exercerá o cargo até o ·s_eu 
provimento definitivO. 

Art. 94. Compete ao Procurador-Geral 
do Trabalho exercer as funções atribuídas 
ao Ministério Público do Trabalho junto ao 
Plenário do· Tribunal SUperior do Ti"abalho, 
propondo as ações cabíveis e manifestando
se nos processos de sua competência. 

Art. 95. São atribuições do Procurador-
Geral do Trabalho: o _ 

I -representar o-Ministério" Pllblico do 
Trabalho; 

II - integrar, como membro nato, e presi
dir o Colégio de Procuradores do Trabalht\ 
o Conselho Superior do Ministério Plíblico 
do Trabalho e a Comissão de Concurs_o;· 

III- nomear o vice~Procurador·do Minis
tério Público do Trabalho e o Corregedor
Geral do Ministério Público do Trabalho; -

IV - designar o Coordenador da Câma
ra de Coordenação e Revisão do Ministério 
Píiblico do Trabalho; 

V - designar, observadõs os critérios da 
lei e os estabelecidos pelo Conselho Supe
rior, os ofícios em que exercerão suas fun~ 
çOes os membros do ministério Püblico do 
Trabalho; 

VI - designar o Chefe da Procuradoria 
Regional do Trabalho dentre os Procurado~ 
res Regionais do Trabalho lotados na respec
tiva Procuradoria Regio:rial; 

VII - com prévia anuência da Câmara 
de Coordenação e Revisão competeb.te, ex:er-

cer, ex:cepcionalmente, funções afetas a ou
tro membro da instituição, ou designar outro 
representante do Ministério Póblico do Tra
balho para fazê--lo; 

VII - dirimir conflitos de atribuições en
tre membros -do Minist~rio Páblico do Traba
lho, com recurso da decisão para o Conselho 
Superior; 

IX- determinar a abertura de correição, 
sindicância ou inquérito administrativo; 

_X .... _determinar a instauração de inuqéri
to oU processo administrativo contra servido
res dos serviços auxiliares; 

XI - decidir processo disciplinar contra 
membro da cirt-eira Ou Seividor dos serviços 
auxiliares, aplicando as_ sanções que sejam 
de sua competência; 

XII - decidir, atendendo a necessidade 
do selViço, s-obre: 

a) remoção a pedir ou por permuta; 
b) alter:açã-o-parcial da lista bienal de de-

signações; - - · · -
XIII - autorizar o-afas.tamento de mei:n

bros do Ministério Póblico do Trabalho, de
pois de ouvido o Conselho Superior, nas" hi
póteses da lei; 

xrv- dar posse aos membros do Ministé
rio Público cJo Trabalho; 

XV- designar membro do Ministério Píi
blico do Trabalho para: 

a) funçionar no_s órgão~ em que a parti
cipação da instituição seja ,legalmente previs
ta, ouyido o Conselho Superior; 

b) -int~grar 'comissões técnicas ou cientifi
cas, relacionadas às funções da instituição, 
ouvido o Conselho Superior, 

c) assegurar a continuidade dos servido
res, em caso de vacância, afastamento tempo
rário, ausência, impedimento ou suspeição 
do titular, na inexistência ou falta do substitu
to desi,gnado; 

- Xvi-homologar, oUVir o ConselhO Supe
rior, o. resultadQ do concurso para ingreSso 
na carreira; - , , 

XVII- fazer publicar aviso de existência 
.4e ~aga, na Io~çãC? _e na relação bienal_ de 
d~g~a~ _ ~-~~ - - - -

XVIll :.. prOpor ao Procurador-Geral da 
Repi:íbiiCa, ouvido o Conselho Superior, a 
~riação e extinção de cargos da carreira;· ~ 

XIX - elaborar a proposta orçamentária 
do Miriisté!i.O PliblicO -ao Trabalho, subl;lle
tendo-a, para aprovaçã:o, ao Consoelho Supe
rior; 

XX. --encaminhar ao ProCurador-Géral 
da República a proposta orçamentária, do 
MinistêriO PUblico do Trabalho, após sua 
aprovação pelo Conselho Superior; 

XX{-~ 9rganizar a prestação de contas 
do exercício anterior, encaminhando-a· ao 
Procurador-Geral da República; 

X}{II _-praticar a tos de gestão administra-' 
tiva, finanCeira e de pessoal; 

XXIII -elaborar o relatório de ativida
des-do Ministério Público do Trabalho; 
- --:X:X:IV.: -coordenar as 3tiVidades do Miiís

tério Póblico do Trabalho; 
XXV- exercer outras atn"buições previs

tas em lei. 

Art. 96. As atribuições do Procurador
Geral do Trabalho, previstas no artigo ante
rior, poderão ser delegadas: 

I - ao coordenador da Câmara de Coor
denação e Revisão, as dos incisoS XV, alínea 
c, e 

II - aos Chefes das Procuradorias RegioM 
nais do Trabalho nos estados e no Distrito 
Federal, as dos incisos I, XV, alfnea- c, XXII 
exxrv; 

SEÇÃO Ill 

Do Co_légio de Proocuradores 
do Trabalho 

Art Cf/. -0. CQlégio de ProQlfadores do 
Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral 
do Trabalho, é integrado por todos os mem
bros da carreira em atividade no Ministério 
Público do Trabalho. 

Art. 98. São atribuições do Colégic:. de 
Procuradores do Trabalho:. 

I - elaborar, mediante voto :unitário- JlC?· 
minai, facultativo _e :secreto, a lista s.êxtupla 
para a composição do Tribunal Superior do 
~balho, _s~do. elegíveis os _membros do 
Ministério Público do Trabalho, com mais 
de 10 (dez) anos de carreira,.~ndo mais-de 
35 (trinta e cinco) e menos de 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade i 

II - elaborar, mediante voto unitário no
minal, faCultativo e secreto, a lista sectupla 
para os T~bun:'lis Regionais do Trabalho, 

·dentre os Procuradores com mais.de 10 (dez) 
anos de carreira; _ _ _ _ _ 

, . Ill -elegei, dentre os SubprOcuradores
Gerais do Trâbalho e mediante voto unitário 
nominal, faCultativo e secreto, quatro mem
brOs do Conselho Superior do MiniSteiio Pú
blico do Traballi.o; 

IV - opinar sobre assuntos gerais de inte-
resse da instituição. · - -

§ 1° Para os fins previstos nos incisos I, 
n, III e IV· deste artigo, prescindir-sé--á de 
:reunião do Colégio de Procut'ádQtes, proce
dendo-se segundo dispuser o seU Reginien
to Interno, _e ecigindo-se o voto· da r:naioria 
absoluta dos eleitores. ' 

§ 2° Para'elaboração da lista Sêx:tupla pa~ 
ra os Tribunais Regionais do Trabalho pode
rão votar apenas os membros do Ministério 
Público lotados na respectiva região. 

§ 3° Excepcionalmente, em caso de inte
~e relevant~ _da instituição, .o Colégio de 
PrOcuiadores _reunir-se-á em_local designa
do pelo Procurador-Geral do Trabalho, des
de que convoçado por ele ou pela maioria 
de seus membros. 

§ 4° O Regimento Interno do Colégio 
de ProcuradoreS do Trabalh_o c!fsporá sobre 
seu funcionamento. 

'SEÇÃO IV 
Do Conselho Superior do Mi:nist&lo 

P6b!ico do Trabalho 

Art 99. O Conselho Superior do Ministé
rio Público- do Trabalho, presidido pelo Pro~ 
curador-Geral do Trabalho, tem a seguinte 
cm:ilposiçáo: . 

I -o Procurador-Geral do Trabalho, o 
Vice-Procurador-Ger:al d.o Trabalho e 9 Cor-
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regedor·Geral, que o integram como mem
bros natos, com direito a voz e voto; 

II - quatro_ Subprocuradores-Gerais do 
Trabalho, eleitos para um mandato de dois 
anos, na forma do art. 98,. desta 1~ permiti
da uma reeleição; 

ID - quatro Subprocuradores-Gerais do 
Trabalho, eleitos para um mandato de dois 
anos, por seus pares, mediante voto unitário 
nominal, facultativo e secreto, permitida uma 
reeleição. 

§ 1° Ser~o suplentes dos membros de que 
tratam os itens II e ITI, os demais votados, 
em ordem decrescente,-observando-se os cri
térios gerais de desempate. 

§ zo. ~os casos· dos incisos II e III do ca
put são considerados eleitos os dois mais vo
tados; a outra vaga será preenchida por esco
lha do Procurador-Geral do Trabalho dentre 
os seis seguintes mais votados nas eleições 
de cada inciso, respectivamente. ' 

Art 100. O Conselho Superlonlo Minis~ 
tério Pó.blico do Trabalho reunir-se..á ordina
riamente, umz vez por mês, em· dia previa~ 
mente .fuçado, e, extraordinariamente, quan~ 
do convocado pelo Procurador-Geral do Tra .. 
balho ou por proposta da maioria absoluta 
de seus membros. 

Art. lOL Salvo disposições em coiitrárlo, 
as deliberações do Conselho Superior serão 
tomadas por maioria simples de votos, pre
sente a maioria absoluta dos seUs membros. 

§ 1°- Em caso de empate, l(revalecerã o· 

Voto do· Presidente, exéclt6 'el:n iriatéria de 
sançõ'es, 'caSo' em que 'pre'vàieC:Crá 'a soluçãO 
mais fàvOráVel'ao·acusadà. · ' ' ' 

§ "2° As ·deliberaçõeS do 'ConSelho Supe
rior serão publicadas nO Dilirló da Justiça; 
exceto quando o Regimento Interno determi-
nar sigilo: · 

Art. 102 Compete ao- Conselho Superior 
do Ministérib Público. do' Trabalho: 

I -:- exetcet o potler nórmatiVo no âmbi
to dp Ministério Público tlO_Trabalho, obser
vados ·os prit:J:fcpios desta Je~ especialmente 
para elabor;:~.r e aprovar:· - ~. ·. · · . 

a) o s,eu- Regimento ~n.terno,,o do Colé
gio de Procuradores do Trabalho e o da Câ
mara de Coordenação· e; ReVisãO do Ministé~ 
rico Público do Trabalho; 

b) as normas e as instru_ções para o con
curso de· ingresso na carrelra; 

c) as D.ormas sobre as designações para 
os diferentes ofícios do Mínistério Püblico · 
do Traballio; · 

d) os critérios para distri6UiÇões de prece~ 
diment_os administrativos é quâiiqller outros· 
feitos, rio Ministério Pó.biicO Qb Trabalho; 

e) os critérios de pro.Ól.oção 'por mereci-
mento na carreira; 

f) o procedimento pára avaliar o cumpri
mento das condições do estágio probatória; 

II- indicar os integrantes da Câmara de 
Coordenação e Revisão do_ Minist~rio_ Piíbli~ 
co do Trabalho; 

III - destituir, por iniciativa do Procura~ 
dor-Geral do Trabalho e pelo voto de duas 
terças partes de seu_s membros, antes do tér
mino do mandato, O- Corregedor-Geral; 

IV - elaborar a lista trfplice destinada à 
promoção por merecimento; 

V - aprovar a lista de antigUidade do 
Ministério Público do Trabalho e decidir so
bre as reclamações a ela concernentes; -

·VI- indlcar·o membro do Ministério Pú
blic_o do Trabalho para promoção por anti
gUidade, obseiVado o disposto no art. 93, II, 
d, da Constituição Federal; 

VII - opinar sobre a de$ignação de mem
bro do Ministério Póblico do Trabalho para: 

a) funcionar n-Os órgãos em que a partici
pação da instituiçãO 'séja legalmente prevista; 

b) integrai.Comissões técnicaS-ou Científi
cas relacionadas às funçõ_es da instituição; 

VIII- opüüir'sObre O ·atas.tai:nerito tempo~ 
ráriO de meriibro do Ministériô .. Ptiblico-do 
Trllbalho; 

. IX - autorizar ã designaçãO; em caráter 
excepcional, de membros do Ministério Pú
blico do Trabalho, para exercfcio de atrib~i
çõ'es processuais peràri.te juízos, ·_tribunais 
ou ofícios dife'rtntes .dos·estab_e)ecidos para · 
ca'da categoria; · 

X - determinar ·a realização. de corr~i
ções e sindicâncias e apreciar os relatóç.os . 
correspondentes; 

XXIII - elaborar, mediante voto unitário 
nominal, facultativo e secreto, a liSta sêxtu
pla para a composição do Tribunal Superior 
do Trabalho, sendo elegíveis os membros 
do Ministério Público do Trabalho, com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta 
e cinco anos de idade; 

xrv - elaborar, mediante voto unitário 
nominal, facultativo e secreto, a lista sêxtu
pla para os Tribunais Regionais do Trabalho. 

§ 1° Aplica-se ao Procurador-Geral e aos 
demais- membros do Conselho Superior as 
normas processua.J.s em geral, pertinentes 
aos impedimentos e suspeição dos membros 
do Ministério Püblico. . 

§ 2° As deliberações n!iativas aos incisos 
__ 1, alíneas a e e~ IX, XI, XII, :xrn e XV, so

mente poderão ser tomadas com o voto_favor 
rávél de, peJo me'nos, duas terças partes,dos 
membros do Conselho Superior. 

SEÇÂOV 

Da camara de CoordcnaçAo _e_ 

Revisão do Ministério 

P1iblicO·do Trabalho 

· XI- determinar a instauração de preces- Art ·103. o Conselho Superior poderá 
sos- administrativos em que o acusado seja criar Câmara de âmbito regional ou nado-
membro do Ministério P'liblico do Trabalho, na!, para a coordenação e integração .de_-ór-.,. 
apreciar seus relatórios e propor as _medidas gãos institucionais, respeitadas a autonomia 
cabfveiSj ' · ' fu 1 d b d XII _ deteiminar 0 afaStame:nto do exer- e independência nciona os m~QJ, ros a 

instituição. cfcio do cargo, de membro do Ministério Pú-
bliço do Tr.ibalho,' iltdidado Ou aCrisã.do em :Art. 104. A Câmara será organizada e te- -
prqcesso disCiP~irl~r1 t:; o ~ ~e·t~~o; ~ . : rn as atribuições que lhe fixar o Conselho 

:x:m _ designar a comissão de processo Superior, vedada a delegação- de competên-
administrativo em que o acusado seja mem- cia ·privativa. 
bf<j> do Ministério Público_ do_ Tr_a~lho; Art. 105. A. Câmara ·de Coordenãç§o e 

. XIV - decidir sobre -o _cumprimento do Revisão será composta p-or três membros 
eStágio probatóriÕ Poi membro do Ministé~ do Ministério Ptiblico do Trabalho, indica-
rio Püblico do -1'iabalh0, eD.Caminhando có- dos pelo ConsçlhÇ) Sp.períor juntamente com 
pia da di::cisão ao Procurador~Geral da Repli- seus suplentes, para .um mandato de 2 (dois) 
blica, quando foF 0 ,cas0) para-ser efetivada anos, sempre que possível dentre integrantes 
sua exoneração; do IÍitimo gr:cor da c-.arreira. ' 

XV- decidir sobre remoção e disponibili- Art:106. Dentre ds 'irttegrantes da: Câma-
dade de-mêmbio.do Mínistêrio'Ptiblico do ra de Co'ordenação'e ReVisão, um·deles se
TrabalhDt por niotívo de interesse ptiblico; r.á designadO pelo Procurador..Qeral para a 

... XVI - _autor~ar, pela maioria absoluta função exeCutiva de COOrdenador. 
d~- seus membros, que o Procurador-Geral Art. 107. Pode_r.á ser_atribufda_ ~ Qmara:_ 
da República ajuíze a: ação de. perda de car- I- promover a integração e a coordena-
go. contra membro do .MinistériO P.tiblico do ção, q.0 s _ ~rg~os _ iJ?.Sti~uc!on.ais do Ministério 
Tl-abalho que seja vitalício, nos casos previs- Pti~liC? do Trabalbp, o~rvado, 0 pri~cfpi9o 
tos em lei; da independência funcional; 

1 KVII -opinar sobre_ os pedidos de rever- , II -:-Jnanter intercâmbio com órgãoS ou 
são.de membro da carreira; entidades que atuem em áreas afins; 

~ ;xvnT- decidir, em giau de requrso, con- III _ encaminhar informações técnico·ju-
flitos de atribuições entre membros do Mínis- ,". ddicas aos órgãos institucionais do !Yllnistê_-
tério Público do Trabalho; - rio Público do Trabalh_o; 

:x::IX - aprovar a prOposta de lei para o 
aume-ntó -do nú.me"ro de cargos da carteira; 

XX- deliberar sobre a realização de con
curso para o írigress.o na carreira, designar 
os membros dã Comissão de Concurso=e opi
na_r__s_pbre a homologação dos resultadqs; 

... xxr ....:·_api-oVar a proposta orçamentária 
que integrará o projeto de orçamento do 
Ministério Póblico da União; 

XXli - e)(ercer outras funções atribuídas 
em.' lei. 

IV- aprovar, previamente, pelo voto se
creto de dois terços de seus membros, o exer
cício de função, na situação prevista pelo art 
95, inciso VII, desta lei; 

V -resolver sobre a. dist.r::ibuição especial 
de feitos e procedimentos, quando a matéria, 
por sua natureza ou relevância, assim o exigir; 

VI - resolver sobre a distribuição espe
cial de feitos, qtie por sua contínua reitera

. ção, devam receber tratamento unifor~e. 
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SEÇÁOVI 

Da Corregedoria do Ministério 
Páblico do Trabalho 

Art. 108. A Corregedoria do Ministério 
Público do Trabalho, dirigida pelo eorrege
dor..Qeral, ê o órgão fiscalizador das ativida
des funcionais e da conduta dos membros 
do Ministério Público. 

Art. 109. O Corregedor-Geral será nome
ado pelo Procurador-Geral do Trabalho den
tre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho 
para mandato de um ano, permitida a recon-
dução. __ _ 

Parágrafo ú:nico. O Corregedor-Geral se
rá destituído, por iniciativa do Procurador
Geral, antes do término do mandato, pelo 
voto de duas terças partes dos membros do 
Conselho Superior. 

Art. 110. Incumbe ao Corregedor-Geral 
do Ministério Piíblico: 

I - participar,· com direito a voz e voto, 
das reuniões do Con;;elho Superior c secreta
riar-lhe os trabalhosr 

II- realizar, de oficio, ou por determina
ção do Procur.ldor-Gep.l_ QU do Conselho 
Superior, correições e sindicâncias, apresen~ 
tançlo os respectiVos relatórios; 

m- instaurar inquérito contra integran
te da carreira e propor ao· Conselho Supe
rior a instauração do processo administrati
vo con:seqüente; 

IV - acompanhar o estágio probatório 
dos membros do Ministério Póblico do Tra~ t 

balho· 
V'_ propor ao Conselho Superior a cx:o

neraçáo de membro do Ministério Póblico 
do Trabalho que não cumprir as condições 
do estágio probatório. 

SEÇÁOVII 
Dos Subprocuradorcs-Geraia 

do Trabalho 

Art. 111. Os Subprocuradores--GeraiS do 
Trabalho serão designa~o~ para oficíar jun~ 
to ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Parágrafo único. A designac?O de Subpro- · 
curador-Geral do Trabalho para oficiar em 
órgãos jurisdicionais ~ferc;ntes do previsto 
para a categoria dependerá de autorização 
do Conselho Superior. 

Art. 112 Cabe aos Subprocuradores-Ge
rais do Trabalho, priva'tiVámente, o eXercício 
das funções de: 

I - CoiTegedor-Geta1 do Ministério Pó~ 
blico do_ Trabalho; · ' ' · · ' 

II - Coordenador da Câmara di Coorde
nação e Revisão do Ministério Pób~co do 
Trabalho. 

Art. 113. Os Subprocuradores-Gerais do 
Trabalho serão lotados na Procuradoria-Ge~ 
ral do Trabalho. 

SEÇÃO VIII 
Dos Procuradores Regionais 

do Trabalho 

Art. 114. Os Procuradores Regionais do 
Trabalho serão designados para oficiar jun~ 
to aos Tribunais Regionais do Trabalho. 

Parágrafo único. Em caso de vaga ou de 
afastamento de Subprocurador-Geral do Tra
balho por prazo superior a 30 (trinta) dias, 
poderá ser convocado- pelo Procurador-Ge~ 
ra~ mediante aprovação do Conselho Supe~ 
rl.or, Procurador Regional do Trabalho pa
ra substituição. 

Art 115. Os Procuradores Regionais do 
Trabalho serão lotados nas Procuradorias 
Regionais do Trabalho nos estados e no Dis~ 
trito Federal. 

' SEÇÃOIX 

Dos Procuradores do Trabalho 

:-\rt 116. O~ PrOCuradores, do Trabalho 
serão d~ignados para funcionar junto aos 
Tribunais RegiOnais do Trabalho e, na for
ma das leis proceSsuais, nos litígios trabalhis
tas que envolvam, especialmerite, interesses 
de menores e inc:ipa.ZCS: -

Parágrafo" 1iriiCo: A deSignaçãO de Procu~ 
radar do l'rab.alhQ para Ofici~i em órgãos jil~ 
risdicionais diferentes dos previstos para a_ 
categoria, dependerá de autorização do eon~· 
selho Superior. , 

Art. 117. Os Procuradores do Trabalho . 
serão lotados nas Procuradorias Reigona:ls 
do Trabalho nos estados e no Distrito Federal. 

, ,SJê~OX, 
Das Unidades de Lotaçlo e 

de Adminlstraçlo 

Art. 118. A ProCurad6rla-Gera1 do Traba
lho e as Pro'cUÍ"adoiias Reg'iónais-do Trabâ-' 
lho nos eSci:do"s e no DistiitO Federal sãO 
unida"des º-e lotaçãO e de ádmiilistração do 
Ministério PúbliCo do Trabalho. ' · 

Art. 119.-A estruiura básica das unidadeS· 
de lotação e de administração set'á org3niza
da por_ regulam~to, ~oS [~~os da lei. · · 

CM>truLó IV 
· · ' Do Mlnlattrio P~bllco Militar 

. . · . . ~EÇÃO I , ·;.__ 
P.a. Competência, doa uLs:loa 

c da Carreira 

Art 120. Compete ao Ministério Público 
Militar o cx:ercício das seguintes atribuições 
junto aos órg:íos da Justiça Militar: 

I- promover, privativamente, a aç§o pe-
nal póblica; · 

II - promover a declaração de indignida~ 
de ou de incOmpatibilidade para o oficialato; 

· III - mànifestar--se em qualqUer fase dó · 
processo, acotbendo-sOlicitaÇão do juiz ou 
por sUa iniciativa, quando entender existen• · 
te i!lteresre público que justifique a interven.: 
ção. 

Art. 121. Incumbe ao Ministério Páblico 
Militar. 

I - requisitar diligências investigatórias · 
e a instaurãç§O dC iriquérito policial~militar, 
podendo acompanhá~los e produzir provas;. 

II- exercer o controle ecterno da ativida~ 
de da polícia judiciária militar. 
- Art. 122. São órgãos do Ministério Póbli

co Militar. 
I -o Procurador--Geral da Justiça Militar; 

II - o Colégio de Procuradores da Justi~ 
ça Militar; 

III - o Conselho Superior do Ministério 
Público Militar; 

N - a Câmara de Coordenação e Revi-_ 
são do Ministério Público Militar; 

V - a Corregedoria do Ministério Póbli~ 
co Militar; -

VI- os Subprocuradores-Gerais da Jtisti~ 
ça Militar; 

VII -os Procuradores da Justiça Militar; 
Vl!I- os· Procuradores Adjuntos da Justi

ça Militar.· 
Arl 123: São unidades de lotação e de 

administração no Ministério Póblico Militar: 
I-a Procuradoria~Geral da Justiça Militar; 
II - as Procuradorias da Justiça Militar. _ 
Art. 124. A carreira do Ministério :Ptíbli-

co Militar é constituída pelos cargos de Sob
procuradoria-Geral da Justiça Militar, Procu
rador da Justiça Militar e Procurador Adjun~ 
to da Justiça Militar. 

Parágrafo· ónico. O cargo inicial da car~ 
reira é o de Procurador Adjunto da Justiça 
Militar e o do óltimo·nfvel o de Subprocura~ 
dor-Geral da Justiça Militar. 

SEÇÃO II 
Do Procurador-Geral" da 

Justiça Militar · 

Art. 125 .. O Procurador-Geral da Justiça 
Militar é o chefe do Ministério Póblico Militar. 

Art. 126. O Procurador-Geral da Justiça 
Militar sed nbfueado pelo Presidente da Re
pública, comUriicado o ato previ3riterite aO 
Procurador~Geral ' da Reptíbllca, · CsCólhido 
dentre integrantes do MinistériO'PtlbliOO Mi~ 
Iitar, com ma1S dé cinco anos de catTeira, 
maiores de trinta e cinco anos, após aprova
ção de seu nome pelo Senado Federal, para 
mandato de dois anos, permitida a recondu~ 
ção, que será precedida de nova apreciação. 

~ 1° A .ex"oitCração do Procurador..Geral 
da Justiçã:._Milit3r, antes do término dó. biê
nio, será proposta por deliberação-do.Coilse
lho Superior, pelo~vota secreto de doa$ _ter
ças partes de seus membros, ouvido previa
mente o Procurador-Geral da Repóblica, 
que a encaminhaci. ao Presidente da Repóblica. 

§ 1P O Procurador-Geral da Justiça Mili
tar poderá, também, ser econerado,. de ofício, 
pelo Presidente da Repóblica mediante pré
via autorização do Senado Federa~ comuni
cado o PCOCurador-Geral da República. -

Art. 127 .. O ,Procurador-Geral da Justiça 
Militar designará, dentre os Subprocurado
res-Gerais, o Vice-Procurador-Geral da Jus
ti~ Militar, que o substituirá em seus impe
dnuentos e, no caso de vacância, ecercerá o 
cargo o seu provimento def"mitivo. 

Ait 128. Compete ao Procurador-Geral 
da Justiça Militar exercer as funções atribuí~ 
das ao Ministério Público Milítar junto ao 
Superior Tribunal Militar, propondo as ações 
cabíveis e manifestando-se nos processos de 
sua competência. 

Art. 129. São atribuições do Procurador
Geral da Justiça Militar: 

I- representar o Ministério Ptíblico Militar: 

I 
I 
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II- iD.tegrar, como membro nato, e presi
dir o Colégio de Procuradores da Justiça 
Militar, o Conselho Superior dó MinistériO 
Ptiblico da Justiça Militar e a Comissão de 
Concurso; 

III - nomear o Vice-Procurador-Geral 
do Ministério Público Militar e o Correge
dor-Geral do Ministé.."io Público Militar; 

IV- designar o Coordenador da Câma
ra de Coordenação e Revisão do Ministério 
Pl1blico Militar; 

V - designar, observados os critérios da 
lei e os estabelecidos pelo COD.Selho Supe
rior, os ofícios em que exercerão suas fun
ções os membros do Ministério Póblico Militar; 

VI- dirimir conflitos de atribuições entre 
membros do Ministério Püblico Militar, com 
recurso da decisão para o Conselho Superior; 

VII- determinar a abertura -de correição, 
sindicância ou inquérito administrativo; 

VIII- determinar a instauração de inqué
rito ou processo administrativõ contra servi
dores dos serviços auxiliares; 

IX - decidir processo disciplinar contra 
membro da carreira ou servidor dos serviços 
auxiliares, aplicando as sanções que sejam 
de sua competência; 

X - decidir, atendendo a necessidade do 
serviço, sobre: 

a) remoção a pedido ou por permuta; 
b) alteração parcial da lista bienal de de

signações; 
XI - autorizar o afastamento de mem

bros do_ Ministério Ptíblíco Militar, depois 
de <mvido o-Conselho Superior, nas hipóte
ses da lei';· 

XII - dar posse aos memobros do Minis
tério Püblico Militar; 

XIII -- designar membro do Ministério 
Público Militar para: 

a) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente previs
ta, ouvido o Conselho Superior, 

b) integrar comissõeS técnicas ou cientlfi
cas, relacionadas às fun.ções- da instituição, 
ouvido o Conselho Superior; 

c) asseg~rar a continuidade dos serviços, 
em caso de vacância, afasbioieiüo temporário, 
ausência, iinpedimento ou sUspeição do titular, 
na inexiste:ncia ou falta do substituto designa
do· 

'XIV- homologar, ouvido o Conselho Su
perior, o resultado do concurso para ingres
so na carreira; 

XV - fazer publicar o avisO de c:x:istência 
de vaga, na lotação e na relação bienal de 
desígnações; 

XVI - propor ao Procurador-Geral da 
R.e'ptíblica; ouvido o COnselho Superior, a 
criação e extinção de cargos da carreira; 

XVII -elaborar a proposta orçamentária 
do Ministério Público Militar, submetendo-a 
para aprovação, ao Conselho Superior; 

XVIII - encaminhar ao Procurador-Ge
ral da Repiíblica a proposta orÇamentária 
do Ministêrio Público Milítar, após sua apro
vação pelo Conselho Superior; 

XIX - organizar a prestação de contas 
do exercício anterior, encaminhando-a ao 
Procurador-Geral da Repiíblica; 

XX- praticar atas de gestão administrati
va, financeira e de pessoal; 

XXI - elaborar o relatório de atividades 
do MinistériO Póblico Militar, 

XXII - coordenar as atividades do Minis
tério Póblico Militar; 

XXIII- exercer outras atribuições previs
tas em lei 

Art. 130. As atribuições do Procurador
Geral da Justiça Militar, previstas no artigo 
anterior poderão ser delegadas: 

I - ao COOrdenador da camara de Coor
denação e Revisão, as dos incisos XIII, alí
nea c, e XXII; 

II - a Procuradoria da Justiça Militar, 
as dos incisos I e XX. 

SEÇÃO 111 
o Do ÇoiE:gio de P~curadores 

da Justi'ii3 Militar 

Art. 131. O Colégio de Procuradores da 
Justiça Militar, presidido pelo Procurador
Geral da Justiça Militar, é integrado por to
dos os membros da carreira em atividade 
no Ministério P6blico da Justiça Militar. 

Art. 132 Compete ao Colégio de Procura
dores da Justiça Militar: 

I --elaborar, mediante voto unitário nu
minai, facultativo e secreto, a lista tríplice 
para o cargo de Procurador-Geral da Justi
ça Militar, dentre os membros da carreira 

-com mais de- deZ anos de exercíciO; 
II - opfnár sobi"e" ãsSun:tàs· gei"ais de inte

resse da instituíção. 
- § 1° &CC:Pcirin3lnie"nte, em-caso de inte

resse relevante da instituíção, o Colégio ·de 
Procuradores reunir-se-á ·em local designa
do pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, 
desde que convocado por ele ou pela maio-
ria de Seus membros. -

§ 2° O Re"gimcin'to Interno do Colégio 
de Procuradores M'llitares disporá sobre seu 
funcioname'nt_o. 

SEÇÃO IV 
Do conselho Superior do 
Ministéiib Ptiblico Militar 

Art. 133. O Coriselho SUperior do Minis
tério P6blico Militar, presidido pelo Procura
dor-Geral da Justiça Militar, tem a seguinte 
composição: 

I -o Procurador-Geral da Justiça Militar, 
e o Vice-Procurildor-Get-31 da Justiça Militar; 

- II - os Subprocuradores-Gerais da Justi
ça Militar. 

Art. 134. O Conselho Superior do Minis
tério Pííblico Militar reunir-se-á ordinaria
mente, uma vez por mês, em dia previamen
te ftxado, e, extraordinariamente, quando 
convocado pelo Procurador-Geral da Justi
ça Militar ou por proposta da maioria absolu
ta de seus membros. 

Art. 135. Salvo disposição em contrário, 
as deliberações do Conselho Superior serão 
lOmadas por maioria simples de votos, pre
sente a maioria absoluta dos seus membros. 

§ 1° Em caso de empate, prevalecerá o 
voto do Presidente, exceto em matéria de 
sanções, caso em que prevalecerá a solução 
mais favorável ao acusado. 

§ 2° As deliberações do Conselho Supe
rior serão publicadas no Diário da Justiça, 
exceto quando o Regimento Interno determi
ne sigilo. 

Art. 136. Compete ao Conselho SUperior 
do Ministério Póblico Militar: 

I - exercer o poder normativo no âmbi
to do Ministério P6blico Militar, observados 
os princípios desta lei, especialmente para 
elaborar e aprovar: 

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio 
de Procuradores da Justiça Militar e o da 
Câmara de Coordenação e Revisão do Minis
tério Póblico Militar; 

b) as normas e as instruções para o ·con
curso de ingresso na carreira; 

c) as normas sobre as designações para 
os diferentes ofícios dQ Ministério Público 
Militar; 

d) os critérios para-distribuição de inqué
ritos e quaisquer outros feitos, no Min~tério 
Ptíblico Militar, 

c) os critérios de promoção por mereci
mento ila carreira; 

f) o procedimento para avaliar o cumpri
mento das condições do estágio probatório; 

II - indicar os integrantes da Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério P6bli
co Militar; 

lJJ - destituir, por iniciativa do Procura
dor-Geral do Ministério Ptíblico Militar e 
pelo Voto de dUas terças partes de seus mi:m
bros1 antes do término do mandato, o Corte
ge~o.r-Geral; 

IV - elaborar a liSta trfplíce destinada à 
promoção por merecimento;-

V - aprovar a lista de antigüidade do 
Ministério Público Militar e decidir sobre 
as reclamações a ela concernentes; 

VI - indicar o irieínbro do Ministério Pó
blico Militar para promoção por antigUida
de, observado o disposto no art. 93, II, ·atfnea 
d, da CónStituiçãO rooeral; 

VII - opinar sobre a designação de mem
bro do Ministério Piíblic.o Militar para: 

a) funciqnar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista; 

b) integrar comissões técnicas ou científi
cas relacionadas às funções da instituição; 

VIII -opinar sobre o afastamento tempo
rário de membrado Ministério Pt1blico Militar; 

IX - autorizar a designação, em caráter 
c:xcepcional, de membro do Ministério Póbli
co Militar, para c:xercfcio de atribuições pro
cessuais perante juízos, tribUnais ou oficias 
diferentes dos estabelecidos para cada cate
goriaj 

X -- determinar a realização de correi
ções e sindicâncias e apreciar os relatórios 
correspondentes; 

xr - determinar a instauração de proces
sos administrativos em que o acusado seja 
membro do Mi_n~tério P6bli!:D Militar, apre
ciar seus relatórios c propor as medidas cabí
veis· 

Xn -determinar o afastamento preventi
vo do exerc!cio do cargo, de membro do Mi· 
nistério Público Militar, indiciado ou acusa
do em processo disciplinar, e seu retomo; 
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XIII - designar a comissão de processo 
adminiCJstrativo em que o acusado S<tia mem
bro do Ministério Público Militar; 

XIV - decidir sobre o cumprimento do 
estágio probatóriO por membro do Ministé~ 
rio Público Militar, encaminhando cópia da 
decisão ao Procurador-Geral da RepUblica, 
quando for o caso, para ser efetivada sua 
ctoneração; 

XV- decidir sobre remoção e disponibili
dade de membro do Ministério Pliblico Mili· 
tar, por motivo de -interesse p6blico; 

XVI - autorizar, pela maioria absoluta 
de seus membr~ que o Prõcut3dor-Geral 
da Repllblica ajuíiC ação de perda de cargo 
contra membro do Ministério Pilblico Mili
tar que seja vitaU'cio, nos casos previstos nes
ta lei; 

XVII -opinar sobre os pedidos de rever
são de membro de carreira; 

XVIII- decidir, em grau de recursp; con
Ditos de atribuições entre membros do Minis
tério Público-Militaij 

XIX - aprovar a proposta de lei para o 
aumento do número de cargos da carreira; 

XX- deliberar sobre a realiz:fÇão de con
curso para ingressb na catteirai dCsigrlar os 
membros da comissão de càncursõ C: Opinar 
sobre a homologaç§o dos resultados; 

XXI - aprovar a propostá Orçaini:::õtária 
que integrará o projeto de orÇamento do 
Ministério Plíblico da União; 

XXII - resolver sobre distri.Oui~o espe
cial de inquérito ou quaiSqUer outros fei~ 
quando a matéria por suac-n3tureia oU relC
vAncla assim o exigir;' 

XXII - oc.ercer outras funções atnõUtOas 
cm lei. 

§ 1° Aplicam-se ao Procurador-Geral e 
.aos demais membros do Conselho- Superior 
as normas processuais em gera~ pertinentes. 
aos impedimentos e suspeiçãO rJ-.-,s :nembros 
do Ministério Pdblico. 

§-2° As deliberações relativas aos incisos 
I, aiJ'neâs a e c, IX, XI, Xl1, XIII e XV so
mente poderão ser tomadaS Com n voto favo- · 
rável de, pelo menos, duas terçá.s- partes dos 
membros-do Conselho superior. 

Art. 137. Compete ao Coiiiélfr.o Superior 
do Ministério PCíblico Militar julgar em grau 
de recurso o pedido de revisão do despacho 
do Procurador-Geral da JUstiçã -Mflitar que 
d~t~i~a o arquivamento de i-:aq~érito poli
ctal mihta:r ou confirma promoção no mes
mo sentido, 

§ 1° O pedido poderá ser interposto no 
prazo de 15 dias da publicaçã~ _do despacho 
pelo ofendido ou interessado. 

§ 2? Neste caso a decisão do Procurador
Geral somente será revisto ~IÓ -Voto de 213 
(dois terços) dos membros do Conselho em 
votação secreta. 

Art. 138. O Conselho Superior do Minís
tério PCíblico Militar poderá criar comissões 
de âmbito regional ou nacional para promo
ver a integração e coordenação dos órgãos 
da instituição, resguardado sempre o princí
pio da autonomia e da independência funcio
naL 

Parágrafo único. Caberá ao Conselho fi
xar a composição e atn"buições destas comis
sões bem como o seu âmbito territorial de 
atividade, proibida a delegaçã-o da sua compe
tência privativa. 

SEÇÁOV 
Da Corrcsedoria do MiniltErio 

P6bllco Militar 

Art. 139. A Corregedoria do Ministério 
Pllblico Militar, dirigida pelo Corregedor
Geral, é o órgão fiscalizador das atividades 
funcionais e da conduta dos membros do 
Ministério P6blico. · 

Art.140. O Corregedor-Geral do Ministé
rio P1iblico Militar será nomeado pelo Procu
rador-Geral da Justiça Militar dentre os Sob
procuradores-Gerais da Justiça Militar para 
mandato de um ano, permitida a recondução. 

Parágrafo 6nico. O Corregedor-Geral po
derá :ser destituído, por iniciativa do Procura
dor-Geral, antes do término do mandato, pe
Jo voto de duas terças partes dos membros 
do Conselho Superior. . 

Art. 141. Incumbe ao Coiregedor-Geral 
do Ministério Ptiblico: 

I - realizar, de ofkio, ou por determina
ção do Procurador-Geral .ou do Conselho 
Superior, corrclçóeS e sindicanCias, apresen
rando os respectivos relatórios; 

II - instaurar inquérito contra integran
te da carreira e propor ao Conselho Supe
rior a instaUraçãO do -processo administrati
vo conseqüente; 

III - acompanhar o estágio probatório 
dos membrOS dó Minist~iió P1iblico Militar; 

IV - propor ao Conselho SUperior a exo
neràçâo- de membro do Minisfé'rio PQblico 
Militar que não cumprir as cond1ç6esdo está
gio probatório. 

SEÇÁOVI 
Dos Su.bprocu.radorea-Oeta·ia da 

Justiça Mllltar 

Art. 142 Qs Subproctiradores-Gerais da 
Justiça Militar sed.o designados· para oficiar 
em órgãos ao Superior Tribunal Militar. 

Parágrafo Cínico. A designação de Subpro
curador-Oeral Militar para oficiar em órgãos 
jurisdiciona!& dit'erentes do previsto para a 
ca~goria dependerá de autodzaç§O do Con
selho Superior. 

ArL 143. Cabe aos Subprocuradores-Ge
raisd3Justiça Militar, privativamente. o exer
cício das funções de: 

I - Corregedor-Geral do Ministério Pti
blico Militar; 

II -CoordenadOr d~:t camara_de Coorde
nação e Revisão do Ministério Ptiblico Militar. 

Art. 144. Os Subprocuradores-9-erais_ da 
Justiça Militar serão lotados na Procurado
ria-Geral da Justiça Militar. 

SEÇÁO VII 
Dos Procuradorea da 

Justiça Mllltar 

Art. 145. Os Procuradores da Justiça Mi
litar serão designados para oficiar junto às 
Auditorias Militares. 

§ 1° Em caoo de vaga ou afastamento do 
Subprocurador-Geral da Justiça Militar por 
prazo superior a 30 (trinta) dias,. poderá ser 
convocado pç:lo Procurador-Geral, median
te aprovaç§o do Conselho Superior, o Procu
rador da Justiça Militar e, nenhum desses 

- accitando, poderá Ser convocado Procurador 
Adjunto da Justiça Militar, para a substituição. 
§~O Procurador da Justiça Militar con

vocado, ou o Procurador Adjunto, receberá 
a diferença de vencimentos correspondente 
ao cargo de Subprocurador-Geral da Justi
ça Militar, inclusive diárias e transporte se 

. for o caso. 
Art. 146. Os Procuradores da JustiÇa Mi

. Jitar sedo lotadoS' nas Procuradoii3s da Jus
tiça Militar. 

SEÇÁOVIII 
Doo Piocllradores Adjuntos 

dá Justiça Mllitar 

Art. 147. Os Procuradores Adjuntos da 
Justiça Militar serão designados para oficiar 
junto b.s Auditorias Militares:. 

§ 1° Em caso de vaga ou afastamento de 
Subprocurador-Geral da Justiça Militar por 
prazo superior ·a 30· (i:ririta) dias, põde_rá ser 
convocado pelo PrOcurador-Gefal; inedian
te aprovaçãO do Córi'setho Superii::if-,-PrOCura:. 
dor da Justiça Militãr e riCnhum desses acei• 
tando poderá ser convocado . ~rOcurãdor 
Adjunto da Justiça Militar, para a substituição. 

§ 2° O ProcüradOr da Justiça Militai" "cOn
vocado, ou o ProcUrador Adjunl~ -~bérá 
a diferença de venciinentos coriespcindei::t.te 
ao cargo de Subprócurador-Geral_da Jus~i
ça Militar, inclusive diárias e tfaDSpoiie·~se 
for o caso. 

Art 148. Os Procuradores Adjuntos da 
Justiça Militar serão lotados nas Procurado
rias da Justiça Militar. 

SEÇÁOIX 
Du Unldadeo de LotaÇlo 

e de Adminlstraçlo 

Art 149. A Procuradoria-Gerâl da' Justi-' 
ça Militar e as Procuradorias da JustiÇa Mili
tar são unidades de lotação e de administra
ção do Ministério Póblico Militar. 

Art. 150. A estrutura das unidades de lo
tação e de administração será organizada 

· por regulamento, nos termos da lei. 

CAPÍTULO V 
Do Mlnlo!Erio Pl!blico do 

Dlotrito Federal e Terri!Erioo 
SEÇÁOI 

Da Competencla, dos Õrglloo 
e da Cmrejra 

Art 151. O Ministério Pó:blico do Distri
to Federal e Territórios exercerá as compe
tl!ncias previstas no arL 5° desta lei, nas cau
sas de competência do Tribunal de Justiça 
edosJUfzes do Distrito Federal e Territórios. 

Art. 152. Incumbe ao Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios: 

I- instaurar inquérito civil e outros pro
cedimentos administrativos; 
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II - requisitar diligências investigatórias 
e a instauração de inquérito policial, poden
do acompanhá-los e produzir provas; 

III- requisitar :à autoridade administrati
va do Distrito Federal e Territórios a ínstau
ração de procedimentos administrativos. po~ 
dendo acompanhá-los e produzir provas; 

IV- exercer o controle extern'o da ativi
dade·da polfcia do Distrito Federal e a dos 
Territórios; 

V- participar dos Conselhos PenitenCiá
rios;-

VI -integrar os órgãos colegiados previs
tos no art. 16, quando componentes da estru
tura admiriistrãtiva do Distrito Federal e dOs 
Territórios; -

VII - ftscalizar a execução da pena, nos 
p~ocessos de competência da Justiça do Dis
trito Federal e Territótios; 

Art. 153. Cabe ao Ministério P11blico do 
Distrito Federal e Territórios exercer a dere·- -
sa dos direitos constitucionais do cidadão sem
pre que~ cuide de garantir-lhes o respeito: 

I - pelos Poderes Pti.blicàs do DistritO 
Federal; -

n - pelos órgãos da administração póbli
ca, direta ou indireta, do DiStrito Federal; 

III- pelos concessionários e permissioná
rios do serviço ptiblico do Distrito Federal; 

IV - por entidades que exerçam outra 
função delegada do Distrito FederaL -

Art. 154. O Procurador-Geral da Justiça 
designará, dentre os Pro-curadores de Justi
ça e mediante prévia aprovação do nome pe
lo Conselho Superior, o Defensor Distrital 
dos Direitos do Cidadão, para servir pefá 
prazo -de dois anos, permitida a recondução, 
precedida de nova decisão do Conselho Supe
rior. 

§ 1° Sempre qUe posSível. o Defensor não 
acumulará o exercício de suas funções ·com 
outras do Ministério Póblico. 

§-2;0 U Defensor somente será dispensa
do, antes do termo de sua investidura, por 
iniciativa do Procurador-Geral da Justiça, 
anuindo a maioria absoluta do Conselho Su~ 
perto r; 

ArL 155. São órgãos do Ministério P6bli
co do Distrito Federal e Territórios: 

I- o Procurador-Geral de_Justiça; 
II - o Colégio de Procuradores e PromC?-_ 

rores de Justiça; 
III - o COnselho Superior do Ministério 

PO.blico do Distrito Federal e Territórios; · · 
IV- a Corregedoria do Ministério P6bli-' 

co do Distrito Federal e Territórios; - · 
V- os Procuradores de Justiça; 
VI - os Promotores de Justiça; 
VII- os Promotores de Justiça Adjuntos 

ArL 156. A -carieiia do Ministêrio P6bli-
co do Distrito Federal e Territórios é c_onsti
tuK:la pelos cargos de Procurador de Justiça, 
e Promotor de Justiça Adjunto. 

Parágrafo único. O cargo inicial da car
reira é o de Promotor de Justiça Adjunto e 
o do último o de Procurador de Justiça .. 

SEÇÃO II 
Do Procurador-Geral de Juatiça 

Art. 157. O Procura.do~-Geral de Justiça 
é o Chefe do Ministêrio Público do Distrito 
Federal e_ Territórios. 

ArL 15& O Procurador-Geral de Justiça 
será nomeado pelo Presidente da República, 
após ouvido o Governador do Distrito Fede~ 
ra~ dentre integrantes de lista tríplice elabo
rada pelo Colégio de Procuradores do Minis
tériO Póblico do DiStrito Federal e Territó
rios, m-edi3ilte 'voto unitário, secreto e faCul
tativo, para mandato de dàís 'anos, peTiriiti~ 
da a ~cpndução. 

Pa~ágrafo único. O_ ~~urãdor-Geral po
derá ser destituído antes do término do biê~ 
n1o, por deliberaÇão da. maioria a6soluta da 
Câmara-do Distrito Fedi;::ia], niediante inicia
tiva do Presidente da Rep6blica após repre
sentação do Goveroãdoi:' do Distrito Federal. 

ArL 159. O Procurador-Geral designará. 
dentre os Procuradores d~ Justiça, o Vice
Procurador-Geral de Just_içà ~O Corregedor-
Geral._ -

PantUafu CiRico. 'o Yice-Procura_dor-Ge
ra.l de Justiça substittiiiá- o ·Prcieurador-Ge_
ral em seus impedimentos e, no caso de va
cância, exercerá o ca~o ~tê o seu provimen-
to efetiVo. . 

Art. 160. Compete ao Procurador-Geral 
de Justiça exercer as funções atribuídas ao 
Ministério Públ~ no Plenário do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federãt e-Ti:rrítórioS,' 
propondo as ações cabíveis e manifestando
se nos processos de su.a competência. 

Art. 161. Incumbe ao Procurador-Gerar 
de Justiça, como Chefe do Ministério P6blico: 

I -- representar o Ministério P6blico do 
Distrito Federal e Territórios; 

ll- integrar, como membi-o nato, o Colé
gio de Procuradores e Promotores de Justi
ça, o Conselho· Superior e a· Comissão de 
Concurso; 

III - designar O Defensor Distritàl dos 
Direitos do Cidadão; -

IV- designar, observados os ·critérios da 
lei e os estabelecidos pelo -Conselho ·supe
rior, os ofícios em que exercerão suas [un-:
ções os meinbros do Ministério Público. do 
Distrito-Federal; 

V - com prêvia aiiuência da Câmara de 
Coordenação e Revisão competente, e:!'ercer, 
eccepcionalmente, funções afetas a outro 
membro da instituição, ou designar outro re
pr~ntante do Ministério Póblico do Distri
tO FOO.eral para fazê-lo; 

VI- dirimir conflitos de atribuições entr-e 
membros do Ministério Público do Distrito 
-Federa_l, com recursos da decisão para aCon-
selho Superior; - -

VII_- determinar a abertura de correição, 
sindicância ou inquérito administrativO; 

VIII - determinar a instauração de inqué
rito ou processo administrativo contra servi
dores dos serviços auxiliares; 

IX - decidir processo disciplinar contra 
membro da carreira ou serVidor dos serviços 
auxiliares, aplicando as sanções que sejam 
de sua competência; 

X - decidir, atendendo a necessidade do 
serviço, sobre: 

a) remoção a pedido ou por permuta; 
b) alteração parcial da lista bienal de de

signações; 
XI - autorizar o afastamento de mem

bros do Ministério Público do Distrito Fede
ral, depois de ouvido o Conselho Superior, 
nas hipóteses da lei; 

XII - dar posse aos membros do Ministé
rio Público do Distrito Federal; 

XIII - designar membro do Ministério 
Público do Distrito Federal para: 

a) funcionar nos órg-ãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente previs
ta, ouvido o Conselho Superior; 

b) integrar comissões técnicas ou cientffi
cas, relacionadas ~s funções da instituição, 
ouvido o Conselho Superior, 

c) assegurar a continuidade dos serviços, 
em caso de vacância, afastamento temporário, 
ausência, impedimento ou suspeição do titular, 
na inexistência ou falta do substituto designa-
do· . . 

'd) acompanhar procedimentos administra
tivos e m·quéritos policiais, instauraddos em 
áreas estranhas à sua competência especffi
ca, desde que relacionados a fatos de interes
se da instituição; 

XIV- homologar, ouvido o ConSelho Su
perior, o resultado do concurso para ingres
so na carreira; 

XV - fazer publicar o aviso de existência 
de vaga, na l.otação e na relação bienal de 
designações; 

XVI -.propor ao Procurador-Geral da 
República, ouvido o Conselho Superior, a 
criação e extinção de cargos da carreira; 

XVII -elaborar a proposta orçamentária 
do Ministêrio Póblico do Distrito Federa~ 
submetendo-a, para aprovação, ao Conselho 
Superior; 

XVIII - encaminhar ao Procurador-Ge
ral. da Repóblica a proposta orçamentária 
do Ministério Público do Distrito Federal, 
após sua aprovação pelo Conse~ho Superior; 

XIX - organizar a prestação de .contas 
do exercício anterior, encaminhando-a ao 
Procurador-Geral da Rep6blica; 

XX- praticar a tos de gestão administrati
va, financeira e de pessoal; 

XXI -elaborar o relatório de atívidades 
do Ministério Público do DistritQ Fe_deral; 

XXII - coordenar as atividadf<S _dp Minis
têrio Póblico do Distrito Fede~l; 

XXIII- exercer outras atribuições previs
tas em lei. 

SEÇÃO lll 
Do Colégio de Procuradores 

e Promotores de Justiça 

Art. 162 O Colêgio de Procuradores e 
Promotores de Justiça, presidido pelo Procu
rador-Geral de Justiça, é integrado por to~ 
dos os membros da carreira em atividade 
no Ministério Público do Distrito Federal. 

A.rt. 163. Compete ao Colêgio de. Procura
dores e Promotores de Justiça: 

I- eleger, dentre os Procuradores da Jus
liça e mediante voto unitário nominal, faeul-
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tativo c secreto, três membros do Conselho 
Superior do Ministério Püblico do Distrito 
Federal, através de lista s~tupla; 

II - opinar sobre assuntos gerais de inte
resse da instituição. 

§ 1° Para os fins previstos no inciso I des
te artigo, prescindir-se-á de reunião do Colé
gio de Procuradores, procedendo-se segun
do dispuser o Regimento Interno e exigindo
se o voto da maioria absoluta dos eleitores. 

§ 2° Excepcionalmente, em caso de inte
resse relevante da instítuição, o Colégio de 
Procuradores e Promotores de Justiça reunir
se-á em local designãdo pelo Procurador-Ge
ral de Justiça; -desde que convocado por ele 
ou pela maioria de seus membros. 

§ 3° O Regimento Interno do Colégio 
de Procuradores e Promotores de Justiça dis
porá sobre seu funcionamento. 

SEÇÃOIV 
D_o Conselho Superior do 

Ministério P11blico do 
Dist,ito Federal 

Art 164. O Conselho Superior do Minis
tério P6blico do Distrito Federa~ presidido 
pelo Procurador-Geral de Justiça. tem a se
guinte composição: 

I - o Procurador-Geral de Justiça, o Vi
ce-Procurador-Geral da Justiça e o Correge
dor-Geral do Ministério P6blico do Distrito 
Federal, que o iiltegram·como membros-natos; 

II --três Procuradores de Justiça, eleitos 
para um mandato de dois anos, na forma 
do art 163,'1, desta lei, permitida urna reeleição; 

III -três Procuradores de Justiça, eleitos· 
para um mandato de dois ano.s, por seus pa
res, mediante voto unitário nominal, faculta
tivo e secreto, permitida uma reeleição. 

§ 1°-SCrão su-plentes dos membros de que 
tratam os itens II e III os demais votados, 
em ordem· decrescente, observando-se os cri
térios g~is de desempate. 

§ ZO Nos casos dos incisos II e III do ca
put. são Considerados eleitos os dois mais vo
tados; a Outra vaga será preenchida por esco
lha do Procurador-Geral da Justiça, dentre 
os seis seguintes inais votados nas eleições 
de cada inCiso, respectivamente. 

Art 165. O Conselho Superior do Minis
tério P6blico do Distrito Federal reunir-se-á 
ordinariamente, uma vez por mês, em dia 
previa-mente fiXado, e, extraordinariamente, 
quando convocado pelo Procurador-Geral 
de Justiça ou por proposta da maioria absolu
ta de seus membros. 

Art. 166. Salvo disposição em contrário, 
as deliberações do Conselho Superior serão 
tomadas pOr maioria simples- de votos, pre
sente a nia'ioria absoluta de seus membros. 

Art. 167. Compete ao Conselho Superior 
do Ministério Público do Distrito Federal: 

I - exercer n- poder normativo no âmbi
to do Ministério Público do Distrito Federal, 
observados os princípios desta lei, especial
mente para elaborar e aprovar: 

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio 
de Procuradores e Promotores de Justiça 
do Distrito. Federal e os das Câmaras de Co-

ordenaÇão e ReviSão dO-Ministérici--Piiblíco 
do Distrito Federal; 

b) as normas e as instruções para o con
curso de ingresso ria cafreira; 

cjas normas sobre -aS dCsignãÇ&:S para 
os. diferentes ofícios do Ministério Ptlblico 
do Distrito Fedéiaf; . . 

d) os critérios para distribuição de oin-_ 
quéritos, procedimentos administrativos e 
quaisquer outros feitos no Ministério Ptlbli
co do Distrito Fed-eral; 

e) os critérios de pro'moção ~r mereci-
mento, na c3rreirai · · · · ' · · · 

f) o proCedimento -para av31iar o Cumpri
mento das condições do estágio Probàtório; 

11- aprovar O Dome do Defeilsor Distri-
tal dos DireitOs dO. Cidà:dãO; - · · 

lU - inâicar- OS iÍlfegranfeS ôâS Càmaras 
de- COordenação e -ReviSão; 

IV- destituir, por- iniCiativa do Procura
dor..Qeral e pelo voto de duas terças partes 
de seus membros., o Corregedor-Geral; 

Y - elaborar a lista trfplícC destínada h 
promoção por mereCitneiltO; · · · " · 

VI --aprovar --a lista de antigUidade do 
Ministério P6blico do DistritO Federal e de
cidir sobre as reclamações a ela concernentes; 

. VII - Indicar o meriabro do 'M:i{tistério 
Pllblico dÕ bisÚitO FedCrai Para Promover 
por antigüidade, observado o disposto no art 
93, II, alínea d, d_a Çonstituição Federal; 

VIII- opinar sobre a designação de mem
bro -do Ministério Público do Distrito Fede-
ral para: -

a) funcionar nos órglfos eni que-a partici
pação_ da instituição seja legalmente prevista; 

b) integrar comissões técnicas ou científi
cas l;'elacionadas às funções -da instituição; 

IX- opinar sobre o afastamento temporá
rio de membro -do Ministério Público do Dis
trito Federal; 
_X_~ determinar a realização de correi

ções e sindicânci_as e apreciar os relatóriOs. 
correspondentes; 

XI- detenninar a instauração de proces
sos _administrativos em que o acusado seja 
membro_ do Ministério P6blico· do Distrito 
Federal,_ apr~iar seus relatórios e propor 
as Jnedidas cabfveis;- - -

XII _-_d~tenninar o afastamerifo preventi
vo do exercício do cargo, de membro do Mi
nistério P6blico do DiStrito Federal, indicia
do-ou acusado em pi-o cesso disciplinar, e seu 
retorno; 

XIII - designar a comissão de processo 
administrativo em que-O acusado seja mem
bro do Ministério Público do Distrito Federal; 

XIV - decidir sobre o cumprimento do 
estágio probatório por membro do Ministé
rio Público do Distrito Federal, propondo 
ao Procurador..Qeral da República, quando 
for o caso, a sua exoneração; 

XV- decidir sobre remoção e disponibili
dade de membro do Ministério Público do 
Distrito Federal, por motivo de interesse pú
blico. 

XVI - autorizar, pela maioria absoluta 
de seus membros, que o Procurador-Geral 
da República ajufze ação de perda de cargo 

contra membro do Ministério P11blico do 
Distrito Fedeial que seja vitalício, nos casos 
previstos em lei; 

XVII -opinar sobre os pedidos de rever
são de membro da carreira; 

XVlll- decidir, em grau de recurso, con
flitos de atribuições entre membros do Minis
têrio Público do Distrito Federalj · 

XIX - aprovar a ·proposta de lei para o 
aumento do n6mero de cargos da carreira; 

XX- deliberar sobre a realização de con
curso para ingresso na carreira, designar os 
membros da Comissão de Concurso e opinar 
SQ~re a homologação dos resultados; 

XXI - aprovar a proposta orçamentária 
que integrará o projeto de orçamento do 
Ministério Público da União; 

XXII - eilt;horar, mediante voto unitário 
nOminal, facultativo e secreto, a'lista trfpli~ 
ce para o -cargo de Procurador-Geia! da Jus~ 
tiça; 

XXIII - elabor;:ir, mediante voto unitário 
nominal, facultativo. e secreto, a lista sêxtu~ 
pia para a composição do .Superior Tribunal 
de Justiça, sendo elegíveis os membros do 
Ministério P61:lliq:o do Distrito Federal e Ter
ritórios, com mais de trinta e cinco- e menos 
d_e sessenta e Q.ncp_ anos de idade, de notá
vCI ~aber jurídico· e .reputação ilibada; 

xxrv·- elaborar,-mediantevo10 nornina~ 
f3cultativo e secreto, a lista séxtu,.Pla para -a 
composição do Tribunal de Justiçã do Distri
to Federal e Territórios, sendo -·ereg;"lveis os 
membros do Ministério P6blico dQ Distrito 
FCderal com mais de dez anos de carreira; 

, XXV - ex:erc,er outras funções atribufdas 
em Ieí. 

o ~arágrafo ~ico~ O Procurador-Geral de 
Justiça e os membr:os do Conselho_ Superior 
estarão impedidos de participar das decisões 
d~ste nos mesmos_ casos previstos nas leis 
processuais para o irp.pedimento e a suspei
ção de membros go ~inistério P"l)blico. 

Art. 168. Compe~e ao Conselho Superior 
do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios julgar em grau de recurso o (:tedi
do de revisão do. despacho do Procurador
-Geral de Justiça que determina ou confir
ma promoção pelo arqUívamenfo de inquéri
to policial ou peças de informa~ 

§ 1° O pedido poderá ser interposto no 
prazo de 15 dias çJo despacho, pelo ofendi
do ou interessado. 

§ 2° Neste caso, a decisão do Procurador
Geral somente será revista pelo voto secre
to di: 2(3 (dois terços) dos membros do Con
selho. 

Art 169. O Conselho Superior do Minis
-tál:i.o Público do Distrito FederaJ poderá criar 
comissões de âmbito territorial que delimitar 
1>3:ra promover a integração dos órgãos da 
instituição, resguardado sempre o princípio 
da autonomia e independência funcional. 

ParágrafO únicõ:Caberá ao Co~elho fi
xar a composição e atribuições destas Comis
sões, bem como seu âmbito territorial de ati
vidadc; proibida a delegação da competência 
privativa. 
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SEÇÁOV 
Da Com:gcdoria do Minlat~rio 

Pdblico do Diatrlto Federal 

Art. 170. A Corregedoria do Ministério 
Póblicc dn Distrito Federa), dirigida pelo 
Correg• der-Geral, é o órgão fiscalizador das 
atividac e funcionais e da conduta dos mem
bros de vlinistérlo Pllblico~ 

Art · 71. O COttegedor-Geral do Ministé
rio Plll,lico será nomeado pelo Procurador
Geral lentre os Procuradores de Justiça, pa
ra mar dato de um ano, permitida a recondu-
ção. . .. 

Pa, ·ágrafo (mico. O Corregedor-Geral po
ded c; ~r destituído por iniciativa do Procura
dor-C :ral e pelo voto de duas terças partes 
dos Jrembros do Conselho Superior, antes 
do término do mandato. 

A•t. 172 Incumbe ao Corregedor-Geral 
do Ministério P6blico: 

I --participar com direito a voz e voto 
das reuniões do Con$'elho Superior; 

a - realizar, de oficio, ou por detennina
çAo do Procurador-Geral ou do Conselho 
Supt>rlor, correição ·e sindicâncias, apresen
tando os respectivos relatórios; 

III - instaurar inquérito contra integran
te d-! carreira e propor ao Conselho Supe
rior t instauração do processo administrati
vo co-::tseqüentej 

1\ ...:..__acompanhar o estágio probatório 
doa membros do Ministério Póblico do Dis
trito Federal; 

V- propor ao Conselho Superior a exo
neração de membro do Ministéri~ Póblico 
do Distrito Federal que não cumpnr as con
dições do estágio probatório. 

SEÇÁOVl 
Doa Procuradores de Justiça 

.\rt. .173. Os Procuradores de Justiça se.
rão designados para oficiar junto ao tribunal 
de :us~iça. , 

Arl 174. Cabe aos Procuradores de Justi
ça, privativamente, o eXercício das funçOes_ de: 

I - Corregedor-Geral do Ministério P6-
blico do Distrito Federal e Territórios; 

II - Defensor Distrital dos Direitos ôo 
ddadão. 

SEÇÃO Vll 
. Doa Prom?tores de Justiça 

ArL 175. Os Promotores de Justiça serão 
designados para oficiar junto às varas da 
Justiça do Distrito Federal e Territórios: 

SEÇÃO Vlll 
Dos Promotores de 

Justiça Adjuntos 

Art.176. Os PromotoresdeJustiçaAdjun
tos serão designados para oficiar junto às 
Varas da Justiça do Distrito Federal e Terri
tórios. 

SEÇÃO IX 
Da Unidade de Lotaçlo e 

de Adminlatração 

Art. 177. A Procuradoria-Geral de Justi
ça é a unidade de lotação e de administração 

do Minis~rio Póblico do Distrito Federal e 
Territórios. 

Art. 178. A estrutura b.isica da Procura
doria-Geral de Justiça será organizada por 
Regulamento, riOS termos da lei. 

TÍTIILO III 
Das Dlaposlç!!cs Estatut4rias 

Especiais 
CAPITULO I 
Da Carreira 

SEÇÃO I 
Do Provimento 

Art. 179. Os cargos do Ministério Públi
co da União, salvo os de Procurador~Geral 
da Ripóblica; Procurador-Geral do Trabalho, 
Procurador-Geral da Justiça Militar e Procu
rador~Geral de Justiça do DiStrito Federal 

-e-Territórios, são de provimento vitalfcio e 
constituem as carreiras independentes de ca
da ramo. 

Art. 180. A vitaliciedade somente será al
cançada após do'is anos de efetivo exercício. 

Art. 181. Os cargos das classes iniciais se
rão providos por nomeação, em caráter vila~ 
lício, mediante concurso público específico 
para cada ramo. 

Art. 182. É vedada a transferência ou apro
yeitamento nos cargos do Ministério Ptibli
co da União, mesmo de um para outro de 
seus ramos. 

SEÇÁO II 
Do Có:D.Clfi"tlo-

Art. 183. O concurso público de provas 
e títulos para ingresso em cada carreira do 
Ministêrio Píiblico da União terá âmbito na
cional, destinando-se_ ao preenchimento de 
todas as vagas existentes e das que ocorrerem 
no prazo de eficácia. 

Parágrafo únic_o._O concurso-será realiza
do, obrigatoriamente, quando o nómero de 
vaogas ex·ceder a dez por cento do quadro 
respectivo e, facultativamente, a juízo do 
Conselho Superior competente. 

Art. 189. O Procurador-Geral competen~ 
te, ouvido o Conselho Superior, dec\dir.á so
bre a homologação do concurso, dentro de 
trinta dias, contados da publicação do resul
tado final. 

Arl 190. O prazo de eficácia do concur
so, para efeito de nomeação, será de dois 
anos contados da publicação do ato homolo
gatório, prorrogável uma vez pelo mesmo 
perfodo. 

Art. 191. A nomeação dos candidatos ha
bilitados no concurso obedecerá a ordem 
de classificação. 

§ 1° Os candidatos aprovados, na ordem 
de classificação, escolherão a lotação de sua 
preferência, na relação das vagas que, após 
o resultado do concurso, o Conselho Supe
rior decidir que devam ser providas inicial
mente. 

§'ZOO candidato aprovado poderá renun
ciar~ nomeação correspondente ~ sua classi
ficação, antecipadamente ou até o termo fi
nal do prazo de posse, _caso em que o renun
ciante será deslocado para o óltimo lugar 
na lista dos classificados_. 

SEÇÁO III 
Da Posae e do Exercício 

Art. 192 O prazo para a posse nos car
gos do Ministério Público da União é de trin
tã dias, conlaClos da publicação do ato de no
meação, prorrogáveis por mais seSsenta dias, 
mediante comunicação do nomeado, antes 
de findo o primeiro prazo. -

Parágrafo único. O empossadO prestará 
compromisso de beriJ. cumprir os deveres do 
cargo, em ato solene, presidido pelo Procura
dor-GeraL 

Art. 193. Para entrar no ecerctcio do car
go, O- empossado terá o prazo de trinta dias, 
prorrogável por igual tempo, mediante comu
nicação, antes de findo o prazo inicial. 

SEÇÃO IV . 

--- Art 184. Poderão inscrever-se no concur- Do Estágio Probatório 
so bacharéis -em Direi!o há_pelo menos dois Art. 194. Estágio probatório ê 

0 
período 

anos, de comprovada 1done1dade moral. dos d . . . d ~ . - -J • 

Art. 185. 0 concurso obedecc::rá ao re'gu--.__ o1s pnme1ros anos e e _et_Ivo exer .. JCl? 

lamento elaborado pelo Conselho Supelior :-:~~i~~o membro do MmiStério Pllblt~ 

comx;:_e~~ A Comissão de Concurso será . Art. 195: OS inCmbios do ~iniStério Pó-
. 1 d I p d Ge I Pres· bhco da União, durante o estágio probatório, 
m egr:a a pe 0 . rocura or- ra ' seu. 1= somente poderão perder o cargo mediante 
dente, po: ~OIS. membr_os do respect~o _ra decisão da maioria absoluta dO respectivo 
mo do M1~1St~~o Pti~hC? e por um JUnsta Conselho Superior. 
de reputaçao tlibada, md1cados pelo Canse- - -
lho Superior e por um advogado indicado 
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advo
gados do BrasiL 

Art. 187. O edital de abertura do concur
so ca,nterá a relação dos cargos vagos, com 
a respectiva lotação, e fiXará, para as inscri
çõe~ prazo não inferior a trinta 'Pias, conta
do de sua publicação no Diúio Ofic:iaL 

Art. 18&. Não serão nomeados os candida
tos aprovados no concurso, que tenham com
pletado sessenta e cinco anos ou que venham 
a ser considerados inaptos para o exercício 
do cargo, em exame de higidez ffsica e mental. 

SEÇÁOV 

Das Promoções 

Art 196. As promoções far-se-ão, alterna
damente, por antigüidade e merecimento. 

§ 1° A promoção deverá ser realizada até 
trinta dias da ocorrência da vaga; não decre~ 
tada no prazo lega~ a promoçãiJ produzirá 
efeitos a partir do termo final dele. 

§ 2° Para todos os efeitos, será considera
do promovido o membro do Ministério Pó.
blico da União que vier a falecer ou se apo~ 
sentar sem que tenha sido efetivada, no pra
zo legal, a promoção que lhe cabia por anti-
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güidade, ou por força do arL 197, § 3"', desta lei. do Ministério Póblico da União poderá afas
§ 3° É facultada a recusa de promoção, tar-se de suas funções; 

sem prejuízo do critério de preenchimento I -· até oito dias- consecutivos, por meti-
da vaga recusada. vo de casamento; 

Art. 197. O merecimento, para efeito de TI - até oito dias consecutivos, por meti-
promoção, será apurado mediante critérios vo de falecimento de cOnjuge ou companhei
de ordem objetlva, fiXados em regulamento ro, ascendente ou descendente, irmlo ou pes
elaborado pelo Conselho Superior do respec- soa que viva sob sua dependência econômica. 
tivo ramo. III- até cinco dias 6teis, para compare-ci-

ção na primeira vaga a ser provida por idên
tico critério, atribuindo-se-lhe, quanto à anti
güidade na classe, os efeitos de sua promo
ção anterior. 

§ 4° O reintegrado será submetido ao exa
me médico exigido para o ingresso na carrei
ra, e, verificando-se sua inaptidão para o ecer
clcio do cargo, será aposentado, com as van
tagens a que teria direito, se efetivada a rein
tegração. 

SEÇÃOVJII 
§10Àpromoçãopormerecimentosópo- menta a encontros ou congressos, no Ambi

<W-rão concorrer os membros do Ministério to da instituição ou promovidos pela entida
Ptlblica da União com pelo menos dois anos de de classç .a_ g~e. pe_rte~ça. atendida a oe-
de exercício na categoria e integrantes da cessidade do serviço. _ _ _ Da RevCIJio e da Readmilllo 
primeira quinta parte da listas de antigüida- Art. 201. O membro do Ministério Públi- Art 203. A reVersão é o réingresso, na 
de, e na hipótesé da priineiril promoção co da União poderá afastar-se do exercício carreira, do membro do Ministério Público 
após aprovados ·em curso de aperfeiçoamen- do cargo para: aposentado, quando insubsistentes os meti-
to promovido pela instituição; em caSO de re- I - freqüentar cursos de aperfeiçoam.en- vos da aposentadoria. 
cusa ou de não-preenchimento da exigência to e estu_dos, no País ou no exterior, por pra- § 1° A reversão- far-se-á de oficio ou a 
relativa ao curso de aperfeiçoar:nento, com- zo não superior a dois anos, prorrogável, pedido. _ 
pletar-se-á fração incluindo-se outros integran- no máximo, por igual período; § 'J.O A reversão de offcio dar-se-á no roes-
tes da categoria, na seqüência da ordem de II- comparecer a seminários ou congres- mo cargo ou, se extinto este, em cargo a ele 
antigUidade. ses, no País ou no e:<terior; correpondente; caso se encontre provido o 

§ 2° Não poderá concorrer ~ promoção III- ministrar cursôs e seminários desti- cargo, aplica-se o disposto no artigo anterior. 
por merecimento qUem tenha sofrido penali- nados ao aperfeiçoamento dos membros da § 3° A reversão a pedido será feita no 
dade de censura· ou suspensão, no período instituição; mesmo cargo anteriormente ocupado pelo 
de um ano imediatamente anterior à ocorrên- IV- exercer cargo eletivo nos casos pre- aposentado, ou em cargo equivalente, e de-
cia da vaga, em caso de censura; ou de dois vistos em lei ou a ele concorrer. penderá das seguintes condições: _ 
anos, em caso de suspensão. § 1° O afastamento, salvo na hipótese I- existência de vaga em cargo a ser pro-

§ 30 Será obrigatoriamente promovido do inciso IV, só se dará mediante autoriza- vida mediante promoção por merecimento; 
quemhouverfiguradoportrêsvezesconsecu- ção do Procurador-Geral, depois de oUVido II- inexistência-de candidato aprovado 
tivas, ou cinco alternadas, na lista tríplice ela- o Conselho Superior e atendida a necessida- em con-curso, quando se tratar de reversão 
boradas_ pelo Conselho Superior. de de serviço. para cargo de classe inicial da carreira; 

Art ,19&- Não poderá conc6rrer li. premo- § 2° Os CaSos de afustatnento_ previstos III - ter sido requerida até cinco anos 
ção por merecimento, até um dia após o re~ neste artigo dar-se-ão sem porejufzo dos ven- depois da aposentadoria; 
gresso, o membro do Ministério P6blic0 da cimentos, vantagens ou qualquer direito ine- IV- contar o aposentado merios de ses-
União afastado da carreira para: rente ao cãrgo, assegurada, em caso do inci- senta e cinco anos de idade do pedido. 

1-exercercargoeletivoouaeleconcorrer; sa IV, a escolha da remuneração preferida, § 4° Será coõtado como tempo -de servi
II - exercer outro cargo p6blico permiti- sendo o tempo de afastamento considerado ço, para todos os efeito~ legais, o perfodo 

do por lei de efetivo exetcfcio- para todos os fins e efei- entre a aposentadoria e a reversão, -se -aque-
Art 199. Para efeito de promoção, enten- tos de direito. la tiver sido causada por erro administrati-

de-se por antigUidade o tempo de efetivo ser- §~Não se considera de efetivo exercício, vo para o qual não haja concorrido o aposen-
viço no cargo, nos termos da lei. para fins de estágio probatório, o período tado. 

§ 1° A Jista_de an_tigijidade será 9r23niza- de afastamento do membro do Ministério - § SOA reversão será condicionaCiâ ao re~ 
da no primeiro trimestre de cada ano~ apro- , PtiblicO aa·UriiãO. --- ·suitado do o::ame ex~gidc para ingres-so na 
vada p~lo Conselho Superior e publicada sErlo·vn carreira. 
no D:"-=o Ofi-'•1 ati: o "lt•·mo dia do mA.. ~ Art. 204. A readmissão é o reiõgresso, 

.uu. 1 ~ u ~ Da Reintegra""o segu_inte._ '~~"" na· carreira, do membro do Ministério Ptibli-
§ 20, O- prazo parà reclamaÇão contra a Art. 202- A reintegração, que decorrerá - ~ co ccõnerado. 

listadeantigüidadeserádet_rintadias, conta- da decisão judicial passada em: jUlgado, é o § 1o A readmíssão far..se-á a pedido do 
dos tja publicação. reingresso do membro do Ministério Ptibli- interessado e dependerá de inspeção médi-

§ 30 O desempate na classificação por an- co da União na carreira, com resSarcimento ca favorável. 
tigüidade será determinado, sucessivamente, dos vencimentos e vantagens deixados de § 2o A readmissãO fai'-=t.e-á ·no-grau -de 
pelo teD;lpo de serviço na respectiva carrei- perceber em raZão da demissão, contando- carreira a que pertencia o exonerado, ou 
ra do Ministério Ptiblico da União, pelo tem- se o tempo de serviço correspondente ao afas~ en:t cargo equivalente, e dependerá dasseguin-
po de serviço público federal, pelo tempo tamento. tes condições; 
de serviço público em geral e pela idade dos § 1° O titular do cargo no qual se deva I - ecistência de vaga a ser preeÍlchida 
candidatos, em favor do mais idoso; na classi- dar a reintegração será reconduzido àquele mediante promoção por merecimento; 
ficação ~nicial o primeiro desempate será de- que anteriormente ocupava,- 0 mesmo a conte- II - inexistência de candidato aprovado 
terminado pela "".lassificação no concurso. cendo com o titular do cargo para o qual de- em concurso, em condições de nomeação, 

§ 4° Na indicação li promoção por anti- va ocorrer a recondução; sendo da classe ini- quando se tratar de readmissão para cargo 
güidade, o Conselho Superior somente pode- cial o cargo objeto da reintegração ou da re- ·da classe inicial da carreira. 
rá recusar o mais antigo pelo voto de dois condução, seu titular ficará em disponíbilida- CAPÍTULO 11 
terços de seus integrantes, repetindo-se avo- de, com proventos idênticos à remuneração 
tação at_é fixar-se a indicação. que venceria, se em atividade estivesse. 

SEÇÁO VI § 1fl A disponibilidade prevista no pará-
grafo anterior cessará com o aproveitamen-

Dos Afastamentos to obrigatório na primeira vaga que venha 
a ocorrer na classe inicial. 

Art. 200. Sem prejufzo dos vencimentos, § 3° O reconduzido, caso tenha sido pro-
vantagens, ou qualquer direito, o membro movido por merecimento, fará jus ~ promo-

Dos Direitos 

SEÇÃO l 
Da Vitaliciedade e da 

Inamovibilidade 

Art 205. Os membros do Ministério Pú
. blico da União, após dois anos de efetivo exe-
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cfcio, só poderão ser demitidos por decisão 
judicial transitada em julgado. 

Parágrafo ónico. A açã.o ·de perda ~e car
go a ser movida contra membro do Ministé
rio Público da União, que seja vita:tcio so
mente será ajuizada pelo Procurador-Geral 
da Reptiblica, de ofício bu mediante repre
sentação fundamentada do Poder Legislati
vo ou do Poder Executivo, do Suprem~ Tri
bunal Federal ou do Tribunal perante o 
qual oficie ou tenha foro por prerrogativa 
de função, ou ainda do Conselho Federal 
ou SeCcional da Ordem ·dos Advogados do 
Brasil, bem como da Defensaria P6bli~. 

Art. 206. Os membros do Ministério Pú
blico da União são inamovfveis, salvo moti
vo de interesse ptíblico, na forma desta lei. • 

Art. 7JJ7. a remoção, para efeito desta le~ 
é qualquer deslocamento de lotação, dentro 
da mesma classe 

Parágrafo íinico. __ A remoç§o será: feita 
de ofício, a pedido singular ou por permuta. 

Art. 208. A remoção de offcio, por inicia
tiva do ProCurador-Ger31, ocorrerá somente 
por ~otivo de interesse p~blico, mediante 
decisão do Conselho Supenor, pelo voto de 
dois terços de seus _membros, assegurada am
pla defesa. 

Art. 209. A remoç§o a pedido atenderá 
à conveniência do seiViço, mediante requeri
mento apresentado nos quinze dias seguintes 
à publicação de aviso da existência. de vaça; 
Ollt decorrido este prazo, atê qumze d1as 
após a publicação da delíberaç§o do Conse
lho Superior sobre a realizaçiío de concur
so para ingresso na carreira. 

§ 1° O aviso será publicado no Diário 
Oficia~ dentro de quinze dias da vacância. 

§ z> Havendo mais de um candidato à re
moção, ao fim do primeiro prazo previsto 
no caput -deste artigo; será removido o de 
maior antigUidade; após o decurso de tal pra
zo, prevalecerá a ordem cronológica de en
trega dos pedidos. 

§ 3° Não se preencherá vaga por promo
ção sem que antes a vaga a ser preenchida 
não tenha sido submetida a concurso de re
moção entre os da mesma classe ou catego
ria, na forma desta lei. 

Art. 210. A remoção por permuta será 
concedida mediante requerimento do& inte
I'CIIados. 

SEÇÃO II 
Das DeaigDaç6es e 
da Disponibilidade 

ArL 211. A design-ação, para os efeitos 
desta lei, 6 o ato que discrimina as funções 
a serem ec:ercidu pelo membro do Ministé
rio PtibUco da União, dentre as legalmente 
pceviatas. 

Art. 212 Os membros do Ministério Pt1-
btico da Unilio tem direito à designação pa
n. o ocerácio de funções que sejam comp:itf~ 
veis com as prevístas nesta le~ para cada clas
IC daa diferentes carreiras. 

Parágrafo ónico. A designação para o exer
cfcio de funções diferentes das previstas pa
m cada classe, nas respectivas carreiras, so-

mente será admitida por interesse do servi
ço, exigidas a anuência do designado e a au
torização do Conselho Superior. 

ArL_ 213. As designações _serão feitas ob
aervados os critérios da lei e os estabeleci
dos pelo Conselho Superior. 

I - para o cxercfcio de funç§o definida 
por esta lei; 
____ II - para o cxerc!cio de função nos off-
cios definidos em lei. -

Art. 214. As designações, salvo quando 
catabelecido outro critério por esta lei, serão 
feitas por lista, no t11timo mes do ano, para 
vigcrar por um biênio, facultada a renovação. 

Art. 215. A alteração da lista poderá ser 
feita, antes do termo do prazo, por interes
IC do setviço, havendo: 

I - provimento de cargo; 
II - desprovimento de cargo; 
m - criação de oficio; 
IV - extinção de ofício; 
V - pedido do designado; 
VI- pedido de permuta. 

Art. 216. A alteração -parcial da lista, an
tes do termo do prazo, quando modifique a 
função do_ designado, sem a sua anuência, so
mente sefá ádinltida-naS SegUintes hipóteses: 

r --ex:unçao, por le~ da função ou oficio 
para a qual estava designado; 

II - nova lotação, em decorrência de: 

a) promoção; e 
b) remoção; 
III - afastamento ou disponibilidade; 
IV - aprovação pelo Conselho Superior, 

de proposta do Procurador-Geral, pelo voto 
secreto de dois terços de seus membros. 

Parágrafo único. A garantia estabelecida 
neste artigo não impede a acumulação even
tual de offcíoS ou qUe sejam alnpliadas as fun
Ç(>es do designado. 

Ari. 211. Os membros vitalfcios do Minis
tério Póblico da União poderão ser postoS 
em disponibilidade, com vencimentos propor
cionais ao ter:õpo de st:iviço, por motivo de 
interesse póblico, mediante decisão do Conse_
lho Superior, pelo voto de dois terços de 
seus membros, assegurada ampla defesa. 

SEÇÁO III 
Das F&iaa e Ucençaa 

Os inembre& do Ministério Póblico tedo 
direito a férias de sessenta dias por ano, con
tínuos ou divididos em dois períodos iguais, 
salvo acómulo por necessidade de serviço e 
pelo máxmo de dois anos. 

Parágrafo (mico. Os perfodos de gozo 
de férias dos membros do Ministério Póbli
co da União, que oficiem perate Tribunais, 
deverão ser simultâneos com os das férias 
coletivas destes., salvo motivo relevante ou 
o interesse do serviço. 
- Art. 219. O direito a férias será adquiri
do após o primeiro ano de exercício. 

Art 220.Aconcessão delicenças aos mem
bros do Ministério Póblico da União será re
gida pela legislação aplicável aos funcioná
rios póblicos civis da União. 

SEÇÁO IV 
Doa Vencimentos e Vantagem 

Art. 221. Os membros do Ministério Pó
blico da União receberão o vencimento, a 
representação e as gratificações focadas e re
ajustadas em lei. 

§ 1° Sobre os vencimentos incidirá gratifi
cação adicional por tempo de -servíço, nos 
percentuais fucados por lei, sendo computa
do o tempo de advocacia, até o máximo de 
quinze anos, desde que não cumulativo com 
tempo de serviço póblico. 

§ 7fJ Os vencimentos serão fixados com 
dife_re_n_ça não superior a dez por cento de 
uma para outra das classes de cada carreira. 

Art. 222 Os vencimentos do ProCu
radoor-Geral da Rep'dblica deverão corres
ponder aos de Ministro do Supremo Tribu
nal Federá!. 

Art. 223. A lei poderá conceder gratifica
ções de função, correspondentes ao _exercício, 
por membro do Ministério Póblico da União, 

_de encargos de chefia ou coordenação. 
Art. 224. Os membros do Ministério Pó

blico da União farão jus, ainda", hs seguintes 
vantagens: 

I - ajuda de custo em caso de promoção 
ou remoção de oficio, que importe em mu
dança de domicnio, para os fiils e nos-limites 
estabelecidos pela legislação aplicável aos 
funcionários póblicos civis da União; 

II - diárias, por serviço eventuaf fora da 
sede, de valor mínimo equivalente a um trin
ta avos dos vencimentos, para !!tender~ des
pesas de locomoção, alimentaÇão-e Póusada; 

III - gratificação de magistéiió, por ho
ra-aula proferida, em cursos oU- seminários 
destinados ao aperfeiçoamento dos membros 
da instituição; 

IV-salário-. família, conforme dispuser a lei. 
Parágrafo ónico. O Procurador-Geral da 

Repilblica arbítrará os valores.das Vantagens 
previstas nos incisos I a III, deste artigo. 

SEÇÁOIV 
Da Apoaeutadoria e da Pendo 

Art. 22S. O membro do MiniaU!rio P4bli
co da União será aposentado, compulsona
mente, por invalidez ou aos setenta anos de 
idade, e facultativamente aos trinta anos de 
senriço, após cinco anos de exerciCio efetivo 
na carreira. 

§ 1° Será contado como tempo- de servi
ço para aposentadoria, não cumulativamen
te, até o limite de quinze anos, o tempo de 
exercício da advocacia. 

§ 2° A aposentadoria por invalidez será 
precedida de licença para tratam~nto de sa-. 
óde por perfodo não excedente a vinte e qua
tro meses, salvo quando o laudo médico con
clu1r pela incapacidade definitiVa para o exer
c(cio de suas funções. 

§JOSerá aposentado o membro do Minis
tério Público que, após vinte e quatro meses 
contínuos- de licença para tratamento de saó
de, for considerado inválido para o exercfcio 
de suas funções; não terá efeito interrupti
vo desse prazo qualquer período de exerácio 
das funções inferior a trinta dias. 



Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRF$SO NACIONAL (Seçao TI) Terça-feira 19 233 

ArL 226. Os proventos da aposentadoria 
serão integrais. 

Art. 2Zl. Os proventos da aposentadoria 
serão revistos na mesma proporção e data 
em que se modificar a remuneração dos mem
bros do Ministério PCiblico em atividade, sen
do também estendidas aos inativos quaisquer 
benefícios e vantagens novas asseguradas à 
carreira, ainda que por força dC' transforma
ção ou reclassificação do· cargo. 

Art. 228.0 aposentado conseiVará a prer
rogativa prevista no art. 18, item II, letra e, 
desta lei 

Art. 229. A pensão por. morte, devida pe
lo órgão previdenciário aos dependentes de 
membos do Ministério P(lblico da União, cor
responderá à totalidade dos vencimentos ou 
proventos do falecido, observado o limite es
tabelecido em lei e assegurada a revisão do 
beneficio, na forma do arL 227, desta lei. 

CAPÍTULO III 
Da Diaciplina 

SEÇÃOI 
Doa Dcvcrea e Vedaç6ca 

Art. 230. Os membros do Ministério P11-
blico da União devem exercer suas funções 
com zelo e probidade, observando o decoro 
pessoal e as normas que regem o exercfcio 
de sua atividade, e especialmente: 

I - cumprir os prazos processuais; 
II- guardar segredo sobre assunto de ca

ráter sigiloso que conheça em razão do car
go ou função; 

III -velar por suas prerrogativas institu
cionais e processuais: 

IV - prestar informações aos órgãos da 
administração superior do Ministério Públi
co, quando requisitadas; 

V - atender ao expediente forense e par
ticipar dos atos judiciais, qUando for obriga
tória a sua prese~ça; ou assistir a outros, 
quando conveniente ao· interesse do serviço; 

VI - declarar-se suspeito ou impedido, 
nos termos da lei; 

VII - adotar as providências cabíveis em 
face das irregularidades de que tiverem co
nhecimento ou que ocorrerem nos serviços 
a leU carg'"~; 

VIII - tratar com urbanidade as pessoas 
com as quais se relacionem em razão do ser-
viço. . 

Art. 231. É vedado aos membros do Mi
nist~!io Póblico: 

I- receber, a qualquer título e sob qual
quer pretexto, honorários, percentagens ou 
cuataa processuais; 

II - exercer a advocacia; 
m - exercer o comércio ou participar 

de IOciedade comercial, ecceto como cotista 
ou acionista; 

IV- exercer, ainda que em disponibilida
de, qualquer outra função ptíblica, salvo uma 
de magiat~rio; 

V - cc:en:er atividade político-partidária, 
resaalvada a filiação e o direito de afastar
ae para exercer cargo eletivo ou a ele con-

=· 

SEÇÁO II 
Doa Impedimentoa e Suspeições 

Art. 232 Os impedimenios e 3s suspei
çõea dos membros do Ministério Pdblico são 
oc previstos em lei. 

SEÇÃO Iii 
Dao Sanç6el 

Art. 233. Os membros do Ministério Pá
blico são passíveis das seguintes sanções dis
àplinares: 

I - advertência; 
II - censura; 
III - suspensão; 
IV - demissão; e 
V- cassação de aposentadoria ou de dis

ponibilidade. 
Art. 234. A& sanções previstas no artigo 

anterior aerão aplicadas: 
I - a de advertência, reservadamente e 

por escrito, em caso de negligência no exer
dcio das funções; 

II- a de censura, reservadamente e por 
eacrito, em caso de reincidência em falta an
teriormente punida com advertência ou de 
descumprimento de dever legal; 

III - a de suspensão, até quarenta e cin
co dias, em ·caso de reincidência em falta an
teriormente punida com censura; 
. IV -a de suspensão, de quarenta e cin

co a noventa dias, em caso de inobservância 

das vedações impostas por esta lei ou de rein
cidência em falta anteriormente punida com 
suspensão até quarenta e cinco dias; 

V ~ as de demissão. nos casos de: 
a) lesão aos cofres públicos, dilapidação 

do patrimOnio nacional ou de bens confiados 
)l sua guarda; 

b) improbid3de administrativa, nos ter
mos do art. ~. § 4°, da Constituição; 

c) condenação por crime praticado com 
abuso de poder ou violação de dever para 
com a Administração Ptíblica, quando a pe
na aplicada for igual ou superior a dois anos; 

d) incontinência p'tíblica e escandalosa 
que comprometa gravemente, por sua habi
tualidade, a dignidade da instituição; 

e) abandono de cargo; 
1) revelação de assunto de caráter sigilo

so, que conheça em razão do cargo ou função; 
g) aceitação ilegal de cargo ou função 

pG.blica; 
h) reincidência no descumprimento do 

dever legal, anteriormente punido com a sus
pensão prevista no item anterior; · 

i) perda ou suspensão de direitos políti
cos salvo quando decorrente de incapacida
de que autorize a aposentadoria; 

VI- cassação de aposentadoria ou de dis
p:mibilidade, nos casos de falta punfvel com 
demissão, praticada quando no exercfcio do 
cargo ou função. 

§ 1° A suspensão importa, enquanto du
rar, a perda dos vencimentos e das vanta
gens pecuniárias inerentes ao exercfcio do 
cargo, vedada a sua conversão em multa. 

§ 2° Considera-se reincidência, para os 
efeitos desta lei, a prática de nova infração, 
dentro de quatro anos após cientificado o in-

frator do ato que lhe tenha imposto sanção 
disciplinar. 

§ 3° Considera-se abandono do cargo a 
ausência do membro do Ministério Póblico 
ao exerc(cío de suas funções, sem causa justi~ 
ficada, por mais de trinta dias consecutivos. 

§ 4° Equipara-se ao abandono de cargo 
a falta injustificada por mais de sessenta dias 
intercalados, nO perlodo de doze meses. 

Art. 235. Na aplicação das penas discipli
nares, considerar-se-ão os antecedentes do 
infrator, a nátureza -e a -gravidade da infra
ção, as circunstâncias em que foi praticada 
e os danos que dela resultaram ao seiViÇO 
ou à dignidade da instituição ou da Justiça. 

Art. 236. As penas- de demissão e cassa
ção de aposentadoria ou de disponibilidade 
sedio impostas por decisão judicial; as de 
suspensão, median-te processo administrati
vo, as doe advertência e censura, segundo 
procedimento estabelecido pelo Regimento 
Interno do Conselho Superior. 

Art. 237. ComPete ao Procurador-Geral 
de cada ramo do Mirlistério P'tíblico da União 
aplicar a seus membros as penas de advertên
cia, censura e suSpensão. 

SEÇÃOIV 
Da Prescrição 

Art. 238. PresCreverá: 
I- em um ano, a falta punível com adver

tê_ncia ou censura; 
II -em dois aD.os; a falta punfvel Com sus

pensão; 
III- em quatro anoS, a falta punfvel com 

demissão e cassação de aposentadoria ou 
de disponibilidade. 

Parágrafo 6nico.-A falta, também previs
ta na lei penal como crime, prescreverá jun
tamente com este. 

Art. 239. A prescrição começa a correr: 
I - do dia em que a falta for cometida; ou 
II -do dia em que tenha cessado a conti-

nuação ou permanência, nas faltas continua
das ou permanentes. 

Parágrafo único. Interrompem a prescri
ção a instauração de processo administrati
vo e a citação para a ação de perda do cargo. 

SEÇÃOV 
Da SindicAncla 

Art 240. A sindicância é o procedimen
to que tem por objeto a coleta sumária de 
dados para instauração, se necessário, de in
quêrito administrativo. 

SEÇÃOVI 
Do Inquérito Administrativo 

Art. 241. O inquérito administrativo, de 
t:aráter sigiloso, será instaurado pelo Corre
gedor-Geral, mediante portaria, em que de
signará comissão de três membros para reali
zá-lo, sempre que tomar conhecimento de in
fração disciplinar. 

§ 1° A comissão, que poderá ser presidi
da pelo Corregedor-Geral, será composta 
de integrantes da carreira, vitalícios. e de clas
se igual ou superior à do indiciado 
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§ 2° AB publicações relativas a inquêr:ito 
administrativo conterão o respectivo n6me
ro, omitido o nome do indicado, que será cien
tificado pessoalmente. 

ArL 242. O prazo para a conclusao do in
quêrito e apresentação do relatório final é 
de trinta dias, prorrogável, no máximo, por 
igual tempo. 

Art. 243. A comissão procederá ~ instru
ção do inquérito, podendo ouvir o indiciado 
e testemunhas, requisitar perícias e documen
tos e promover diligencias, sendo-lhe faculta
do o e:xercfclo das prerrogativas outorgadas 
ao Ministério P6blico da União, por esta le~ 
para instruir procedimentos administrativos. 

Art. 244. Conclufda a instrução do inqué
rito, abrir-se-á vista dos autos ao indiciado, 
para se manifestar, no prazo de quinze dias. 

Art. 245. A comissão de inquérito enca
minhará o inquérito ao Conselho Superior, 
acompanhado de seu parecer conclusivo pe~ 
lo arquivamento ou pela instauração de pro~ 
cesso adminisu-ativo. · 

Parágrafo único. O parecer que concluir 
pela instauração do processo administrativo 
formulará a sómula de acusação, que conte~ 
rá a exposição do fato imputado, com todas 
as suas circunstâncias e a capitulação legal 
da infração. 

SEÇÃO VII 
Do Processo Administrativo 

Art. 246. O processo administrativo, ins~ 
taurado por decisão do Conselho Superior, 
será contraditório, assegurando-se ao acusa~ 
do ampla defesa. 

§ 1° A decisão que instaurar processo ad~ 
ministrativo designará comissão composta 
de três membros escolhidos dentre os inte~ 
grantes da carreira, vitalfcios, e de classe 
igual ou superior à do acusado, indicará o 
presidente e mencionaiá os motivos de sua 
constituição. - -

§ 2° Da comissão de .processo administra~ 
tivo não poderá participar quem haja integra~ 
do a precedente comissão de inquérito. -

§ 3° As publicações relativas a processo 
administrativo conterão o respectivo nóme~ 
ro, omitido o nome do acusado, que será cien~ 
tificado pessoalmente. 

Art. 247. O prazb para a conclusão do 
processo administrativo e apresentação do 
relatório final é de noventa dias, prorrogá~ 
ve~ no máximo, por trinta dias, contados da 
publicação da decisão que a instaurar. 

Art 248. A citação será pessoal, com en~ 
trega de cópia da portaria, do relatório final 
do inquérito e da slimula da acusação, cfenti- _ 
ficando-se o acusado do dia, da hora e do lo~ 
cal do interrogatório. 

Art. 249. EnCerrada a produçãO de pro
vas, a comissão abrirá vista dos autos ao acu
sado, para oferecer razões finais, no prazo 
de quinze dias. 

Art 250. Havendo mais de um acusado, 
os prazos para defesa serão comuns e em 
dobro. 

Art. 25L Em qualquer fase do processo, 
será assegurada à defesa a extração de cópia 
das peças doo autos. 

ArL 252. Decorrido o prazo para razões 
finais, a comissão remeterá o processo, den
tro de quinze dias, ao Conselho Superior, 
acompanhada de relatório dos seus trabalhos. 

Art. 253. O Conselho Superior do Minis
tério Pliblico, apreciando o processo adminis
trativo, poderá: 

I-determin11r novas diligências, se o con
siderar insuficientemente instrufdo, caso em 
que, efetivadas estas, se procederá de acor
do com os arts. 254 e 255 desta lei; 

II- propor o seu arquivamento ao Procu
rador-Geral; 

III - propor ao Procurador-Geral a ap1i
caçlo de sanções que sejam de sua competên
cia; 

iV - propor ao Procurador-Geral da Re
púb!ica o ajuizamento de ação civil para: 

a) demissão de membro do Ministério 
Pliblioo da União com garantia de vitalicieda
de; 

b) cassação de aposentadoria ou disponi
bilidade. 

Parágrafo ónico. Não poderá participar 
da deliberação do Conselho Superior quem 
ha:a oficiado na sindicanCÜlt ou integrado 
u -comissões do inquérito ou do processo ad
ministrativo. 

Art 254. Havendo prova da infração e in
dícios suficientes de sua autolia,-o Conselho 
Superior poderá determinar, fundamentada
mente, o afastamento preventivo do indicia
do, eilquanto sua permanência for inconve~ 
niente ao setviço ou prejudicial à apuração 
dos fatos. 

§ 1° O afastamento de que trata este arti~ 
go nAo poderá ocorrer quando ao fato impu
tado corresponder somente as penas de ad
vert~ncia ou de censura. 

§ ZO O afastamento não ultrapassará o 
praZo de cento e vinte dias, salvo em caso 
de alcance. 

_ § 3° O perlodo de afastamento será consi
derado como de serviÇo efetivo, para todos 
os efeitos. 

Art 255. _Aplicam-se, subsidiariamente, 
ao processo disciplinar, as normas do Códi
go de Processo Penal. 

SEÇÃO VIII 
Da Revialo do Processo 

Administrativo 

Art. 256. Cabe, em qualquer tempo, a re
visão do processo ·de que houver resultado 
a imposição de penalidade administrativa: 

I- quando se aduzam fatos ou circunstân
cias suscetíveis de provar inocência ou de 
justificar a imposição de sanÇão mais bran
da· ou 

' II - quando a sanção se tenha fundado 
em prova falsa. 

Art. 257. A instauração do processo de 
revisão poderá ser detenninada de oficio, a 
reqUerimento do próprio interessado, ou, se 
falecido, do seu cônjuge ou companheiro, as
cendente, descendente ou irmão. 

Art 258. O processo de revisão terá o ri
to do processo administrativo. 

Parágrafo tínico; Não poderá integrar a 
comissão revisora quem haja atuado em qual
quer fase do processo revisando. 

Art. 259. Julgada procedente a revisão, 
sehi tc.111ada sem efeito a sanção aplicada, 
com o restabelecimento, em sua plenitude, 
doi direitos por ela atingidos, exceto se for 
o caso de aplicar penalidade menor. 

TÍTULO IV 
Das Disposições Finai> 

e Transitórias 

Art 260. O Procurador-Geral da Repli
blica poCierá requisitar servidores da Admi
nistração Federa~ direta ou indireta, inclusi
ve das fundações p11blicas, nas mesmas condi
ções estabelecidas para os órgãos integran
tes da Presidência da República, admitida so
mente a recusa justificada. 

Parágrafo único. O servidor cedido ao 
Ministério Pliblico da União terá assegura
do, no órgão ou entidade de origem, remune
ração c vantagens do cargo e todos os de
mais direitos, como se em efetivo exercício 
estivesse. 

Art. 261. Aplica-se aos membros do Mi
nistério Público da União o disposto no art 
1°, do Decreto n° 5.137, de 5 _de janeiro de 

__ 1927, nos artigos 1°, -z~ e-3° da Lei n° 3.058, 
de 22 de dezembro de 1956, nos artigos 1° 
e 2° da Lei n° 4.447, de 12 de novembro de 
1964, e no art. 3° da Lei n° 6.554, de 21 de 
agosto de 1978, que regem o Montepio CIVil 
da União. 

Art. 262 Ficam criados seis cargos de 
Subprocurador-Geral da República. 

Art. 263. Ficam criados setenta e quatro 
cargos de Procurador Regional da Repliblica. 

§ 1° O primeiro provimento de todos os 
cargos de Procurador E.egional da Repúbli
ca será considerado simultâneo, independen
temente da data dos atas de promoção. 

§ 2° O:s vencimentos iniciaiS-do cargo de 
Procurador Regional da República serão 
iguais aos do cargo de Procurador de J usti
ça do Distrito FederaL 

Art. 264. Os atuais cargos de Procurador 
da República de 18 e de 211 Categoria são 
transformados em cargos de Procurador da 
Repliblica. 

§ 1° Na nova classe, para efeito_ de anti
gUidade, os aluais Procuradores da Repúbli
ca de 111 Categoria precederão os de 28 Cate
goria; estes manterão na nova classe a atual 
ordem de antigüidade. 

§ 2° Os vencimentos iniciais do cargo de 
Procurador da República serão iguais aos 
do atual cargo de Procurador da República 
de 111 Categoria. 

Art. 265. Os aluais Procuradores da Rep11-
blica de 1 a Categoria, que recusarem promo
ção a Procuradoria Regional da República, 
concorrerão com os promovidos,o nas pro
moções pelo critério de antigüidade, a Sub~ 
procurador~Geral da Repóblica, consideran
do-se, para esse efeito, em relação a todos, 
o tempo de serviço prestado a contar da pro
moção à 1 a Categoria. 

Art. 266. São transformados em cargos 
de Procurador do Trabalho de 1 a Categoria 



Fevereiro de 199í- DIÁRIO DO CONGRFBSO NACIONAL (Seçao II) Terça-feira 19 235 

100 (cem) cargos de Procurador do Trabalho 
de 28 Categoria. 

Art. 2»7. Os cargos de Procurador do 
Trabalho de 18 e de 23 Categoria passam a 
denominar-se, respectivamente, Procurador 
Regional do Trabalho e Procurador do Tra~ 
balho. 

Parágrafo único. Até que sejam criados 
novos cargos de Subprocurador-Geral do 
Trabalho, os atuais Procuradores do Traba
lho de 111 Categoria, cujo cargo passa a deno~ 
minar-se Procurador Regional do Trabalho., 
ali permanecerão exercendo suas atribuições. 

Art. 268. Os cargos de Procurador Mili
tar de 1 a e de 211 Categoria passam a denomi
nar-se, respectivamente, Procurador da Justi
ça Militar e Procurador Adjunto da Justiça 
Militar. 

Art. 269. u·cargõ-de Promotor de Justi
ça Substituto passa a denominar-se Promo
tor de Justiça Adjunto. 

Art ZJO. Os aluais membros do Ministé~ 
rio P6blico do Território de Rorãima e do 
Território do Amapá poderão ser aproveita
dos no Ministério Público do Distrito Fede~ 
ra~ mediante proposta do Procurador-Geral 
de Justiça, aprovada pelo Conselho Superior 
do Ministério Público. 

§ 1° Os ínteressados deverão requerer o 
seu aproveitamento ao Procurador-Geral 
de Justiça. 

§ 2° Os membros do Minist6rio Público 
dos Territórios que forem aproveitados, com
porão quadro suplementar, organizado pelo 
critério de antigüidade. 

§ 3° Os componentes do quadro suple
mentar passarão a integrar a carreira do 
Ministério Público do Distrito Federal, em 
cargos de Promotor de Justiça, nos quais se
rão providos l:l: razão de uma de cada cinco 
vagas abertas na categoria. 

§ 4° Os que não forem aproveitados fica
do em disponibilidade, com proventos inte-
grais. 

Art. 271. Na falta da lei prevista no art. 
15, a atuação do Ministério Público na defe
sa dos direitos constitucionais do cidadão, 
observará, além das disposições desta lei, as 
normas baixadas pelo Conselho Superior com
petente. 

Art. 272 As promoções nas carreiras do 
Ministério Público da União, na vigência des
ta lei, serão precedidas da adequação das lis
tas de antigUidade aos critérios de desempa
te nela estabelecidos. 

Art. Zl3. Não se farão promoções nas car
reiras do Ministério Público da União antes 
da instalação do Conselho Superior do ra
mo respectivo. · 

Art. 274. As primeiras eleições, para com
posição do Conse1ho Superior de cada ra
mo do Ministério Público da União e para 
elaboração das listas trfplices para Procura
dor--Geral do Trabalho, Procurador-Geral. 
da Justiça Militar e Procurador-Geral de Jus
tiça, serão convocadas pelo Procurador-Ge
ral da Rep1iblica, para realizar-se no prazo 
de noventa dias da promulgação desta lei. 

§ 1° O Procurador-Geral da República 
disporá, em ato normativo, sobre as eleições 

previstas neste artigo, devendo a convocação 
anteceder de trinta dias a data de sua realiza
ção. 

§ 2° Os Conselhos Superiores serão insta
lados no prazo de quinze dias, contados do 
encerramento da apuração. 

Art. 275. Entre os eleitos p_ara a primei
ra composição do Conselho Superior de ca
da ramo do Ministério Público da União, os 
dois mais votados, em cada eleição, terão 
mandato de dois anos; os menos votados, 
de um ano. 

Art. Z76. Os membros do Ministério Pú
blico da União, nomeados antes deSde outu
bro de 1988, poderão optar entre o novo re
gime jurídico e o anterior l:l: promulgação da 
Constituição., quanto às garantias, vantagens 
e vedações do cargo. 

Parágrafo 6nico. A opção deverá ser exer
cida em trinta dias, contados da promulgação 
desta lei, sendo r~ratável uma 1inica vez, 
desde que a retratação se faça no prazo de 
cinco anos. 

Art. Z17. Os Procuradores da República 
nomeados antes de 5 de outubro de 1988, 
deverão optar, de forma irretratáv'e~ entr-e 
as carreiras do Ministério Público Federal e 
a Advocaci!-1-Geral ~ União. -·-· -· __ _ 

§ 1° A opção deverá ser feita no prazo 
de trinta dias, contados da promulgação da 
1iltima das leis complementares de organiza
ção das duas instituições. 

§ '1f3 Não manifestada a opção, no prazo 
estabelecido no parágrafo anterior, ·o silêncio 
valerá como opção tácita pela carreira do 
Ministério Público Federal. 

ArL 278. Será criada por lei a Escola Su
perior do Ministério Público da União; o 
aproveitamento em cursos por ela oferecidos· 
poderá ser exigido, nos termos da lei, como 
condição para a vitaliciedade e a promoção 
por merecimento dos membros das respecti
vas carreiras. 

Art. 279. Poderão ser admitidos como es
tagiários no Ministério Público da Uni§o, es~ 
tudantes de Direito inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

Parágrafo ónioo. As condições de admis
são c o valor da bolsa serão focados pelo Pro
curador-Geral da República, sendo a ativida
de dos estagiários regulada pelo Conselho 
Superior de cada ramo. 

Art. 280. Fica reconhecida a Fundação 
Pedro Jorge de Melo e Silva, mantida com 
recursos provenientes de seu património, com 
rendas previstas em seu estatuto e com as 
dotações orçamentárias que lhe forem consig
nadas. 

- Art. 281. As despesas decorrentes desta' 
lei correrlio ~ conta das dotações constantes 
do Orçamento da União. 

Art. 282 Aplicam-se subsidiariamente 
aos membros do Ministério Público da União 
as disposições gerais referentes aos funcioná
rios públicos, respeitadas, quando for o ca
so, as normas especiais contidas nesta lei. 

Art. 283. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ArL 284. Enquanto não for aprovada a 
lei complementar relativa~ Advocacia-Geral 

da União, referida no arL 29 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, o Mi
nlstério Público Federal continuará a ecer
cer atividades de representação judicial e 
da União, pela forma que for fixada pelo Pro
curador-Geral da República. 

ArL 285. Os membros do Ministério P6-
blico Federal, cuja promoção para o cargo 
final de carreira tenha acarretado a sua re
moção para o Distrito Federal, poderão, no 
prazo de trinta dias da promulgação desta 
lei, renunciar ~ referida promoção e reter~ 
nar ao Estado de origem, ocupando o cargo 
de Procurador Regional da Rep6blica. 

Parágrafo (mico. Se no Estado de origem 
inexistir órgão judiciário rompatível com o 
exercício das funções do cargo de Procura
dor Regional da República, fica assegurada 
ao interessado sua lotação em Estado onde 
haja segundo sua escolha. 
__ ArL 286. Não será ex:ig!do o requesito 
de mais de cinco anos na carreira para o pri
meiro provimento do cargo de Procurador
Geral do Trabalho, após a promulgaç§o des
ta lei. 

ArL ?B7. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N" 002, 
DE 31 DE MARÇO DE 1989, 

DO SENHOR PROCURADOR-GERAL 
DAREPÚBUCA 

Excelentl"ssimo Senhor 
Doutor Antonio Paes de Andrade 
Dignfssimo Presidente da camara dos 

Deputados 
BrasOia -Distrito Federal 

Senhor Presidente, 
Temos a honra de encaminhar a Vossa 

Excelência, para ser submetido ao Congres
so Nacional, o incluso projeto da Lei Orgâni
ca do Ministério P6blico da União, como pre
visto no arL 128, -§ 5°, da Constituição da 
Rep6blica. 

A Assembléia Nacional Constituinte con
feriu ao Ministério Público um papel funda
mental na organização do Estado: não é exa
gero dizer-se que, em cotejo com o trato que 
lhe reservaram as constituições brasileiros 
-precedentes, nenhuma outra instituição do 
Estado saiu tão prestigiada na noVa Lei Fun
damental do Pais. 

De 1934 - quando ganhou seu primeiro 
título de cidadania constitucional -, até a 
Carta de 1969, agOra: abrogada, pouco mu
dou de substancial no desenho do Ministério 
P6blico nas sucessivas constituições repulica
nas: algumas poucas normas lhe compunham 
um esboço fragmentário e assistemático, que, 
na verdade, ia pouco além da odosa enfãtiza
ção, a propósito da sua organização em car-

1reira, dos princípios é garantW.s do funciona-
lismo em geraL · 

Agora, da outorga de sua autonomia ad
ministrativa à plenitude das garantias de inde
pendência asseguradas aos seus membros; 
da enumeração e da significativa ampliaÇão 
de suas funções institucibnais e de seus ins-
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trumentos de atuação à definição do estatu
to inovador de sua chefia, tudo testemunha 
o reconhecimento constituinte sobre a tare
fa política fundamental que lhe foi reserva
do na construção da democracia. 

O Ministério Público da União, em parti
cular, desvinculado do seu compromisso ori
ginal com a representação judicial do Erário 
e a defesa dos ates. governamentais, que o 
prendiam necessariamente aos laços de con
fiança do Executivo, está agora cercado de 
contrafortes de independência e autonomia, 
que o credenciam ao efetivo desempenho 
de uma magistratura ativa de defesa impesso
al da ordem jurídica democrática, dos interes
ses coletivos e dos direitos da cidadania. 

Mas uma constituição apenas promulga
da, sobretudo nos pontos em que traduz ino
vações substanciais, menos que um projeto, 
é pouco mais que um esboço, cujas linhas 
só ganharão realidade e nitidez no curso das 
sucessivas etapas necessárias a plasmar a efe
tividade da nova ordem. 

A elaboração da lei complementar perti
nente à organização do Ministério Público 
da União te~ assi~Dt o sabor de um desafio. 

Para enfrentar a grandeza deste desafio 
o projeto buscou subsídios nos trabalhos re
alizados, ao longo dos anos, por órgãos de 
classe das carreiras que hoje integram o Mi
nistério Ptíblico da União, especialmente nos 
que se originaram da Comissão Especial por 
nós designada, em 1985 (1). A proposta ado
ta, em larga medida, soluções cristalizadas 
na reflc:x:ão plural desenvolvida em tais estu
dossobre os problemas básicos da instituição. 

(1) Compuseram a comissão os doutores 
Aristides Junqueira Alvareng3, Subprocura
dor-Geral da Reptíblica, José Antonio Leal 
Chaves, Procurador da Reptíblica, Anadyl." 
de Mendonçil- Rodngues. Procuradora da 
Reptíblica, José Celso de Mello Filho, Asses
sor do Gabinete Civil da Presidência da Re
ptíblica, Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Pre
sidente da Associação Nacional dos Procura
dores da Repáblica, José Ronaldo Montene
gro de Aratíjo, Diretor-Geral do Departa
mento de Assuntos Legislativos do Ministé
rio da JuStiça, João Pedro Ferraz dos Passos. 
Procurador do Trabalho, e Jorge Luiz Doda
'"0, Procurador Militar. 

O ecaustivo trabalho de coordenação fi
nal na elaboração do projeto coube ao Sob
procurador-Geral da Repáblica Affonso Hen
riques Prates Correia, sendo relevante ressal
tar a colaboração recebida da Associação 
Nacional dos Procuradores da Repáblica, atra
vés de comissão por ela constituída (2), e as 
sugestões que foram encaminhadas pelos di
ferentes ramos do Minísterio Ptíblico da 
União, por seus Procuradores Gerais e 9r
gãos representativos. A soma de~ esforços 
é: que possibilitou o trabalho realtzado. 

-É retevante e_sclarecer .que cOnipatibilizar 
a nova realidade, o Ministério P6blico da 
União, com o absoluto isolamento anterior 
dos seus diversos ramos, exigiu um, tratamen
to especial, devido l:!: delicadeza da matéria. 

o Ministério Ptíblico da União, como ins
tituição, é resultado da Constituição Federal 
de 1988, que unificou sob uma mesma chefia 
os seus diferentes ramos, mantendo, no en
tanto, a particularidade de cada UfDt ao tra
tar do exercício da função jurisdicional do 
&ta do. 

Para alcançar a necessária unificação ad
ministi"itiva e pfi!seivar a autOnomia funciO
nal dos difCrentes ramos, tomou-se o cuida
do de tratar, em separado, dos respectivos 
órgãos institucionais, após ser definida a or
ganização comum, que não interfere_ com os 
aspectos de autonomia que a Lei Maior pre
feriDo manter_ 

O- projeto procura dermir instrumentos 
de atuação do Ministério Póblico da União, 
compatfveis com a necessidade de atender 
aos princípios e funções institucionais explici
tadas na Constituição Federal. Optou-se pe
la enumeração de determinados instrumen
tos, sem lhes esgotar as possibilidades de ex
pansão, resguardadas pela menção genérica 
à promoção de ações de qualquer natureza, 
perante os órgãos judiciários federais. 

Coilsagram-se inquérito civil e a ação ci
vil póblica como instrumentos por excelência 
de atuação do Ministéric;> Público da União, 
perarile a ]urisdição civi~ adotando-se quan
tO a eles procedimentos semd.hantes aos uti
lizados na jurisdição penal, especialmente 
no tocante dà obtenção de elementos de con
vicção (notificação e cOndução coercitiva de 
testemunhas e requisição de informações). 

Entre as importantes inovações decorren
tes da Constituição está o cometimento ao 
Ministério P6blico do controle externo da 
ativídade policial, ao qual o projeto buscou 
dotar de mecanismos adequados para assegu
rar, de um lado, a indisponibilidade da perse
cução penal e, de outro, a prevenção ou a 
correção da ilegalidade ou do abuso de poder. 

FJq~Ucit_ando as funções institucioriais do 
MiriiSiéfíO- PtíbHC:õ; Contidas na Constituição 
Federal, o projeto realça uma delas que, por 
sua novidade e importância, exigiu aborda
gem peculiar e inédita: trata--se da defesa 
dos direitos constitucionais ante os poderes 
ptlblicos (englobados, aí. os prestadores de 
sezviços de relevância p6blica ). Recorde-se 
que, por ocasião dos trabalhos da Assembléia 
Nacional Constituinte, acirrados debates se 
travaram a respeito da instituição, no Pafs, 
de figura semelhante ao nombudsman" escan
dinavo, chegando-se à conclusão que tal pa
~~ em nossa sociedade, podia e devia ser 
desempenhado pelo Ministério P6blico. 

A inovação radical que o projeto ofere
ce se situa c:x:atamente neste campo, crian
do a figura do Defensor dos Direitos do a
dadão, para desempenhar as atribuições con
tidas no inciso II do artigo 129 da Constitui
ção. Cometendo tais atribuições a um integran
te da carreira do Ministério Ptíblico Federal, 
escolhido em procedimento do qual partici
pa órgão colegiado da instituição (o Conse
lho Superior), para exercer mandato de dois 
anOSt a proposta visou cercar o responsável 
por tão relevante atribuição dos predicamen-

tos e garantias indispensáveis ao bom desem
penho do encargo, em benefício da sociedade. 

Ponto fundamental do projeto é o relati
vo hs garantias dos membros do Ministério 
Ptíblico da União._A matéria revelou aspec
tos de grande complexidade, em especia~ 
quando se cuidou de compatibilizar a inamo
vibilidade dos seus membros com os princí
pios da unidade e da indivisibilidade, aquela 
e estes consagrados pela Constituição, o que 
tomou inadequado, no particular, a utiliza
ção dos parametros das garantías da magis
tratura. O projeto pretende ter adotado solu
ção que harmoniza a garantia e os princfpios 
institucionais mencionados. estabelecendo a 
sede natural de cada um dos níveis das car
reiras do Ministério Ptíblico da União, dístri
buindo-os, horizontalmente, em ofícios, me
diante critérios objetivos fixados em lei, e 
disciplinando rigidamente as hipóteses de re
moção ou substituição. 

A participação dos integrantes das carrei
ras do Ministério Ptíblioo da União na ges
tão da instituição foi valorizada, mediante a 
repartição de competência tradidicionalmen
te atribuída ao Procurador-Geral da Reptíbli
ca com os órgãos colegiados, sobretudo os 
Conselhos Superiores e as Câinaras de Coor
denação e Revisão. 

Entregando agora o projeto à análise e 
à sensibilidade polftica do Congresso Nacio
nal, esperamos ter oferecido o resultado de 
nossos melhores esforços para a construção 
de um novo Ministério Ptíblico, à altura da 
grandeza das tarefas que a Constituição lhe 
confiou. 

Na oportunidade, renovamos a Vossa Ex
celência o testemunho de apreço pessoal e 
da mais alta consideração- -José Paulo Se~ 
ptílveda Pertence, Procurador-Geral da Re
pública. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA COORDENAÇÃO DAS 

COMISSÕES PERMANENTES 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL ............. _ .... -._ ...... __ .. __ 
TÍTUW lll 

Da Organização do Estado ............... __ ooíTVLõ VI~, .. ___ ~. 

Da Intervençllo 

Art. 34. A União não intetvirá nos Esta
dos nem no Distrito Federal, exceto para: 

OOOOONOOOOOoo-OOOOOO--·~----···---····--

VII - assegurar a observância dos seguin
tes princfpios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representa-
tivo _e regime democrático; -- -· 

b) direitos da pessoa humana; 
c) autonomia municipal; -
d) prestação de contas da administração 

pública, direta e indireta. 
................... -.. -········---·--.. ·----··-
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CAP!TIJLO VII 
Da Adminiatraç§o Pllblica 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 37. A administração ptíbJica direta, 
ndíreta ou fundacional, de qualquer dos Po
ieres da União, dos Estados, do Distrito Fe
;Jeral e dos Municípios obedecerá aos princí
pios de legalidade, impessoalidade, moralida· 
de, publicidade e, também, ao seguinte: 

XI- a lei fixará o limite máximo e a rela
ção de valores entre a maior e a menor remu
neração dos servidores ptíblicos, obselvados, 
como limites máximos e no âmbito dos res
pectivos poderes, os valores percebidos co
mo remuneração, em espécie, a qualquer Utu
lo, por membros do Congresso Nacional, 
Ministros de Estado e Ministros do Supre
mo Tribunal Federal e seus correspondentes 
nos Estados, no Distrito Federal e nos Terri
tórios, e, nos Municípios, os valores percebi
dos como remuneração, em espécie, pelo Pre
feito; 

§ 4° Os ates de improbidade administrati
va importarão a suspensão dos direitos políti
cos, a perda da função ptíblica, a indisponibi
lidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 
na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabfveL 

·····-··········--TfTIÍLO IV -·······-·-·-·-·· 

Da Organizaç§o doa Poderes 

·····-············-··ooiTüiõiil-----···· 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃO I 
Disposições Gcrail. 

Art. 93.. Lei complementar, de iniciativa 
do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre 
o Estatuto da MagisDtratura, observados os 
seguintes princípios: 

II - promoção de entrância para entrân
cia, alternadamente, por antiguidade e mere
cimento, atendidas as seguintes normas: 

d) na apuração da antiguidade, o tribu
nal somente poder~ recusar o· juiz mais anti
go pelo voto de dois terços de seUs membros, 
conforme procedimento próprio, repetindo
se a votação até fixar-se a indicação; 

SEÇÃO III 
Do Superior Tribunal de Justiça 

-········--------·---····-···-·-···-
ArL 105. Compete ao Superior Tribunal 

de Justiça: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) nos crimes comuns, os Governadores 

dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes 
e nos de responsabilidade, os desembargado
res dos Tribunais de Justiça dos Estados e 
do Distrito Federal, os membros dos Tribu-

nais de Contas dos Estados e do Distrito Fe
deral, os dos Tribunais Regionais Federais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Tra
balho, os membros dos Conselhos ou Tribu
nais de Contas dos Munict'pios e os do Minis
tério Püblico da União que oficiem perante 
tribu,nais; 

---···-·--SEÇÁO VIII 

Dos Tribunaia c Juízes 
doa Ratados 

Aff. 125. OS Estados organizarão sua Jus
tiça, observados os princípios estabelecidos 
nesta ConstituiçãO. 

§ 1° A competênda dos tribunais será de
finida na Constit~ição do EstadO, seri.do a 
lei de organização judiciária de iniciativa do 
Tribunal de Justiça. 

§ 2° Cabe aos Estados a instituiç§o de re
presentação de inconstitucionalidade de leis 
ou ates normativos estaduais ou municipais 
em face da Constituição Estadual, vedada a 
atribuição da legitimação para agir a um tíni
co órgão. 

-TITUI.;uvr 
Da Tributaçlio c do Orçamento 

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional 

-···-·····················s'ãÇXõii··························· 
Das Umitaç6co do 

- -- Poder de Tributar 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garan

tias asseguradas ao contribuinte, é vedado h 
União, aos Estados, aO Distrito Federal e 
aos Municfpios: 

I - o::igir ou aumentar tributo sem lei 
que o estabeleça; 

II - instituir tratamento desigual entre 
contribuintes que se eócontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em 
rBzão de ocupação profissional ou função 
por eles exercida, independentemente da de
nomin_ação jurídica dos rendimentos, títulos 
ou direitos: 

-··-··-·····-········s'ãÇAõ.iii-·-·------
o~ lmpoatoa da Uni§o 

ArL 153. Compete h União instituir im
postos- sobre: . 

I - importação de produtos estrangeiros; 
II -exportação, para o exterior, de produ

too. nacionais ou nac_ionalizados; 
lU- renda e Proventos de qualquer natu

reza· 
1\r - produtos industrializados; 
V - operações de crédito, cambio e segup 

ro, ou relativas a tftulosou valores mobiliários; 

- .. ···-··<-···~":":''"-"'"-""" .......... ~ •••••••• ______ _ 

(2) Integraram a Comissão os doutores 
Carlos Victor Muzzi, José Rodrigues Ferrei
ra e Álvaro Ribeiro Costa1 Subprocuradores
Gerais da Reptíblica, e Edylcéa Tavares No
gueira de Paula, Procumdora da Repüblica. 

VI - propriedade territorial rural; 
VII - grandes fonunas, nos termos de lei 

complementar. 
§ 1° É facultado ao Poder Executivo, aten

didas u condições e os limites estabelecidos 
em le~ alterar as alíquotas dos impostos enu
merados nos incisos I, II, IV e V. 

§ 2° o imposto previsto no inciso m: 
I - será informado pelos critérios da ge

neralidade, da universidade e da progresivida
de, na forma da lei; 

·--·········-
DECRETO N° 5.137 

DE 5 DE JANEIRO DE 1927 
Faculta aos Miniatrol do Supremo Tiiw 

bunal Federal requererem inscrlçAo no 
montepio federal c dá outraa provid!ncias. 

O Presidente da ReptíbJica dos Estados 
Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Congresso Nacional de
cretou e eu sanciono a seguinte resolução: 

Art. 1° É facultado aos Ministros do Su
premo Tribunal Federal que não tenham cons
tituido direito lls vantagens do montepio fede
_ral a requererem a sua inscrição como con
tribuintes dessa instituição, mediante as se
guintes condições: 

§ 1 o A .inscrição se fará mediante petição 
feita, datada e assinada pelo pretendente, 
que a endereçará ao ministro da fazenda, de
clarando desejar contribuir para o gozo das 
vantagens do montepio federal, de conformi
dade com as prescrições desta lei e preenchen
do as exigências declaratórias constantes dos 
nOs 1 a 10 do art. 27 do Decreto n° 942-A, 
de 31 de outubro· de 1890. 

§ 2° A contribuição resolutiva do direito 
ao gozo do montepio Compreende a jóia e a 
prestação mensal, uma e outra corresponden
tes a um dia do ordenado mensal atual dos 
supracitados ministros. 

§ 3° A jóia será assim cobrada durante 
um ano, da data desta lei, se o contribuinte 
não preferir pagá-la de vez no ato da inscri
ção, e a prestação mensal será permanente, 
sendo esta e aquela descontadas na respectí-

~ va fplha de pagamento. 

-····-·······························-----
LEI N" 3.06:! 

DE 22 DE DEZEMBRO DE 1956 

.Atuallza a contribuiç§o mensal dos Miw 
nfitroa do Suprema Tribunal Federal pa~ 
ra o montcpio civil e as pcna6es do1 seus 
herdeiros, c dá outraa providências. 

O Presidente da Rep6b1ica: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte 1ei: 
Art. 1° A contribuição mensal dos Minis

tros do Supremo -Tribunal Federal para o 
montepio civil federal corresponderá, a con
tar de 1° de janeiro de 1947, à quadragési
ma quinta parte dos seus vencimentos ou pro
ventos _e a pensão mensal devida aos herdei
ros ser~ igual a quinze vezes a referida con
tribuição. 

Parágrafo 6nico. Os Ministros em inativi
dade podeão descontar mensalmente quota 
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igual a dos que estejam em atividade, desde 
que o requeiram, por escrito, até seis meses 
depois da data em que entrar em vigor a pre"' 
sente lei, h Diretoria da Despesa Pública do 
Tesouro Nacional, ficando assegurada aos 
seus herdeiros a pendo mensal correspon~ 
dente k contribuição. 

Art. 2° É cc:tensiva aos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 
bem como aos Ministros do Tribunal de Con
tas e aos do Tribunal Federal de Recursos, 
ainda que aposentados, uns e outros, e ao 
Procurador-Gefal do Tribunal de Contas a 
faculdade de se inscreverem no mencionado 
montepío aos termos do arL 1° do Decreto 
D0 5.137, de 9 de janeiro de 1927, obsetVados 
quanto h contribuição e a pensão mensal 
dos herdeiros, o disposto no art. 1° e, quan
to ao processo da inscrição, a legislação espe
cial em vigor. 

Art. 3° As pensões de qualquer espécie 
concedidas aos herdeiros dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, já falecido~ esti
vessem em atividade ou inatividade, na oca
si.iio da morte, serão calculadas na base das 
contribuições fixadas no art. 1° tendo.-se em 
vista a tabela II, relativa aos vencimentos 
dos. Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
anexa b. Lei n° 409, de 28 de novembro de 
1948, retificando-se ou apostilando-se os títu
los já expedidos e fazendo.-se o desconto de 
doze prestações mensais da diferença das 
contribuições. 

LEI N" 4.477 
DE 12 DE NOVEMBRO DE 1%4 

Modifica 01 arta. 1° e 3° da Lei n° 3.058, 
de 22 de dezembro de 1966, que atualiza 
a contribuiçfio mensal dos Ministros do 
SUpremo -Tribunal Federal. 

O Presidente da Rep6blica: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1° O art. 1° da Lei n° 3.058, de 22 

de dezembro de 1956, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 1° A contribuição mensal dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal, para o 
Montepio Civil corresponderá, a partir da 
p~ente lei, a 258 parte do vencimento e 
acréscimos e a pensão mensa~ devida aos 
seus herdeiros, será igual a 15 vezes a contri
buição." 

Parágrafo (mico. Os Ministros em inativi
dade poderão descontar mensalmente quota 
igual a dos que estejam eom atividade, des
de que o requeiram por escrito, até 6 (seis) 
meses depois da presente lei la Diretoria da 
Despesa Pública do Tesouro Nacional, fican
do assegurada aos seus herdeiros a pensão 
mensal de 15 (quinze) vêzes a contribuição. 

Art. 2° O arl 30 da Lei n° 3.058, de 22 
de dezembro_de 1956 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

''Art. 3° A pensão de Montepio Cívil de 
que trata a presente lei será sempre atualiza
da pela tabela de vencimentos que estiver 
em vigor inclusive quanto aos beneficiários 
dos contribuintes já falecidos, cobrando-se, 

em 12 (doze) prestações mensais. a diferen
ça das contribuições". 

Art. 3° A presente lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art 4° Revogam as disposições em con
trário. 

BrasOia, 12 de novembro de 1964; 143° 
da Independência, e 76° da Rep6blica. H. 
Castello Branco Milton Soares Campos 

Otávio Gonveiã de Bulh6es. 

LEI N"6S54 
DE 21 DE AGOSTO DE 197S 

Dispõe sobre novas inscrições de magis
trados federais no Montepio Civil da UniAo 
e d.t outras providencias. 

Art. 3° Compete ao Departamento de 
Pessoal- do Ministério da Fazenda apreciar 
e proferir decisão sobre os pedidos de inscri
ção no Montepio Civ11 da União. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 1, DE 1991 

(N° 191..19ff, Da camara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova por dez 
anos, a partir de 18 de junho de 
1989, a concessão outorgada à Re
de Riogra.ndense de Emissoras Ltda. 
para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusAo so
nora em onda curta, na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Gran
de do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aproyado o ato que renova 

por dez anos, a partir de 18 de junho de 
1989, a CoiiCeSSão outorgada h rede Riogran
dense de Emissoras Ltda., através do Decre
to n° 83.451, de 14 de maio de 1979, para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda curta. na 
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Gran
de do SuL 

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

MENSAGEM N" 954, DE 19B9 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
eon·gresso Nacional: 

Nos termOs- dO ai't. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter h apre
ciação do Congresso Nacional, acompanha
do de exposição de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto n° 98.481, de 7 de dezem
bro de 1989; publicado no Diário Oficial 
da União do dia 11 de dezembro de 1989, 
que "renova por 10 (dez) anos, a partir de 
18 de junho de 1989, a concessão da Rede 
Riograndense de Emissoras Ltda, outorga
da através do Decreto n° 83.451, de 14 de 

maio de 1979, para explorar na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
sem direito de exclusividade, serviço e radio
difusão sonora em onda curta". 

Brasília,20 -d_e dezembro de 1989. - José 
Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE ~OTIVOS N" _ 213/89, 
DE 6 DE DEZEMBRO DE 19B9, DO 
SENHOR MlNlSTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pliblica, 

Tenho a honra de submeter h elevada 
consideração de Vossa Excelência o proces
so de renovação de ouJorga requerida pela 
REDE RIOGRMIDENSE DE EMlSSO
R..A$ LTDA, execu~ante c!.o _serviçÓ de radio
difusão sonora em onda curta, na cidade de 
Porto Alegre, estado do Rio Grande do OSul. 

2 Os órgâos competentes deste Minis_té
rio manüestaram-se sobre o pedido, achan
do-o regularmente instruído, obedecidos os 
requisitos legais e técnicos atinentes ao pro
cedimento renovatório. 

3. Diante -do expost-o, te-nho a honra de 
submeter, a Vossa Excelência o anexo proje
to de decreto consubstanciando a medida. 

4. Esclareço que a ato de renovação so
mente virá ã produzir seus efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, 
na forma do § 3°, do art 223, de Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protes
tos do mais prOfundo respeito. - AntOnio 
Carlos Magalhães. 

DECRETO N" 98.481 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1989 

Renova a conCessão outorgada h Rede 
Riograndense de Emissoras Ltda., para ex:plo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda 
curta, na cidade de Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande_ do Sul 

O Presidente -da- República, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 84, item 
IV, da Cori.stituição, e nos termos do att. 60, 
item I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janei
ro de 1983,e tendo em vista o que consta 
do Processo n° 29102.000128/89, decreta: 

Art. 1° Fica, de acordo com o art. 33, § 
3a, da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
renovada por 10 (dez) anos, a partir de 18 
de junho de 1989, a concessão da Rede Rio
grandense de Emissoras Ltda., outorgada atra
vés do Decreto n° 83.451, de 14 de maio de 
1979, para explorar, na cidade de Porto Ale
gre, Estado do Rio Grande do Sul, sem direi
to de exclusividade, sexvi.ço de radiodifusão 
sonora ei:n onda curta. - -

Parágrafo único. A execução do serviço 
de radiodifusão, cuja outorga é renovada 
por este decreto, reger-se-á pelo Código Bra
sileiro de Telecomunicaçõe, leis subseqüen
tes e seus regulamentos e, cumulitiVãDie.rite, -
pelas cláusu1as aprovadas através do Decre
to D0 8&066, de 26 de janeiro de 1983, hs 
quais a entidade aderiu previamente. 

ArL ZOA concessão ora renovada somen
te produzirá efeitos legais após deliberação 
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do Congresso Nacional, na forma do § 3°, 
do art 223, da Constituição. 

Art. ~ &te decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasllia-DF, 7 de dezembro de 1989, 16SO 
da Independência e 101° da Reptíblica. - JQ .. 
SÉ SARNEY- Antonio Carlos MagalhAes. 

(A Comissão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• :1, DE 1991 

(NO 309}90, na CAmara 
dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga conces
slo k TV Carioba Comunicações 
Ltda. para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifuslo de 
sons e imagens (televisão) na cida
de de Americana, Estado de Slo 
Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 

concessão à TV Carioba Comunicações Ltda. 
para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão), na ci
dade de Americana, Estado de São Paulo, 
ato a que se refere o De<:reto n° 98.925, de 
2 de fevereiro de 1990. 

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

MENSAGEM N" 11:1, DE 1990~ 

:Excelentíssimos senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 49, inciso XII, com~ 
binado com § 1° do artigo 223, da ConStitui
ção Federal, tenho a honra de submeter h 
apreciação do Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato 
constante do Decreto n° 98.925, de 2 de feve
reiro de 1990, publicado no Diário Oficial 
da União do dia 5 de fevereiro de 1990, que 
"Outorga concessão à TV Carioba Comunica
ções Ltda., para explorar, pelo praz·o de 15 
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão), na cidade de Americana, Estado 
de São Paulo11

• 

BrasOia, 2Ô de fevereiro de 1990. 
E. M N" 43190-GM 31.01.90 
:Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-

ptiblica, · 
De conformidade com as atribuições le

gais e regulamentares cometidas a este Mi
nistério, determinei a publicação do Edital 
n° f172/89, com vistas h implantação de uma 
estação de radiodif9-são de sons e imagens 
(televisão), na cidade de Americana, Estado 
de São Paulo. 

2 No prazo estabele<:ido pela lei, acorre-
ram as seguintes entidades: 

TV Garioba Comunicações Ltda., 
TV Três Lida; 
Televisão Abril Ltda., 
Emissoras Continentais Ltda., 

Rádio Brasil de São Paulo Uda. e 
Sistema Universal de-Radiodifusão Ltd::i. 
3. Submetido o assunto ao exame dos 

órgãos conipe!ientes deste Ministério, as con
clusões foram no sentido de que, sob os as
pectos técnico e jurfdico, as entidades propo
nentes satisfizeram às exigências do edital e 
aos requisitos da legislação específica de ra
diodifusão, exceto a empresa Sistema Univer~ 
sal de Radiodifusão Ltda., que deixou de apre
sentar os seguintes documentos: 

a) ComproVantes de que a entidade pos
sui os recursos financeiros; 

b) Recursos técnicos com indicação dos 
equipamentos; 

c) Prova de cumprimento das obrigações 
eleitorais dos Diretores; 

d) Certid6es dos CartóriOs Distribuidores 
Civeis, Criminais e do de proteStos de títulos 
de Diretores. 

4. Assim, das entidades que se apresenta
raiDt só foram consideradas formalmente ha
bilitadas as empresas TV Carioba Comunica
ções Ltda., TV Três Ltda., Televisão Abril 
Ltda., Emissoras Continentais Ltda e Rádio 
Brasil de São Paulo Ltcla. 

5. Nessas condiç&s, à vista das entida
des que se habilitaram (quadro anexo) à ex e~ 
cução do serviço objeto do edital, tenho a 
honra de submeter o assunto a Vossa Exce
lência, para fins__ de decisão, nos termos do 
artigo 16 e seus parágrafos, do mencionado 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. 
O ato de outorga somente virá a produzir 
seus efeitos legais após deliberação do Con
gressO Nacional, na forma do parágrafo ter
ceiro do artigo _223 da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protes
tOS do mais profundo respeito. - AntOnio 
Carlos Magalhaes. 

DECRETO N" 98.925, 
DE 2 DE FEVEREIRO DE 1990 

OUtorga conces&ão à TV Caciriba Comii
nicações Ltda., para explorar sezviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão), na 
cidac;le de APJ.e_ticana, Estado de _São Paulo. 

O Presidente da República, usando das 
atribuições qn_~ _lhe conferem o artigo 84, 
item IV, da _ Cqnstituição, e o artigo 29 do 
Regulamento dos -Seiviços de Radiodüusão, 
aprovado pelo Decreto n° 52 795, de 31 de 
outubro de 1963, .com a _redação dada pelo 
Decreto nõ 88:067, de 26 de jaÓeiro de 1983, 
e tendo en:i vista o _que consta do Processo 
MC n• 2!ióoo.OOS151/89, (Edital n• 072/89-TV), 
decreta: 

Art. 1° Fica outorgada concessão h TV 
Carioba Comunicações Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito 
de 

1 
exclusividade, sezviça-de radiodifusão de 

sons e imagens (televisão), na cidade de Ame
ricana, Estado.de São Paulo. 

Parágrafo único. A concessão ora outor
gada reger-se-á pelo Código Brasileiro de 
Telecomunicações, leis subseqüêntes, regula
mentos e obrigações assumidas pela outorga
da em sua proposta. 

Art ZO Esta concessão somente produzi
rá efeitos legais após deliberação dó Congres-

so Nacional, na forma do artigo 223, parágra
fo terceiro,o da Constituição. -

Art. 3° O contrato decorrente desta con
cessão deverá ser _assinado dentro Qe 60 (ses-. 
senta) dias, a contar da data de publica~o 
da deliberação de que trata o artigo antenor, 
sob pena de se tornar nulo, de pleno direi
to, o ato de outorga. 

Art 4° Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasnia-DF, 2 de feVereiro de 1990;'1690 
da Independência e 102° da Repllblica. 

(A Comissão de EdUcação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 3, DE 1991 

(N" 312190, na Câmara 
dos D~putados) 

Aprova o ato que outorga per
missão à Difusora Stéreo CAndido 
Mota Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifuslo so
nora em _ :l;reqtiência modulada, na 
cidade de Cândido Mota, Estado 
de São PaulO. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Difusora Stéreo Cândido Mota 
Ltda., para explorar; pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Cândido Mota, Estado de São Pau
lo, ato a que se_refere a Portatia n° 265, de 
27 de dezembro _de_ 1989, do Ministro das 
Comunicações. 

Art. 2° Este "decreto legiSlativo entra em 
vigor na data de ~ publicação. 

MENSAGEM N" 227, DE 1990 

-- Excelentfssimos Senhores Membros do 
Congresso Naciçmal: _ 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art 223, da Coitstituição 
Federal, tenho a tronra de submeter à apre
ciação do Congresso Nacional, acompanha
do de exposição de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicaçõ_es. os a tos cons
tantes das Portarias noa 265, de 27 de dezem
bro de 1989 e 69, de 7 de marÇo de 1:990, -pu
blicados rio Diário Oficial da União do dia 
29 de dezembro de 1989, e 8 de março de 
_1990, respectivamente, que 11Üutorgatn per
mi~o, o primeiro, à Difusora St~reo_ Cândi
do Mota Ltda., e o-segundo à Rádio A Voz 
do Vale Paranapanema Ltda., ambas para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em fieqüênCia modulada, na cida
de de Cândido Mota, Estado de São Paulo." 

Bras!lia, 13 de março de 1990.- José Sar
ney. 

E.M. n° 125/90,GM 9-3-90 
Excelen_tíssimo Senhor Presidente da Re

pllblica, 
, De conformidade com as atribuições le

gais e regulamentares cometidas a este Mi
nistério, detenniriei a publicação do Edital 
n° 29/89, com vistas à implantaÇão de umã 
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estação de radiodifusão sonora em freqUên
cia modulada, na cidade de Cândido Mota, 
Estado de São Paulo. 

2 No prazo estabelecido pela lei, acorre-
ram as seguintes entidades: 

Difusora Stéreo Cândido Mota Ltda., 
Rádio Brasil de São Paulo Ltda., 
Spazio Rádio Ltda., 
Rádio A Vc:n. do_ Vale Paranapanema Ltda., 
Pfpolo Comunicações Ltda., 
Rádio Paranda Ltda. e 
S.C.S.- Comércio de Componentes e Ser

viços de Comunicação Social Ltda. 
3. Submetido o assunto· ao exame dos ór

gãos competentes deste Ministério, as conclu
sões foram no sentido de que, sob os aspec
tos técnico_ e jurídico, as entidades proponen
tes satisfizeram 'às exigências do edital e aos 
requisitos da legislação específica de radiodi
fusão, ex:ceto a S.C.S.- GQ_rg.érçio de Compo
nentes e Seiviços -de Comunicação Social 
Ltda. que, apesar de notificada através do 
Oficio n° 1.259/SP04J, a suprir faltas e incor
reções em sua proposta, não se manifestou 
sobre as o::ig!ncias que foram formuladas. 

4. Assim. das entidades que se apresenta
ram, só foram consideradas formalmente ha
bilitadas as empresas Difusora Stéreo- ca.ndi
do Mota Ltda., Rádio Brasil de São Paulo 
Ltda., Spa:z:io Rádio Ltda., Rádio A Voz do 
Vale Paranapanema Ltda., P!polo Comunica
ções Ltda. e Rádio Paranda Ltda. 

S. Nessas condições, à vista das entidades. 
que se habilitaram (quadro anexo) à e;.cecu
çlo do serviço objeto do edital, tenho a hon
ra de encaminhar o assunto à elevada consi
deração de Vossa ExceJ!ncia, encarecendo 
se digne de enviar ao Congresso Naciona1 
as ane:<as portarias de permissão, as quais 
estão consubstanciadas no subitem 10.5 das 
condições do editaL 

6. Esclareço que, o subitem 10.5 das con
dições do' edital, faculta ao Ministro de Esta
do das Comunicações, verificada a convenien
cia e, havendo possibilidade técnica, outor
gar permissão a mais de uma proponente 
dentre as que atenderam b suas condições. 
Os ates de outorga somente virão a produzir 
seus efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma do § 3° do art. 
223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelencia meus protes
tos do mais profundo respeito. - AntOnio 
Carlos Magalbleo. 

PORTARIA N° 265 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989-

O Ministro de Estado das Comunicaç6es, 
usando das atribuições que lhe conferem o 
art 1° do Decreto n° 70.568, de 18 de maio 
de 1974 e o art. _32 do Regulamento dos Ser
viços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n° 88.067, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Pro~ 
cesso MC n° 29000.002690189, (Edital n° 
'2!1189). resolve: 

I- Outorgar permissão~ Difusora Stéreo 
candido Mota Ltda., para explorar, pelo pra~ 
.zo de 10 (dez) anoBt sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em fre-

qüência modulada, na cidade de Cândido 
Mota, Estado de São Paulo. 

II - A permissão ora outorgada reger
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqUentes, regulamentos e obri
gações asosumidas pela outorgada em sua 
proposta. 

III - Esta permissão somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma do art 223, § 3°, da 
Constituição. 

N - Esta pOrtaria entra em vigor na da
ta de sua publicação. - Ant&do Carlos Ma
galhAcs. 

PORTARIA N° 69, 
DE 7 DÊ MARÇO DE 1990 

O Ministro de Estado das Comunicações, 
usando das atribuições que lhe conferem o 
art. 1° do Decreto n° 70.568, de 18 de maio 
de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos Ser~ 
viços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n° 8&:067, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso MC D0 29000.006427189, (Edital n° 
29/89), resolve: 

I - Outorgar permissâo ~ Rádio A Voz 
do Vale Paranapanema Ltda, para explorar, 
pelo prazo de 10 (de:z:) anos, sem direito de 
exclusividade, setviço de radiodifusão sono
ra em freqUência modulada, na cidade de 
Cândido Mota, Estado de São Paulo. 

II - A permissão ora outorgada reger
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqUentes, regulamentos e obri
gações assumidas pela outorgada em sua pro
posta. 

III - Esta permissão somente produzirá 
efeitos_ legais após deliberação do Congres~ 
so Nacional, na forma do art 223, § 3°, da 
Constituição. 

rv- Esta portana entra ~vigor na da
ta de sua publicação. - AntOnio C&rlOI Ma~ 
g>llhl!e"' 

(À OJmíssáo ae Educac;-.§a) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 4, DE 1991 

(N° 338/!10, na camara 
~-~~ doa Deputados) 

Aprova o ato qrie outorga per
miasfio :b. RAdio Cidade de Costa Ri
ca Ltda. para explorar serviço dera~ 
diodffuslio sonora, na cidade de Coo-

---ta Rica, Estado de Mato GrOaso dO 
Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1° Fica aprovado o ato a que se refe~ 

re a Portaria n° 201, de 25 de outubro de 
1989, do Ministre;> de Estado das Comunica
ções, que outorga permissão à Rádio Cicia· 
de de Costa Rica Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivída
de, serviço de radiodifusão sonora em freqUên
cia modulada, na cidade de Costa Rica, Esta
do de Mato Grosso do SuL 

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

MENSAGEM N" 750, DE 1989 
Excelent1ssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 49, inciso Xri, com~ 

binado com § 1° do artigo 223, da Constitui
ção Federa~ tenho a honra de submeter ti 
apreciaç.lo do Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunica~ o ato 
constante da Portaria n° 201, de 25 de outu
bro de 1989, publicada no Diário Oficial 
da Uniâo do dia 27 de outubro de 1989, qile 
"Outorga permissão li. Rádio Cidade de Cos
ta Rica Uda, para explorar, pelo prazo de 
10 (de:z:) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüênw 
cia modulada, na cidade de Costa Rica, Esta
do do Mato Grosso do Sul". 

Brasília, 8 de novembro de 1989. JosE: 
Samey. 

E.M. N° 190/89-GM 27-10.S9 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re

póblica, 
De conformidade com as atribuições le

gais e regulamentares cometidas a este minis
tério, determinei a publicação do Edital n° 
'1Jj7 {88, cOm Vistas ~ implantação de uma esta
ção de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Costa Rica, Estado 
do Mato Grosso do Sul. 

2 No prazo estabelecido pela lei, correu 
apenas a Rádio Qdade de Costa Rica Ltda. 

3.- Submetido o assunto ao exame dos 
órgAos competentes deste ministério. as con
clusões foram no sentido de que, sob os as
pectos técnicos e jurídico, a entidade propo
nente satisfez às edgências do _edital e aos 
requisitos da legislação especffica de radiodi
fusão. 

4. Nessas condições, à Vistã: da entida
de que se habilitou (quadro anexo) à ex:ecu
ção do sCIViço objeto do edital, tenho a hon~ 
ra de encaminhar ·a assunto à elevada consi
deração de Vossa Excelência, encarecendo 
se digne de _enviar ao Congresso Nacional a 
anexa portaria de permissão. O ato de autor
ga somente virá a prOduzir seus efeitos le
gais após dditieração do Congresso Nacio~ 
na!, na forma do parágrafo terceiro, do arti
go 223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protes
tos do mais profundo respeito. AntOnio Car
los Magalb!es. 

PORTARIA N" 201, 
DE 25 DE OUTUBRO DE,1989 

O Ministro de Estado das COõ:riniíciiÇões, 
usando das atribuições que lhe conferem o 
artigo 1° do decreto n°70.S68, de 18 de"ID:J.io 
de 1972, e o artigo 32 do Regulamento dos 
SeiViços de Radiodifusão, com a_redação da
da pelo Decreto n° 88.067, de 26_ de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que-Consta do 
Processo MC n° 29000.006354188, (Edital n° 
2fj7/88), resolve: 

I - outorgar permissão à Rádio _Cidade 
de Costa Rica Ltda., para explorar, pelo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito de o::clusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora ~m fre-
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qüência modulada, na cidade de Costa Rica, 
Estado do Mato Grosso do Sul; 

II -a permissão ora outorgada feger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunks.ções, 
leis subseqUentes, regulamentos e obrigações 
assumidas pela outorgada em sua proposta; 

III - esta permissão somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congres
so Naciona~ na forma do artigo 223, parágra
fo terceiro, da Constituição; 

N - Esta portaria entra em vigor na da
ta de sua publicação. - AntOnio Carlos Ma-
galhães. ~ 

(À Comissão de Educação) 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N" 88, DE 1988 

(N" L407188, aa Clmara 
doo Deputados) 

D!apl5c sol= aa fuudaçl5cl de 
apoio U inadtuiç6ca federais de en
liDo superior c dá outras providen .. 
cias. 

Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Ficam reconhecidas e legitimadas 

as fundações de apoio, sem fins lucrativos, 
instituídas pelas instituições federais de ensi
no superior, ou criadas no Ambito, com a fi
nalidade de apoio ao desenvolvimento de 
seus projetos de pesquisas, extensão, geren
ciamento das atMdades de saáde e assistên
cia ao estudante. 

§ 1° A entidade de que cogita esta lei ê 
pessoa jurídica de direito privado. 

§ 2° O reconhecimento das fundações 
de apoio dependerá de aprovação prêvi.a de 
seus estatutos pelo Ministério da Educação. 

Art. ~A aprovação do estatuto da funda
ção de apoio pelo Ministêrio da Educação 
dependerá de comprovação das seguintes 
condições: 

a) previsão de controle de gestão da fun
dação de apoio pelo órgão máximo da res
pectiva instituição federal de ensino superior; 

b) previsão de viabilidade financeira; 
c) previsão de participação, no colegia

do superior da entidade, de representante 
do Ministério da Educação, indicado por seu 
titular, 

d) exercício gratuito das funções de dire
ção e participação em órgãos de deliberação 
coletiva; 

e) processo seletivo para admissão de ser
vidores. 

Parágrafo 6nico. Após seu reconhecimen
to, a fundação de apoio será inscrita em Ca
dastro no Ministério da Educação. 

Art 3° Compete às fundações reconheci
das ou criadas na forma desta lei exercer as 
atividades de apoio técnico à execução de 
projetas de pesquisa e_ de_ extçn~C? __ do in!C:
resse da respecçtiva instituição federal de en
sino superior, participando elas diretamente 
do procedimento de apresentação, aprovação 
e gestão de projetas, após prévia autorização 
da instituição federal. 

Art 4° A fuiidaçáo de apoio de que tra
ta esta lei, dci'fáãmente cadastrada no Minis
têrlo da Educação, poderá: 

I - celebrar contratos, convénios, acor
dos e ajustes de: 

a) apoio técnico com a respectiva institui
ção federal de ensino superior; 

b) financiamento e gestão de projetas cien
tíficos, tecnológicos e culturais com.agencias 
financiadoras oficiais e particulares; 

c) prestação de serviços cientificas, tecno
lógicos, médicos e culturais com entidades 
da administração p6blica e particulares; 

d) assistência ao corpo discente da res
pectiva instituição federal de ensino superior, 

II- utilizar-se de bens, selViços e agentes 
da respectiva instituição federal de ensino 
superior para o seu funcionamento, median
te procedimento legal próprio. 

Parágrafo 6niCo. É ecigfvel a licitação pa
ra o desempenho das atividades referidas 
neste artigo, quando a entidade contratante 
ou contratada for a respectiva instituição fe
deral de ensino superior, submetendo-se a 
fundação à legislação vigente sobre a maté
ria nos demais casos. 

Art. 5° Na gestão financeira dos recursos 
oriundos do Tesouro Nacional, obrigam-se 
as fundações de que trata esta lei a: 

I - observar os princípios e nonnas cons-· 
titucionais e legais, referentes à contratação 
de obras, bens e serviços, bem como à aliena
ção de bens móveis e imóveis; 

II - prestar contas dos. recursos recebi
dos ao órgão financiador e ao Tribunal de 
Contas da União. 

Art 6° Submetem-se as fundações de 
apoio ao controle final1stico das respectivas 
instituições federais de ensino superior, sem 
prejuízo da fiscalização exercida pelo Minis
tério Póblico, na forma da legislação vigente. 

Art. 7° O registro cadastral da fundação 
de apoio referido no parágrafo- 6nico do art. 
?f> desta lei, será ienovado bienalmente, ten
do por base parecer conclusivo sobre as 
suas atividades, emitido por comissão fiscali
zadora,_ composta de representantes dos Mi
nistérios da Educação, Sa1íde, Agri-r:ultura, 
Previdência Social, da Secretaria da Ciência 
e Tecnologia da Presidênci3 da Repóblica e 
da empresa pública Financiadora de Estudos 
e Projetas (FINEP). 

§ 1 o A fundação de apoio será cientifica
da para, no prazo de noventa dias contados 
da data de em.i83ã0 do parecer referido nes
te artigo;· Sanar as irregUlaridades porventu
ra indicadas pela comissão, sob pena de can
celamento imediato do registro cadastraL 

§ ZO A organização e atribuições da co
missão referida neste artigo serão definidas 
em regulamento próprio. 

Art. SO As fundações de apoio existentes 
na data da promulgação desta leí serão ins
critas no cadastro do Ministério da Educa
ção no prazo de trinta dias contados do iní-
cio d.C sua vigência. - -

Parágrafo 6nico. Comprovado no ato de 
cadastramento referido neste artigo o desa
lendimento pela fundação de apoio ao dis-
posto neste lei, ser-lhe-á estipulado o prazo 

impmrrQg.ivel de noventa diaso para se adap
tar às exigências nela fixadas sob pena de 
lhe serem vedadas as competências e atribui
ções estabelecidas nesta lei. 

Art. ~ As instituições federais de ensino 
superior poderão, por dehberação de seu ór
gão máximo, instituir fundação de apoio des
de que seja respeitado o disposto nesta lei 

Parágrafo único. O registro do ato de ins
tituição e do estatuto de fundação de apoio 
dependerá de aprovação prévia do Ministé
rio Póblico e do Ministério da Educação. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ArL 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão de Educação.) 

OFÍCIO DO PRIMEIRO 
SECRETÁRIO DA CÂMARA 

DOS DEPUTj\DOS 

~ 3191, de 31 de janeiro último, comuni
cando a aprovação do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n° 1, de 
1991 (n° 6.134/91, naquela Casa), de iniciati
va do Presidente da Repüblica, que define 
crimes contra a ordem econômica e cria o 
Sistema de Estoques de Combustrveis. 

(Projeto enviado à sanção em 31-1-91) 
N° 374/90, de 21 de dezembro illtimo, co

municando a aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n° 128, de 1990 (n° 5.973190, na
quela Casa), de autoria do Senador João Lo
bo, que dá nova redação ao art. 3° da Lei 
n° 7.940, de 20 de dezembro de 1989, que 
institui a taXa de fiscalização dos mercados 
de títulos e valores mobiliários, c dá outras 
providências. 

(Projeto enviado h sanção em 21-12-90) 
~ 377/90, de 21 de dezembro tU timo, CQw 

municando a aprovação das emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da camara n° 18, 
de 1990 (n°4.895/84, naquela Casa), de inicia
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a política nacional de arquivos póbti
cos e privados e dá outras providências. 

(Projeto enviado k sanção em 14-12-90) 

OFÍCIO DO PREFEITO DE 
SÁOLUÍS MA 

N° 126}91, de 24 de janeiro último, enca
minhando, em atendimento ao disposto no 
arL 90 da Resolução n° 58, de 1990, -do Sena
do Federal, a documentação relativa ao endi
vidamento daquele município referente ao 
mês de setembro de 1990. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos, 
para conhecimento) -

OFÍCIO DO SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS DA PREFEITURA DA 

CIDADE DE NATAL 

N° 6/91, de 16 de janeito último, encami-_ 
nhando, em atendimento ao disposto no art. 
go da Resolução n° 58, de 1990, do Senado 
Fed~ral, a posi~o do endividan:ténto da ~re-
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fertura Municipal de Natal, referente a 30 
de dezembro de 1990. -

(À Comissão de Assuntos Bcon-'
mi~ para conhecimento) 

PARECERES 

PARECER N" 2, DE 1991 

Da Comisslo de ConstituiçA:o, 
Justiça e Cidadania sobre o Projeto 
de Resoluçlo n° 17%1 que institui o 
Museu Histórico do Senado Federal 
e dá outras providencias. 

Relator. Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
O nobre Senador ltaQlar Franco apresen

tou, em 1987, à apreciação do Senado Fede
ral, o Projeto de Resolução n° 17/87, instituin
do o Museu Histórico do Senado Federal -
MUSEN, como órgão supervisionado na for
ma da estrutura prevista no art. 6°, item III, 
da Resolução n° 58{12. 

Justificando a proposiç§o diz o seu ilus
tre autor: 

110 Senado Federal, antes da insti
tuição politica que ê, representa uma 
instituição histórica viva: e, indiscuti
velmente, da mais elevada expressão. 

Ao propormos a criação do Mw;eu 
Histórico do Senado, objetivamos, so
bretudo, preservar um valioso acervo 
que, infelizmente, se·está-petdehdo e 
deteriorando, por absoluta ausência 
de uma polftica de conservação dessa 
importante e imperdfvel parcela da 
memória nacional. 

Além da preservação é necessário 
divulgar esse precioso acervo históri
co, dentro de uma política cultural 
que vise a aproximar a sociedade e 
uma das instituições que a represen
ta politicamente ... ~~ 

Concordamos, integralmente, com os ar
gumentos ex:pendidos. Tendo em vista, entre
tanto, as implicações de ordem económico
financeira da atual conjuntura, opinamos pe
la aprovação da projeto, nos termos do Subs
titutivo que se segue: 

SUBS~~g :J';~":,TO DE 
Institui o Museu Histórico do Se

nado Federal e dá outras providen
cias. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 1° É instituído o Museu Histórico 

do Senado Federal - MUSEN, com a finali
dade precfpua de coletar, pesquisar, preser
var e divulgar os testemunhos da história 
do Senado Federal. 

Parágrafo ú:nico. O órgão ã que se refe
re o caput deste artigo fica subordinado à 
SeCretaria de Documentação e Informação 
do Senado Federal. 

Art. 2° A estrutura e competência do 
Museu serão definidas em regulamento, não 
implicando a criação do órgão em novos car
gos e empregos. 

Art. 3° O Musen funcionará em local a 
ser indicado pela Comissão Diretora e terá 
o Seu acervo patrimolilill tombado pela Sub
secretaria de Administração de Material e 
Património, com registro especffico no siste
ma de informação do Centro de Processa
mento de Dados - PRODASEN. 

§ 1° O acervo patrimonial referido neste 
artigo será constitufdo por todos os bell$ tom
bados ll Conta do Museu Histórico do Sena
do Federal, representados, principalmente, 
pelos "elementos de valor histórico" encontra
dos em qualquer dependência do Senado Fe
deralj pelos que sejam adquiridos e pelos 
que lhe sejam doados. 
- § 2° Todo o mobiliário e demais objetos, 
consideradOs de valor histórico pela Secreta
ria de Documentação e Informação, existen
tes nas dependências do Senado Federal e 
de sua Representação no Rio de Janeiro, se
rão removidos parn o Muse14 cabendo li. Sub
secretaria de Administração de Material e 
PatrimOnio efetuar a necessária alteração 
de tombamento~ 

§ 3° Aplica-se o disposto no parágrafo 
anterior a documentos e quaisquer outros 
_element~ de valor histórico, c::xceto os decla
rados secretos na forma regimental e regula
mentar. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na 
data_ de sua publicação. 

_ Art. 5° Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 
1990. - Jutahy MagalhAeo, Presidente Even
tual - Cid Sabóia de C&rvalbo, Relator -
W'llaon Marti:nl Nabor Jtmior Maurício 
Corre&_ Aureo-MeUo _ Ronaiiio Aragfo 
_ Franç;isco Rollemberg _ Oziel Carneiro 
~~ite Chaves Jos6 Paulo BisoL 

PARECER 
N" 3, DE 1991 

Da Comisafio de Fiscalizaçlo c 
Controle, sobre o Av.iao n°294-SP/8S, 
do Senhor Presidente do Tribunal 

-de Contai da Urdáo, que trata da 
Representaçlo ao Congresso Nacio
naf com fundamento no artigo 72, § 

~~~ 4", da Conatitnlção Federa~ sobre 
- aplicações financeiras realizadas 

em 1963, pela Valesul Alumfnlo S/A
, em títulos privados, com violaçfio 
do Decreto-Lei n"~L290f73. 

Relator: Senador Wilson Martins. 

Relatório 

O E'xm0 Presidente do Tribunal de COn
tas da União; pelo Aviso n° 294-SP/85, enca
minhou ao Congresso Nacional, comunicação 
noticiando que aquela Corte, na Sessão do 
dia 18 ~ julho de 1985, decidiu representar 
ao CongreSsotOOm fundamento no § 4° do 
artigo 72 da Constituição, à vista da constata
ção de que a Empresa Valesul S/ A, integran
te do sistema Companhia Vale do Rio Doce 
S/A, DO exercíciO de 1983, realizou aplica-
ções financeiras em tftulos privados, com in
fringêncla do Decreto-Lei n° 1.290[13. 

Inicialmente, o ex:pediente foi submetido 
à apreciação da douta Comissão de Finanças 
que, no dia 21 de novembro de 1985, acolheu 
parecer do Senador Alcides Saldanha e de
Clinou sua competência para esta Comissão 
de Fiscalização e Controle, instiruída através 
da Resolução n° "8/85, por fOrça da Lei n° 
7.595/84. Nesta Comissão, em 5 de dezembro 
de 1986; foi apresentado parecer do Senador 
Martins Filho, que não chegou a ser votado. 

Em razão disso, o processo, por redistri
buição na presenie s~s§o legislativa foi sub
metido à minha apreciação no dia 10/5/88. 

Relatei. 
Dou PARECER: 
O artigo 72 da Co_nstituiçáo Federal que 

trata da competência do Tribunal de Contas 
da União, no seu§ 4° dispõe: 

"No exercfcio de suas atribuições, 
de controle da administração financei
ra e orçamentária, o Tribunal repre
sentará ao Poder Executivo e ao Con
gresso Nacional sobre irregularidades 
e abusos por ele verificados." 

Com base da regra constitucional, acolhen
do proposição do Ministro FERNANDO 
GONÇALVES, o Egrégio Tribunal de Con
tas da União, em sessão plenária do dia 18 
de julho de 1985, entre outras providências, 
deliberou o encaminhamento da representa
ção dos autos para conhecimento do Congres
so Nacional, tendo em vista o disposto na 
Lei n° 7.295/84, que trata da fiscalização pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Fede
ral dos autos do Poder Executivo e os da ad
ministração indireta. q artigo 3° da Jei_refe
rlda é expresso: 

1'.Art. 3° São institufdos, como ór
gãos incumbidos da fiscalização, duas 
Comissões Permanentes, uma na Câ
mara dos Deputados e outra no Sena
do Federal, ambas denominadas 11Co
missão de Fiscalização e Controle." 

Em atenção ao mandamento legislativo, 
através da Resolução n° S/85, o Regimento 
do Senado Federal foi alterado e ganhou o 
artigo lOS-A, cõm a seguinte redaçáo: · 

"art. 108-A- À-Comissão de Fisca
lização e Controle.compete a fiscaliza
ção dos atos do Poder :Executivo da 
União e do Distrito Federal e os da 
administração indireta, podendO para 
esse fim: 

a) avaliar a eficácia, eficiência e 
conomicidade d_os projetçs e p~gra-
inas do governo; - --

b) opinar sobre a compatibilidade 
da execução orçamentária com Os Pla
nos e Programas de Governo e destes 
com objetivos aprovados em lei; 

c) solicitai: a convocação de ~inis
tros de Es_tado e dirigentes da adminis
tração direta e indireta; 

d) solicitar, por escrito, informa
ções à administração direta e à indire
ta, sobre matéria sujeita a ÍlScalização 
c controle; 
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e) requisitar documentos pliblicos 
necessários à elucidação do fato obje
to da fiscalização e controle; 

f) providenciar a efetuação de pe
rícias e diligências; 

g) providenciar a interação do Se
nado Federal com o Tribunal de Con-_ 
tas da União, nos termos do § 1° do 
artigo 70 d!i Constituição; 

h) promover a interação do Sena
do Federal com os órgãos do Poder 
Executivo que, pela natureza de suas 
:atividades possam dispor ou gerar da-

, dos de que necessita o exl;lt:dcio de fis
calização e controlç;; inclusive os refe
ridos no art. 71 da Coristituição; 

i) interagir com a Comissão Mis
ta de Orçamento do Congresso Nacio
na~ com vistas ao amplo cumprimen
to do disposto no artigo 45 da Consti
tuição; 

J) propor ao Plenário do Senado 
Federal as providências cabíveis em 
relação aos resultados da avaliação. 

A inovação produzida pela Lei n°7.295/84, 
que regulamentou o artigo 45 da Constitui
ção Federal, sem díi.vida nenhuma, represen
tou um grande avanço, porquanto, a falta 
de fiscalização da administração indireta era 
um dos grandes males do __ País. _Entret~.n.to, 
como demonstrado, o controle externo, pe
lo Congresso Nacional, sem díi.vida nenhu
ma, se limita à avaliação da eficácia, eficiên
cia e economicidade dos projetes e progra
mas do governo, num sentido abrangente, 
com possibilidade de propostas de providên-
cias. E controle politico. - - - -

Efetivamentoe, as Comissões de Fiscaliza
ção e Controle da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, não possuem competên
cia legal para punir os responsáveis por irre
gularidades e abusos no exercício Qa adminis
tração pública. No máximo, poderão propor 
medidas saneadoras. 

Ora, como ficou apoStilado no parecer 
anterior (não aprovado), de autoria do Sena
dor Martins Fílho, à luz do disposto nos arti
gos 28, 29, 30 e 40 do Decreto-Lei n° 199/67 
(Lei Orgânica do _Tri_bunal de Contas da,_ 
U;Jão), no exercício de sua jurisdição, com
pete ao próprio Tribunal de Cont,a~_d_aUnião, 
conhecer, julgar e aplicar penalidades contra 
os administradores públicos pela prática de 

·abusos e irregularidades. 
Na espécie dos autos, os dirigentes da 

Valesul S/A, responsáveis pela violação do 
Decreto-Lei n° 1.290n3, devem ser sanciona
dos pelo Egrégio Tribunal de Contas da 
União, sem prejuíZo da eVeriruãl responsabi
lização perante a Justiça comum., civil e cri
minal, se assim entender o Ministério Píi.bli
co e a Procuradoria-Geral da FazenQ:a Nacio~ 
nal. 

Ante o exposto, concluo pela proposta 
das seguintes providências, para solução da 
representação exordial: 

a) comunicação ao Egrégio Tribunal de 
Contas da União, sugerindo que, nos limites 
da sua competência constitucional e legal, 

tome as providências que se fizerém necessá- de maio deste ano, que adapta o Regimento 
rias para punição dos responsáveis pelos fa- Interno às disposições da Lei n° 7.295, com
tos que motivaram o Aviso n° 294~SP/85; pete ~ Cciinissão de Físcalizaçáo e Controle 

b) encaminhamento ao Ministério Póbli- apreciar sob os--prismas da convenit-ncia e 
coe à Proçura<ioria-Geral da Fazenda Na cio- oportunidade o processo em curso nesla Casa. 
nal. de e;c_Ifedi~irtes instr':lfdos cópias do pre- Após analisar detidamente a matéria, pe
sente processo para que sejam estudadas as sando os argumentos do Ministro-Relator, 
medidas judiciais cabíveis. os votos dos Ministros Ivan Luz e José Anto-

-s.MJ. é: o parecerquesubmeto à aprecia- nio B. de Macedo, o parecer do Senador Se
~oio desta Con::rlssão. vero Gomes,- o voto em separado (vencido) 
- Sala das Comissões, 26 de maio de 1988. do Seiiador Roberto Campos e as- explica-

Carias Chiarem, Presidente - -Wilson ções·da Secretaria de Planejamento da Presi
Martins, Relator - Almir Gabriel _ José' dência da República (fls. 23 a 29~ concluí
Pauto Biso! Mendes Canale Márcio La- mos pela conveniência e pela oportunidade 
cerda MaÜro- BCnevides JÕão C8Iti10D. do processo de privatização da empresa Do
._ Guilhertne· Palmeira _ Jo~é Agripino __ n_a Isabel, pelos motivos que ora exponho. 
Pivaldo Surilagy :__Carlos Alberto ~Affon-_ 1 - A reprivatização da empresa Dona 
so Cama.rgo. - Isabel tem como objetivo a recuperação de 

PARECER N" 4, DE 1991 

Da ComissAo de Fiscalização c 
Controle, sobre o Aviso n° 431-8P, 
de 1984, do Tribunal de Contas da 
UnilO, que encaminha ao Senado 
Federal cópia da Decislo do Plená
rio, do Relatório e Voto do Relator, 
Ministro Ewald Pinheiro, do Pare
cer do Procurador-Geral, Prof. Fran
cisco de Sallca Mourlío Branco, e 
os votos divergentes dos Senhores 
Ministros Ivan Luz e José: Antônio 
Barreto de Macêdo, relativos h pres
tação de contas da Companhia Fá
brica de Tecidos Dona Isabel, perío
do de 30 de abril a 30 de setembro 
de·--1982, assim como ao processo 
de privatização da referida empre
sa, perpetrado pelo Banco CentraL 

Relator: Senador Mauro Benevi
des 

O-Aviso n° 34-1-8P, de 6-8-84, do Tribu
nal-de Contas-da União, já mereceu Parecer 
da Comissão de Finanças, tendo como Rela
tor o Senador Severo Gomes e um vOto em 
separado (vencido), do Senador Roberto 
Campos. 

Mais recentemente, o Presidente do Sena
do Federal, Senador Josê Fragelli, deu o se
guinte despacho: Tendo em vista o teor dos 
esclarecimentos prestados pelo Ministro-Re
lator (Aviso-i1° 488-SP/84), encaminhados a 
esse Órgão pelo Ofício n° SGM 107, de 17 
de setembro de 1984, e considerando que a 
tramitaçãO -previSta-no art. 113 do Regimen
to Comum somente se aplíca na hipótese pre
vista no § 6° do art. 72 da Constituição, que 
nos leva, por remissão, ao disposto nas alíne
as b e c do § 5° desse mesmo artigo e que 
tratam da solicitação do Tribunal de Contas 
no sentido de o CongressO NaciOnal sustar, 
por ilegalidade, a e:<ecução do conwtto, to
mo a liberdade de, pelo alto intermédio de 
Vossa Excelência, solicitar à douta Comissão 
de Finanças o reecame da matéria objeto 
dos Avisos nO:I 407 e 431-SP, de 1984, daque
le Tribunal11

• 

A Comissão de Finanças, tendo como 
Relator o Senador Martíns Filho, concluiu 
que, tendo em vista a Resolução n° 8, de 8 

créditos do Bacen, que eram considerados 
de difícil realização, dada a situação econó
mico-financeira em que se encontrava aque
la empresa. A manutenção do controle acio
nário pelo Bacen acabaria acarretando uma 
mai.Or injeção de recursos subsidiados à em
presa, o que vinha ocorrendo, pressionando 
o déficit de caixa do Tesouro. De qualquer 
fonna, a manutenção da empresa em mãos 
do Estado não atendia ao disposto no art. 
163 da Co_nstituição, pois a atividadc desen
volvida não era indispensável à segurança 
nacional, assim como não se tratava de setor 
que não pudesse ser desenvolvido com efici
ência e eficácia pela iniciativa privada. 

2- A tentativa de recuperação da empre
sa pelo Bacen durou cerca de 9 (nove) anos. 
Mesmo após ter sido regularizada a parte 
têcnica e administrativa, a empresa conti
nuou apresentando prejuízos. A manutenção 
da atividade produtiva da Dona Isabel custa
va bastante caro ao Banco Central e ao Pa
fs, sem trazer benefícios sociais que Justificas
sem tal intervenção. A remuneração média 
dos créditos do Banco Central era da ordem 
de '2:1% a.a, sem correção monetária, sendo 
que o Banco Central não tinha possibilida
de de recebê-los. A saída encontrada foi a 
de transformar os créditos em participação 
acionária e vender, posteriormente, as ações 
assim adquiridas, no intuito de recuperar oS 
empréstimos concedidos, o que foi feito. 

3- O Bacen subscreveu, com o seu crédi
to, ações no valor unitário de Cr$4,32 e os 
·vendeu ao preço de Cr$7,777, noventa dias 
após a aquisição. Portanto, a um preço 53,39% 
maior. 

4 - A operação de vendas a prazo das 
ações era o único caminho a segUir, pois era 
impossfvel vendê-las a vista. A taxa de finan
ciatilento de 36% a. a (12% de juros mais 24% 
de correção monetária), na realidade equiva
le a uma taxa efetiva: de 108% a.a., uma vez 
que a taxa original não incide sobre Cr$4,32 
e sim sobre Cr$7,78, superior à taxa de infla
ção da época, gue se situaVa em torno de 
95% (!GP). 

5- Sendo Dona Isabel-uma empresa pri
vada e de capital aberto, o aumento de capi
tal efetivado pelo Bacen não dependia de 
qualquer autodzação presidenciaL A esse 



244 Terça-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao H) Fevereiro de 1991 

cespeito, convém transcrever parte do voto 
do Ministro Ivan Luz, do TCU: 11Es.tou em 
que não tem aplicação ao caso aquela Deli
beração por isso que a empresa Dona Isabel 
era e ê privada, com participação apenas 
mínoritária de recursos públicos federais na 
formação do seu capital (BNDES 16% + 
Banco do Brasil14%)". 

Portanto, a Deliberação n° 4.058, de 1975, 
do Conselho de Desenvolvimento Económi
co, não se aplica ao caso em exame. 

A empresa era e continua sendo privada, 
não se enquadrando no conceito fiXado pe
lo Decreto n° 84.128, art. 2°, de 1975, pois 
não estava sob controle da União e nem era 
subsidiária de empresa ptíblica ou socieda
de de economia mista, motivo para não ser 
exigível a autorização do Presidente da Rep6-
blica para o aumento do seu capital. 

6- A afirmativa do Dirctor da Área Ban~ 
cária do Banco Central de que os créditos 
do Bacen na companhia Dona Isabel, antes 
da conversão em ações, se fossem corrigidas 
monetariaq:tente, atingiriam a cifra de Cr$2.0 
bilhões, não procede. Os financiamentos ti
nham uma taxa média de 27% a.a., portanto, 
a correção plena estaria e está fora das nor~ 
mas contratuais pactuadas. 

Além do mais, a taxa cobrada pelo Bacen 
nas operações de desmobilização de ativ()S 
de todas as instituições financeiraS, ·na -for-.: 
ma estipulada pelo Conselho Monetário Na
cional, era de 36% a.a .. A comparação feita 
pelo Diretor do Bacen não cabe por estar 
fora da realidade dos fatos (Res. n° 374, item 
IV, alínea b). 

7- O processo de licitação das ações se
guiu todo o processual requerido: houve pu~ 
blicidade dos a tos, houve sigilo na apresenta~ 
ção das propostas; houve igualdade entre os 
licitantes; as propostas estavam de acordo 
com o edital; o julgamento foi Objetivo; e a 
adjudicação do contrato ao vencedor encer
rou -as trâmites legais. 

As explicações contidas nas fls. 27 a 28 
das "considerações" apresentadas pela Secre;. 
taria do Planejamento da Presidência daRe
píiblica não deixam margem a dtívidas quan
to à lisura do processo licitório. 

A reprivatização cia Companhia Fábrica 
de Tecidos Dona Isabel, ao grupo que ofere
ceu o melhor lance no leilão, contribuiu pa
ra o fortalecimento da iniciitiva-priVada no 
nosso Pafs a par de eliminar um encargo one
roso para os cofres ptlblicos. 

Assim, em decorrência das considerações 
expostas, só nos rest~ reiterar a conclusão 
inicial de que o processo da privatização da 
empresa Dona Isabel foi conveníente e opor~ 
tuna e não trouxe nenhum dano ao patrimó
nio público. 

Sala das Comissões, 26 de maio de 1988. 
Carlos Chiarelli, Presidente Mauro Be

ilevides, Relator _ Mendes cãnale _ Wil
son Martins Jos6 Paulo Bisei João Cal~ 
mon _ Almir-Gabrlel_ Divaldo-Suruagy _ 
Carlos Alberto _ José Agripino _ Márcio 
Lacerda. 

-0 SR PRESIDENTE (Mauro Beneví
des)- O EXpediente lido vai 'à publicação. 

Do Expediente lido, constam os Projetas 
de Decreto Legislativo n°s 1 a 4, de 1991, 
que terão tramitação com prazo determina
do de quarenta e cinco dias, nos termos do 
art. 223, § 1°, da ConstitUição, combinado 
com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, II, b, do Regi
mento Interno, as proposições poderão rece
ber emendas, pelo prazo de cinco dias, peran
te a Comissão de Educa9io. 

- O SR~ PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Sobre a mesa, projeto de lei que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário~ 

É -iido _o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 1, DE 1991 

Dispõe sobre a utilizaçlio de sal
dos. em cruzados novos retidos no 
Banco Central do Brasil, para paga
mento de d~bitos junto aos gover
nos federal, estaduais e municipais 
e dá outras providências. 

O C.Cmgressó' Nicio:rial-deêieta: 
Art. 1° As pessoas físicas -que possuem 

saldos em cruzados novos retidos no Banco 
Central do Brasil poderão, a partir da vigên
cia desta Lei, utilizar esses recursos para o 
pagainento de débitos junto aos Governos 
Federal, Estaduais e Municipais. 

Parágrafo úriico. A utilizaçã-o de que tra
ta este artigo dar-se-á através da transferên
cia de titularidade entre pagador e recebedor. 

Art. 2° OS sãfdos em cruzados novos n:!tí
dos no Banco Central do Brasil, de titularida
de de pessoas físicas, poderão ser utilizados 
para a aquisição- de imóveis de propriedade 
da União, dos esta-dos e dos municípios e 
de suas empresas e autarquias, na forma pre
vista no parágrafo.ú"ni_co do ·a-:rt. 1° 

. Art. 3° Ficam as pessoas ffsicaS autoriza
das a utilizar os seus saldos em cruzados no
vos, retidos nó Banco Central do Brasil, pa
ra o pagamento de prestação da casa própria, 
quando financiada pelo Sistema Financeiro 
-da Habitação. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5° Revogam~se as disposições em con
trário. 

Justificação 

_O presente projeto de lei tem por finali
dade primeira permitir ao possuidor de re
cursos em cruzados novos retidos no Banco 
Cetra! do Brasil o pagamento de débitos jun
to aOs governos federal, estaduais e municipais. 

-o USO de cruzados novos para a liqüida
ção de impostos, taxas e demais obrigações 
jul!t9_ às Fazendas P~bli_cas _s.e justifica pela 
simples razão de que a atual crise recessiva 
por que passa o Brasil acabou _colocando 
uma parcela ponderável da população nu
ma situação deveras particular: a de possuir 
cruzados novos retidos no Banco Central e 

não-possuir cruzeiros suficientes para saldar 
os seus compromissos financeiros. O proje
to de lei que ora apresento visa a reverter 
o quadro atual. 

Ao permitir o uso de cruzados novos pa
ra a aquisição de bens imóveis, o art. 2° 
quer criar condições que levem as pessoas 
ffsicas a utilizar os recursos retidos para a 
melhoria da sua situação social, principalmen
te quando se tratar da aquisição de casa pró
pria. 

O pagamento de prestações da casa pró
pria com cruzados novos visa diminUir a ina
dimplência dos mutu_ários junto ao Sistema 
Financeiro da Habitação, principalmente pa
ra aqueles que adquirinim imóveis a partir 
de 1986. 

Como os recursos em cruzados novos já 
estão em poder do estado, o pagamento se 
fará através de transferência de titularidade 
do saldo retido no Banco Central do Brasil, 
evitando assim qualquer expansão monetária 
acima das metas do Executivo. 

O conjunto_ dos __ ~ispositivo!:l constantes 
do nosso projeto de lei favorece a política 
governamental que agora se inicia com o no
vo Plano Ec6ri6miCo de combate à inflação 
e de retomada do desenvolvimento económi
co,- ao possibilitar um aumento da poupan~ 
ça: privada em cruzeiros, em lugar da manu
tenção da poupança congelada em cruzados 
novos. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1991. 
Senador Epitácio Cafeteira. 

(À Comissão de Assuntos EconO
miocs - decisão terminativa.) 

O. SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O projeto lido será publicado e reme
tido à comissão competente. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que 
será lido pelo Sr. ~o Secretário.É lido 

0 
se

guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 1, DE 1991 

Introduz alterações no Titulo VI 
do Regimento lutemo do Senado 
Federal 

O Senado Federal resolve: 

· Art. 1° Inclua-se no art. 72 o item "7", 
com a seguinte redação: 

11Art. 72 As comissões permanen
tes, além da Comissão Diretora, são 
as seguintes: 

7) Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Meio Ambiente - CDR.t' 

Art. 2° O ârL 77 fica acrescido da alínea 
g, com a seguinte redação: 

"Art. 77._ A Comissão Diretora é 
constituída dos titulares da Mesa, ten-
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do as demais comissões permanentes 
o seguinte nümero de membros: 

g) Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Meio Ambiente, 19." 

Art. '5' Inclua-se, após o art. 104, um art. 
104-A, com a seguinte redação: 

"Art.104-A. À Comissão de Desen
volvimento Regional e Meio .Ambien
te compete opinar sobre matérias per
tinentes a: 

I - atribuições dos organismos re
gionais de planejamento e execução 
de programas e planos de desenvolvi
mento; 

II- aspectos relacionados com pro
gramas econômicos e sociais de âmbi
to regional; 

III - política de incentivos regio
nais previstos no § 2° do art. 43 da 
Constituição Federal; 

IV- normas gerais sobre proteção 
do meio ambiente e controle da polui
ção, conservação da natureza, defesa 
do solo e dos recurs9s naturais, floi'es
ta, caça, pesca, fauna, flora e curSOs 
d'água., 

Art. 4° Suprima-se o item III do art. 100. 
Art. 5° Esta resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
ArL 6° Revogam-se as disposições em con

trário. 

Justificação 

A proposição que ora oferecemos, tem 
por objetivo a criação de uma comissão per
manente nesta Casã, caril ã função- de apre
ciar a política de desenvolvimento em nível 
regional, acoplada com a de se dedicar à ela
boração e ao exame de normas tendente& à. 
preservação do meio ambiente. 

Com relação ao primeiro desiderato, ca
be ressaltar a nece~içlade premente de se 
dotar esta Câmara Alta de um órg.ão téCni
co_ que se encarregue de análise e estudo 
de proposições relacionadas com os progra
mas e planos endereçados ao desenvolvimen
to económico e social das regiões que inte
gram o territórto nacional. 

É que o visível e acentuado desequilíbrio 
existente entre as regiões Norte, Nordeste, 
Centro-O~te, ~p-:cialmente, e as regiões 
~!!deste e Su,J; JC"ixs. .;wi..!er.:. •. ~da a necessida
de de se estabelecer critérios e mecanismos 
financeiro!: e econOmicos diferenciados, com 
o fim de reduzir, em curto ou médio prazo, 
as enormes diferenças entre as mencionadas 
regi:5es. 

Aliás, a esse respeito, ou seja, em busca 
da harmonia do desenvolvimento regional, 
a Constituição Federal prevê como atribui
ção da União a elaboração e execução de 
planos nacionais e regionais de desenvolvi
mento econOmico e social (art. 21, IX) e do 
Congresso Nacional a sua apreciação (arts. 
48, N e 58, § 'li', VI). 

O mesmo texto constitucional, ao conter 
no art. 43 preceitos relacionados com a cria
ção e o funcionamento de organismos regio
nais, por si só, justifica a existencia nesta Ca
sa de uma comissão técnica permanente, a 
fim de analisar e opinar sobre matéria de ta
manha relevância. 

O órgão, cuja instituição ora sugerimos, 
há de prestar significativa contnbuição a es
ta Casa no exame dos projetas de leis ordiná
rias e complementares destinados a regula
mentar dispositivos constitucionais pertine
nentes às matérias relacionadas com as suas 
atribuições regimentais. 

No que concerne ao meio ambiente, pare
ce-nos de todo conveniente que as questões 
com ele relacionadas venham a ser aprecia
das pela comissão cuja instituição ora propo-
mos. - -

É que, no mais das vezes, a problemáti
ca do meio ambiente acha-se intimamente li
gada a aspectos regionais peculiares. As ques
tões referentes à ecologia na região amazôni
ca não podem ser tratadas sem que se leve 
em conta o estudo das potencialidades extra
tivas que dão suporte à economia regional 
e das graves distorções sociais existentes. 
~as raz(jes que, a par de tantos ou

tros argumentos em prol do acolhimento da 
presente proposição. entendemos suficientes 
para sensibilizar os membros desta Casa no 
:aentid.o de proceder à alteração do Regimen
to Interno visando à criação da Comissão 
de Desenvolvimento Regional e Meio Ambien
te- CDR. 

.S!ita d3s Sessões, 18 de fevereiro de 1991. 
- Coutinho Jorge _ Ma,ns~_çto de Lavor _ 
Flaviano Mello Garibaldi Alves Filho 
Epitácio Cafetciia Alciandre Coata -
Ronaldo AragAo -Humberto Lucena -
Nabor Jtinior .... ~~~6 -~ogaça. _ -

O SR. PRJ3SIDE)'ITE (Mauro Benevi
des) - O projeto lido será publicado e, elll 
-~guida, ficará sobre a mesa durante trê_s ses
sões, a· fim de rece_ber _etr;le_h9as, de acordo 
com o art. 401, §. 1°,- dO Regirilento Tnteino. 
No fim desse prazo, será despachado às co
missões co:rnpetentes. (Pausa.) 

Sobre a_ mesa, ofício que vai ser lido pe
lo Sr. 1° Secretária:. 

é lido o seguinte: 

Of.SGMIP-11 Brasilia, 23 d_e janeiro de 1991. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Ex

celência para comunicar a criação, nesta Ca
sa, do J~l9co Parlamentar PFL/PRN, a partir 
de 22 do corren_te, por deliberação das mai_o
rias absolutas das representações do ~arti
do da Frente Liberal e do Partido da Recons
trução Nacional, tendo como Lfder comum 
o Deputado R.icàrdõ- Fiú.za._ _ •. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência protestos de elevada ·esti
ma e apreço. -Deputado Pae.s de Andrade, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O offcio lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pe
lo Sr. 1° Se_cretário. 

É lido o seguinte: 

OL PS/GSE-637190Brasllia, 15de dezembro de 1990. 

Senhor Secretário,-
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex

celência ter havido engano nos autógrafos 
referentes ao Projeto de Lei n° 1.606-B, de 
1989, encaminhados atravé:s do 
Of.PS/GSE-344/90, de 15-12-90, ao Senado 
Federal, devido a omissão_d~_letra f, inciso 
l,do art. 3°,_ do referido projeto. 

2. "Art. 3° ··-·--·..,.,...-·-·--.-~·--
!- ..................... _-................ _ ... , __ _ 
1) - de produção de máciuinas agrícOlas." 
3. Dando conhecimento do fato a Vos-

sa Excelência, solicito se digne ordenar- aS· 
providências necessáriaS a fito de que- seja 
feita a. devida inclusão. _ 

Aproveito a oportunidade para renoVar 
a Vossa Excelência protestos de estima e 
apreço. -Inocêncio Oliveira. 

O SR. FRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O ofício lido será publicado e remeti
do h Comissão de Assuntos Sociais. 

Sobre a mesa, comunicações que v~o Ser 
lidas pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidas as seguintes: 

Brasília, 2 de fevereiro de 1991. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, con

forme indicação dos Exm03 Srs. Senadores 
que abaixo subscrevem, exercerei a Lideran
ça do Partido da Recons~r_ução -Nicíonal, 

- PRN, no Senado Federal. 
t\proveíto a opOrtunldade para renovar 

a Vossa fu;celência protestos de es.tiola_ e con
sid_eração. -_ Senaddo_r N~y Maranhão_ Ra
chid Saldanha Derzi Aureo Mello Ju
Dia Marise Albano Franco. 

Offcío n° 003/91 BrasO.ia, 4 de [evereiro de 1991. 

Senhor Presidente, 
Os signatários do presente, membros da 

bancada do Partido TraOalhisti Brasileiro 
no Senado Federal, dirigem-se a Vossa Exce
lência para comunicar que, a partir desta da
ta, a Liderança do PTB será exercida _E_elo 
Senador At_Ionso CamargO, e a Vice-Lideran
ça pelos Senhores Senadores- I...Ouiêmberg 
Nunes RoCha e Jonas Pinheiro. 

Na oportunidade, renovam a Vossa Ex.ce_
lência os nossos protestos de mais alta esti
ma e distinta consideração. - Louremberg 
Nunes Rocha Josê Eduardo Valmir 
Campelo _ LeVi Diãs ~rlucC PiDto · 
Jonas Pinheiro_ Carlos-De' Carli Affozl
so Camargo. 

&mj Sr. Presidente do Senado Federal 
Os abaixo assinados, integrantes da ban

cada do1

1
' Partido da Frente Liberal (PFL) 

no Senado Federal, atravé:s deste indicam o 
Senador Marco Maciel para exercer as fun·.;
ç6es de Úder do Partido. 

Brasília, 1° de fevereiro de 1991. - Ale~ 
xandre Cf"!a Joo<! Agriplno _ Diva1do~ _ 
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Surua&Y _ Raiiilundo Ura _ l:!AAtique Al-
meida Joio Roch8 Oda.cir Soares 
l:!ugo Napolelio _ JoÕaphat Marinho :: 
Meira Filho _ J1llio Cam.poa _ Guilherme 
Palmeira _ Francisco Rollemberg _ Louri
val Baptista _ Élcio Alvares _ Hydcckel 
Freitas Carlos Patcocfnfo Bdiaon l..oblo. 

Brasilia, 1° de fevereiro de 1991 

Senhor Presidente, 
A Bancada do PSDB no Senado Federal 

cumpre o dever regimental de comunicar a 
V. Ex8 que, por dedsáo unanime, resolveu 
indicara SenadorFerilaD.dO Henrique-Cardo-
so para seu lfder nesta Casa. -

Aproveita a oportunidade para renovar 
a V. Ex11 os protestos de consideração e ele
vado apreço. - Jutahy Magalhiea _ Chagas 
Rodrigues _ TeotOnio Vllela Filho _ Beni 
Veras _Wilson Martin& _Jo•f.Rlcha _ 
Almir Gabriel Dirceu Carneiro Mário 
Covas. 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro. de 1991 
Ao 
Exm0 Sr. Presidente do Senado Federal 
Senador Mauro Benevides 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que a par

tir desta data debr. .. de pertencer ao Partido 
da Mobilização Nacional (PMN), para inte
grar a bancada do Partido Democrático So
cial (PDS~ 

Atenciosamente- Senador Hélio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi· 
des)-Ascomunicações lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à. Cons
tituição que vai ser lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA 
Á CONSTITUIÇÃO 

N°1, DE 1991 

Altera a modalidade de votaçlo 
estabelecida no § 4° elo art. 66 da 
Conotituiçl!o Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos termos do art. 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguin
te emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O § 4° do art. 66 da Consti
tuição Federal passa a ter a seguinte redação: 

11§ ,4° O veto será apreciado em ses
são conjunta, dentro de trinta dias a 
contar de seu recebimento, só poden
do ser rejeitado pelo voto da maioria 
absoluta dos Deputãdos e Senadores, 
mediante processo nominal., 

Juatificaçlio 

Hodiemamente, é fato notório a necessi
dade de se fortificar a estrutura partidária 
existente. A democracia, sem partidos políti
cos consistentes, é frágil e, portanto, não ra
ro, prejudica a construção de uma socieda
de sólida, fundamentada em princípios sociais 
corretos e práticas políticas coerentes com 
os anseios populares. 

Em conseqüência dessa percepção, propo
mos Beja alter<ldo o texto constitucional, no 
que tange ao processo de votação pertinen
te ao veto, como forma de fortalecer o atual 
sistema partidário. Esse objetivo será alcança
do tornando-se transparente o processo de 
Votação que ocorre na apreciaÇão dos vetos 
préSidenciais. 

Em suma, há que se valorizar o posiciona
mento político do parlamentar, fator impres
cindível ao aperfeiçoamento das instituições 
e, pot extensão, do sistema democrático que 
a todos incumbe preservar. 

Sala das Sessões. 18 de feVereirO de 1991. 
- Jutahy Magalhlea _ l:!umberto Lucena 

Dirceu Carneiro Amir Lando W:dson 
Martins_ LourenibCrg Nunes Rocha _ Fer
nando Henrique Cardoso _ Garibald.i ~
ves _ Maurício Corrêa _ Nelson Wedeldn 
_ José: Richa _ Alexandre Costa _ Louri.
~1 Baptista _ Racbíd Saldanha Derzi _ 
Beni Veras _ Cid Sabóia de carvalho _ 
Alm.ir Gabriel _ J0$6 Paulo Biso) _ Fran
cisco Rollemberg _ Mário Covas _ Nabor 
Jl1nior _ Mauro Benevides _ Carlos Patro
dnio Lavoisier Maia Márcio Lacerda 
_ Ch8ias Rodrigues ~_l[am Saraiva _ lraw 
puan Costa Jónior _ Ronan Tito_ Mana ue
to de Lavor:- Ruy Bacelar _AntOnio Mariz. 

_O SR. PRESIDENTE {MaUro Benevi
des) - A proposta de emenda k Constituição 
que acaba de ser lida está sujeita las disposi
ções específicas constantes do art. 354 e se
guintes do Regimento Interno. 

Os Srs. Ll'deres deverão encaminhar à. 
Mesa os nomes dos_ integrantes de suas ban
cadas que deverão compor, de acordo com 
a proporcionalidade partidária, a cómissão 
de dezesseis membros incumbida do exame 
dã ID!lté~~ D~a Çomissiio, que a presidên~ 
cia designará dentro de 48 boi-as, deverão fa
zer parte, pelO menos, sete membros titula
res da Comissão de COnstituição, JUstiça e 
Cidadania. A comiss§:o terá o prazo de trin
ta dias, improrrogáveis, para emitir parecer 
sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - No próprio instante em que anuncia 
essa disposição regimental, a presidência se 
permite transmitir aos líderes das diversas 
bancadas um apelo veemente, no sentido de 
que, no menor espaço de tempo possfvel, en
caminhem à Mesa as indicações daqueles 
que deverão compor as comissões permanen
tes ·desta Casa, obedecido, obviamente, o cri
tério da proporcionalidade. 

Em sessões legislativas anteriores, essa 
missão a cargo das lideranças tem sofrido 
delongas, trazendo, em conseqüência, prejUí
zos aos trabalhos legislativos._ Daí por-qUe, 
já nesta primeira sessão ordinária, quando 
se defronta a Mesa com uma proposta de 
emenda constitucional, a presidêricia sente
se·noaever de ·alertar, a partir deste instan~ 
te, as lideranças partidárias, no sentido de 
que encaminhem, com a maior celeridade 
possível a indicação dos respectivos mem
bros para compor as comissões permanentes 

desta Casa, a_ fim de que, ainda esta sema~a, 
tenhamos condições de processar a eleição 
dos respectivos presidentes e vice-presiden
tes. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- A presidência recebeu o Ofício n° S/1, 
de 1990 (n° 243/91, na origem), através do 
qual o presidente do Banco Central do Bra
sil, nos termos do § SO do arl 3° da Resolu
ção n° 58, de 1990, do Senado Federal, solici
ta seja exclufdo, do cômputo do endividamen
to consolidado do Estado do Paraná, a garan
tia prestada à Companhia Paranaense de 
Energia Elétriça (COPEL ~ em operação de 
crédito firmada com o Banco Bamerindus 
do Brasil S.A., no valor correspondente a 
10.000.000 BTN, com recursos provenientes 
da Finame. 

A matéria será despachada à Comissão 
de Assuntos EconOmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- A presidência recebeu,_ do Go_vern::~.
dor do EstadO do Rio Grande dó Suf, o Ofí
cio S/3, de 1991 (n°-31/9l, na origem),_ solici
tando, nos termos da Resolução n° 58, de 
1990, do Senado Federài, autorização para 
qUé aquele estado possa emitir Bônus do Te
souro do Estado no montante equivalente a 
cento e oitenta e quatro milhões, duzentos 
e trinta mil e novecentos e noventa e cinco 
BOnus do Tesouro Nacional (BTN). 

A matéria será despachada à Comissão 
de Assuntos Económicos. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi· 
des)- A presidência recebeu, da Prefeítura 
do Município do Estado de São Paulo, o Of!
cio _ _n0 S/4, de 1991 (n° 17/91, na origem), se~ 
licitando, nos termos da Resolução n° 58, 
de 1990, do Senado Federal, autorização pa
ra que possa emitir Bônus do Tesouro do 
Município de São Paulo correspondente às 
Letras Financeiras do Tesouro Municipal 
(LFTM-SP), resgatadas em 1990 e a resgatar 
em 1991. 

A matéria será des_pl!chada à Comissão 
de Assuntos EconOmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Na Sessão de lide dezembro últimQ 
terminou o prazo para apresentação de emen~ 
das ao Projeto de Resolução n° 98, de 1988, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que dá 
nova redação ao art. 368, inciso I, do regula
mento administrativo do Senado Federa~ 
aproVado pela Resolução n° 58, de 1912 -

Ao Projeto não foram ofericidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do 

Dia, oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Esgotou-se em 17 de dezem~':"O --~e 
1990 o prazo previsto no art. 91, § 4° do re~ 
gimento interno, sem que tenha sido inter
posto_recurso no sentido de inclusão em Or-_ 
derri-do Dia, do Projeto de Lei do Senado 
n° 126, de 1990, de autoria do Senador Fran
cisco Rollemberg, que torna obrigatória a 
baixa de veículos vendidos como sucata e 
dá outras providências. 
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Aprovado em apreciação conclusiva pe
la Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, a presidência, atendendo ao disposto 
no§ 6° do referido artigo, despachará a ma
téria 'à Câmara dos Deputados. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Esgotou-se em 17 de dezembro de 
1990 o prazo previsto no art. 91, § 4° do re
gimento interno, sem que tenha sido inter
posto recurso no sentido de inclusão em Or
dem do Dia, das seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n° 280, de 
1989, de autoria do Senador Olavo Pires, 
que autoriza a Universidade Federai de Ron
dônia a estender suas unidades de ensino su
perior aos Municípios de Ouro Preto do Oes
te, Ariquemes e Ji-Paraná; 

- Projeto de Lei do Senado n° 284, de 
1989, de autoria do Senador Irari::t Saraiva, 
que regulamenta o inciso III do art. 221 da 
Constituição Federal que dispõe sobre a re
gionalização da programação jornalística, 
cultural e artística de rádio e TV; 

- Projeto de Lei do Senado n° 329, de 
1989, de autoria do Senador l..Quremberg 
Nunes Rocha, que fiXa critérios para a reali
zação de despesas com publicidade oficial; 

- Projeto de Lei do Senado n° 340, de 
1989, de autoria do Senador Márcio Lacer
da, que toma privativa das entidades despor
tivas que menciona, e do próprio jogador, a 
aquisição de passe de atletas profissionais 
de futebol, e dá outras providências; 

- Projeto de Lei do Senado n° 348J de 
1989, de autoria do Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre a transformação da Esco- _ 
la Técnica Federal de Pernambuco em cen
tro federal de educação tecnológica; 

- Projeto de Lei do Senado n° 364, de 
1989, de autoria do Senador Ronan Tito, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Es
cola Agrotécnica de Peçanha, Estado de Mi
nas Gerais; 

- Projeto de Lei do Senado n° 420t ~e 
1989; de autoria do Senador Carlos De'Car
li, que institui o Dia Nacional de Preserva
ção da Amazônia; e 

- Projeto de Lei_ c!_o,_,Senado n° 62, de 
1990; de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que fJXa critériOs para a divulgação 
de resultado de pesquisa de opinião pública 
e dá outras providências. 

Aprovados em apreciação conclusiva pe
la Comissão de Educação, a presidência, aten
dendo ao disposto no § 6° do referido arti
go, despachará as proposições à Câmara dos 
Deputados. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Bcnevi
des) - A presidência reCebeu do Presi<fente 
do Tribum:: de Contas da União, atenden
do ao disposto no art. 71, § 4° da Constnul
ção, o Relatório das atividades daquela Cor
te. referentes. ao terceiro trimestre do ano 
de 1990. 

A matéria será despachada à Comissão 
M"ISta Permanente de senadores e deputados 
constituída com base no art. 166 da Carta 
Magna, sem prejuízo de sua apreciação pela 
Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - A presidência comunica ao Plenário 
que, em 18 de janeiro t1ltimo, promulgou, 
nos termos do § 'JO do art. 66 da Constituição, 
a lei que restabelece o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento aentffico e Tecnológico. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - A Presidência recebeu a Mensagem 
n° 15, de 1991 (n° 29/91, na origem), de 15 
de janeiro, pela qual o Senhor Presidente 
da República, nos termos do art 52, inciso 
V, da Constituição, solicita autorização pa
ra que a Rept1blica Federat_iva_do Brasil pos
sa contratar Operação de Cré:dito Externo, 
no valor de a,tê US$ 310,000,000.00 (trezen
tos e dez mill].ões de dólares americanos), 
ou seu equivalente em outra moeda, junto 
ao Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento - Banco Mundial, para o 
fim que especifica. 

A máteria será despachada :à Comissão 
de Assuntos Económicos. 

O SR.. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - A PreSidência recebeu as Mensagens 
nQI; 16 e 17, de 1991 (n011 9 e 44/91, na ori
gem), do Presidente da Reptíblica, comuni
cando ter designado o Vire-Presidente da 
Reptíblica, Itamar Franco, para chefiar Mis
são Especial ~cerimônias de posse dos Pre
sidentes da Guatemala e do Haiti, nos dias 
14 de janeiro tiltimo e 7 de fevereiro corren
te, respectivamente. 

São as seguintes as mensãgens recebidas: 

MENSAGEM N° 16, DE 1991 
--~· 9/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado -Federal: 

Tenho a honra de levar ao conheciiÍlC:n
to de Vossas Excelências que designei o Se
nhor Vice-Presidente da Reptíblica, Doutor 
Itamar Fr'anoo. para chefiar a Missão Espe
cial brasileira ~s cerimOnias de posse do Pre
sidente da Guatemala, Senhor Jorge Serra
no Elias, a realizarem-se no- pfóximo dia 14 
de janeiro, na cidade da Guatemala, deven
do ausentar-se do País no período de 12 a 
16 de janeiro de 1991. _. 

2 A presença do senhor ViCe-Pre&id6t
te da Reptiblica nas cerimônias de posse do 
Presidente da Guatemala prestigiará os esfor
ços daquela nação centro-americana na reali
zação da plena democracia. Cumpre assina
lar que as presentes cerimônias de transmis
são do mando presidencial são as primeiras, 
em 170 anos de história republicana, em que 
o poder passa de um Governo Civil para outro. 

Brasília, 7 de janeiro de 1991.- F. Collor. 

MENSAGEM N" 17, DE 1991 
(N° 44/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

--Tenho a honra de levar ao conhecim.::n
to de Vossas Excelências que designei o Se
nhor Vice-Presidente da República, Doutor 
Itamar Franco, pari! chefiar a Missão Espe
cial brasileira lls cerimônias de posse do Pre-

sidente da República do Haiti, Sep.hor Jean 
Bertrand Aristide, a realizar-se no próximo 
dia 7 de fevereiro, em Porto Príncipe, deven
do ausentar-se do país no período de 6 a 9 
de fevereiro. 

2 A presença do Senhor Více-Presiden
te da Reptíblica nas cerimOnias de posse do 
Presidente da República do Haiti prestigia
rá os esforços daquela nação caribenha na 
realização de plena democracia. CUmpre as
sína!ar g ue a~ presentes cerimOnias de trans
missão de maiidO preSidencial são as primei
ras, resultantes de eleições livres, desde a "in
dependência em 1804. 

Br.itsfiia, _28 de janeiro de 1991.-F. Collor. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) -A Presidência recebeu, em 21 de de

zembro último, comUnicação do Senador Jo
sé Ricba, de que reassumiria o mandato de 
Senador em 22 de dezembro. 

É a seguinte a comunicação recebida: 
A Sua Exelência o Senhor 
Senador Nelson Carneiro 
Senado Federal 
Brasfiia (DF) 
Brastlia, 21 de dezembro de 1990 
Comunico ao prezado Senador e ilustre 

Presidente que reassumo o mandato de Sena
dor pelo Estado do Paraná amanhã, dia 22 
de dezembro/90, _para todos os e(eitos legais. 
- cordialmente, J~ Richã; Senador. 

O SR PRESIDENTE (Mauro lknevi
des)- A presidência recebeU, em 30 de ja
neiro último, comunicação do Senador lra
puan Costa Júnior, de que reassumiria o 
mandato de Senador em 12 de fevereiro do 
corrente ano. 

É a seguinte a comunicaçâo rece
bida: 

Brasma, 30 de janeiro de 1991 
OL n• 14.91 
Senhor Pres_idente, 
Em atendimento as normas regimentais 

desta Casa, comunico a Vossa Excelência 
que reassumirei ao exercfcio mandatário de 
Senador no próximo dia 12 de [evf:reiro de 
1991, data limite do meu período legal de li
cença. 

Sendo o que se aprese~ta para o momen
to, aproveito a oportunidade para renovar 
os protestos da mais elevada estima e distin
ta consideração. 

Atenciosamente, Irapuan Coita Jt1nior, 
Senador. ' 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - A presidência comunica ao plenário 
que recebeu as seguintes comunicações de 
ausência do País: 

- do Senador Joé Agripino, nos perío
dos de 17 de dezembro de 1990 a 19 de ja
neiro do corrente ano e de 8 a 12 do mês 
em curso; 

-do Senador Lourival Baptista, no perío
do de 26 de dezembro de 1990 a 10 de janei
ro do corrente ano;. 

- do Senador João Calmon, no periodo 
de 1° a 16 de janeiro do corrente ano; 
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- do Senador Affonso Camargo, nos pe~ 
riodos de 22 de dezembro de 1990 a 6 de ja
neiro do corrente ano e de 8 a 17 do mês 
em curso; 

-do Senador Hydckcl Freitas, nos perío
dos de 25 dezembro de 1990 a 15 de janeiro 
do corrente ano e de 10 a 20 do mês em curso; 

- do Senador José Fogaça, no período 
de 26 de dezembro de 1990 a 26 de janeiro 
do corrente ano; 

-do Senador Roberto Campos, no perío
do de 20 a 28 de janeiro do corrente ·ano; 

- do Senador Edilon Lobl.o, em viagem 
de caráter pessoa~ nos períodos de 3 a 15 
de janeiro e de 8 a 15 do corrente mês; 

-do Senador Nelson Wedelti.Dt em via
gem de caráter particular, no período de 3 
a 16 de fevereiro corrente; 

-do Senador Joa6 Eduardo, em viagem 
de caráter particular, no período de 9 a 13 
do corrente mês; e 

do Senador Hugo Na paleio, nos pert'o
dos-dC- 26 de dezerribro de-1990 a· í4-áe ja
neiro do corrente ano e de 10 a 17 do mês 
cm curso 

São ãs seguintes as êàniúnicaçôcs 
recebidas: 

Brasília, 14 de dezembro de 1990 

Senhor Presidente: 
De ac_ordo com o disposto-no-art. 39, alí

nea a do Regimento Interno do Senado Fe
deral, comunico a essa Presidência que esta
rei ausente do Pafs no período de 17 do cor
rente a 19 de janeiro de 1991. 

Cordiais sa1,1dações,- Senador Josê Agif~ 
pino. 

Bras!Lia, 6 de fevereiro de 1991 

Senhor Presidente: 
De acordo Com o art. 39; ã.lfnea a do Re

gimento Interno do Senado- Federai, ·infor
mo a V. & 2 que estarei ausente do- País no 
perumo·ãe--s-a1z do-corrente-:----·-----------
. Ao ensejo, manifesto a V. :fu::á' protestos 

de estima e especial consideração. - Senador 
José Agripino. 

Em 18 de dezembro de 1990 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicB.i- a Vossa-Ex

celência, de acordo com o disposto no a·rt. 
39, alfuea a, dO Regimento ID.terno, que me 
ausentarei dos trabalhos da Casa- a partir 
do dia 26-12-90, para breve viagem ao escran-
geiro, em caráter particular. -

Atenciosas saudações, - Senador Louri
val B~ptista. 

ot: GSJC!i0 <176,00 Braslli~ 18dedezembrode 1990 

Senhor Presidente, 
Informo a V. Ex_& que estarei ausente do 

Pais no período de 1° a 16 de janeiro de 
1991, em prosseguimento ao meu tratamen
to de satíde. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
ao eminente amigo manifestações de eleva
da estima e consideração . .;.. Senador Joa:o 
Calmon. 

Offdo n" 42/90 Brnsllia, 19 de dez.en:lmo de 1990 
Senhor Presidente: 
De acordo com o art. 39 do Regimento 

Interno do_Sena_d_o Federal, comunico a Vos~ 
sa Excelência que estarei ausente do País, 
em viagem de caráter particular, no período 
de 22 de dezembro de 1990 a 6 de janeiro 
de 1991. 

Valho-me do ensejo, para reafirmar pro
testos de ~levada estima e distinto apreço. -
Senador Affonso Camargo. 

Oficío n°004!91 Brasília, 5 de fevereiro de 1991 

Senhor Presidente: 
Atendendo ao disposto no art. 39 do Re

gimento InternO do Senado Feâáal, comuni
co a Vossa Excelência que me ausentarei 
do País no período de 8 a 17 do corrente 
mês, a fim de tratar de assuntos particulares. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Exce
lência a minha expressão de alta estfma edis
tinto apreço. -Senador Affonso Camargo. 

Brasllia, 20 de dezembro de 1990 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, nos ter

mos do art. 39, alínea a, do Regimento Inter· 
no do Senado Federa~ que me ausentarei 
do Pafs por 22 dias, com destino aos Estados 
Unidos em caráter particular, de. 25-12-90_ a 
15+91. 

Cordialmente, -Senador Hydekel Freitas. 
Brasflia, 7 de fevereiro de 1991 

Senhoi- Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, nos ter~ 

mos· do art. 39", alínea a, do Regimento Inter
no do Senado Fedáa~ qUe -ine ausentarei 
do-País por 10 dias, com destino aos Estados 
Unidos, em caráter particular,- no periodo 
de 10 a 20 do corrente mês. 

q>rdialm.erite, --:S_~ador Hyd~kcl Freitas. 

BI-asfli3, 21 de cieze.cibro de 1990 
- ·-senhor PresideOte, 
. .-tenho aJlõliia-de;- cOmUn_~-i-ª_V: E.Xa~ 

de· âcordo com o disposto na aHnea a, e no 
par~grafo 11nico; do art 39, do Regimento 
Interno, que me ausentarei do_ País _entre os 
dias 26-12-90 a 26-1-91,-com destínci aos Esta
dos Unidos da América, onde desenvolverei 
atividades culturais e políticas. 

-Atenciosas saUdações- Jos6 Fogaça, Se
nador. 

Em 17 de_janciro de 199_1 
Senhp_r Pr~dente, --
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex

celência, de acordo com o disposto no art. 
43, alfuea a, do Regimento Interno, que me 
ausentarei do País a_ partir do dia 20 de ja
neiro até 28 de janeiro, para participar da 
Reunião da Junta Consultiva do Instituto 
de Estudos Internacionals da Universidade 
de Stanford. - · 

:AteDciosas saudações,- Roberto de Oli
veira Campos. 

Brasflia, 2 de janeiro de 1991 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. Exa., na forma regimental, 

que estarei ausente do País, para uma viagem 

de caráter pessoal, do dia 3 a 15 de janeiro 
de 1991. - Senador Edison Loblo. 

BrasOia, 6 de fevereiro de 1991 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. & 11, na forma regimental, 

que estarei ausente do País, para uma viagem 
de caráter pessoal, do dia 8 a 15 de feverei
ro de 1991.- Senador Ediaon Lob.llo. 

Nos termos regimentais (art. 39, letra a) 
Comunico a Vossa Excelência e à Casa que 
estarei que ausente do País desta data até 
16 de fevereiro, em viagem de caráter parti
cular. 

Brasflía - DF, 3 de fevereiro de 1991. -
Senador Nelson Wedeldn. 

Brasília, 7 de fevereiro de 1991 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, nos ter

mos do art. 39, alínea a, do Regimento Inter
no, que me ausentarei do País no petiodo 
de 9 a 13 do mês de fevereiro em cui"SO, pa
ra tratar de assuntos de interesse particular. 

Aproveito o ensejo pata apresentar a 
Vossa Excelência os meus protestos de esti
ma e cosideração. - Senador José Eduardo. 

Brasllia, 24 de de2:embro de 1990 
Senhor Presidente, 
-comunico-a V. Ex11, na forma regimental, 

que estarei aüsi!nte do Pafs, para uma viagem 
de c3ráter pessoal, do dia 26 de dezembro a 
14 de janeiro de 1991. - Senador Hugo Na
poleão. 

Brasma, 8 de fevereiro dê 1991 
·--Senhor Presidente, 

CO-nlunico a V. Exa, na forma regimentaJ, 
que estarei ausente do País, para uma viagem 
de caráter pessoal, do dia 10 a 17 de feverei
ro do ano corrente. - Senador Hugo Napo
leão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ;Benevi
deSJ - A Presidêmcia comunica ao Plenário 
que recebeu e encaminhou à Comissão Dire
tora os seguintes requerimeDtos cie infÕrma
çõesnOS: 

- 1, de 1991, -do senador Mário Mã.fa; 
ao Presidente do Tribunal de Contas óa lfnião; 

- 2, de 1991, do Senador Mário Maia, 
ao Delegado da Receitã Federal do Estado 
do Acrej __ _ 

- 3,- de 1991, do Senador Mário Maiã, 
ao Presidente do Tribunal de Contas do Esta
do do Acre; 

- 4, de 1991, do Senador Alexandre CoS-
ta, à Ministra da Ação Social; -

- 5, de 1991, do Senador Mário Maia, 
ao- Presidente do Banco do Brasil; 

·- 6 e 7, de 1991, do Senador Mário Maíal 
h Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento. 

São os seguintes os requerimentos enca
minhados à Comissão Diretora: 

REQUERIMENTO N° 1, DE 1991 

Nos termos do art. 216 do Regimento In
terno, solicito do Exm0 Sr. Presidente do Tri
bunal de Contas da. União, Ministro Adhe
mar Paladine Ghis~ as seguintes informações: 
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a) sobre as contas do Governo do Esta~ certidões do lhrfo de presença das assem
do do Acre, no perfodo de março de 1987 a bléias de acionistas e relação nominal de por
dezembro de 1990- Governo Flaviano Melo. ta dores das ações da empresa, cujo capital 

1) Se existe em tramitação no TCU pres- estaria integralizado com a venda de ações 
taçáo de contas do Govem_o Flaviano Melo, ordinárias nominativas ou ao portador, con
de Estado do Acre, que ainda não foram a pro- forme referência em Ata das assembléias ge
vadas. rais ordinária e extraordinária, lavradas em 

2) Caso positivo, quais as prestações de 11 de abril de 1989, às 17 horas, na sede pri
contas não-aprovadas, com as razões da não mitiva da Empresa, à Av. Franklin Rooevelt, 
aprovação. - - n° 39, sala 819- Rio de Janeiro. 

3) Solicito ainda seja informada detalha· 4) Rio Branco Rádio FM Ltda., com se-
damente a prestação de contas das verbas de em Rio Banco - Acre, :à Rua Benjamim 
convencionadas com o INPS através do Constant, 416, salas 301, 302 e 305, registra
SUDS, bem como as convencionadas com o da na Junta -Comercial do Acre, sob n° 
Ministério dos Transportes através do DNER 12.20000730·1 e no COCJMF sob o n° 
(se houve convênio com o Governo do Acre), 04.517.934/0001·56, com todas as alterações 
das verbas destinadas ~ BR-364 - Trecho posteriores até o pres_ente. 
Porto Velho-Rio Branco, especificamente 
no segmento Extrema-Rio Branco, sob ares· Pessoas Ffsicas 
ponsabilidade da construtora Mendes Júnior 1) Silvio Martinello, brasileiro, solteiro, 
e das verbas destinadas ~ BR·317 - Trecho jornalista, portador da cédula de identidade 
Rio Branco - Xapuri-Brasiléia-Assis Brasil. 0 ° 10.197.292 - SP, CPF n° 605. 759.30S..10, 

4) Qual o montante do endividamento residente e domiciliado em Rio Branco .;,., 
do Estado do Acre durante o Governo Fla- Acre, na Rua Almirante Jaceguay, s{nQ- Vi
viana Melo e quais as entidades credoras? la Ivonete. Consta como s6t:io cotista das em

Sala das Sessões, 8 de janeiro de 1991.- presâs:-Repiquete Serviços Editoriais Uda., 
Senador Mário Maia. e Rio Branco Rádio FM Ltda. 

REQUERIMENTO N"2, DE 1991 2)AdmarUbaidodeAlmeidaCruz,bra-
sileiro, solteiro, engenheiro, residente e do-

Nos termos do art. 216 do Regimento ln· miciliado na Praça Tenente Gil Guilherme, 
terno, solicito do Exm0 Sr. Delegado da Re- n° 5, ap. 202, Rio de Janeiro- RJ, portador 
ceita Feâeral do Estado do Acre, Dr. Pedro do RG n° 39510·0, emitido pelo Conselho 
Dotto, as seguintes informações: Regional de Engenh?ria e Arquitetura de 

a) sobre alteraçõ_es patrimoniais e contra- Minas Gerais e CIC n° 321.009.657--00. Cons· 
toais, bem como os registras autenticados la como sócio cotista das empresas: Rádio e 
nas respectivas juntas comerciais, certidões Televisão Norte do Brasil Ltda., e Rio Bran
de livros de presença e relação nOminal de co rádio FI\.1: l.Jda. -
acionistas, nos últimos cinco anos, das seguin- 3) Roberto Carlos Vaz de Azevedo, bra-
tes empresas e pessoas físicas: sileiro, casado, jornalista, residente e domici-

Pessoas Jurídicas liado na cidade de Rio Branco - Acre, na 
Rua Plutão - Morada do Sol - Quadra 10, 

1) Repiquete Serviços Editoriais Ltda., casa 04, CIRG n° 050103 - Acre, CPF n° 
com sede em Rio Branco - Acre, contrato 091.041.352-53. Consta como sócio cotista 
social arquivado na Junta Comercial do Esta· das empresas: Rádio e Televisão Norte do 
do do Acre, sob o n° 12200013050, em sessão Brasil Uda., Repiquete Serviços Editoriais 
de 12 de novembro de 1984 e posteriores al· Ltda., e Rio Branco Rádio FM Ltda. 
terações, CGC do MF n° ()5.378.15~/90_01-90. _ 4) Robezwto Alves Moura, brasileiro, 
(Contrato original até a última alteração con- separado judicialmente, empresário, residen· 
tratual.) te e domiciliado na cidade de Rio Branco -

2) Rádio e Televisão Norte do Brasil Acre, na Rua Francisco Conde, 49, portador 
Limitada, com sede em Rio Branco -Acre, da cédula de identidade n° 43.942-AC, CIC 
contrato original registrado no Cartório de n° 025.938.292-91. Consta como sócio ·cotis
Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o la das empresas: Rádio e Televisão Norte 
n° 1026, Livro A, n° ~ (Is. 62, em 2 de julho do Brasil Ltda., e Rio Branco Rádio FM Ltda. 
de 1987, seguidas de várias alterações contra- S) Flavio Batista Silveira, brasileiro, ca-
tuais, CGC do MF n° 1~.339.22010001·59. sado, engenheiro, portadordacéduladeiden-

3) T.H.A. lnd1lstria e Comércio S/A, ini- tidade CREA 32733/D - 5' Região e CPF 
cialmente com sede na cidade do Rio de Ja- n° 261.233.837·68, residente ~ domicilia9o 
neiro, à Av. Franklin Roosevelt, n° 39, :sala na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Joa-
819 - parte, depois transferida para a Rua quim Nabuco, n° 11, ap. 906, constando tam
Alcindo Guanabara, n° 15, sala 1301, confor· bém oUtro endereço ~- Praça Tenente Gil 
me referida em Ata de Assembléia Geral Guilherme, n° 5, ap. 201 (mesmo n° do edifi
Extraordinária da Empresa, realízada em 31 cio de moradia do Sr. Admar Ubaldo de AI· 
de outubro de 1989, CGC n° __ m_eida Cruz, ap. vizinho ao 202). Consta CO· · 

32153.678/0001..09, com várias alterações con· mo sócio fundador, juntamente com sua mãe, 
tramais arquivadas na Jucerja. Sendo sócio a Sr'- Hélia de Souza Batista da Silveira, da 
da Empresa Repiquete Serviços Editarias Empresa T.H.A Indústria e Comércio S/A, 
Ltda., conforme 6a Alteração Contratual da da qual passou a ser diretor·presidente e a 
referida Empresa Repiquete, requerer da SJ"' sua mãe diretora.-superintendente, esta, 
Empresa T.H.A Indústria e Comércio S/A por coiricidência, tia em primeiro grau do 

eritão governador 
1

Fiaviano Flávio Batista 
de Melo e aquele, primo legltimo em primei
ro grau do mesmo. 

Obs.: a T.H.A Indústria e Comércio S/ A 
associou-se la Repiquete em 23 de setembro 
de 1988, conforme sexta alteração contra
tual da Repiquete. 

6) Hélio de Souza Batista da Silveira, 
brasileira, vi6va, comerciante, residente e do· 
miciliada na cidade do Rio de Janeiro, na 
Rua Joaquim Nabuco, n° 11, ap. 906, porta· 
dera da cédula de identidade n° 405.705, CIC· 

pedida pelo IFP e CIC n° 359.068.807.;;3. 
Consta como sócio fundadora e diretora SU· 

perintendente da Empresa T.RA Indústria 
e Comércio S/ A, a qual ingressou na socieda
de Repiquete, representado pelo seu presi
dente, Sr. Flávio Batista Silveira, em 23 de 
setembro de 1988, confo!'IUe sexta alteração 
contratual da Empiesa Repiquete. - -

7) Flaviano Flávio Batista de Melo, bra
sileiro, casado, engenheiro, residente e_domi
ciliado em- Rio Branco - Acre, ex-prefeito, 
ex-governador, candidato majoritário ao Se
nado Federal nas t'iltimas eleições de 3 de 
outubro de 1990, cuja eleição está sub judi
ce por fraude e prática de abuso do poder 
económico e uso indevido dos meios de co..: 
municaçâo p6blica, e notoriamente envolvi
do com todas as pessoas jurídicas e físicas 
objeto deste pedido de informações. 

Juatificaçlio 

Tais informações são necessárias e urgen
tes para coibir abusos e reparar danos patri· 
moniais ao erário público do Estado do Acre 
e da União, conforme processos em tramita· 
ção na Justiça Eleitoral do ACre, ria Procura· 
doria Geral do Estado, na Secretaria de Se
gurança e JUstiça do Estado do Acre, onde 
as empresas e pessoas citadas neste requeri
mento de informações estão direta ou indire
tamente envolvidas em gravé:s irregularida
des ocorridas durante o Governo Flaviano, 
Melo, incluindo desvio de dinheiro público 
para compra de bens de empresas particula
res, das quais amigos e parentes do então 
governador são sócios, motivo pelo qual en
carecemos a urgência das informações a fim 
de instruir representações na Justiça Eleito· 
rale na JustiÇa Colnum. - - · 

Acrescente--se que se Srs. Flaviano Melo, 
Silvio Martinello e Roberto Vaz estão indi· 
ciados em processo de peCuliito, em trainita
ção na Secr_etaria de Justiça e Segurança do 
Estado do Acre por desvio de dinheiro dos 
cofres pilblicos, em favór da fhina Unigra~ 
na compra de uma máquina impressora off
set para a Empresa Repiquete Serviços Reli
torais Ltda., coincidindo a transação com da
tas bem pr<:odmas à da conStituição da Em
presa T.HA lndtistria e Comércio S/A, que, 
de imediato, tornou.-se sócio da Repiquete. 

COmo- há"- forte indício de crime contra o 
erário pilblico, conforme sugere o· TRE -
Acre, por intermédio de sua COrregedoria 
Geral e de acórdão e também por suspeita 
oferecida pela Procuradoria Geral Eleitoral, 
que afirma no processo peremptori<iniente 
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não haver dlividas sobre o desvio de dinhei
ro póblico sem qualquer respaldo lega~ mis
ter se faz a urgência das informações solicita
das, pafa reparo dos danos e punição dos 
culpados. 

Sala das Sessões, 8 de janeiro de 1991 -
Senador Mário Maia. 

REQUERIMENTO N" 3, DE 1991 

Nos termos do art. 216 do Regimento In
terno, solicíto do Exm0 Sr. Presidente do Tri
bunal de Contas do Estado do Acre, Conse
lheiro Alcides Dutra de Lima, as seguintes 
informações: ' 

a) Sobre a prestação de contas do gover
no do Estado do Acre, no perfodo de mar
ço de 1987 a dezembro de 1990 - Governo 
Flaviano Melo. _____ _ 

1) Quais os processos de prestação de 
contas do Governo Flav 

iano Melo pendentes _nesse tribunal e 
quais os motivos que impediram, atê o pre-
sente. a aprovação dos mesmos. _ _ 

2) Quais aS verbas rl!cebidas do_s vários 
órgãos da únião por interméd(o de convê
nios, empréstimos, doações, fundo Qe partici
pação dos esiãdos ou qualquer outra modali
dade de recebimento, bem como as direta
mente arrecadadas pelo estado e qual foi o 
seu destino. -

3) Se exiSte_ prestã.Ç§o de êontas, nesse
Tribunal, referente as mesmas citadas no 
item 2, e, no caso de existirem, quãis as não 
aprovadas e o_s- 1p.ottvos da não aprovação. 

4) Se esse Tribunal de Coritàs sãbe infor
mar qual o montante do endividamento do 
Estado do Acre durante o GoVernO FlaVia
no Melo e quais as entidades credoras, nacio
nais e estrangeiras, se_ as houver. 

5) Se coitsta nesse tribunal alguma presta
ção de contas onde figure a Empresa Uni
graf como recebedora da importância de Cz$ 
45.907.500,00 do Governo do -Eslado do 
Acre como pagamento de urna máquina im
pressora off-set. 

6) Se existe nesse tribunal prestação de 
contas sobre verbas recebidas através do 
SUDS e se foram aprovadas. caso contrário, 
os motivos da não aprovação. 

7) Se existe nesse tribunal prestação de 
contas relativas à compra de uma vultosa 
partida de soros para uso hospitalar, tipo gli
cosado, fisiológico e glico-fisiológico e se foi 
aprovada. Caso contrário, os i:tiotiVOs aa não
aprovação. 

Sala das Sessões, 8 de janeiro de 1991 -
Senador Mário Maia. 

REQUERIMENTO N° 4, DE 1991 

Ex-celentíssimo Senhor Presidente _e de
mais membros da Mesa Di.t:etora do_.Senado 
Federal: 

Requeiro, nos termos da CorÍstituiçáo e 
na forma do Regimento Interno desta Casa, 
sejam prestadas, pela Caixa Econômica Fede
ral, por intermédio do Ministério da Ação 
Social, as seguintes informações: 

1. Quais os municípios brasileiros em dé
bito com o Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço? 

2 A quanto monta o débito de cada um, 
discriminadamente? 

3. E:dste plano para Iiquida~.rão desse pas
sivo, administrativamente ou mediante acor
do, com ou sem carência, e em que prazo 
ocorreria o pagamento total? 

4. Qual a presumível destinação, ano a 
ano, do produto dos débitos quitados? 

S. É possível o parcelamento do_ débito e 
em que condições? 

- -- lustificação . ·- - . -
Trata-se de_ obter, da Ca.~ Económica 

Federal, a relação dos municípios imadimplen
tes com o FGTS, bem como o montante dos 
débitos de cada um deles, para que se estu
de a possibilidade de o Conselho Curador 
prorrogar o prazo de parcelamento da dívi
da, viabilizável_ em vi_llte anos.. 

Temos certeza de que, coni uma vasta re
de de agências Cm todos os estados da Fede
ra~o e em _grande parte do~ municípios, a 
CEF está em condições de, dentro de cinco 
dias, ~ispondo de excelente serviço de c-ompu
tação, fornecer a listagem pedida, contribuin
do para que se v!abiJ.ize, _em tempo oportu:
no, a aplicação do programa existente para 
o atendimento de populações carentes, prin
cipalmente em municípios ~is pobres e ne
cessitados, porisso m:esmo inadimplentes pa
ra com as obrigações que respondem peran
te o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Queremos colaborar nO encaminhamen
to e até mesmo na· solução do problema~ quan
do necessário, por via cangressual, carecen
do desses informes para instruir a nossa ação. 

Sala das Sessões; 16 de janeiro de 1991. 
- Senador Alexandre Costa. 

REQUERIMENTO N" S, DE 1991 

· Nos termos do art. 216 do Regimento In
terno; solicito do_llm0 Sr. Presidente do Ban
co do Brasil as seguintes informações: 

a) referentes as agências desse Banco 
no Estado do Acre, expecialmente as dos 
Mu~icfpios de Cruzeiro cl<J Sul e de Rio Bran
co: 

1) Quais os recursos federais repassados 
ao -gOverno do -EStado do Acre. no periodo 
de ~rço de 1987, a dezenibro d,e 1990 -
Goyerno Flaviano Melo? Discriminar as ori
gens; _respectivas quantias e datas dos _repasses. 

--z) A que órgão foram destinados? 
3) Quanto tempo ficaram tais quantias 

depositadas nas agências do Banco do Brasil 
(Acre), antes de serem repassadas ao Gover
no· do Estado, e depois de repassadas., em 
que eontas ficaram em nome do Governo e 
se eram aplicadas no over ou outra forma 
de-_:rendimento e-nquanto não eram emprega-
das nos devidos fins e por quem. 

4) _quem mandava aplicar quem recebia 
os ·resultados das aplicações no mercado fi
nanceiro? Quais os titulares? 

' S)Entre o.S-tfti.t.lires de tais contas e apli
cações, consta o titular ''Flavio Nogueira" 
na agênda de Rio Branco ou outra do Ban
co do Brasil? 

6) Caso positiVo, fornecer detalhes das 
aplicações, inclusive a ficha de abertura da 
referida conta dc:o:sse titular. 

7) Qual o montante das aplicações e 
quem assinava os saques ou rec!!bimentos. 

8) Solicito, em caráter reservado, cópia 
do inquérito que resultou no afastamento 
de funcionários do Banco do Brasil- Agên
cia Rio Branco1 que estiveram envolvidos 
com a eonta 1'Fiavio Nogueira11

• 

9) Quais os titulares da conta "SOS Acre'', 
quais as pessoas que a movimentavam, quan
d9 _foi aberta1 quando encerrou e qual o mon
tante movim"eiJ.tado. 

-10) -dúaís ~ os Servidores do Estado, no 
Governo Flaviano Melo (perfodo de março 
de 1987 a dez.embro de 1990) que realizavam 
as operações financeiras nas agências do Ban
co do Brasil no Acre, em nome do governo. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 199L 
- Senador Mário Maia. 

REQUERIMENTO N" 6, DE 1991 

Nos termos do art. 216 do Regimento In
tern0, solicito da Exm11 Sr' Ministra de Esta
do da Economia, Faze_!'!~--~ Planejamento, 
Zélia Cardoso de Melo, as seguintes informa
ç6es, junto ao Banco do Brasil S/ A:. 

a) referentes as agências do Banco do 
Basil no Estado do Acre, especialmente as 
dos Municípios de Cruzeiro do Sul e de Rio 
Branco: 

1. Quais os recursos federais repassados 
ao Governo do Estado do Acre no período 
de março de 1987 a d~embro de 1990- go_~ 
vemo f!'Iav_iano M.elo.? _Discriminar as o ri~ 
ge~, respectivas quant_ias e datas dos repasses. 

2 A que órgãos foram destinados? 
3. Quanto teniPo ficaram tais quantias 

depositadas nas agências do Banco do Brasil 
(Acre), ante:s de serem repassadas ao gover
no do Estado, e depois de repassadas., em 
que contas ficaram em nome do Governo e 
se eram aplicadas no over ou outra forma 
de rendimento enquanto não eram emprega~ 
das nos devidos fins e por quem. 

4. Quem mandava aplicar, quem recebia 
os resultados das aplicações no mercado fi
nanceiro? Quais os titulBres? 

S~ Entre os titulares de tais contas e apli
cações, consta o titular nFiavio Nogueira" 
na agência de Rio Branco ou outra do Ban
co do Brasil? 

6. .Caso positivo, fornecer detillhes dáS 
aplicações, inclusive a ficha de abertura da 
referida conta desse titular. 

7. Qual o montante das aplicações e quem 
assinava os saques ou recebimentos.. _ , _ 

8. Solicito, em caráter reservado cópia 
do inquérito que resUltou no afastamento 
de funcionários do Banco do Brasil - Agên
cia Rio Branco, que_ estiveram envolvidos 
com a conta ''Flavio Nogueira". 

9. Quais os-titulares da conta 11SOS Acre11
, 

quais as pessoas que a movimentavam, quan
do foi aberta, quando encerrou e qual o mon
tante mo~mentado. 

10. Quais os servidores do Estado, no 
Governo Flaviano Melo (período de março-
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de 1987 a dezembro de 1990) que realizavam 
as operações financeiras nas agências do Ban
co do Brasil no Acre, em nome do governo? 

Sala das Sessões,-24 de janeiro de 199L 
- Senador Mário Maia. 

REQUERIMENTO N" 7, DE 1991 

Nos termos do art. 216 do Regimento ln~ 
terno, solicito da Exma St- Ministra de &ta
do da Economia, Fazenda e Planejamento, 
Zélia Cardoso de MeUo, as seguintes infor
mações, junto à Delegação-da Receita Fede
ral do Estado do Acre: 

a) sobre alterações patrimoniais e contra
tuais, bem como -os registras autenticados 
nas respectivas Juntas COmerciais, certidões 
de livros de presença e relação nominal de 
acionistas, nos últimos cinco anos, das seguin~ 
tes empresas e pessoas ffsicas: 

Pessoas Jurídicas 

1. Repiquete Serviços Editoriais Ltda., 
com sede em Rio Branco - Acre, contrato 
social arquivado na Junta Comercial do Esta
do do Acre sob o n° 12200013050 - em ses
são de 12 de novembro de 1984- e posterio
res alterações, CGC do MF n° 
05.378.153/001-90. (Contrato original até a 
óltima alteração contratual.) 

2 Rádio e Televisão Norte do Brasil Li
mitada, com sede em Rio Branco - Acre. 
contrato original registrado no Cartório de 
Registro Qvil das Pessoas Jurídicas sob o 
n° 1026, Livro A, n° 2, fl. 62, em -2 de julho 
de 1987, seguidas de várias alterações contra
tuais, CGC do MF D0 14.339.220/001-59. 

3. T.H.A lnd1istria e Comércio S/A, ini
cialmente com sede na cidade do Rio de Ja~ 
neiro, à Av. Franklin Roosevelt, n° 39, sala 
819 - parte, depois transferida para a Rua 
Alcili.do Guanabara n° 15, sala 1.301, confor
me referida em Ata de Assembl~ia Geral 
:Extraordinária da empresa realizada em 31 
de outubro de 1989, CGC n° 
32153.678/0001-09, com várias alterações con
tratuais arquivadas na Jucerja. Sendo sócia 
da Empresa Repiquete Serviços Editoriais 
Uda., conforme 6a Alteração Contratual da 
referida Empresa Repiquete, requerer da 
Empresa T.H.A Ind6stria e Comércio S/A, 
certidões do livro de presença das assem
bléias de acionistas e relação nominal de por~ 
tadores. das ações da empresa, cujo capital 
estaria integralizado com a venda de ações 
ordinárias nominativas ou ao portador, con~ 
forme referência em Ata das Assembléias 
Gerais Ordinárias c Extraordinárias, lavra
das em 11 de abril de 1989, lls 17 horas, na 
sede primitiva da empresa, fi Av. Franklin 
Roosevelt D0 39, sala 819 - RJ. 

4. Rio Branco Rádio FM Ltda., com se
de em Rio Branco- Acre, à Rua Benjamim 
Constant n° 416, salas 301, 302 e 305, regis
trada na Junta Comercial do Acre sob n° 
1220000730-1 e no COCIMF sob o D0 

04.517.934ft)001-56 coJD todas as alterações 
~teriores até o presente. 

Pessoas Fífl:icas 

1. SilViO Martinello, brasileiro solteiro, 
jornalista, portador da Cédula de Identida
de n° 10.197.292-SP, CPF ri0 605.759.308-10, 
residente e domiciliado em Rio Branco -
AC, à Rua Almirante Jaceguay, s{n - Vila 
lvonete. Consta como sócio cotista das em
presas: Repiquete Serviços Editoriais Ltda., 
e Rio Branco FM Uda. 

te, Sr. Flávio Batista Silveira, em 23âe setem
bro de 1988, conforme sexta alteração contra
tual da Empresa Repiquete. 

7. Flaviano Flávio Batista de Melo, brasi
leiro, casado, engenheiro, residente e domici
liado em Rio Branco -- AC, ex-Prefeito, ex
Governador, candidato majoritário ao Sena
do Federal nas óltimas eleições de 3 de outu
bro de 1990, cuja eleição está sub judice por 
fraude e prática de abuso do poder económi
co e uso indevido dos meios de comunicação 
pública, e notoriamente envolvido com todas 
as pessoas jurídicas e &icas objeto deste pe-

- dido de informações. 

2 Admar Ubaldo de Almeida Cruz, brasi~ 
Ieiro, solteiro, engenheiro, residente e domo
ciliado à Praça Ten. Gil Guilherme n° 5, ap. 
202,- Rio de Janeiro-.;.. RJ, portador do RG 
n° 39S10~D, emitida pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura- de Minas Ge-
rais e CIC D0 321.009.657-00. Consta como Justificação 
sócio cotista das empresas: Rádio e Televi- Tais informações são necessárias e liigen-
são Norte do Brasil Limitada e Rio Branco tes para coibir abusos e reparar danos patri
Rádio FM Ltda. moniais ao erário ptiblico-do Estado do Acre 

3. Roberto Carlos Vaz de Azevedo, brasi~ e da União, conforme processos em tramita
leiro, .jornalista, residente e domiciliado na ção na Justiça Eleitoral do Acre, na Procura
cidade de Rio Branco -AC à Rua Plutão_ daria-Geral do Estado, na Secretaria de Se
Morada do Sol -Quadra 10, casa 4, CIRG gurança e Justiça do Esta-do do Acre, onde 
n° 050103-AC, CPF n° 091.041.352-53. Cons~ as empresas e pessoas citadas neste requeri
ta como sócio cotista das empresas: Rádio e menta de informações estão direta ou indire
Televisão Norte do Brasil Umitada, Repique- . tamente envolvidas em graves irregularida
te Serviços Editoriais Uda., e Rio Branco des ocorridas durante o Governo Flaviano 
Rádio FM Uda. - Melo, incluindo desvio de dinheiro ptiblico 

4. Roberto Alves Moura, brasileiro; sepa- para compra de bens de empresas particula
rado judicialmente, empresário, residente e res, das quais amigos e parentes do então 
domiciliado na cidade de Rio Branco - AC, governador são sócios, motivo pelo qual en
fi Rua Francisco Conde, 49, portador da Cé- carecemos a urgência das informações a fim 
dula de Identidade n° 43.942-AC, CIC n° de instruir i"epresentação na Justiça Eleito~ 
025.938.292-91._ Consta como sócio cotista ral e na Justiça Comum. 
das empresas: Rádio e Televisão Norte do Acrescente-se que os Srs. Flaviano Melo, 
Brasil limitada e Rio Branco Rádio FM Li- Sfivio Martinello e Roberto Vaz estão indi~ 
mitada ciadosem processos de pecufato, em tramita~ 

S. Flávio Batista Silveira, brasileiro, casa- ção na Secretaria de Justiça e Segurança do 
do, engenheiro, portador da Cédula de lden- Estado do Acre por desvio de dinheiro dos 
tidade CREA 32733/D - 511 Região e CPF cofres ptiblicos, em favor da finna "Unigraf", 
n° 261.233.837-68, residente e domiciliado na compra de uma máquina impressora off
na cidade do Rio de Janeiro fi Rua Joaquim set para a Empresa Repiquete Serviços Edi
Nabuco no 11, ap. 906, constando tamb~m toriais Uda., coincidindo a transação com 
outro endereço k Praça Tenente Gil Guilher- datas bem pró:<imas a da constituição da em~ 
me, n° 5, ap. 201 (o mesmo ntimero do ediff- presa T.H.A lndtistria e ComércioS/A. que, 
cio de moradia do Sr. Admar Ubaldo de AI- de imediato, tomou-se sócia da Repiquete. 
meida Cruz, apartamento vizinho ao 202). Como há forte indfcio de crime contra o 
Constacomosóciofundador,juntamentecom erário p6blico, conforme sugere o TRE AC, 
sua mãe, a Sr-' Hélia de Souza Batista da Sil- por intermédio de sua Corregedoria-Geral 
veira, da empresa T.H.A lndtistria e Comér- e de acórdão e também por suspeita ofereci~ 
cioS/A, da qual passou a ser diretor-presi- dapelaProcuradoria~GeraleleitoraJ,queafir
dente e a senhora sua mãe diretora-superin- ma no processo peremptoriamente não ha~ 
tendente, esta, por coincidência, tia em pri~ ver dúvidas sobre o desvio de dinheiro p6bli-
meiro grau do então Governador Flaviano cosem qualquer respaldo legal, mister se faz 
Flávio Batista de Melo e aquele, primo legfti- a urgência das informações solicitadas, para 
mo em primeiro grau do mesmo. reparo dos danos e punição dos culpados. 

Qbs: a T.HA. lndt1strla e Comércio S/A Sala das Sessões, 24 de janeiro de 1991. 
associou-se 'à Repiquete em 23-9-88, confor- - Senador Mário Maia. 
me sexta alteração contratual da Repiquete. 

6. Hélia de Souza Batista da Silveira, bra~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi-
sileira, viúva, comerciante. residente eo do- eles) - A Presidência comunica ao Ple~ário 
miciliada· na cidade do Rio de Janeiro fi Rua que deferiu, nos termos regimentais, no dia 
Joaquim Nabuco, no 11, ap. 906, portadora 14dejaneirodocorrenteano,orequerimen
da Cédula de Identidade n° 405.705 expedi- to 0° 8, de 1991, do Senador Nelson Wede
da pelo IFP e CIC no 359.068.807-63. Cons- kin, solicitando licença para ausentar-se do_ 
ta como sócia fundadora e diretora-superin- Pais, no período de 15 de janeiro a 2 de mar
tendente da Empresa T.H.A. Indtistria e Co- ço do corrente ~no~ ~m d~~in_o à Espanha. 
mércio S/ A, a qual ingressou na sociedade É o seguinte o requerimento defe-
Repiquete, representado pelo seu Presiden- rido: 
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·REQUERIMENTO N" 8, DE 1991 

ReqUeiro autorização para me ausentar 
do Pa&, nos termos do artigo 4° do Regimen
to Interno, para desempenhar missão de estu
dos junto h Universidade de Madrid, Espa
nha, junt~ ao Parlamento EspanhOl e junto 
à Univeisidade de ·Birminghan, Inglaterra, 
visando subsídios para a questão da privatiza
ção de empresas estatais (ecperi!ncia espa
nhola e inglesa) e pactos de entendimento 
nacional (Espanha), no período de ~5 de ja
neiro a 2 de março do corrente ano, com o 
compromisso de elaborar relatório dos encon
tros já programados naqueles Países, e sem 
qualquer custo para o Senado Federal. 

Brasflia, 9 de março -de 1991. - SelJador 
Nelson Wedetin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevi
des)- A Presidência comiUti.ca ao Plenário 
que a Cooüsslo Diretora aprovo~), çm reu
nião de 27 de dezembro de 1990, oS Segui"l
tes requerimentos de infonnaçÇK:s_: 

-472 e 489, de 1990, do Senador Maurí
cio Corrêa, ao Secretário de Segurança Pú
blica do Governo do Distrito Federal e ao 
Ministro da Infra~Estrutura, respectivamente; 

- 488, de 1990, do Senador Carlos Patro~ 
cfnio, ao Ministro da Salide; e 

- 504, 505 e_506, de 1990, do Senador Ju~ 
tahy Magalhães, dirigidos, respectivamente, 
à Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, ao Ministro da Agricultura e Refor
ma Agrária e à Ministra da Ação SociaL 

O SR.~PRESIOENTE (Maur<> Bonevi
des)- A Presidc!ncia comunica ao Plenário 
que deferiu, ad rcferendum da Comissão 
Diretora, no dia 17 de janeiro do corrente 
ano, os requerimentos de informações n~: 
que deferiu o Requerimento n° 12, de 1991, 
do Senador Carlos de'Cadi, recebido duran
te o r:ecesso, que solicitava fosse considera~ 

'do como de licença, para tratamento de sat1~ 
de, o perfodode 14a 18dedezembrode 1990. 

É o seguinte o requerimento defe~ 
rido: 

REQUERIMENTO N" l2, DE 1991 

Nos termoo do anigo 43, inciso I do Regi~ 
menta Interno, requeiro seja considerado 
de licença para tratamento de satíde, confor~ 
me atestado médico anexo, o período de 5 
(cí~co) dias, a partii do dia 14 de dezembro 
do corrente ano 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1990. 
-Senador Carloa De'Carli. 

- 1, de 1991, do Senador M.áno Maza., 
ao Presidente do Tribunal de Contas da 
Uniãoi e 

- 4, de 1991, do Senador Alex:andre Cos~ 
ta, à Ministra da Economia, Fazenda e PJane
jamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) -A Presidência comunica ao Plenário 
que indeferiu, ad referendum da Comissão 
Diretora, no dia 17 de janeiro do corrente 
ano, os requerimentos de informações nos 2 
e 3, de 1991, do Senador Mário Maia, ao de

_ legado da Receita Federal do &ta do_ do 
Acre e ao Presidente do Tnõunal de Contas 
do &tado do Acre, respectivamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- A Presidêncía comunica ao Plenário 
4ue a Comissão Diretora aprovou, em reu
nião realizada no dia 7 do corrente. os reque
rimentos n% 5, 6 e 7 de 1991, de autoria do 
Senador Mário Maia, de informações ao Pre
sidente do Banco Central do Brasil e :à Mi
nistra de Estado da Economia, Fazenda e 
Planejamento. 

Serão solisitadas as informações requeri
das. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - A Presidência comunica ao Plenário 
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O SR. PRESIDENTE (M:auro Benevi
des)- Sobre a mesa, requerimentos que vão 
ser lidos pelos Sr. lQ Secretário. -

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 13; DE 1991 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 216 do Regimento In

terno do Senado Federa~ solicito sejam re
queridas as seguintes informações ao Ministê
rio da Infra-Estrutura: 

1) Os jornais e as representações de clas
ses empresariais e sindicais operárias do Es
tado do Amazonas têm evidenciado seguidos 
protestos com a notícia da desmobilização 
dos escritórios 'da Petrobrás no Estado do 
Amazon-as, que seriam deslocados para o vi
zinho Estado do Pará. Causa· _estranheza ao
povo amazonense tal procedimento, desde 
que não há indícios de petróleo e gás natu
ral no vizinho estado ao reverso do Estado 
do Amazonas, da próspera e conhecida re
~o do Urucum. 

2) O ato que estaria prestes a ser pratica
do removeria cerca de 1.000 (mil) selVidores 
e suas respectivas famflias, desertificando o
Amazonas da presença mais pr<roma da Pe
trobrás e recriando odiosa prática de depen
dência administrativa do Estado do Amazo
nas ao vizinho Estado do Pará, de há muito 
já debelada por força da pujança económi
ca do estado e sua importante situação ~strá- _ 
tégica. - . 

3) Em face do exposto, requeiro informa
ções sobre as providências das medidas aludi
das, e caso sejam verdadeiras, que me porme
noríze com os dadoas, para que eu possa, 
na qualidade de representante do estado no 
Senado da Rept1blica, participar ~ socieda
de amazonense, de forma oficial, o que de 
fato está _ocorrendo. . , _ , -

Sala das Sessões, 18 de fevereiro. Oe 1291. 
- Senador Am.azonino Mendes. 

REQUERIMENTO N° 14, DE 1991 

Nos termos do art. 210 do Regimento In
terno, requeiro a transcrição; nos· Anais do 
Senado, do artigo intitulado "Um novo Con
gresso11, publicado no jornal Correio Brazi
Iiense, de 17 de fevereiro de 1291. 

Sala das Sessões, 18 de fever_eiro de 1991. ,_ 
- Senador Garibaldi Alves Filho. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Os requerimentos lidos serão publica
dos e remetidos ao exame da Comissão Dire
tora. 

tro grandes estados: _S4~ _Pal_llo, Rio Grande 
do Su~ Minas GCrais e Rio de Janeiro. 

O BancO céntial dO- Brasil admitiu tro
car os Tf'..ulos da DMda Pública Estadual 
por Letr3s do Bane<? q:ntrat_no_ sel_l corres
pondente valor, pelo prazo de sessenta dias, 

- o-que implica numa rolagem da dívida estaduaL 
Neste momento, desejo solicitar ao Se

nhor Presidente da Repáblica e h Sra. Minis
tra da Economia, Fazenda e Planejamento, 
para que esten-dã esSa nledida às demais uni
dades da Federação, que por igual têm gran
des dificuldades para t'olar as suas respecti
vas dívidas. 

ato como exemplo o caso do meu Esta-
do, a Paralba, que é um_ dos mais sacrifica- -
dos, sob o ponto de vista de suas rmanças 
páblicas, seriamente abaladas pelo desgover
no de duas administrações sucessivas. Como 
sabem os--Senhores Senadores o Banco do 
Estado da Parafua está entre aqueles que ti
veram a sua liquidação extrajudicial decreta
da pelo Banco Central, num processo que 
se amtsul;-ao longo do tempo, _e. que espera
mos termine: com a reabe{tura daquele esta
belecimento de crédito, atrav& da formação 
d_e um novo bane :l,. que não seria porpria
mento um banco estatalt pois refletiria, no 
seu novo capita~ uma sociedade de econo
mia mista, de vez que os tomadores de ações 
seriam n.lio só o &ta_do, mas também os mu
ni~pios, os -ofuncionáriOs ~o ~ncO e os em-
presários. _ _ _ 

Sr. Presidente, Srs. SenadQI"CS,: a verdade 
6 que, se idêntiC?l m~da tiv~_sido toma
~- na tpoca, em relação a!JS Estados W,. P!!_ra.
fba, do Piau~ do Rio G~n~ do _Norte. e de . 
Goiás, os seus bancos estadua~ n_ã9 teriam 
sido liquidadOs Cx.trajudicialmente. _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. tenho tam
~ que coloéai:- n_os Anais do SeDado, com 
a devida ênfase,· os protestos que venho rece
bendo do interior ·do meu EStado e de ou
tros estados do Nordeste, di3nte do· fecha
lnento de dezenas e dezenas de agências e 
'postos do BancO-do Brasil. 

Como não desconhecem v. EXBI, a admi
-nistração Camilo Callazans opirioU pela ini
ciativa de abrir, nO interior do Nordeste, agên
cias do Banco do Brasil que ele considera
va de cunho pioneiro e, com isso, conseguiu 
tCv8r a assiSteD.Ciã, através do crédito, que 
naquela época era subsidiado, ao pequeno 
~ ào médio produtor rural. 

- Coin a extinção dessas ag~cias do Ban
co· do Brasil temos agora uma situação mui
to difícil para aqueles que mourejam no in
teiro do Nordeste. No caso do meu Estado, 
como também do Rio Grande do Norte, do 

Há oradores inscritos. 
A Presidência tem o prazer de conceder 

a palavra, neste instante, ao primeiro orador 
inscrito, Senador Humberto Lucena, da Ban
cada do PMDB. 

· Piauí e de Goiás, a situação ainda se agrava 
mais, pois, além da extinção das agências e 
dos postos do Banco do Brasi~ houve tam
bém o fechamento das agências do Banco 
do Estado, por força da Iiquidaçãoex:trajudical 

O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB 
- PB. Pronucia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores., a imprensa publi
Çou - com destaque - a decisão da área eco
.nômica do Governo, no sentido de atender 
· U reivindicações dos Governadores de qua-

Faço, também, um apelo à sr- -Ministra 
da economia, Fazenda e Planejamento e ao 
Sr. Presidente do Banco do Brasil para que 
façam uma revisão desses ates, no sentido 
de possibilitar a reabertura de todos ou. pe
lo menos, de algumas. agências e postos do 

Banco do BrnsiJ, no interlror do Nordeste, 
_e, em particular, da Parafua. 

O Sr. Garibaldi Alvea Pennite V. Ex• 
aparte? -

O SR HUMBERTO LUCENA- 0•
ço v. Exa. 

O Sr. Garibaldi A1vea Filho - Senador 
Humberto Lucena, V. &•, no início do seu 
pronuciamento, falou a respeito dos proble
mas· enfrentados por instituições bancárias 
como·Cf Banco do Estado da Parafba, e citou 
o exemplo do Banco do Estado do Rio Gran
de do Norte. Comó represtentante daquele 
Estado, eu tenho que manifestar, a elCemplo 
de V. Ex4 , a minha estranheza com as facili
dades criadas para a rolagem das dívidas de 
outros estados e a maneira como foi trata
do o problema do Banco ·do Estado do Rio 
Grande do Norte e o problema do Banco 
do Estado da Paratba. Digo a V. Ex3 queacom
panhei o governador do Rio Grande do Nor
te nas várias gestões que ele manteve visan
do resolver o problema da reabertura do 
Banco-do Estado do Rio Grande do Norte, 
e todas essas gestões resultaram infrutíferas 
porque, na verdade, o Banco Central não 
abriu nenhuma facilidade com relação à ne
gociação no que toca ao nosso Banco. Sai
ba V. f<..x8, Senador Humberto Lucena, que 
o problema do Banco do F.stadO do Rio Gran
de do Norte foi causado pelo atraso no paga
mento de uma dívida do Sistema Financeiro 
de Habilitação, resultando no seu fecham_en
to.. Eu quero manifestar a minha estranheza 
.... não estou acjui entrando no mérito das so
luções que foram dadas para São Paulo, pa
ra o Rio Grande dá Sul, - quero apenas di
zer ·que os grandes estados encontraram, da 
parte do Governo Federal, a maior compre
ensão para sua situação, enquanto que esta
dos pequeninos, 'cbmo o nosso. Estado e o 
Estado da Parafua, encontraram dificuldades 
com relação a essa negociação. Então; eu 
queria manifestai" a estranheza e ao mestno 
tempo fazer um apelo para que se desse um 
tratamento de isonolilia a essas situações, e 
que se examinasse com maior profundidade 
a situação desses bancos, porque na verda
de, como sabe V. Ex8 , isso tudo esta larazen
do um abalo muito grande tanto à economia 
da Parafba como à economia do Rio Gran
de do Norte. 

O SR HUMBERTO LUCENA- Mui
to obrigado pela mani~estação de V._ Exa, de 
apoio ao meu pronunciamento, que v1sa co~o
car em pauta a discussão do problema ena
do com esse tratamento privilegiado que a 
área econOmica do Governo dispensou a qua
tro grandes estados, desprezando a situação 
de dificuldades em que se encontram as de
mais Unidades federadas. 

O Sr. Manaueto de Lavor Permite-
me V. && um aparte? -

O SR HUMBERTO LUCENA_ Com 
prazer. 
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O Sr. Manaueto de Lavor- Nobre Sena- ria, sem dtívida, mais um duro golpe no Siste
dor Humberto Lucena, eu queria prosseguir ma Financeiro Nacional. 
na mesma linha de raciocfnio do Senador Quero crer que, se o Presidente do Ban
Garibaldi Alves Filho, não propriamente com 00 do Brasil refletir melhor sobre o assunto, 
refere:ncia aos empréstimos. ou melhor, ao _haverá :de a~ender- aos apelos calorosos_ que 
suporte financeiro por parte da União ao - JhC estão_ ch~gando de fados os recantos do 
bancos estaduais de apenas quatro estados, interior do Pafs, notadamente das suas re
na que o senador tem plena razão. mas no giões mais pobreS, que-são do Nordeste e o 
que se refere ao fechamento de agencais. Norte. 
postos avançados e postos de serviços do Era 0 que tinh~ a dizer, Sr. Preside1.te. 
Banco do Brasil em pequenas cidades do in- (M:uito bem!) 
terior. No meu estado, por exemplo, mais 
de sessenta cidades foram penalizadas. Veja 0 SR. PRESIDENrn- '(Mauro Benevi-
V. FX- que o meu estado tem 160 municípios d ) Co cedo 8 pala"ra ao nobre Senador 

d _es - n _ .• i3penas, significando quase a metade os mu- r 
micfpios do meu estado foi penalizada com Eduardo Sup 1cy. 
.essa medida tecnocrática, insensível, anti-so- O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -
lCial do Banco do Brasil. Poderíamos argu-- - SP. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
omentar que o Banco do Brasil estaria em si- sidente, Srs. Senadores, a imprensa brasilei-
tuação financeira tão periclitante que, se não ra situa-se entre as melhores do mundo. E; 
fossem fechadas essas agê-ncias, se n.ão se to- dentro da imprensa brasileira, a Folha de S. 
masse essa medida tão drástica, poderia a Paulo firma-se cada vez mais como um dos 
sua estrutura desabar e o Banco do Brasil órgãos formadores de opinião p6blica, pela 
vii1a a falir. Vamos raciocinar assim. Quan- defesa intransigente dos princípios da demo-
do se pega o último balanço semestral do cracla, pela imparcialidade no trato das ques-
Banco do Brasil se vê que é totalmente infun- tôes que aborda em sua_s páginas, e pela sos-
dada qualquer motivação financeíra para es- tentação ·dos interesses de nosso povo. . 
sa decisão.. Foi uma decisão puramente tecno- A Folha Sr. Presidente, está a completar 
crática, visando. demitir alguns servidores setenta ~nos de existênc~a .. E para marcar 
do Banco do Brasil. Porque do ponto de vis- eMa data escolheu um ato que dá bem a me
ta financeiro, tenho dados do balanço do 61- dida do espírito que norteia sua direção edi
timo semestre, o chamado prejuízo de todas torial: um rito ecumênico em favor da paz 
essas agências, na ordem de 1.600 a serem no Orieõte Médio. A cerimônia reuniu, na 
fechadas, não representa 2% do lucro obti- Catedral Metropolitana de São Paulo, ontem, 

. do pelo Banco do Brasil no 61timo semestre. o cardeal D. Paulo Evaristo Aros, o reveren
Aiém dos beneficias sociais, dos seiViços co- do Jaúrie Wright, o rabino Henry Sobe! e o 
munitários, que essas agência-s prestam, além xeqtie Abdul Nasser El-Khatib. Eles or~ram 
de .serem anseios espessados pelo Senado juntos pelo fim da guerra que ora infelicita 
Federal, pela Câmara dos .Deputados, pelas oiilhôes de pessoas nas margens do Golfo 
lideranças politicas, de dez ou quin7.e" an·os, Pérsico. 
de_ uma pequena cidade no interior do esta- A cerimOnia contou, inclusive, com apre-
do, de V. F.x3

, do meu, de Pernambuco, de sença do Sr. Presidente do COngresso Nacio-
Roraima, de ter uma agência do Banco do nal e do Senado Federal, Senador Mauro 
Brasil, que não apenas empresta dinheiro, Benevides, bem como com a presença dos 
mas presta serviços também, entre eles o ser- - senadores por São Pãulo, Senadores Fenian
.viço de todo o mês pagar à apOsentadoria a do Henrique Cardoso, Mário Covas e Cste 
velhos aposentados.. a pensionistas. que não que lhes fala. 
precisam se deslocar dezenas de quilômetros Quero· deixar consignado nos Anais des
para outras cidades: _Tudo isso vai abaixo; ·ta Casa, Sr. Presidente, meus votos de_lon
para os tecnocratas da equipe económica na- ga vida à Folha de S. Paulo e a esperança 
da disso vale. O que interessa é obter um re- de que se acabe, no mais curto prazo possf
sultado que não representa sequer uma que- ve~ o conflito que já ceifou tantas vidas e 
bra de 2% dos lucros obtidos pelo Banco que ameaça transformar-se rapidamente em 
du Brasil no último semestre. Quero apoiar 1.m mar de sangue. (Muito bem! Palmas;) 
integralmente o pronunciamento ,de V. Ex•, _ o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi-
e dizer que é uma insensatez, é um e<tremis- óes} _A Presidência deseja associar-se à ho
mo tecnocrático e é ·uma violência contra cenagem que 0 nobre Senador Eduardo_Su
'OS direitos dessas comunidades. Parabéns a plicy presta, neste instante, lt Folha de S. 
V. Ex a Paulo, pela transcorrência-dos setenta anos 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Eu 
que agradeço a V. &• a solidariedade, no
bre Senador Mansueto de Lavor, cuja sensi
bilidade para os problemas regionais tem si
do aqui permanentemente demonstrada. Te
mo que, no fojo dessa decisão da diretoria 
do Banco do Brasil, que seria o prossegui
mento da reforma administrativa do Gover
no, esteja embutida uma tentativa de privati
"zação do Banco do Brasíl, o que representa-

do seu ininterrupto funcionamento. · 
A minha própria presença no ato multir

religioso, realizado na tarde de ontem na 
Catedral da Sé, a que estiveram presentes 
igualmente os ilustres Senadores por São 
Paulo, Eduardo Suplicy, Mário Covas e Fer
nando Henrique Cardoso, significou um tes
temunho de reconhecimento do Senado Fe
dera_! a um órgão ·de comunicação que, ao 
longo de sete dêcadas, prestou inestimáveis 
S;_Crviçosao povo brasileiro, sobretudo no cam-

po da defesa das liberdades p6blicas e dos 
direitos humanos. 

Foi, sem dtívida, um acontecimento de 
marcante significação, e repercutirá aquele 
ato pela cessação das hostilidades no Golfo 
Pérsico, ·quando, num ambiente de fervor re
ligioso, as crenças que ali se representaram 
oraram para que, no menor espaço de tem
po possfve~ termine o conDito que preocu-
pa toda a Humanidade. · . 

Portanto, a Mesa se associa, neste mstan
te, à homenagem que o Senador Eduardo 
Supllcy presta :à Folha de S. Paub~. pel~ pas
sagem dos setenta anos de sua extstênaa. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Epitácio Cafeteira. 

O SR- BPITÁCIO CAFETEIRA (PDC 
- MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, dei entrada, hoje, em um projeto 
de lei, que dispõe sobre a utiliza_çlio de cruza
dos novos, pelas pessoas físicas no seu rela
cionamento coin o poder público federal. es
tadual e municipal. 

Até aí nada de mais. Não mereceria um 
registro desta tn"buna o fato de um seiiador 
apresentar um projeto de lei, até porque é 
exatamente nas Casas Legislativas que se de
ve iniciar o processo legislativo. 

Se hoje faço este pronunciamento é exala
mente pela apreensão que me toca verificar 
que, de representante, ninguém mais a~i
ta no Poder Legislativo e na conseqüênCia 
da atuação dos parlamentares. . 

Os joinais de sexta-feira trazem a noHc1a 
de que dois prefeitos municipais - a Prefe~
ta Lufza Erundina, de São Paulo, e o Prefei
to Antônio Henrique B-ulcão Viana, de San
ta Catarina - pretendem o que ·consta deste-

- projeto, no que tange ao IPTU, mas não pro
curaram o Poder Legislativo. 

Acho que, talvez, contagiados pela descren
ça no Poder Legislativo qUe atinge toda a 
popqlação brasileira, e que motivou a ab~ten
ção, o voto branco e o voto nulo nas últimas 
eleições, é que os prefeitos foram pro~rar 
o Ministro Jarbas Passarinho para solicitar 
de S. Ex8 _uma m~ida provisória. -

Quero aqui registrar que talvez tenha si
do exatamente num desses_mqmentos infeli
zes dos políticos que a prefeita de São .Pau
lo procurou o Ministro Jarbas Passannho, 

. porque o seu partido, o PT, tem ótimos qua
dros na Câmãra dos Deputados e no Sena
do Federal. O próprio Senador Eduardo Su
plicy já asSinou o requerimento pedindo ur
gência para este projeto de lei que dei entra
da hoje. 

Então, no meu entendimento, ela deveria 
ecatamente socorrer-se do seu partido, até 
porque é contra a filbsofla do PT a medida 
provisória. 

Quero, portanto, no dia de hoje, ao estre
ar na vida pública do Senado, dizer que, de- ' 
pois de tantos anos no exercfci~ de man~
tos, assumi este mandato com multa fé, ouvm
do o pronunciamento do nosso Presidente 
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Mauro Benevides, onde S. :exa fazia questllo 
de dizer que este poder tem que ser respeita
do, que não podemos continuar a ser aqui 
praticamente os encarregados da sançá~ d_e 
medidas provisórias, porque essa Cqnstitm
ção, que é presidencialista, com a figura da 
medida provisória passou a ser híbrida. De 
repente, o Poder Executivo propõe uma me
dida provisória e o Legislativo homologa. 

Então, entendo que é hora de dizermos 
ao Poder Executivo, que fala em trégua, tré
gua nos preços, trégua nós saláriOS. que que
ríamos também uma ti'éguá em tênrios de le
gislação; que o GoVerno pe~se 'nisSo e _nos 
deixe desempenhar a nossa funçã_o de legisla
dores. Para isto aqui viemos, parâ isto aqui 
estamos, com a certeza de que a consolida
çlo do regime democrático não pode ocor
rer num regime onde as base~u:stão assenta
das em medidas provisórias. Uma democra
cia definitiva não pode ter como base medi~ 
das provisórias. 

QuerO dizer, Sr. PresidCnte, que estarei 
aqui com o voto, se possfvel, do meu parti~ 
do também, para resistir a essa seqüência 
de medidas, cuja profundidade em muitos ca
sos é válida, mas que pecam pela origem, pe
cam por transformar este poder em um gru
po que ora diz "sim11

, ora diz "sim, Senhor•. 

Sou daqueles que esteve aqui no velho 
MDB, no tempo das cassações. das prisões, 
do ext1io e de tudo que se possa imaginar, e 
consegui resistir, fui até o fim sem abando
nar a trincheira que era a da reSistência a 
um regime que não só nó~ maS o Brasil in
teiro condenava. Sr. Presidente, faço este re
gistro, profundamente preocupado e triste 
por ter que ver isto constar dos anais do Se
nado Federal, desta Casa que tão relevantes 
serviços tem prestado a este Pa~. Registro 
que não é apenas o povo: agora são as auto~ 
ridades, são os prefeitos que ;se yão.socorrer 
de medida_s provisórias para uiQa legislação 
também provisória. 

Espero que um dia, que não estará mui
to longe, as portas desta Casa sejam, na rea
lidade, o caminho procurado por todos pa
ra a feitura de leis que tragam o bem-estar 
de nossa sociedade. 

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

O SR. PRESIDENTE _(Mauro Benevi
des)- A Casa registra a manifestação inicial 
do Senador Epitâcio Cafeteira e está abS?lu
tamente tranqüila de que todas as med1das 
que forem adotadas no sentido de resguar
dar as prerrogativas do Senado Federal have~ 
rã o de contar não apenas com o apoio do ilus-
tre representante do Maranhão como talll:
bém dos demais 80 Srs. Senadores, que aqUI, 
com a responsabilidade de _re~resentar o po
vo brasileiro, tudo farão para que esta Casa 
e o Congresso Nacional contilmem identi~~
dos com os anseios maiores do povo braSileJ~ 
ro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
naldo Aragão. 

O SR- RONALDO ARAGÃO (PMDB 
- RO. Pronuncia o seguinte discu.rso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o que me traz à 
tribuna na tarde de hoje é para falar, especi
ficamente, sobre o Programa_ "SOS Rodovias,. 
Antes eu queria dizer da miitha preocupação 
ao ler no Diãrio Oficial de 4 de fevereiro 
d"e "1991, quãildo õ P-oder EXecutivo baixou 
o Decreto na 21, que "torna indispontveis, 
para movimentação e empenho, parcelas das 
dOtações cantantes do Orçamento da União, 
e dá outras'prOV:idências"; · 

Sr. Presid~te,, eu pret~ndia f,a;zer um pro
nunciamento a este respeito, mas o farei nou
tra opt>rtunidade, ainda esta ~emana. Isto 
me parece um desrespeito ~o . Orçamento 
aprovado pelo Congresso Nacional. Esse de
creto, Sr. P~idente, torna indisponível 95% 
dos programas aprovados pelo Congresso e 
tem até alguns programas 100% indisponí
veis. Mas falaremos disto posteriormente. 

· No ano passado, o Governo, dizendo aten
-der à precariedade em que se en~n.tra~am 
as rodovias federais, procurou mstitutr o 
"SOS Rodovias", programa de salvação ime~ 
diata das rodovias federais brasileiras. 

' O meu Estado, Rondônia, tem como espi
nha dorsal a Rodovia BR-364r que é a l'íni
ca da Amazônia Ocidental, e liga esta a re
iuío ao centl-o do PaiS. Chamei a atenção, 
Sr. Presidente, naquela ocasião, dos órgãos 
responsáveis pela aplicacão dos recursos do 
•lsOS Rodóvlasn Cóm 'relação li. BR-364, co
mo também alertamos, finrias designadas pa
ra o trabalhO Oe recupéraÇã"o: de tal rodovia. 
Menos de um' 3río do' '1SOS", Sr.' Presidente, 
hàje a rodOvia que liga: essa região a:o resto 
do País encontra-se quase intransitável. De
sastres e mais Cles'astres ocOrrem, em razão 
de sua má conservação. Em alguns trechos 
do Estado dó Mato Grosso se encalha no 
próprio leito da rodovia. 

' · · No Estado de Rondônia, no trecho entre 
a cidade de Jaru e Ariquemes, muitas vidas 

· j3 Toram ce_ifada:s, dévido ao' estado de CQn-
servação desta Rodovia. . 

· Tentei, :inaís de uma v~ e vã':'las vezes 
o ,fizemos d~sta ~rib~na, ch~mar a _atenção 
do Departamento Nacional de Estradas ~e 
Rçxlagem, dC? Mi~üstério da Infra-Estrutura, 
que era necessário se fazer u~ trabal.ho ~
rip na conseryaçã<: das rC?doVJas naCionais, 
e _nesse trabalho se incluía a BR-364. A estra
d3 -não foi Concluída no trecho .que vai de 
Porto Velho a Rio Branco, embora no Orça~ 
menta da União tivessem sido alocados re
cursos para sua conclusão, e o Governo Fe
(j_eral insiste em não liberar essses recursos 
alegando a falta de verbas para 0- DNER 
Alguém já disse que o Governo que aí está 
tem c_om obsessão a innação, mas o que esta
mos vendo são planos e mais planos, ~m ~r

- racho salarial, com desemprego, e a mflaçao 
pennanece; não eciste investimento público, 
e contmua a intlaç:ão: continua a se enxugar 
o dinheiro circulante, sem investimento, e 
continua a inflação; as estradas nacionais 
continuam em péssimo estado, e continua a 

. _ inflação. E o que estamos vendo? É que a 

Nação afunda e as autoril,iades responsáveis 
pela economia vão à televisão, dizendo que 
a Nação vai bem, que tudo estji bem, que o 
plano vai dar certo, que é preciso paciência. 
E o .que _estamos vendo, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é que continua a inflação, conti
nua o povo cada dia mais pobre, sem empre
go. E pergunto: a quem estão servindo esses 
planos, se a sociedade, se o Brasil tOdo dia 
reclama que esta Nação caminha ninguém 
sabe para onde? 

Continuo, Sr. Presidente, insistindo que 
o GOverno- Deci:ssita ·investir, para que se 
possa det?C.lar a i_nflaÇão. É' ~e~rio que 
a equipe econ6_m1ca. se co~sc.•':"t~e de que 
não se baixa a rnflação nem se_ melhora a 
condição. de vida- através de j>âpel. É preci-
sà investiuientol · · · 

E aqui deixo esta mensagem, mais uma 
vez, chamando a atenção do Ministério _da 
Infra-Estrutura e do Departamento NaciO
nal de Estradas. de Rodagem, para que se 
sensibilizem, se é que ex:iste sensibilidade 
neste Governo; e se tomem providencias, ur
gentes, a fim de solucionar o. problema da 
BR-364 na AmazOnia OcidentaL (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Mauro' Benevi
des) - Côncedo a palavra ao nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAl"l''STA (PFL 
-SE._ Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs._ Senadores, o fiúc;cimento pre
maturo de .José: Guilherme. MC{quior,. aos 
49. anos, ~m aoston, nos Estad~ Uni4os, 
em ja~eiro passado, quando se encontrava 
na pleni~ude de suas potencialidades intelec
tuais e criativas nos·donúnios do ensaio eru
dito, da érltic3, da criaÇão litedria, traUmati
Zou e consternou a legião dos seus inúmeros 
admiradores e amigos, dentre os quais me in
cluo, desde quando tive o privilégio de co
nhecê-lo à época em que o saudoso Mare
chal Humberto de Alencar Castello Branco 
gàvernava o' País·.- Ali3s, já ingi:"e_ssóu- ele na 
Histót1.a do Biisil comO Ul:n Presidente e es
tadista que logroU conquistar a gratidão, o 
i'éspeito e a admiràçãO ·do povo brasileiro, 
p-eias dfmens6eS í:io seu notável desempenho. 

O insigne escn:tor rec~-desaparecido, 
astro de primeira grandeza na diplomacia co
mo embaixador, e na Academia Bra&ileira 
de Letras como imortal, consagrado pelos 
seus trinta livros publicados, respeitado den~ 
tro e fora das nossas fronteiras,- como uma 
das mais fulgurantes expressões da inteligên
cia brasileira. 

A partir de 1965, quando divulgou a .''J;Q
zão do Poeman, publicado pela editora_CM.ll
zação Brasileira - atê o seu íiltimo. ~saio, 
de 1990, sobre "Rousseau e Weber ~ Dois 
Estudos sobre. a T6oria da Leg3Iidade", Jo
sé Guilherme Merquior consolidou a sua re
putação com uma vasta, original e erudita 
bibliografia de vinte livros, publicados _pelas 
editoras Tempo Brasíleiro, José O!ympio, 
Forense Universitária e Nova Fronteira .. 

Escrevendo diretamente em francêS e in
glês, José Guilherme Merquior tornou-seco
nhecido, internacionalmente, com seu livro 
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'The Veil and the Mask; Essays of Culture 
and Ideol6gy", editado pela Routledge and 
Kegan PaU:~ em Londres, no ano de 1979: 

Hoje, oS seus prinCipais trabalhos são CO· 

nhecidoS rio exterior através de- tr3duçõeS 
em diversos idiomaS qUe cirCutan:i, 'sObrehí-
do, nas uniVerSidades. · 

A imensa atividade intelectual de José 
Guilherme Merquior, sua impressionante fe
cundidade e capacidade de trabalho, transfor· 
mou-o, por assim dizer, num. autêntico fenO
meno cultura~ projetanc;lo inçlusiv~ o Xta~
raty, que del~ muito jus~mente $e qrguiP-1!
va, no cenário mundial," c9m9 um "ceJeir:o 
de talentos incomehsuráv~is" .na linha de Jo
aquim Nab~co, Guimarãe;!l. .Rosa, ,S:antiago 
Dantas, Roberto Campos, entre outros ,emi
nentes diplomatas. 

Aspecto digno de realce no --perfil biobi
bliográfico de José Guilherme Merquior foi, 
sem dúvida, a coragem de defender as suas 
convicções, enfrentando, em polêmicasmemo
ráveiS: .adversários de excepcional categoria, 
motivo pelo qual foi alvo de criticas-ressentidas. 

O sêu ariügo e c0Iega.Guilh6rme"Figriei
redo, em primoroso artigo sobre "Merquior: 

.. a Voracidade do S'aber11
,- c0i1Siderou-b cOmo 

um D'Artagnan sábio, 'irrevei"ente e cotajo"
so, que passou a integrar, depois do seu fale
cimento, em Boston, "de pena em punho", o 
quadro de ho.nra dos maiores polemistas bra
sileiros: Gregório de Matos, Rui Barbosa; 
Tobiàs' Bàrreto, Carlos de LaCt e António 
TOrres, para Citir apênaS OS ~ais conhecidos. 

Escri!or e diplomá.t~ dos maipr~s. que o 
Itamaraty já revelou.orgu_Ibar-:.se o.Erasil de 
inteligências fulgurantes.~mo a. de José Gqi
Ihenne Merquior, cuja obra, pelas suas di
mensões e excepcional categoria, vai adqui
rindo, ~ medida que os, anos vão passando, 
característica de. perenidade crescente e in
discutível valor. . , . . , . . 

Eram estas .as COIJ.Siderações qu,e.desejct
va tecer, nos limites d(!S.te con.ciso pronuncia
mento, à margem da perso,nalidade ~ponen
cial desse saudoso amigo a quem muito esti
ma~ escritor~nomac:Io e ilustre Emb?ix~do:r;. 

Aproveitanpo o ensejo, requeiro a :iitcor
poração ao texto destas considerações, dos 
seguintes documentos: 

a) Bibliografia; 
b) "Convicção do fim do comunismo"·

artigo 'do acadêmico Josué Montelo (Jornal 
do Brasil, de 13 de janeiro de 1991); 

c) "0 mesmo destino .de San Tiagofl - de
poimento do Embaixador Marcilio Marqqes 
Moreira (Jornal do Brasil, de 13 de janeiro 
de 1991); . 

d) "Vitória sobre a fatalídade", artigo do 
ex-Ministro da Educação e acadêmico Edu·ar
do Portella (Jornal do Biasil, de 13 de jap.~i
ro de 1991)i 

e)" O professor Meiquior", artigo do jor
nalista Luiz Paulo Horta, (O Globo, de 13 
de janeiro de 1991 ); 

f) ''Réquiem para Uin liberal", artigO do 
ex-Ministro, ex-Senador, ex-Embaixador e 
atual Deputado recém-eleito pelo Rio de Ja-

\ 

nciro, Robert9 .C,aJDpos (Ç> Qlobo, de 13 de 
janeiro-de 1991);, -

g) "A Morte do homo ~conomicus", arti
go _de Au$treg~si1Çl. de_ Atbay!:le, (Correio 
Braziliense, de 17 de jl:lnetro de 1991); 

h) "José G,uilberme ,Merq1,1ior, uma vida 

bre a ';rciorl3 (Iii--Legitimidade", Guana'!>ara, 
1990 

Jornal do Brasil, 13-1-91 

CONVICÇÃO DÜ FIM DO COMUNISMO 

rifa:_ do pensamen~o_ ~ çqação", a,rtigo de L.G. Josué Montello 
Nascimento Si~vil, (O Globo, de 19 de jan~;:i- O llltimo livro de JoSé GUilherme Mer-
ro de 1991); , quiorpublicadono Brasil, CrítiCã (1964-1989), 

i) "Merquior, a lucidez sem trégua", do englobando os seus ensaios fundamentais se
acadêmico Cândido Mendes, (O Jornal do bre arte;~ li~erat1,1ra, va].e, só por_ si, por uma 
Brasil, de 19 de jan*o d~)~1); · autobiografia,, no plano das idéias. Porque 

j) '':Merquior: a voracidade do saber", arti- h~, ali, de.scr~endo uJ;Da parábola harmonio-
go do escritor· GUilherme Figueiredo, (O ?a. o que_melhor.representará se.u autor, CQ

Giobo,.17 de.jãneiro de 1991); e-fmalmente, mo itiner~Q jie toda uma_ vida, na sua con-
1) 11J:ÇJ.,Meiq!Jior", artigo de Ernest Gell~ çüção de cótjco ,e de_ensal:&ta. 

nei-,. (.Folha de S. Paulo de 6 de fevereiro São esses, na realidade, os dois caminhos 
de 1991 ). . _ , _ - - por ele trilhados, e nos quais deixou, magni-

Esséi -sUCilltâ dOcUméritãção sobre José ficamente, ·esplendidamente, a lição de toda 
Guilhernie MeiqUíoi- tem o Sigiiificado pred-. uma vida consagrada às letras. Vida que se 
puo de homenagear uma das maiores inteli- caracterizou por seu feitio afirmativo - de
gências conte'inpOrâneas que engrandecem corrência natural da convicção, ou das can-
o Itamaraty e 'ó Brasil. -_ · - · . , vicções em que apoia\73 o seu modo de medi-

Era o q'ue deSejava dízer rios limites des-- tar e concluir. 
~re~l_s~r?·... ' '·' ·- · 

É precisiYampliar o campo da biografia, 
'DOCUMENTOS A QUE SE RB- levando-a a· ultrapassar a_ fronteira restrita 

FERe _ _o sR. LOURIVAL BAPTIS- dos acorttecimentos existenciais, por vezes 
'TA- EM SEU DISCURSO: - . --meramente anedóticos, para levá-la ao mun

Jomal do Bi-asil, 13-1~1 do das 'idéias; sobretudo quando estas, co
mo no caso específico de José Guilherme 

BIBLIOGRAFIA Merquior, correspondem à mais alta dimen-
- 1'Razã .. 0 c;lo. P.Qe.ma",.Civiliz.·.-"" 0 Brasiléi- são da aventura' humana como existência_per-

. - ~.,. sonificacfu. • · 
rfl,, (1~QS) · . , · • • · , -- , Nesse· ponto, nada mais il~trativo que o 

-:- "Arte; ~ ,Soç:i~~ad~ ,em ~arcuse, Ador- prefácio de duas páginas, datado de 1889, 
,no,e J?enjamin1~, Tempo .Bras,üei_ro, 1965 , , Crf · 989) 
. _ _nA. ~t;6:Fia .d.a ~i.me~~" • .JQsé Olympi9, ao volume tica (1964-1 . 
1972 Diz-no_s' Merquíor, abrindo esse texto bá-

-"Sâtidadedeéarnãvai",'ForenseUniver- sico! ''Ex.ciui-dr:sta antolOgia i6d6S os meus 
sitária; 19'iZ · · · · · ' ' · · · · · ensaios -de estréia, todos os ·que p--ubHquei 

_ !'Foittiãli'smo e TrâdiÇã"o 'Moderna", Fo- desde 1959 no Suplemento Domlnical dO Jor-
rense Universitária, 1974 · _ · _ : nal do Brasil, na revista Senhor e em ou-

- "0 EstruturaliSmo dos Pobres", TempO tros lugafes e tÍã<;> recolhi ~!pinha primei-
Brasileiro,. 1975. · · · !3 colet.ân~a. ç:rftica, Raz!o _ 4o poema; em 

_"EstétiCa de' Lévi-Sti·ausS", Tempo Br3- 1965". E linhas adiante, esta cçnclusão; 'IJ3ar_-
sileiro, 197$ · · · _ - · - ' rei sem remorso _a minha juvenília. Como ·di-

- "Verso e Universo· cini Dfümmond"
1 

Jo- ziã meu saudoso amigo Mlirilo Mendes, pre
:Sé Olvmj>ío: 1976 · - · · - cisamos set contemporaneos, e não apenas 
' __ r.O~Anchiet3 aEUclid.es",José OiymJ?io, sobreviventes, de nós mesmos". E a·cresccnta-
1977 • · -· · · • · · · · · va esta explicação, na seqüência do mesmo 

~ "Lí_t_é_ratura Brasileira"",' José Olympib, parágrafo: "Na época, os artigos nada indul-
1977 · · · - . - gentes de minha coluna de crítica no SDJB, 

·- 'The.Viel an9 _The Mask: Essays'ôn Poesia para amanhã, incomodavam bastan
Culture àlld; ldeology", Routledge & Kegán te vários versejadores. Hoje, receio que eles 
Paul, Lon4~. 1979 - - _- - • incomodem piincijJalmente -o próprio autor, 

_ "0 Fanta_sma Róri:úl:ntico", Vozes, 1ggo menos pela ·sua ·contundência que pela sua 
-"As Idéias e as Formas", Nova Fronfei- superticialíd3dén.~ -

ra, 1981 • . Entretanto. à.à voltarmos ~~ ensaios ma-
- "A Natureza do Processo", Nova Frón- tinais de Merquior, o que de pronto nos im~ 

teira, ·1982 pressiona é menos_ a sua contundência, no 
- - "0 Argumerit6 Ubefai"; Nova Frontei- âmbito da_ opinião meramente valorativa do 

ra, 1983 texto literário al.heio, do que_a ânsia de colo~ 
• -:

110 Elixir do Apocalipse", Nova Ftontei~ caro pensamento crítico na órbita das idéias, 
ra, 1983__ como reflexão p,bjetiva ajust:;~da a uma visão 

- 11Michel Foucault ou Niilismo de Càte- moderna do poema. 
dra", Nova _Fronteira, 1985 A circrinstâ_ncia de ter feito_ da poesia o 

- 110 M~ismo Oddental'\_-Nova Frontei- campo eletivo de sua reflexão intelectual, co-
ra, 1987 mo ensaísta e como critico, diz bem da atitu-

-"Crftica 1964-1989'\Nova.Fronteira, 1990 de assumida por Merquior na escolha de sua 
-

1Rousseau e Weber-Dois Estudos-So- estrada real. 



.. ""' 

258 Terça-feira 19 DIÁRTO DO CONGRRSSO NACIONAL (Seçlio II) Fevereiro de 1991 

Entretanto, cumpre reconhecer que, ao 
fato literário, não está de todo dissociado o 
fato político - quer pela circi.:tstância de que 
o tempo histórico leva a asSoCíá·los quer pe· 
la circunstância de que, por vezes, um decor
re do outro, como rios que- proviessem da 
mesma vertente. 

A rebelião do Forte de Copacabana é 
contemporânea da Revolução Modernista. 
E se esta pareceu libertar-se, buscando cir
cunscrever-se ao terreno da arte, como rebe
lião de fundo e forma, a: verdade- ê que al
guns de seus mestres, como Graça Aranha, 
como Menoti dei Picchia, e mesFno, ou sobre
tudo Plfnio Salgado, sãQ figuraS políticas, na 
moldura do mesmo cenário brasileiro. 

A insurreição de 1935, pql~rizando a lu
ta politica, vai levar o pais à ,divisão nítida 
de dois campos contrastantes, respecrivamen
te ocupados pela Direita e peJa Esqucrd~ e 
isso vai durar quase toda uma_ década, até o 
momento em que o fim da ·segUrida Guerra 
Mundial, resguardando a Esquerda o enquan
to a Direita se aniquilaVa, vai dar à primei
ra um poder de lut~ mais- ie:D.hiâO, de que 
seria conseqüência, nos jornaiS/ naS revistas, 
nos demais iristrumentos de- Comunicação 
de massas - o patrulhamento ideológico. 
Desse patrulhamento brasileiro, Merquior 
seria um dos alvos prediletos. 

O desmoronamemo da esquerda no po
der, suscitando o pânico e a perplex:idade 
das força~ que lhe eram fiéis, aq mesmo tem
po que fazia sentir a impaciência das gran
des massas marginalizadas çm f~mintas, ávi
das de liberdade, criou a situação nova, que 
seria particularmente propfcia à maneira de 
pensar e sentir de José Guilherme. 

Assim, quando ele desaparece, já o mun
do é outro. Certamente mais propício aos in
telectuais, porque abre espaço para as novas 
idéias e as novas lideranças,

4
com a superação 

das posturas maniqueístas. 
Não cheguei a ler o novo livro, ainda por 

sair, do grande companheiro, e no qual ana
lisará em face da realidade nova, o liberalis
mo e a democracia. Valerá certamente co
mo o fecho de uma vida, no campo das idéias 
políticas. 

Foi Merquior, em 1969, ao tempo em que 
ambos servíamos na Embaixada do Brasil 
em Paris (tendo como Embaixador Bilac Pin
to), quem chamou minha ateD.ção para odiá
logo entre André Malraux e Mao Tse-Tung, 
quando o mestre de A condição humana vi
sitou a China, ainda como Ministro do Gene
ral De Gaulle. 

' ' 

Data assiin de 1965 esse diálogo. Re1i-o 
recentemente na biografia de Malraux por 
l.acouture. E é lá que Malraux pergunta a Mao: 

-Crê mesmo ·o senhor que a Ünião Sovi
ética vá Voltar ao capit8.lismo1 -

E Mao, com a serenidade chinesa: 
-A confusão que anda por lá acabará le

vando a isso. 

? Eu tinha as minhas dóvidas, em face do 
I mundo da fantasia que, no dizer de meus 

, 
1 
amigos comunistas, reinaria por lá. 

E Merquior, convicto: 
~O capitalismo vai voltar. Vai. Não have

. .tá outra safda. 
-Agora, depois da queda do muro de Ber

lim, da rebelião do Leste Europeu, da implan
tação da democracia na Polónia, da supera
ção da União Soviética, de que Merquior foi 
testemunha~ a realidade histórica confirma 
em plenitude a sua convicção. 

E é pena que, precisamente neste momen
to,_ a implacabilidade da morte o retire da 
cena, quando_ ele ainda tinha muito o que 
dizer, com as suas reflexões as suas ilações, 
a sua capacidade de supreender a realidade 
futura cori:iO um e<ercício da im-aginação bem 
conduzida. 

Ainda bem que ele não desaparece sob 
o fogo cerrado das patrulhas que o atiravam 
para o roi dos pensadores da Direita. O que 
dele vai ficar é a grande obra em que Mer
qu!or soube prolongar com seus estudos, com 
seus ensaios, com suas lições, a teoria deva
lores que já nos tinha dado o-elenco de pen
sadores que moldaram o Brasil como unida
de política e como impaciência social. 

Já é: tempo de voltar, para concluir, à au
tobiogrãffil:- das duas pjginas introdutórias 
de Crítica (1964-1989). 
- É lá que ele afirma, definindo a si mes

mo: "Meu trajeto ideológico foi passavelmen
te errático até desaguar, nos anos oitenta, 
na prosa quarentona de um liberal neo-ilumi
riista. Se desde_ cedo mantive ·uma posição 
constante - a recusa dos métodos formalis
tas, então_ em pleno fastígio - por outro la
do meu quadro de valores mudou muito, es
pecialmente no que se refere à atitude fren
te às premissaS estéticas e culturais do mo
dernismo europeu, berço da doxa humanitá
ria de nosso tempo". 

Durante muito tempo estive inclinado a 
dar razão a Stendhal, quando reconhecia, 
em Le rOiige Ct le noir, que a política na li
teratura é um tiro de pistola num concerto. 
Ou seja: a nota dissonante, o ru(do condená
vel. Hoje, já- pensarei de outro modo. A poli~ 
tica de partido, sim, admitamos, dando razão 
ao romancista. Mas a política como emana
ção da condição humana no corpo social, 
·não. Esta se faz sentir na .arte, em plenitu
de. Por isso está presente na arte de Picas
So, em Guernica, como na arte de Tolstoi, 
em Guerra e Paz. 

Jornal dó Brasil, 13-1-91 

O MESMO DESTINO DE SAN TIAGO 

M&rcruo Marques MÕreira 
Os Ii:iai.S -de Z7 anos de minha amizade 

com Merquior não poderiam ter-se iniciado 
sob signo mais auspicioso. Como orador esco
lhido por seus-colegas do Instituto Rio Bran

__ cp, José GuiJ-berme procurara San Tiago 
Dantas para convidá-lo a ser o paraninfo 
da turma de 1953. A formatura viria a ser 
momento inigualáveL San_ Tiago no pleno 
fulgor de seu espírito amadurecido brindou 

·a audiência com uma daquelas aulas lumino
sas que, para aqueles que tiveram a ventura 
-de conhecê-lo, viriam a cristalizar-se em li-

ções de :?abeQ.oria e ânimo e inspirar-nos por 
toda a vida. __ 

JoSé Guilherme, por sua vez, com sua in
teligência precoceril.e_nte hkida; explor9u ca
minhos, analisou conceitos, aspergiu-nos de 
esperanças- tarefa que viria a repetir, com 
o brilho sempre renovadO, ao longo de sua 
vida tão rica de realizações. 

Fulmínados pelo mesmo mal atroz, Jos
pé Guilherme e San Tiago viriam a conparti
Jbar morte prematura. Merquior com seus 
apenas 49 anos e com o rosto de ainda garo
to vem se juntar aos nossos 11melhores e maio
res", àqueles· que nos deixaram tão prematu
ramente. Por sua vez, a ftsionamia austera, 
embora amiga de San Tiago, não parecia es
conder um homem ainda moço, com apenas 
52 anos ao morrer. Ambos tiveram suas ac
rreiras truncadas quando se encontravam 
no auge de seu potencial de criatividade inte
lectual e ambos morreram conscientes de 
que ainda poderiam muito contribuir pelo 
Brasil que tanto amaram e com que tanto 
se preocupavam. 

Às reminiscências de nossa amizade não 
caberian:;t o escopo de um artigo de despedi
da. Lembro suas aulas de estética ministra
das, em meados da década dos 60, no seu 
apartamento do alto de Santa Tereza, a alu
nos convocados por anóncio no jornal. Ou 
nossas conversas sobre Max Weber, o pai 
da sociologia moderna, mestre da objetivida
de apaixonada, contraponto liberal do pensa
mento marxista, alvo constante da polêmica 
merquiorana·. 

Em inómerós encontros e reencontros 
pelo mundo afora - Paris, Londres, Buenos 
Aires, México~ HoSton e São FranciScO·- o 
intercâmbiO -de idéiaS, conceitos e :intoima
ç6es foi-me sempre enriquecedor. Às vezes, 
só nós dois. Em outras ocasiões acompanha
dos de minha mulher Maria Luiza e de Hil
da, a companheira de toda vida de José Gui
lherme e que nos tiltimos dias_ me lembrou 
a definição ·mesn:h da mulher forte cia Bíblia. 
Já outras vezes o grupo se alargava - Hélio 
Jaguaribe, Alberto Venâncio, Sérgio Paulo 
Rouanet, Celso Lafer e tantos outros bons 
amigos com quem pódfamos esgrimir- idéias 
sem o risco de arranhar amizades. 

Outros dirão melhor de sua obra escrita, 
extensa e intensa, dos debates em auditórios 
apinhados ou em estódios de televisão ilumi
nados (lembro-me com saudade de vários). 
Ou de suas conferências em impecável pOrtu
guês, inglês ou espanhol. Lembro-me de pa
lestra em Buenos Aires nos primeiros- anos 
da década dos oitenta em que analisou con
trastes e convergências entre as culturas bra
sileiras e argentina. O perfil brilhante que 
traçou então da alma gal1cha, do espírito dos 
pampas, foi para mim revelação. · 

E da mesma forma que San Tiago iria 
pronunciar, ·quando já vitimado peta doença 
e fustigado pela dor, uma de sua mais magis
trais orações com o Discurso do Homem 
de Visão de 1963. Merquior levamou-se da 
cama em Paris, já em meados de dezembro 
111timo, para pronunciar confêrencia em que, 
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pelo testemunho de todos os presentes, con
seguiu superar a si mesmo para enfatizar o 
cerne de seu legado - uma curiosidade siste
mática, um trabalho intelectual incansável, 
uma combatividade incontida pelas idéias, 
em que acreditava, um otimismo informado, 
a convicção liberal enriquecida pela consciên
cia social, e uma fé e esperança admiráveis 
no futuro do BrasiL Quando cheguei ao hos
pital, apenas poucas horas antes do desenla
ce trágico, não tive mais a oportunidade de 
ouvir-lhe ó.ltimas palavras. Mas três dias an
tes chegara-me, pelo correio, um o:emplar 
do seu mais recente livro publicado no Bra
sil, uma esmerada edição de trabalhos de crl
tica abrangendo 25 anos de produção intelec
tual, de 1964 a 1989: E na página de rosto 
palavras generosamente colhidas nos Provér
bios (18:24). Acompanhar-me-áo sempre que 
me lembrar de José Guilherme "Therc: is a 
friend tbat otlctcth cloacr than a brothcr_ 

VITÓRIA SOBRE A FATALIDADE 

Eduardo Portclla 
A uniCa maneira de resistir, um pouco, 

h desolação de umBrasil sem José Guilherw 
me Merquior é.- Continuar convivendo com 
tudo ·o- que ele souber ser e será sempre. É 
fazer-se desentendido para tentar entender. 

Quem, como ele, souber identificar, por 
entre o emaranhado das modernidades, na 
razão do poema". Ou esta- esfriinha e inevitã
vel "saudade do carnaval1'? Quem buscou, 
com tanto afã, o sonhado, e atê aqtii frustra
do, encontro do Brasil monotório com oBra
sil societário? Oliem Cõihó ~ele, se debateu, 
tão incansavelmente, até O ·máis longínquo 
sinal do corpo, entre o invêntário e a· invenção? 

; O crftico José Guilherme Merquior, o 
olhar desperto, todo mobilizadi frente às coi
sas do mundo, viveu em estado de alerta o 
tempo inteiro. Perguntou, respond~u, acusou 
e foi indicado, ao longo de um processo sem 
apelação. -Jamais cedeu. em qualquer instan
te, nem ao pedantismo; nem ao isolamento, 
nem à inércia. Guerreou; lentamente, com 
as armas do discernimento aparelhado, em 
meio a: astagnoinflação intelçectual que pros. 
perou ao seu redor, e mais do-que li sua re
velia, contra aquele conjunto de valores que 
se constituíram na sua aposta cotidiana. 

O 11argumento líberal11 tudo fez para recu
perar o vigor moral do indivfduo para além 
do protocolo individualista. Quando os indi
viduas se intercomunicam,- no interior de 
um consenso livre, eles se desindividualizam 
sem degradar a individualidade. José Guilher
me Merquior certamente preferia ser, e fre
qüentemente o foi, antes iluminista que ilu
minado. Terminou sendo um iluminista ilumi
nador, capaz de chegar·à solidariedade com 
a cumplicidade da paixão. Foi assim o pote
mista apaixonado e apaDconante. A paDcão 
pare<:e ser a hora e a vez em que a solídão 
se salva. E por isso dispensa a compaDcão. 

A crítica do 11paradigma formalista", que 
José Guilherme Merquior estigmatiza, e não 
perdoa. no cerne do que designa como a "tra
dição modema", tem muito a ver com essa 
liderdade da paixão, ou essa paDcão da liber-

dade, que o euroformalismo, sob a égide da 
revolução ou da libertação, ou simplesmen
te da insatisfação, levou ao banco dos reus. 
Merquior sempre encontrou dificuldades 
em conviver com essas instancias judiciárias, 
leviana ou disfarçadamente normativas, que 
mal conseguiram esconder uma tentação pa
rasitária irresistivel. O seu discurso critico, 
francamente múltiplo, escandalosamente li
vre não pode ser simplificado, sob pena de 
perdermos o_ que há nele de altarnância cris
pada entre a laicização do sagrado e a sacra
lização do laico. 

José Guilherme Merquior gostava de rei
vindicar, à maneira do nosso Murilo Mendes, 
a situação de COiitempõrâneo e nã'o de sobre
vivente, de si mesmo. eons·eguiu niais: co-nse
guiu ser coritemporâneo do amanhã, com o 
seu discurso inscrito no portico desse impre
visível terceiro milénio. Porque o -discurso é 
o que o homem faz do seu destino antes e 
para não ser tomado pela condenação. Foi 
assim que ele ganhou da fatalidade. 

O Globo, 13 de janeiro de 1991 

O PROFESSOR MERQUIOR 

Luiz Paulo Horta 

Ver partir tão cedo· um José Guilherme 
Merquior dá vontade de ler coisaS amargas 
rto Eclesiastes. 11Apliquei o coração a esqua
drinhar e a informar -me emir sabedoria de 
tudo quanto sucede debabro·'do-céu; este en
fadonho trabalho impôs Deus- aos filhos dos 
homens, para nele os afligir. :Atentei para to
das as coisas que se fazem debaixO do so~ e 
eis que tudo era vaidade e correr atrás do 
vento.11 

O atentíssimo olhar de Merquior esqua
drinhava tudo; discernia fortalezas caruncho
sas à direira e à esquerda. Mas ele não pare
ce ter caídO -no desencanto do Pregador: li
vro se seguia a livro, como se nunca faltas
se assunto, nem terreno virgem-a explorar. 
Essa feírfa de trábalho dá o que pensar. Não 
será o caso de que cada ser vivo tem dentro 
de si mais ou menos inscritO o ciclo vital que 
lhe coube por partilha dos deuses? Por que 
é que Merquior começou a ler tão cedo - e 
Mozart a compor mal podia alcançar as te
clas de um piano? 

Essa intuição, obviamente, pode falhar. 
Quantos e quantos instintos fomos perden
do, à medida que nos aprofundamos na civili
zação industrial e racionalista. De algumas 
obras se tem a nftida sensação de que ficaram 
inacabadas. A de Lima Barreto, por exemplo. 
Em outras, a velocidade da execução pare
ce compensar os prazos ex:fguos. 

Sempre achei supérfluo ficar imaginan
do Q que Mozart terá feito se não se acabas
se aos_35 anos. Ninguém compõe impunemen-· 
te um catálogo daquele tamanho e daquela 
qualidade - a_ não ser que tivesse essência 
roais que humana. -

Não estou comparando Merquior com 
Mozart, mas o trabalho que_o brasileiro dei
xa feito podia preencher mais de uma vida 
- sobretudo pelos padrões da terrinha. Tu-

do alinhavado a um ritmo de tirar o fôlego 
-como se houvesse a presciência do que ia 
acontecer. 

Por oposição, em outros artistas, o que 
se impõe é a consciência da durabilidade, a 
certeza de que vai haver tempo para tudo. 
São figuras patriarcais- um Goethe, um Tho
mas Mano. Neste 1lltimo, Hitler fez tudo pa
ra pOr a mão. Ele não se perturbava; passou 
para o outro lado d_o Atlântico; e, nos Esta
dos Unidos, foi pondo uns sobre os outros 
os tijolos inumeráveis da saga de José. ~os 
setenta anos, estava no meio do "Doktor Faus
tus". À sua filha Erika, ele escreveu em 1948, 
quando ela compl~tava: 43 anos~ ~-"!'~d? .~e 
bom pelos seus 43 anos, mencionados explici
tamente e sem- o menor eufemismb. Deus 
do céu. isto não é absolutamente idade, vo
cê sabe ... Como eu era tolo e incompleto 
nesse perfodo da minha vida!" Herr Mann, 
obviamente, e:xagera, pois aos 28- jál.inha es
crito os 11Buddenbrook". Mas era aSSirii que 
ele se sentia, bem dentro da tradição 11peda· 
gógica" dos artistas alemães: a vida como 
um _eterno aprendizado. 

Merquior também tinha essa vocação pe
dagógica: passou a vida ensinando~ em seus 
livros. Mas não se limitava a ensinar: como 
um pequeno Flaubert dos trópicos, ia buscar 
os lugares-comuns e as idéias feitas nas to
cas onde estivesem, para· passá-las pela nava
lha da sua erudição. 

O país não -se deu-conta disso a te,mpa; 
Agora que ele está morto, chov_em ps ~lo~ 
gios- com uma o_li outra obsetvação mal-hu-, 
morada de quem·· não entendeu o espfrlro
da coisa. O Pafs gosta muito deepolemistas, 
mortos. Há uma es~cie de 11Brasil profun
do" que simplesmente-não gosta da potêmi
ca. São águas fundas da psicologia n-adóitãl. 
Os povos diferem tanto quanto áS indivfduos. 
Veja-se a lfngua frarrcesa, _saltitante p.Etil.lan
tc. Ela é feita para:~ jogos verbais, pr;~.ra-as 
demonstrações de inteligência. É só começar 
a falar francês. e alguma coisa da verve 'Vol
taireana fica fazendo ·força para vir"-à''tóna
Já o alemão não se presta para is$o·. Niligtiéni 
analisou ainda o portugUês, sob esses a'spec
tos. Não somos um::r Ifngua inteniadotUll, 
tout court. Mas temos muito pouca tradição 
no debate de idéias. Daí que, quaJJ,do·a con
versa é séria, as caras ficam logo vermeih~ 
incham as veias do pescoço, e a vontade é 
acachapar o adversário- debaixo de· doí:f óU 
três desaforos. - - ' ~ - 1 • 

Nenhuma tradiÇãO_- para a põl!mícli..: Os 
movimentos de idéias aqui são lentos.· Não 
é como em Paris; onde, de cinco em- Cinco 
anos (queixava-se Lévy-8trauss). toCiO:úiaiam 
de encontrar um novo itstro. AqU~ aS idéias 
têm todo o tempo de ficarem velhas e artóti
cas, antes que alguém conteste seus direitos 
de cidade. 

Daí a coragem quase suicida de Merquior 
quando andou arrostandO quaSe ·ao mesmO 
tempo chabões marxistas e psicanalfticos. 
Ou talvez não fosse tanto coragem quanto 
informação e apetite intelectual. Na França 
dos anos 70, o do~ de Maoc já tinha come-
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çado a desmoronar, enquanto pensadores CO· 

mo Andrf ,Giucksioann c Bernard-Henry 
Lé:vy simplesmente tiravam suas conclusões 
do que liam no: Arquip6Iago Gulag" ou no 
'~Primeiro Orculo''. 

Aqui, todo esse processo foi atrasado pe
lo ciclo militar -ou pela simples falta de lei
tura. Fooi preciso vir um Merquior, das suas 
muitas andanças, e avisar que as coisas, lá 
fora, já eram outras, e que as idéias interes
santes tinham mudado de lugar. 

O Globo, 13 de janeiro de 1991 

RÉQillEM PARA tJM UBERAL 

Roberto Campoo 

"Os cavalinhoa correndo, /E nós 
cavalões comendo,/ Alfonso Reyea 
partindo,/ e tanta gente ficando.11 Ma
nuel Bandeira.f'Rondó dos cavalinhos". 

Quando recebi as provas do óltimo e iné
dito livro de José. Guilherme Merquior- !'1.1-
beralism - Old an New", ele estava nos lllti
mos dias que lhe foram concedidos sobre a 
Terra. Já o rondavam as Parcas. Ele comia 
o pão da tristeza e bebia as águas da aOiçio, 
mas arrebanhou energia para completar uma 
obra catedralesca. O "liberalismo - Velho 
e Novo" é um grande manual que descreve 
a longa e ziguezagueante peregrinação huma
na, em busca da :110ciedade; aberta. Faltava
nOs cin rcla_ção ao liberalismo aquilo que. 
ToYrlbCC- chamou uma 'Visão panor!mica", 
cm contrastes com a ''visão microscópica" •. 
Essa lacuna foi preen~bia pelo sobrevOo in
telectual de ·~erquior, que abrange nada· 
menos que tr!s séculos. Diferentemente das 
utopias radicais, o liberalismo comporta uma._ 
larga variedade de valores c crenças. Isso de
riva da diferença percebida nos obstáculos 
à liberdade e no próprio conceito de liberda
de, a começar pela clássica_dJstinção de Isaiah. 
Berli entre a liberdade r.aeg~tiva (ausência 
de coerção) e a liberdade positiva (presença 
de opções). Como nota lyiet:quior, há está-_
gios históricos na busca da liberdade. A pri
meira é. a liberdade contra opressão, luta 
imemorial. A segunda é a liberdade de pani
cipação polftica, invenção da democracia ate
niense. A terceira é a liberdade de consciên- · 
cia, penosamente alcançada na Europa em 
resultado da Reforma c das guerras de reli
gião. A quarta mais modema, é a liberdade. 
de auto-realização, possibilitada pela divisão. 
do trabalho e o surgimento da sociedade de 
consumo. 

São luminosas as páginas de Merquior . 
sobre o 'liberalismo clássimo", com seu trípli
ce componente: a teoria dos direitos huma
nos, o constitucionalismo e a coonomia libe
raL Muito mais que uma fórmula política, o 
liberalismo é uma convicção, ·que encontrou 
sua expressão prática mais concreta com a 
formação da democracia americana, cujos. 
patriarcas combinaram, na formação da repti-. 
blica, as lições de Locke sobre os direitos 
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humanos, de Montesquieu sobre a divisão 
de poderes e de Rousseau sobre contrato 
democrático. Uma curiosa obsenraçáo de 
Merquior é a diferença vocacional entre os 
teóricos do liberalismo. Os liberais ingleses 
eram principalmente economistas e filósofos 
morais (Adam Smith c Stuart Mill), os libe
rais franceses, principalmente historiadores 
(Guizot e Tocqueville) e os liberais alemães 
principalmente juristas. Na teoria inglesa; li
berdade significa independência; na france
sa autogoverno; na alemã, auto-realiozação. 

Com cc(raordinária erud~çãà, Merquior 
cll~ca as ~ersas linguagens liberais, a dos 
direitos humanos, a do humanismo· cfvico, a 
dos estágios históricos, a do utilitarismo e a 
da sociologia histórica. SãO originais suas ob
setvações sobre o surgimento, no século que 
medeia entre 1830 e 1930, do "conservadoris
mo liberal" que era fiel ao i:ridividuali.smo e 
à· hõerdade de consciência, mas se conta
giou de pC:sBimismO quanto à democracia de 
massa. No delicado balanço entre as duas 
vertentes· do liberalismo - o libertalianismo 
c o demÓcratisino - os conservadores libe
raís privi,egia'ram a primei~ Max Weber, 
na Alemanha, Benedeto Cróce, na Itália e 
Ortega y Gasset Da &panha, ·ao enfatizarem 
a importância do "carisma" e da "elites cultu
rais" para viabilizar a democracia, incorre
riam naquilo que Merquior chama de "ale
gria curiosa .do intelectual moderno vis k vil 
da sociedade #tOdêrÍia"; CoiSa Paralela ocor
reria re~tCfD?.cnte n<? seio do mao:imlo, co
mo o assinalou José Guilherme em sua im
portante obra sobre o "Marxismo Ocidental"~ 
Desapontados com a inflexão totalitária da 
oocialismo soviético, os marxistas ocidentais 
na Alemanha e França abandonaram sua crí
tica ao formato democrático das economias 
liberais,:para ,se concentrarem na cú'tica cul
tural ao produtivismo e tecnicismo da socie
dade burguesa. É mordente, c correto, o ve
redicto de Peny Andersen. "O Marxismo 
Ocidental adota o "metodo como impotência, 
a arte como consolação e o pessimismo, oo
mo quiélcência". 

o mais rascinanle dos capítulos, em Par
te por se tratar de terreno menos palmilha
do, em parte porque conheci pessoalmente 
alguns dos atares, é o intitulado 'Do novo 
liberalismo ao neoliberalismo". Merquior exa
mina eruditamente uma das antigas tensões 
dialética:s do liberalismo: a tensão entre o 
crescimento da liberdade e o impulso da 
igualdade. Nada melhor para se entender a 
diferença entre o "novo liberalismo" c à "ne
oliberalismo" do que contrastar Lord Keynes 
com Hayek. Sobre ambos Merquior redigiu 
brilhantes vinhetas, generosas demais no to
cante a Keynes e generosas de menos no to
cante a Hayek. Como é sabido, Keynes fiivo
recia intetvenções governamentais para: cor
reção do mercado, enquanto Hayekdescrevt:Jia 
esse comportamento como presunçoso "cxma
trutivismo" Para este, a função do GOvemo 
é apenas "prover uma estrutura para o mer
cado e fornecer os serviços que este nAo po
de prover". 

Em nossas tiltimas conversas senti que 
José Guilherme se tomava cada vez mail "li
berista". Nesse credO, comungávamos. O "li
berista" é aquele que acredita que, se n§o 
houver liberdade econOmica, as outras liber
dades - a civil e a poUtica - desaparecem. 
Na América Latina, a concentração de po
dereconOmico nas mãos do Estado 6 um ocer
cício libcrticida. Nosso diagnóstico sobre a 
moléstia brasileira era convergente. Ao Bra
sil de hoj~ nã9 falta liberdade. Falta hl>erismo. 

Dois dos mestres - Ralf Dahrendorf c 
Raymond Aron- cujo_ _pensamento Merquior 
desfibrila com brilho, num capítulo chama
do "o liberalismo sociológico", foram nossos 
amigos comuns; Dabrendorf era no fim dos 
anos_ 70 _o E residente__ da London Scboll of 
Economi<:s.t onde Mcrquior estudava para o 
doutorado cm sociologia. "Não sei por que", 
di~a-m,c Dahre;n_dorf, "pois tem mais a ensi
nar dÕ a aprender." Dahrendorf gostava de 
debater com Merciuior suas teses prcdiletas 
&;~bre o conflito social moderno: a disputa 
en!:n?' o~ que advof2m maior "liberdade de 
escolha" e os que querem um maior "elenco 
de direitos". A nova Córistituição brasileira, 
de 1988; exémplifica esse cOnflito. As liberda
de económicas São restringidas. As garantias 
sociais ampliadas. Só que são inviá~ 

Com Aron eu me encontraVa treqtientc
mente num grupo de debates PreSidido por 
Henry Ki~jng~. ~ ~mpre Aro_n me pergun
tava pelo_ seu disçfpulo dilelo, "o jovem que 
tinba lido tudp'r. ~ 9 ilppressi<?naÍli_c_ em 
José Guillterme não era a absorção de leitu
ras.. Era o metabolismo das idéias. Não sere
signava ele a ser unl "expéctador engajado" 
como, com exagerada modésia, se descrevia 
seu mestr:e francês. Era um ativista. Por is
so passou da "convicção-liberal" à "pregação 
liberal". Empenhou-se nos áltimos tempos 
na dupla tarefa - a iluminação do liberalis-
mo, ~la busca de suas ra!zes filosóficas, c a 
desmitificação do socialismo, pela denáncia 
do seu fracasso histórico. Isso o levou várias 
vezeS a esgiimas intelectUais com as esquerw 
das brasileiras, exercfcio em que sua avassa. 
Jante superioridade intelectual provocava 
nos contendores a mais doída das feridas -
a ferida do orgulho. "N!o se meta com a 
AMA11

, dizia-lhe cu, "pois é intítil catequizar 
OS vicU.ldos na sedução do mito e na tirania 
do dogma". "Que é-AMA? - perguntou-me 
ele. "Trata-se", respondi-lhe, "de uma Associa
ção de Mtítua Adulaç§o, através da qual os 
patrulbadores ideológicos de esquerda, sufi
cientemente esparramados na mfdla, brandem 
eficazmente duas armas: a adulação e a inti
midação. Cooptam idiotas, chamando-oS de 
progressistas", e intimidam patriotas, chaman
do-os de "entreguistas". Merquior só se desi
ludiu quando descobriu que na esquerda bra
sileira- ainda há gente que não se dá conta 
de que caiu o muro de Berlim. .. 

Agora, na tristeza do vazio cultural que 
se abriu, só nos resta para frasear Manuel 
Bandeira. Cavalinhos andando. Cavalões co
mendo. O Brasil politicando. José Guilher
me morrendo. E tanta gente ficando... 
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A pârtida de Merquior aos 49 ano~ no 
auge da produtividade, parece um desperdí
cio. Deus faz dessas coisas. Fabrica genios 
e depois queima o molde. Às vezes dá vonta
de de a gente, como no poema de Murilo 
Mendes, "intimidar o Criador a não repetir 
a piada da Criaçlo". 

Correio Bra.ziliense, 17 de janeiro de 1991 
Austregéailo de Athaydc 

A MORTE DO ''HOMO ECONOMICUS" 

~In_ o d~Saparecimento tão justificada
mente lamentado pela perda que sofreu a 
cultura universal, pois desde cedo em sua 
carreira de estudioso e polemista percorreu, 
com nenhum outro intelectual de sua gera
ção, todos os escaninhos_ do conhecimento, 
sendo ínexcedfvel como professor em sua cá
tedra ou conio mestre da palavra escrita, fui 
rever .a-p~ta que em meus arquivos tem o 
seu nome. ~oram po~:~cos os documentos pes~ 
soais, alguns bilhetes ou palavras de cumpri
mento •. Os livros mencionados, todos da pri
meira fase_ da elaboração dO seu pensamen
to polfticri,.vOltado para as visões do ft,lturo 
liberal, sem ComprOmisSos ·da intélígência 
cpm ideologias colnP:i-e&S:Orãi d.ã-líbefdaàe in
dividual e os mais reCentes em que aprofun
dou, de maneira sempre perspicaz e desafia
dora, os adverSários i:Je SUas "idélàs; sem pou
pá-loS, .:tpontandci-OS: Ccimó incOmpetentes e 
atrevidos;lantejou13S e pechbcisi)ues,_ queren
do impor-se tomó teióiicõs-de velharias ana
cr'Õnicas' a:présentada.s ComO v3Hciso nietal. 

Enéon'trei um fascfculo, ''Most ai Homo 
Econooticus", escrito diretamenie em francês 
como o· fazia e para mim particularmente 
grato pela dedicatória datada daqui do Rio 
no ano de-1982, com estas lisonjeiras pala
vras: "A Austregésilo ·de Athayde que Rene 
Cassio me ensinou a adntirar, homenagem 
de J.G. Merquior". Rene Cassio foi uril gi'an-
de jurista; além de ser uma das mais altas ex .... 
pressões do humanismo tradicional de sua 
pátqa 91:Ie, ,quando invadida pelos nazistas, 
teVe nele um bravo combatente da clandesti
nidade. E foi 'proeminente figurã, quando, 
em 1948, jun~os trabalhamçs, na elaboração 
da Carta Universal dos Direitos Humanos. 
Ao receber, vinte anos mais tarde, o prêmio 
Nobel da Paz, teve a gen~rosidade de anun
ciar aos jor:nalJS:tas, que o procuraram- para 
saudá-lo, que era seu d~o dividir: a honra-. 
ria, por , e:le tão merecida, com o. "Gr:ande 
Pensador Brasileiro, Sr. Austregésilo de; 
Athayde, Pela sua decisiva e brilhante lide
rança nos debates11

• Cassio repOusa· hóje-riO 
Panteon de Paris, justiça da posterioridade 
a uma personalidade excepcional do nosso 
século. 

O optlsculo "Mort ai Homo Economicus'' 
foi extraído dos arquivos europeus de sociolo
gia, publicado em 1980. Nele Merquior tra
ça o perfil do "Homus Economicus'', como 
'Caricatura e Realidade". Nesse pequeno es
tudo, Merquior dá à sua erudição um teor 
analítico de alguns dos problemas atuais cria
dos pela evolução da economia, desde o libe
ralísmo oriundo da industrialização da Ingla-

terra, até a predominância em nosso dia de 
valores que levam a prever o seu desapareci
mento. Daf o trtulo do fascículo de Merquior. 

O Globo, 19 de janeiro de 1991 

JOSÉ GUILHERME MERQUIOR UMA VI
DA RICA 

DE PENSAMENTO E CRfA-ÇÁO 

L G. Nascimento Silva 
Os mortos vão tiepressa: Assim foi o fale

cimento de Jo~ Guilherme Me.!q~:~ior, tão 
cedo roubado h vida, que_ despertou uma on
da de lamentações pelo.falecimento tão pre
maturo do grande homem de letras. Era ele 
fértil na criação literária, agudo na penetra
ção da realidade essencial dos fatos _e de sua 
interpretação. 

Tive com ele uma longo- e profunda liga
ção. Bem mais moço_ que eu, procurou-me 
com uma insistêndã que muito me agrada
va. Foi precóc·e ria: busCa.' ~e: iD.tele'c,uaís que 
ouvia sempre com intensa atençl:o, ávido 
em guardar seus pensamentos e sua penetra
ção da realidade dos· fatos e de seu, éntronca
mento com á m·archa das idéíaS nUm mundo 
cada vez mais cabianie. - ' ' 
- Buscava sempre travar um convfvio pers

picaz, interessado pelos seres, e principamen
te pelo elo que com eles travavam com pers
picácia e habilidade. ·eoveriiã. lOgo· o diálo
go em' um monólogo, tàn'to o· agradava a ex
posição dos fatos ·e a explíc2Ção ·que deles 
sempre fazia com clareza aêadêmfcã. 

Viveu sempre de certa fórina' como um 
nômade, viajando ·com [reqüênc!ià, 'pulando 
de um mundo para outro, sempre na sua avi-
4ez de cplher novas conceitos, novas idéias, 
novas visões. Deles muito lucrativa, pois guar
dava na memória os fatos e seu encadeamen
to, que_ também reproduzia logo em seus diá
ri<?S que sintetizavam to_do com agu'da visão. 

GUardava Os· elos do que 3b'sórVia em 
suas. permanentes conversações, é maís tar
de às reproduzia em novas vatestras, que, 
não rãro, sintetizava em seus livros ou cader
nos_ em que memorizava tUdf:? o que para ele 
vali.ã- alguina--cOisa. 

Durame minha permanência na Embaixa
da do Brasil em Paris, não deixava ele de 
procurar-me pata reaviva'r os laçoS de uma 
velha amizade, que tanto me agradava, e, 
creio bem, também a ele próprio. Também 
em França ele pode manter preciosos víncu
los intelectuais que tão bem lhe_ retribuíam 

-na troca de idéias e de conceit~ que tanto 
o agradavam. - - -

-Mas, os meus melhores vínculos com Mer
quior eu os recordo quando, ainda jovem in
telectual, começou a produzir uma variega
da contribuição ao novo e a_o vário. Desde 
11Razão do poema", que contém ensaios de 
crítica e estética, e que foflançado em 1965 
pela Civilização Brasileira. Mas, logo depois, 
surgia1 em 1969, 11Arteesociedade_emMarcu
se, Adorno e Benjanlim11

, ensaio crítico sobre 
a escola neo-hegeliana de Frankfurt. E por 
ar afora foi crescendo a força de seu raro in
telecto e sua múltipla produção no campo 
da criação artística e intelectual. 

Em toda a parte em que viveu pelo mun
do afora, fez e deixou amizades sólidas e que 
se acorrentavam à _riqueza da inteligêi:tcia e 
da criatividade de Merquior.- Assim foi com 
Raymond Aron que ele procurou em passa
gem por Paris, e que logo o aceitou como 
um dos seus, recebendo Merquior, com· afe
to e satisfação, e mais de uma vez mani(es
tou a mim o apreço que tinha a Merquior. 

Assim se pode aquilatar a riqueza que 
se perdeu, nós, outros ·amigos e admiradores 
de Merquior, pela expressão do que ele sig
nificou para nosso Pafs. Sofremos todos_ no 
coração a morte_ tão ,cruel que nos roubou 
de sua presença-ainda aos 49 anos de idade, 
quando teria tanto a produzir e nos enrique
cer a todos nós. 

E só posso me despedir dele com as pala
vras de Shakespeare: "Good night sw~t Prin
ce". E que viva ele longamente em nossa me-
mória. · - - - · 

;Tomai do- Brasil 
19'14( 

MEROUIOR, A~ wéioEzsEM mÉGUA 

'- Candido Mendes • 
Deixei José Guilherme em Paris; há u.ni 

mês, com a conversação toda, vigilante e 16-
cida. Numa rotina sem claros. Falava-me do 
seminário recé!fl-fi_nd<;f em Florença, recebe
ra na véspera Rubem Ric:iipero, vindo Hos' · 
encontros do Gatt •. ~o U~uguai e ~-piep<l;rã-' 
va para a conferência. sobre a realidade bra
sile1ta; que reatiZàría, em ponta -seca e O:í
mia, dias antes' do· Naiai. Todos· os· ,amigOs 
sábiam do códito i!hplícito das visitas, sem lá
grimas nem pressehtireS nO caminho-que ~
diu - e foi cumprídô.· Tâl cOnlo nãõ ·venam 
oS seus leitoreS ScinanaiS, quailquer quebra 
nà' continuidade do têxto, sem reticências 
nem amargura. Levava a 'mais implacável dis
ciplina à tranqüilidade'fin'af: a· de trátãr, nó 
sêu di'a-a-dia, da ·banàtídãde _e do _ __grande te-· 
~; do humaníSÍllÕ 'deSúi -viradã da década,· 
e· da necessidade de _epigrafar ou riãO ·;a_ Sua 
cbluna, respondendO à lritêrpelação de adml~ 
ràdm. ' ' · - - -

A colaboração 'jornalística só se iialhará 
agora. Não porque o petdêssemos de stlbito, 
mas graças à precisão em que, semana a se
mana, ~nte ao câncer, se extremava a· fae-· 
na·do pensar, rente ao seu· desfecho, gueriei
ro no friso de mármoht Não há falar· do clá-·
ro,' nem da perda,· I'l.ó pensar que construiu 
a· perenidade da sua~ inquirição, sem 'teSta
mento, a obra toda desenhada pelo área do 
percurso. Descarrou; no ~seu estoicism'o; o
avanço sequer do coml)ate, afrontamento so
litáriO, sem recado. Atingindo_ sem retorno, 
José Guilherme cancelou a admissão da mor
te, nem cedeu ao seu· cerimonial, em função 
da força redobrada da vida do espírito. 

Devemos a Merquior uma irrevogável 
mudança de qualidade no nosso pensamen
to. Não transigiu so_bre· o sério, senhor de_ 

C') 5o.=tãrlo-Geral da Ccoiis&l"Biasi!cira J~ e Pw. pte.'li· 
derte do C:melbo lrtemad.cO!i' dC Gtmm Sedais, ~ e nxm 
1:«! eh Acaderr.ia Brmileirn d: l.ctr:u. 
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s.uas. fontes, como de toda a visão cultural 
de seus int~rlocutores. Desmontava o jogo 
IJI3f(':ado e o quintal das nossas vaidades pa
ra instalar a controvérsia, rigor da liç8 das 
idéias, e elegância do contedor, a filtrar o 
sarcasmo-em ironia. A mesura com o adver
sário distingui-se da ínlpaCiência com o argu.: 
menta exaurido. Vinha ao tempo certo a ex
clamação final, transposta dos debates lon
drinos ou harvadianos - o rubbsh intraduzí
vel-,- a apontar já a" treta, ou a inconsistên
cia confrangedora- dei antagonista. 

A intelectualidade brasileira, que reage, 
comovidamente, à morte de José Guilherme, 
é tentada :à inscrição da lápide, ou a conter 
a sua mensagem no selo definitivo: o pensa
dor liberal padrão do paf.s, o renovador da 
nossa polêmica ou, na frase de Francisco 
Rezek,- a maior cabeça da diplomacia brasi
leira. Merquior veio ao nervo de nossa con
temporaneidade, armado como crítico no cor
te -único em que passamos do moderno ao 
pós-moderno. Foi à interlocução nos cen.á
rlos.da rispidez da c:xcX:iêD.êia do pensamen
to, e da informaçã9 s~rp. f;!.lha, em tempos 
do despedaçamento ~s crenças totens ou 
das fianças acríticas do P,êrisâi. Ent"reõtOU·a 
inquirição em que a verdade começa pela 
análise de suas falsificações, na brecha das 
rachaduras de base, onde os desencontr_os 
das correntes maiores do pensamento come
.ça:m pelos desgarres_das pr~C!flissas do pensar. 

Municiado, progrediu da polêmica dos 
60, _à nova difie1lima conversação em qt.ie se 
abre o_ século XXI. Apetrechou-se para um 
jogo em que não adianta ler quase tudo, mas 
chegar ~ informação-limite e ao transdiálo
go; frente ao marxismo entorpecido, denta
do no leito esplêndido da dialética; no estru
turalismo· preso à tirania do discurso, ou à 
nová busca das éticas fundadoras, seduzidas 
pelo estetismo na revelação do absoluto indi
vidual. Vá-se a Popper e. passemos por Er
nest Gellener, para demai-6tr a viglli'a de 
Merquior, a fazer do erudito o sobrevivente 
obrigatório, pedagogo- da utopiua como me 
dizia, junto a Miguel Reale, junho último 
em Rordeaux. Buscaya o horizonte aberto, 
de uma razão operante na história. sem as 
servidões da pequena dialética. 

Impelia José Guilherme o auto-esclared
mento despontado desde a "razão do poema" 
e a exprimir, no estudO d8.s formas, o contra~ 
ponto entre as apa:Jências: e os substratos; 
no terçar entre o efêmero e o perene, pót 
entre o véu e a máSéai-â Sua era a aventurá 
do Conhecer ou da corroSão da racionalida
de pela exigência dos ~lares, a levar-lh~ 
na reflexão polftica radiCal, à crítica das ide~ 
elogias pela teoria da cultura. Ou o remoo~ 
tar Ho_rkheimers, _ JaSpe~ Ou_ ~ussell, an~es 
do pêriplo âa filosofia existencial, para o aler
ta permanente contra o jogo dogmático de 
uma história em prõc'eSsO, o desenho do sen.
tido e da interrogação. Devemos a Merquior1 

na geração de Rouan'et, -Celso ~fer ou Var
mireh Chacon, esta dupla façanha de emanci
par o discurso brasileiro do _ninho que!}te 
das instituições geniais, e da tolerância com 

a desinformação e o desconOhecimento do 
universo mental dos contendores. 

No Brasil desta última trintena, ainda sem 
intellingentaia, de uma universidade mal acor
dit.da para o pluralismo das idéias, todo o in
t,uito classificatório do pensamento militan
te creSta:.Se em polaridades paralisantes: a 
de Merquior, pensador da _direita, porque li
beral. Edgar Morin acaba de nos mostrar o 
repto do pensamento comple:<o contra as re~ 
tóricas sonâmbulas dos direitos da irraciona
lidade, vistos tão facilmente com a promes
sa de um novo empreender. Este nasce das 
garantias _da bermenêuti~a, contra o peque
no discurso da razão, a que Merquior pOde 
dedicai o 'melhor de sua lição, na Sorbonne 
ou em Berkekey, no veio da verdade das cica
trizes e das descobertas. 

N.ã:o Se- fixe, como quem se descuida do 
fazer abrasivo de Merquior, o embaixador 
sem o esie"tci, Ou- o Crítico, o formulador de 
políticaS. ó êrilbaixador de novo, como que
rem as CQrtes_renascenti.stas, OIJ, 0 Congres
SO de VíeD.á,_ o_u Lévy-Strauss no bilhete aJo
sé. Guilherme: voz da legítima vaidade de 
uma cultura, merecedo:ra._ Q.e sq.a diferença. 
Vórtice de uma multipresença, tempo ganho 
a qualquer usura do físico, este Ariel, meni
no como intemporal, suprimiu o que fosse 
trégua ou falha na cobran_ça do fim. N.ã:o deu 
l:l morte qualquer desguarda de: vigília, repeli
da como estorvo da contemplação, feita já, 
e fincada n~ eternidade. 

O GlObo, 
17 de janeiro de 1991 

MERQUIOR: A VORACIDADE 
DO SABER 

Guilherme Figueiredo 

o-desi~D;lbrante da _vida e. da obra de Jo
sé GuilheinC M_erquior ê a su?- p_etubn:te c;:o
ragem de_ se afirmar adulto em _plen~ _adt?l~s
cência. Assim foi que adelgaçou uma antolo
gia da poesia brasileira de _M~nuel Bandei
ra e justificou implacavelmente suas escolhas 
a ponto de sacudir nosso arraial ~as musas. 
E assim foi durante toda a vida, até o perder
mos há duas semanas. Esse D; Artagnan mor
re de pena em pur:iho, Cyiãrio a decepar o 
nariz dos Pinocchios da falácia intelectual e 
da ignorân~a, a churrasquear os miccis~fago
tiris da ciuturã. Piestoll enormes ·_serViços à 
intelllgentsia brasileira. QUandO Raymorid 
Arori descObriu que ele tillhá lido tudo ( 
Ce jeune homme a tout lu! teria exclama
do, e não Ce garçon a tout lu!, elogio de im
pr~pria _e irO nica deselegância), andou além 
da interiÇão: Merquior nada deixou que les
sem antes. ·eom isto convocou uma geração 
inteira a ler. A maior vitória em suas polêmi
cas consisiiu ein provar que fora do livro 
não--há nadá. 

O mais travesso e o tlltimo dos. nossos po
lemistas intromete-se no quadro de honra 
de Gregório de Matos, Rui, Tobias Barreto, 
Laet, AntOnio TorreS, com ünla curiosa face
ta: suas arlequinadas quase sempre atingiam 
os traseiros nierecidos. Os que só sabem na-

vegar em traduções brasileiras e espanholas, 
os estudiosos de.segunda mão o invejam; lo
go, odeiam-no. E adularam-no. Merquior ria
se deles, comum riso filosófico de alegre sa
bedoria. Um riso de Merquior valia um fuzi
lamento. E como sabia desdenhar de algum 
elogio indignificantet Quem poderia perdo
ar esse vitorioso na carreira diplomática, es
se sedutor conferencista, esse professor com
petente, esse escritor de bom gosto e elegân
cia ao abordar a crítica, a sociologia, a filoso
fia, a análise política ou a psicanálise? 

Acusaram-no de seiVir ao regime autoritá
rio. Retrucou, honestamente: sua profiSSão 
era a de servidor público. Distinguia o cum
primento desse dever de outra obrigação: a 
independência intelectual, a tal ponto exerci
da que se desdobrava em ensaios, artigos, li
vros redigidos diretamente em francês, em 
inglês e imediatamente acolhidos pelas publi
cações e pelas editoras estrangeiras. Quem 
pode perdoar tal sucesso, entre eles os chers 
collégues à caça do Prêmío Nobel? E os que 
serviram ao regi.rÍle ã.utoritáriO e o traíram? 

Acompanhei-o quando secretariava nos
sa Embaixada em Parfu. Enquanto outros in
telectuais borboleteavam a mirar as milhares 
de vitrinas onde gostariam mais de ver-se, 
Merquior freqUentava a Sorbonne, ouvia au
las de Lévi Strauss, dialogava com- Foucauli, 

. mergulhava nos textos de Lacari e apresenta~ . 
va Adorno, Benjamin, Marcuse a_o leitor bra
sileiro. Assirp. CQ.W.O Ç:eqüentava o niilismo 
Cx-cathedra de Foucault, passeava pelos do
mínios germânicos de H:abermas e me manda
va de Londres o ensaio de Williã.in H 
McNeill que compara as_ sociedades belico
sas dos parasitáriõs_ Organisri:J.os biológicos 
com as sociedades humanas, dos macropara
sitas que se entredevofam e se entrefufectam: 
do pobre diabo, o homo s~pi~ns. 

Nosso convívio, em Paris, _em Londres, 
em Buenos Aires, possul'a um ar de festa mis
turado l:l contemplação ·cta paisagem huma
na ao redor. Sobretudo, certa fauna huma
na brasileira, pronta a exibir o petit brési
lien, o idioma francês mudado naquilo que 
os franceses chamam cruelmente de petit 
n~gre. As suas agressões ao marxismo, à psi
canálise, a sua insistência na defesa de um 
liberalismo de mercadq, a sua esEerança. de 
Uiila sociedade feliz enquanto cOmpra: enquan
to V~D;de, e:nq~~nlo lucra, eram_, n9ssós bate
bocas qvilizaqos,_ por cima dé Copos do bom 
vinho e pratos de bmis molhos. ·ouein- pode 
perdoar um intelectual que estuda o Iluminis
mo, a explosã da Revolução Francesa, a agu
deza de To_cqueville e a vigarice jurídica do 
vigário Sayés e parece zombar do mundo tor
pe graças a uma frase de espúito durante 
um gole de Pomerol? 

-E espantoSo: s_a.bia bCber boa mósica, aUs
cultar um vinho, escolher ouvintes e interlo
cutores. Mas parecia não ter nunca parado 
de ler. Pareci~ ler mais que as 24 horas do 
cliai e de cada 24 horas de leitura extrafa 
umas duas horas para escrever. Foi assim 
em Londres, no México, em Paris. O seu 'de- -
seja era suprir o Brasil de tudo o que lhe 
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falta: ler e escrever. Queria ler e escrever 
por todos nós, atirar-nos numa fertilizante 
polêm.ica. Embaixador, Delegado do Brasil 
junto à Unesco em Paris, posto que recondu
ziu à melhor tradição de Paulo Canieiro, Jo
sé GUilherme Merquior viu-se convidado pa
ra dirigir a Secretaria de Cultura, destroço 
do naUfrágio do desastrado e desastroso Mi
nistério da Cultura. Declinou do convite. Pre
feriu permanecer em Paris, não por ser Pa
ris, a Paris de todos, mas a sua Paris, ouvi
do do mundo a quem podia impor a presen
ça cultural de nosso Pais. Dali poderDia dia
logar .com _a inteligência do mundo, de igual 
a igual. Para tanto, encastelava-se em livros, 
livrQs.~ livros. Quando banalmente o adver
ti. falando:Ihc:: paternal e fraternalmente de 
saúde, de cQ.idados, me deu esta lição: "Que
ro ler,tu4o que_ posso, escrever tudo ·que pos
so. Não· quero _conviver com o meu próprio 
cadáver;". 

Folho de S. Poulo,6 de fevereiro de 199L 
J. G. MERQUIOR 

Erncst GeUner 

J~ Merquiorera um diplomata brasilei
ro profiSSional, professor universitário, acadê
mico .e_ pensador - e um prolffico escritor. 
Seria fácil dizer que era o destacado estudio
so.entr.e diplomatas e o destacado diploma
ta entre. eyuditos. Mas era muito mais que 
isso. Sua erudição ma de fato notável: süa 
grande, paixão. era a história das idéias e o 
desenvol~mento do .pensamento. acerca do 
homem e da sociedade e, nesse campo, fez 
questão _d~ se assegurar de ter lido e enten
dido tudo. É pouco provável que alguma coi
sa lhe tenha escapado. Poucos estudiosos pro-
fissiona~ con · _sç: igualar a ele no am-
bito do c _ Quando mudava de 
um posto lÔmático para um outro -Paris, 
Bonn; Londres, Montevidéu, Cidade do Mé
xico; Paris novamente-, os problemas logísti
cos de -levar sua soberba biblioteca devem 
ter elci~ido -embaraços mesmo para os recur
sos do Ministério das Relações Exteriores 
do Brasil. Sua biblioteca não era para exibir, 
mas para usar: sua alma estava inquestiona
velmente dentro dela. 

Quando chegou ao seu posto em Lon
dres, o :Brasil era ainda uma ditadura militar 
e, ao- mesino-tCIDPo, a Ai:néri~ J-.ati~a ain
da era â. próx:i~ Terra Prometiçia para a es
querda rom:antica intemacjonal, que previa 
cheia de esperança uma Segunda Vinda na 
forma dC revoluções ao estilo Che Guevãra. 
Naqueles tempos, era quase possfvel dizer 
quem eram os intelectuais mais radicais de 
Hamps:tead e lslington através de seus sota
ques espanhóis cuidadosamente cultivados, 
pois eles se mantinham em prontidão para 
partir asSim que a revolução tivesse realnlen-
te comeÇado. · 

José Merquior fazia sem esforços uma 
ponte entre os dois mundos apostos, entre 
dominadores e pensadores, entre paternalis
tas e críticos, recebendo os intelectuais radi
cais (ele verdadeiramente amou tanto as 

idéias quanto seus dercnsor.-:-e:s, dois- amores 
que nem se-mpre andam juntos). 

Aqueles que o conheceram apenas super
ficialmente podem tê~lo subestimado ks ve-
zes. Podem tê~lo considerado um espécime 
especialmente encantador do eixo cultural 
Rio Paris, no qual os filhos das melhores fa
mílias brasileiras mergulharam, na óltima on
da parisiense. Alguns dos seus primeiros es
critos de certa fonna confirmam essa avalia
ção: ele lia tudo, resumia com elegância e, 
então depois de três parágrafos, repudiava 
Com um aforismo e passava para a próx:ima 
vftima afetuosamente dissecada. 

Mas havia muito, muito maiS que isso, 
em José M~uior. Sob o elegante diploma
ta-intelectual, ou intelectual-diplomata, eleis
tia um pensador extremamente sério e pene
trante, muito dado à dissecção sóbria, mas 
implacável, das ilusões ·da sua época e do seu 
meio. Especialmente memorável, por exem
plo, e um ensaio que continha um relato se
renamente_ brulal da chamada teoria da de
pendencia, outrora um dos diagnósticos favo
ritos dos males da América Latina e de ou
tras partes do mundo. 

Ele ressaltou que no seu cerne estava tão
somente a perpetuaÇão, em termos econOmi
c_os e mãt:rossociológicos, da autopiedade co
letivá da_América Latina, uma nova versão 
_que simplesmente sub&tituia os conquistado
r~ pela caoital do Atlânt_iÇQ Norte. ~eJJ. tra
batho sobr~ o neo-mancisnio, que sobrevive
rá a ele, apresentava uma qualidade similar. 
A familiarid_at;le com a ant~pología que ad
quiriu de Lévi-Strauss misturava-se com sua 
paíxão- pela historia das idéias, e resultaram 
tanto numa ligação bastante persuasiva da 
cultura romântica do século 19 com seus su
cessores entre as anirOpologias culturais con
temporâneas quanto no seu trabalho sobre 

. ~ relaçãq ell-tlÇe_ CU:Itura, e legitimidade poUti
ca. Seu último livrp _ foi significativamente, 
dedicadQ a uma f!.Dálise da contiquidade e 
da ieieV~n'cia' da tr.idiÇão liberal. 

IS&O representou o imp~lso bási~ de seu 
trabalho: a preocupação em entender e aju
dar as forças que poderiam promover uma 
sociedade estável, liberal e participativa no 
mundo em desenvolvimento, uma sociedade 
na qual o dçsfrute tanto dos bens quanto 
dos. valores seria também melhor distribuí
do. Sua contribQição para esta luta foi bas· 
t;ante significativa, no campo da teoria e no 
da prática. A ocupação de um posto na em
baixada brasileira em Londres coincidiu com 
à na:bCrtur3~, a_ ti-ansfonnaçãó-de um regime 
autoritário e paternalista num regime com~ 
prometido com a liberdade, com o preceito 
da lei e com a ortodoxia económica. 

Embora o então embaixador brasileiro 
na Corte de St. James estivesse preocupado 
principalmente com o lado económico, Mer
quior orquestrou também os aspectos cultu
rais, políticos e ideológicos. A conseqüência 
foi uma· série de conferencias e seminários 
que permitiram que os intelectuais que ele 
veio a conhecer tão bem na Europa se reu
nissem, para variar, à beira da piscina em 

Brasllia oti tia praiá do Rio, em veZ de se en
contrarem em uma festa elegante em Lon~ 
dres. Estes intelectuais variaVam desde con
servadores até líderes do neo-marxismo, 
sempore coritar3i':ii com uma grande e aten
ta audiência, e a operação - cercada de pu
blicidade - ajudou a mostrar que a 11abertu
ra" era para valer. 

Era membro da Academia Brasileiras de 
Letras, uma seleta entidade com n1imero 
muito limitado de membros e que pode, con
seqüentemente, se atribuir o poder de confe
rir imortalidade. Obteve um PhD com disti
nação. Suas conquistas podem, no final, tê
lo tornado um dos poucos reis-filósofos do 
século, e - pretensão mais rara - alguém cu
jos esforços estavam efetivamente comprome
tidos com o avanço 'dos valores liberais, em 
vez das ilusões da época. Deixa uma viáva 
que, com grande encanto, humor irOnico e 
bom senso, lhe deu imenso apoio no seu tra
balho e pensamento. 

Tecto publiêadO Originalmente nci_ jornal 
·inglês ''The Indepéndent". -

Emeat GellD:er, 64, antropólogo franc&, 
é autor de "Words and Things" (1959), "Na
tions. andNationalism" (1983)e "Ollture, Iden~ 
tity and Politics11 (1987). 

COMPARECBMMAIS OS SRS. SENA· 
DORES:·~ 

Alfredo Campos - Amazonino Mendes 
- Antônio Mariz - Çésar Dias - Darcy Ri
beiro - Divaldo Suruagy - Eduardo _Suplicy 
- Epítácio Cafeteira --Flaviano Melo-- GUi
lherme Palmeira - Hélio Campos - Irapuan 
Costa Júnior- José Paulo Bisol- Júlio Cam
pos - Lavoisier Maia - Márcio Lacerda -
Maurício Corrêa - Odacir Soares - -Valmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi· 
des) - Sobre a mesa comunicação qg_e _v;li 
ser lida pelo Sr~ 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

ôf. n° 8}91 Bras:Oia, 18 de fevereiro de 1991 

Senhor Presidente, 

: Nos termos do §, 2:0 do art. 'JO do. :Regi
mento Interno, comunico à Mesa do_ Sena
dO: Federal que, ·a -pa:rii~ desta data, volto a 
ihtegrar os quadros dO Partido do Movimen
tO Democrátíco B:rasil&iro. 

As:J ensejo, rehoVo' ~ Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. - Sena
dor Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi· 
des) - A comunicação' lida vai à publicação. 

Esgotada a lista de oradores formalmen
te inscritos, a Presidéhci<i faculta a palãvra 
aos Srs. Senadores que, no plenário, deseja
rem ocupar a tribuna. (Pausa.) 

Nada mais havendo _a tratar, a Presidên
cia vai encerrar a presente sessão, convocan
do uma ordinária para amanhã, às 14 horas 
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eo30 minutos. Aproveitando a oportunidade, 
chamaria a atenção dos Srs. Senadores para 
a Ordem do Dia, que vai ser majoritariamen
te integrada por projetas de decreto legislati
vo, renovando permissão ou concessão dera
diodifusão sonora e_m freqUência modulada. 
São mais de 60 projetas, salvo engano, _que, 
por terem prazo constitucional, foram inclui
dos na Ordem do Dia. 

É a seguinte a Ordem do Dia de
signada: 

_1 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N° 10, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos 
termos do â.rt.' 353, parágrãfo 
tínico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno (mico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n"? 10, de 1990 __ (n° 
148189 na Câmara dos Deputados), que apro
va o ~to que renova a concessão à Rádio 
Heróis do Jenipapo Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora, em onda m~ia~ 
na Cidade de Campo Maior, Estado do Prau. 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

2 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 11, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do- art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

DíscüsSão, em tUrno-· iínit:o, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 11, de 1990 (n° 
149/89, na Câmara dos peputados), que apro
va o ato de renovação de concessão outorga
da à Rede Eldorado de Rádio Ltda., para 
o:plorar serviço de radiodifusão _sonora, em 
onda média, na Cidade: ·de ~ldorado, Estado 
de Mato Grosso-do Sul (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

3 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 12, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
(mico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno -ünico. do Projeto 
de Decreto Legislativo- n°- 12, de 1990 (n° 
154/89, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga concessão à SPC- Sis
tema Paranafba de Comunicações Ltda., pa
ra exploração de sons e imagens (televisão), 
na Cidade de Itumbiai'a, Estado de Goiás 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

4 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 13, DE 1990 

(I nclufdo em Ordem do Dia nos 
termos do arL 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno íinico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 13, de f990 (n° 
117/89, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Gaurama Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora, em onda média, 
na Cidade de Gaurama, Estado do Rio Gr~n
de do Sui (dependendo de parecer da Comir>
são de Educação). 

5 

PROJETO DE DECRETO 
~ _LEGISLATIVO NO 14, DE 1990 

(l_nclufdo em Ordem do Dia nos 
termos do arl .353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno (mico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 14, de 1990 (n° 
121/89, na Câmara dos Deputados), qu apro
va o ato_ que renova a concessão outorga à 
Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., pa
ra explorar serviço de radiodifusão sonora, 
em onda média, na Cidade de Vár?e::t Alegre, 
Estado do Ceará (dependendo de parecer 
da ComiSsão de Educação). 

6 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO No !5, DE 1990 

(Indufdo eni Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 15, de 1990 (n° 
118/S9, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada 

· à Rádio Princesa do Vale Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora na Cida
de de Açu, Estado do Rio Grande ~o None 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). " 

7 

" PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 16, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos 
termos do art 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Díscussão, eril turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 16, de 1990 (n° 
126}89, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga concessão à Rádio e 
Televisão Imagem Ltda., para explorar, pe
lo prazo de 15 (qumze) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de Pa
ranava~ Estado do Paraná (dependendo de 
parecer da Comissão de _Educação). 

8 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 17, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em tunio únicO,- do ProjetO 
do Decreto Legislativo n°--17, de 1990 (n° 
137/89, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Rádio Ci
dade FM de Laura Müller Uda., para ecplo
rar serviço de rádiodifusão sonora na cida
de de Laura Müller, Estado de Santa Catari
na (dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

9 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 18, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, par:ágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 18, de 1990 (n° 
142/89, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga pennissão à SISFRAN 
-Sistema de Comunicação Alto S"ãõ Francis
co Ltda., para explorar, pelo pra-zo- de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade; ser
viçà de radiodifusão sonora eril freqUência 
modulada, na Cidade de Pompeu, Estado 
de Minas GeráiS (Ciependendo de parecer 
da Comissão de Educação )D. 

10 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 19, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
úrii~~ -d~ ~egio:iéiltó Int~rDO)~_ 

Discussão, em turno único, do_ Projeto 
de Decreto Legislativo n° 19, de 1990 (n° 
144/89, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga concessão à Telecomu
nicações.Campos Dourados Llda., para o: pio
rar serviço de radiodifusão sonora, na cida
de de Cascavel, Estado do Paraná (dependen
do de parecer da Comissão de Educação). 

-~ll~ 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N° 21, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

DiScussão, em tUinO úilico, dO PiujetO 
de Decreto Legislativo n° 21, de! 1990 (n° 
160/89, na Câmara dos DeputadoS); que apro
va o ato que outorga pennissão _ à Rádio 
FM ltabaiana Uda., para explorar, pelo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, setviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na Cidade de Ita baiana. 
Estado_de Sergipe (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

12 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 22, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 
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Discussão, eln turno tínico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 22, de 1990 (n·o 
165/89, na Câmara dos DeputadoS)j que apro
va o ato que renova a concessão outorgada 
à Televisão Uruguaiana Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão), na Odade de Uruguaiana, Estado 
do Rio Grande do Sul (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

13 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 23, DE 1990 

(lncluCdo em Ordem do Dia noS 
termos do art. 353, parãgraro 
tínico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 23, de 1990 (n° 
145189, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Melodia 
- Sistema Capelinhense de Radiodifusão 
Ltda., para ccplorar serviço de radiodifusão 
sonora, na Cidade de Capelinha, Estado de 
Minas Gerais (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

14 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVON" 25, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
IJ:nieo, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 25, de 1990 (n° 
152/89, na Câmata dos Deputados), que apro
va o ato que ·outorga permissão à l<""M Sudo
este Radiodifusora Ltda., para explorar, pe
lo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons 
e imagens (televisão), na Cidade de Carua
ru, Estado de Pernambuco (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação). 

15 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVON° 27, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
(mico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 27. de 1990 (n° 
151/89, na Câmara doS Deputados). que apro
va o ato que outorga concessão à Televisão 
Planalto· Central Ltda., para exploração de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de Po
rangatu, Estado de GoiáS (dependendo de 
parecer da Comfssáo de Educação). 

16 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVON" 28, DE 1990 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
IJ:nico, do Regimento Interno) 

Discussão, em tu-mo tírilcO,- do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 28, de 1990 (n° 
146/89, na Câmara dos Deputados), que apre-

va o ato que outorga permissão à Rede Ge
rais de ComUnicação Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
e::<clusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqUência modulada, na Cidade de 
Coromandel, Estado de Minas Gerais (depen
dendo d~ pa_re~~ ~a _Cqmissão de Educação). 

·17 

PROJETO DE DECRETO 
LEGJSLAT!VON" 29, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia_ nos 

termos_ do art. 353._parágrafo 
IJ:nico, do Regimento ~nterno) 

Discussão, em turno· único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 2"9; de -1990 (n° 
155189, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga pennissão ao Sistema 
Rainha de Comunicação Ltda., para explorar 
serviço de r<!diodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na Cidade de Campina Gran
de, E:stà~o _4a _?_arafba (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

18 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVON" 30, DE 1990 

--(Incluído em Ordem do Dia nos 
_ termos do art. 353, parágrafo 
- 11nico, do_ Regiment~ Interno) 

DiscUssão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° -30, de 1990 (n° 
156!89, na Câmara qos Deputados), que apro
va o ato que ortorga permissão ~ Sociedade 
Rádio Sinuelo Uda., para explorar, pelo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço -de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na Cidade de carazinho, 
Estado do Rio Grande do Sul (dependendo 
de parecer da Comissão de Educação). 

--------- _w_ 
PROJETO DE DECRETO 

__ LEGISLATIVON" 63, DE 1990 
(lnclufdo em Ordem-·do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
tínico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 63, de 1990 (n° 
230/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádi_o Tropical de Blumenau Ltda., para 
explOrar setviço de radiodifusão ~onera em 
freqüência modulada, na Cidade de Blume~ 
nau, Estado de Santa Catarina (dependendo 
de pareCei" -da Comissão de Educação). 

20 

PROJETO DE DECRETO 
LEGJSLATIVON" 64, DE 1990 
(lnclufdO em Ordem do Dia· nos 

termos do art. 353, ·parágrafo 
tínico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único;--do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 64, de 1990 (n° 
231/90, na Câmarà dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão à Rádio 

Progresso de São C3rlos Ltda., para explo
rarserviço de radiodifusão sonora em freqUên
cia modula, na Cidade de São Carlos, Esta
do de São Paulo (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

21 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLA T!VON° 65, DE 1990 
(lncltrldo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo
llnico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tíniCo, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 65, de 1990 (n° 
Z29/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Rádio Edu
cadora de São João da Urtiga Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em on
da média de âmbito local, na adade de São 
João da Urtiga, Estado do Rio Grande do 
Sul (dependendo de parecer da Comissáo 
de Educação). · 

22 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVON° 66, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
6nico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico. do Projeto 
de -~ecreto Legislatiyo 0° 66, de 1990 (n° 
228190, na Câmara dOS Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada 
à Fundação Isaec de Comunicação para cc
piorar serviço de radiodifusão sonOra em fre
qUência moduolada, na Qdade de Novo Ham
burgo, Estado do Rio Grande do Sul (depen
dendo de parecer da Comissão de Educação). 

23 
PROJETO DE DECRETO 

LEQISLATIV.ON" 67, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art._353, parágrafo 
11nico, do Regimento Interno) 

- - --

Discussão, em turno Onico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 67, de 1990 (n° 
227/90, na Cámara ôos Deputados), que apro
va o ato que renova permissão ~ A Gazeta 
do Espfrito Santo Rádio e TV Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modUlada, na Cidade de Vitória, 
Estado do Espfrito ·Santo (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação). 

24 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVON" 68, DE 1990 
(lnclufdO em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
tínico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno llnico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 68, de 1990 (n° 
221/90, i1a Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permisslo à Rádio 
FM Esperança de Guadalupe Uda., para ex
plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di-
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!'Cito-de exclusividade, selVi!io de radiodifu
são sonora em freq üertcia modulada, na cida
de de Guadalupe, Estado do Piauí ( dependen
do de parecer da Comissão de Educação). 

2S 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVON" 69, DE 1990 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
linico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 69, de 1990 (n° 
219/90, na CAmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão li Rádio Im
perial FM de Pedro II Uda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Pedro II, Esta
do do Piauí (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

26 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVON" 71, DE 1990 

(lnclufdo cm Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, parágrafo 

tinico, do Regimento Interno) 

Di~ssão, em turno ónico, do Projeto 
de Decreto Legislativo no- 71, de 1990 (n° 
214190, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada 
la Rádio Difusora de Itapetininga Ltda., pa
ra explorar, na cidade de ltapetininga, Esta
do de São Paulo, serviço -de radiodifusão so
nora em freqüência modulada (dependendo. 
de parecer da Comissão de Educação). 

7:1 

PROJETO DE DECKETU 
LEGISLATIV0n° 72, DE 1990 
(.lncluido em Ordem -do Dia nos 

termos dO ait. 353, parágrafo 
ó.nico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ó.nico, do Projeto 
de De<:reto Legislativo n° 72, de 1990 (n° 
213/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Rádio e 
TV Vale do Mogi-Guaçu Ltda., para o::plo
rarsexviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Mogi-Guaçu, Es
tado de São Paulo. 

28 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLA.TIVON°73,DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
ó.nico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto 
de Decre\O Legislativo n° 73, de 1990 (n° 
212/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga concessão à Rádio Edu
caUora de Campinas Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão de so~s. e imagens (tele
visão), na cidade de Campinas, Estado de 

SAo Paulo (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

:_-1S 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVOW14, DE 1990 
(IÕcluído ein Ordem ·do Dia nos 

termos dó art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turrio únicO, do Projeto 
de Decreto LegislatiVo n° 74, de 1990 (n° 
210/90,-iia Câmara dos Deputados), que ap~
v.l o ·ato -que--renova a concessão à Rád1o 
Jornal de João Pessoa Ltda., para _ex:plorar 
serviço de radiOdifusão sonora na:-cídade de 
João Pessoa, Estado da Parafba (dependen
do de parecer da Comissão de Ed.ucaçã9). 

30 

PROJETO DE DEcRETO 
LEGISLATIVON" 76, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos ao art. 353, parágrafo 
'único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 76, de 1990 (n° 
2JYl 190, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão ll Rádio Pa
tax&- Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, na cidade de !tabela, Estado 
da Bahia (dependendo de parecer da Comis
são de Educação). 

31 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVOW 77, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do arL .353, parágrafo 
· -- -- tlnico, do Regimento Interno) 

Di~&Si-01 e_m _turno único, do Projeto 
de Decreto Legisfailvo n° 77, de 1990- (:ii0 

206}90, na Câmara dos DepUtados), que apro
va o ato ·que outorga permissão à Rádio 
FM- Jóia Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Pé:rola, Estado 
do Paraná (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

32 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 78, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
ünjco, dO Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de DeCreto LegislativO- n° 78., de 1990 (n° 
204190, na Câmara dos Deputados);que apro
va o ato_ <il:Je renova permissão 'à Rádio Ser
rana--de Bento Gón~çalves Ltda., para ex:plo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, serviço de 
radiodifusão sonora em [reqüência modula
da, na cidade de Bento Gonçalves, Estado 
do Rio Grande do Sul (dependendo de pare
cer da ComisSão de Educação). 

33 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 79, oDE 1990 
(Inclu(do em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parãgrafõ 
ónico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ó.nico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 79, de 1990 (n° 
203}90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga concessão à ?-ádio Ara
poli Uda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Arapoti, Estado do 
Paraná (dependendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

34 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 80, DE 1990 
(lnclu(do em Ordem do Dia nos 

termos do arL 353, parágra[o 
ünico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 80, de 1990 (n° 
202/90, na Câmara dos Deputados), que ''a
prova o ato que renova penmssão à Rádio 
FM: Folha de Londrina Ltda., para explorar 
seiViço-de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Londrina, Esta
do do Paraná'\ (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

35":_ 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N" 81, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Día nos 

termos do art. 353,- parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto 
-de Decreto Legislativo n° 81, de 1990 {n° 
201}90 na Câmara dos Deputados), que "a
prova 'o ato que outorga concessão à Rádio 
Difusora de Ivinhema Ltda_., para explorar 
serviço _de radi_odifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Ivinhema, Estado do Mato 
Grosso do Sul11 , (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação.) 

36 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 82, DE 1990 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos 

termos -do art. 353, parágrafo 
tinico, do Regimento Interno) 

Discussão, em tÕrrlo ó.nico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 82, de' 1990 (n° 
'200190, na Câmara dos DeputadOs), que "a
prova o ato que renova permissão outorga
da ll TeleviSão Rio Grande S.A., para explo
rar, na cidade de Rio Grande, Estado dQ Rio 
Grande do Sul, serviço de radiodi[usão de 
sons e imagens (televisão)". (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 
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37 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 83, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos -

termos do art. -353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 83, de 1990 (n° 
197/90, na Câmara dos Deputados), que 11a
prova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio e Televisão campina Grande 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada, na cidade 
de Campina Grande, Estado da Paraíba'\ 
(Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação. 

38 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO W 84, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tinico, do Projeto 
.ie Decreto Legislativo n° 84, de 1990 (n° 
192190, na Câmara dos Deputados), que 11a
prova o ato que outorga permissão à Rádio 
FM 102 Ltcla., para explorar serviço de radiow 
difusão sonora em freqUência modulada, na 
cidade de Cariacica, Estado do Espírito Sanw 
to11

• (Dependendo de parecer da Comissão 

e Educação.) 

39 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 85, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 85, de 1990 (n° 
186}90, na Câmara dos Deputados), que "a
prova o ato que outorga concessão à Rede 
Integração de Comunicação Ltda., para ex
plorar servitio de radiodifusão sonora em on
da mêdia, na cidade de Toledo, Estado do 
P<:...-aná". (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação.) 

40 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 86, DE 1990 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
tinico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno linico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 86, de 1990 (no 
220190, na Câmara dos Deputados), que 11a
prova o ato que renova por 10 (dez) anos, 
a partir de 28 de fevereiro de 1989; a Permisw 
são outorgada à 8 A FM de Jacaref Ltda 
através da Portaria n°-l52, de 12 de sctem:~ 
b!o C:e 1989, para explorar serviço de radio
difusao sonora em freqUência modulada na 
cidade de Jacare~ Estado de São Paulo". (Í:>e-

pendendo de parecer da Comissão de Educa- na cidade de Alfredo Chaves, Estado do Es-ção.) .. . . -

41 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO W 87, DE 1990 
(Incluído em ()rdem do-Diã nos 

termos do ari.-:353, parágra[o 
úníco, do Regimento Interno) 

DiscussãO, em tllnlo único, do Projeto 
de Decreto Le:gislativo n° 87, de 1990 (n° 
205/90, na Câmara dos Deputados), que "a
prova o ato que renova permissão outorga
da à Rádio Uderson de Orlândia Ltda., pa
ra explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüê:ncia modulada, na cidade de Orlân
dia, Estado de São Paulo". (Dependendo de 
parecer da COmissão de Educação.) 

42 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO W 88 DE 1990 
-(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art.-353, parágrafo 
óniC()! do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 88, de 1990 (n° 
211190, na Câmara dos Deputados), que 11a
prova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Cultura de Santa Maria Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de 
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul". 
(Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

43 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATiVO N' 89, DE 1990 .. 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos 

termos do ait. 353, parágrafo 
único,-do" Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 89, de 1990 (n° 
187/90, na Câmara dos Deputados), que "a
prova ·o ato que outorga concessão à Rede 
Amapaense de Radiodifusão Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em on
da média, de âmbito local, na cidade de Ma
capá, Estado do Amapá", t,endo 

-PARECER FAVORAVEI., sob n'418, 

de 1990; da Comissão 
_-_de Relações Exteriores e Defesa Na

cional 

44 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 90, DE 1990 
(Inclufdo em Orjem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
íinico,- do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 90, de 1990 (n° 
143/89, na Clmara dos Deputados), que "a
prova o ato que outorga permissão à Socie
dade Alfredense de Radiodifusão Ltda., pa
ra explorar serviço de radiodifusão sonora 

pírito Santo11, tendo _ 
-PARECER FAVORÁVEL, sob n°419, 

de 1990, da Comissão 
- de Educaçlio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Lembro também aos Srs. Senadores 
que o Congresso_ Nacio_nal está convocado 
para uma sessão conjunta a realizar-se ama
nhã, às 18 horas e 30 minutos, quando se 
apreciará recurso interposto pelas Lideran
ças do PT, PDT e PC do B contra a :admissi
bilidade manifestada pelas Comissões Mistas 
que examinam as Medidas ProviSórias n05 

294 e 295. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas 
e 35 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N°1, DE 1991 

Estabelece normas para a execu-
9io do art. 243 da Lei n° &112. de 
1990, e dá outras providências. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso de sua competência regimental e regu
lamentar, em cumprimento ao disposto no 
art. 243-da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, tendo em vista as recomendações 
do Tribunal de Contas da União, encaminha
das ao Senado Federal com o Aviso n° 
799-GP/90, resolve: 

Aft. f 0 .E-m __ C_umprimento ao disposto na 
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, são 
considerados: 

I- integrantes do Regime Jurídico Úni
co (RJU) todos os servidores do Senado Fe
deral que, na data da referida le~ ocupavam 
cargo ou emprego nos Quadros ou Tabelas 
Permanentes do Senado Federal; 

II - excluídas do RJU as pessoas que, emw 
bera prestadoras de serviços ao Senado Fede
ral e por este remuneradas, na data da vigên
cia da mencionada lei: 

a) não ocupavam "empregos" integrantes 
de Quadro ou Tabela Permanente (§ 1 <); ou 

b) exerciam apenas funções de confian
ça, sem serem ocupantes de cargo ou empre
go efetivo do Senado Federal (§ ZO). 

Art. 2° f."ica mantido, sem alteração, ore
gime jurldico a que estavam submetidas as 
pessoas que, na forma do item II do artigo 
anterior, foram consideradas excluídas do RJU~ 

Ai"t. 3° Os cargos em comissão, resultanR 
tes da transformação a que se refere o § 2° 
do art. 243 da Lei n° 8.112, de 1990, serão 
providos, quando vagarem, consoante as nor
mas do RJU e mantidos até que seja implan
tado o pi::Ir.o de cargos do Senado Federal. 

Art. 4° O disposto neste ato não prejudi
cará a observância do preceituado nos arts. 
2° e 3° da Resolução n° 130, de 1980, referen

-· tes à dispensa de assessores técnicos, bem 
assim do disposto no art. 5° do Ato da Co
missão Diretora n° 12, de 19'lS. relativo à dis
pensa de seCretários parlamentares. 
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Art. SO Revogam-se as disposições em con
trário. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
nc uso de sua competência regimental e regu
lamentar, resolve: 

sen) e ao Centro Gráfico do Senado Federal 
(Cegra!). 

Senado Federa~ 6 de fevereiro de 1991. 
- Mauro Bencvides Alexandre Costa 
Carlos De'carli oii"CCU-Camciro Iram
Saraiva Racbid-Saldanha Dcrzi Mareio 
Lacerda:-

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N°2, DE 1991 

Altera o Anexo I do Ato da Co
missão Diretora n° 38, de 19_89, e 
dá outras providências. 

Art 1° Os rãiores de ajuste ~onstantes 
do Anexo I do Ato da COmissão Diretora 
n° 38. de 1989, passam a vigorar na forma 
do anexo a este: ato. 

Art. 2° O disposto no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, aplica-se, no que cou
ber, ao Centro de Informática e Processa
mento de Dados do Senado Federal (Proda-

ANEXO 
FATORES OE AJUSTES 

Art. 3° Este ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ArL 4°Revogam-se as disposições em con
trário. 

Senado Federal, 6 de fevereiro de 1991. 
- Mauro Bencvidcs Alexandre Coata 
Carlos De'Ca.rli Dirceu Cameiro - Ra-: 
chid Saldanha DÕrzi Mareio Lacerda 
Iram Saraiva. - -

{Art. 12 do Ato da Comissão Diretora n'2 2, de 1991) 

L . OCUPANTSS OE CARGOS, .EM r;à""'t-1ÍS-5J:í.O, --ÔO GRUPO OIREÇP:O E ASSESSORP·.!'<:Er~ 
TO SUPERIORES (n§o optante pelo cargo efetivo) 

DAS - 1 - 08,750 DAS - 4 14,380 
DAS - 2 

~- 11,450 DAS - s 14,690 
DAS - 3 14,070 DAS - 6 15,000 

2. OC_UPANTES OE CARG_OS, Et-.1 COMisS~_D, rio- G-R'uP_O. DJ:REÇHO E ASSESSORAMEN 
TO SUE'ERICRES, OPTANTES ?EL.Q .CARG_P ~_FEJI.VO (NJ:lO DAS) 

Dfl.S - 3 
DAS - !> ~ I DAS --4 

DAS- 6 
2,000 
3,060 

3. OCUPA~ITES OE CARGOS--!;_FETIVOS DE ASSESSOR. L,EGISLATIVD DAS-3-~ --A- G;'UE 
SE REFERE O ANEXO V DA RESOLUÇP:O NQ 87, DE 1989, NO EXERCíCIO DE 
CARG_O Hf COMlSSAO C_OP_TANTE PEL_O CARGO EFETIVO) 

ratar !Jni,co 1,000' 

4. OCUPANTES DE CARGOS"TFETIYOS·- A'~UE SE REFERE ·a ANEXO V OA !3_1;SOL!:!_ 
ÇAO N!il 87, DE 1.5/12'11~989 

Fator Onlco 

5~ OCUPANTES DE CARGOS NAO DAS .. 

F'ator Onico 1,000 

6. OCU?P.~l_TES DE CAFiGÕS-~---E'M COMISS.::íO, NO REGIME JUÂ]DICO CIN.i.CO (Artl:_ 
fio 3~ do Ato da Cotnissão Oiretora n2 01, de 199_1) 

,'\zses_s_or Técnico 
Sr~cretário Parlamentar 

SF-PAS.,...-102.;; _ 
Sf-DAS-10;2.1, 

14,070 
08,750 

~OCUPPi!Tt:S OE- CARG-OS, EM COMISSAo, Nri REGWE JURIGICO DA COI~ 
I $L1LID;\Çi\:J DAS LEIS DO TRABALHO (Art. 22 do Ato Qa Çom:issBo Oi_r_~t::§: 

ra ~D 01, de 1991} 

,~.s~es-:;o;:~r Técnl.cO (ResOlUçãCl- l3Cli80) 
S,:::·c::t~:!:t:rio Parlamentar (Ato~. r! a Ccfí'i_s 
s~10 Diretora .nRs 12/78 e 62/87) 

14,070 
1,000 
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ATO DO PRESIDENTE N" 205, DE 1991 Art. 1° Ficam aprovados os Quadros de 
Detalhamento da Despesa ÍJXada nos Orça
mentos das Unidades a seguir relacionadas, 

02902 - Fundo du Cento Gráfico 
dõ_Benado Federai 

que com este-baiKa: -- --
02903- Fundo do Centro de Infor

mática e Prõ~ssamentõ de Dados do Sena
do Federal 

Aprova os Quadros de Detalha
menta da Despesa fixada nos Orça
mentos do Senado Federal, Cegraf, 
Prodasen e respectivos Fundos, pa
ra o exercício de 1991. Qjdigo 02l01 - S_enado Federal Art. 2° Este ato entra em vigor na data 

de sua publicação, retroagindo os efeitos ao 
dia 1° de janeiro de 1991. O ~~dente do Senado Federa, no uso 

das atnbutções que lhe confere o Regimen
to Interno, e tendo em vista o disposto no 
art. 54i § 4°, da Lei D0 8.074, de _31 de julho 

11 02102- Centl'õ" GráfiCo do Senado 
Federal 

Art. 30 Revogam-se as disposições em con
trário. 

de 1990, resolve: - --

02103 - Cent_ro de :fnformática e 
Processamento de Dados do Senado Federal 

11 
__ 02901 - Fu~do Especial do Senado 

-Federal - -
Senado Federal, 13 de fevereiro de 199L 

- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

02000 !iEWO]'F!rflW. - cm 1 ooo oo , 
~TIVO DA. a::9'ESA Pm RME tE ftEtlltSOS REO.ASCIS OE TOOO.S AS F'•:tiTES 

~.5~Ais ~olv~ OJTRAS .... '=- ~~~ ':"o~ ~.a:?. ES_PE.C IFICilÇAO ESF ''"''- . .,.,.._ 
RECt.ASOS 00 TESll.l'iQ 121,07S.28ó 98.227.002 18.943.&78 ),90)_;844 ).562 

m 100.919,:345 81.068.061 18.94:!1.878 ).903.84.- ).562 
5E 17.158.941 17,158.941 

100 - Recursos orq~nários 118.606,:314 98,227.002 17.232.197 ).143.55) ).5ó2 
FI 101.447,373 81,068.061 17.232.197 ),14).55) ),562 
SE 17.158,941 17.158.941 

l~ - Recursos tl1rotwnente Arreco~dos FI 2.471.972 1.711.681 760.2S'1 

roTIOL 121.078,:?86 98.227.002 18.911),878 },90),844 >.562 
FISC"'- 1113.919.3115 81.068.061 18.94).878 ).~l.M4 ).562 
SflUUIWlE 17.158.~1 17.158.941 

-- aiS l.OOJ 00 

NATtJif2A DA teiPESA AEa.R5os CE: TOOAS AS r~re 

E S P E C I F I 'C ll Ç A O TOTAL REO..RSOS 00 TESl.RO ~m~DJ. 
l.O.OO.OO -~ çOORENttS 117.170.880 117.170.880 

I l.l.OC.OO ~~ t EU:ARCOS SOCISU:S 518.217.002 98,:127.002 
3.1.90.00 - Aplleaçces D1retas - 98.227-.002 98.227.002 
3.1.90.01 Aposentadorias e Reronnas 12.170.524 12.170.52Jo 
3.1.90.-03 Pens1les 4.947,417 lo,947 .417 
).1.90,09 Salário rarnílla 61,000 61.000 
:!1.1.90.11 \lenc1mentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 72.835.)5? 72.835.3:>9 
3.1.90.13 -oorlgaçocs Patronais 6.214.921 6.214.921 
:3.1.90.14 Olárlas ~Pessoal Civil 641,461 641.461 
3.1.90.16 Outras De~pesas \larlávels -Pessoal Civ11 1.348.;J:20 1.348.320 \_ 
~-1.90.92 De~pesas ae E~te.rc!cios AnteriOres 8,00() - 8.COO ., 

. '" ),4.00.00 - OUT.RAS OCSPESAS COMENTES 18.943.879 18.943.&78 ki ).4.50.00. Transferências a Instituiçtles PrfvaOas 1.496.106 1.496.106 
:!1.4.~.41 Cont.ribuiçlles 1.234.676 1.234.676 "' 3.4.50.4) Sut.JvMç~es Sociais 261.430 261.430 
~-4.90.00 P.plicacees Olretas 17.447.772 17.447.772 

~./( ~.4,90,)0 J{at.ect!!J, ~ __ Consumo 5.566.480 5.5U •• 460 
).4.90.)) PSssa_gens c Despesas Cem L~~ 1.023.900 1.02}.rol 

Cont ••• 

i 



~ 

0200) - 5EIWXl FEmliL 

NA lUIEZA DA DES!'ESA 

E S P E C I r I C A Ç'A O 

3.4.90.36 D.Jtros Serviços de Terceiros - Pessoa Ffsica 
3.4.90.37 Locaçllo de Mão-de-obra 
3.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.4.90.92 Despesas de Exercfcios Anteriores 

4.0.00.00 DESPESJ\S OE CAPITAL 
4.5.00.00 !NVESTlloENTOS 
4.5.90.00 Aplicações .Dlretas 
4.5.90.51 Obras e Instalações 
4.5.90.52 Equipamentos e Material Permanente 
4.5.90.92 Despesas de Exe'rc!clos Anteriores 
4.6.00,00 INVERSOES F!NA>X:EIRAS 
4.6.90.00 Aplicações Diretas 
4.6.90.64 Aquisição de T!tulos Representativos de Capital já Integralizado 

TOTAL 

PESSOAL E EtC. ClJT. DES!'ESAS TOTAL DES!'ESAS DESPESJ\S OE 
TOTAL 

SOCIAIS IXRRENTES t:rnRENTES CN'ITAL 

98.227,002 18.943.878 117.170.880 3.907,406 121.078.281 

0200) - saWXJ FEmliL 

NAlUIEZA DA DESPESA 

ESPEC!riCAÇAO 

3.0.00.00 DES!'ESAS CffiRENTES 

3.1.00.00 PESSOAL E Et.CARGOS SOCIAIS. 
3.1.90.00 Apllcaçeles Diretas 
3.1.90.09 Salário Fam!lia 
3,1.90.ll Vencimentos e Vantagens. Fixas - Pessoal Civil 

TOTAL 

211.36Li 
116.486 

10.497.418 
32.124 

3.907,406 

3.903.844 
3.903.844 

173.283 
3, 730,455 

106 
3.562 
3.562 
3.562 

121.078,286 

TOTAL 

100.011.939 

81.068.061 
81.068.061 

23.000 
72.835.359 

CR$ l.rol,OO 

RECI.RSDS DE TOOAS AS FCN~ 

RECUlSOS 00 lESCUlO 
REll.ll50S OE ClJ • 

TRAS nmES-
211.364 
116.486 

10,497.418 
32 • .124 

3,907,406 

3,903.844 
3.903.844 

173.283 
3, 730.455 

106 
3.562 
3.562 
3.562 

121.078.286 

CR$ l.rol,OO 

n~~ RECI.RSOS OE TOOAS AS FONTE 

RECI.RSOS 00 ]ES(l.I<O 
REClRS05 OE ClJ I TRAS FCWTES-

100.011.939 

81.068.061 
81.068.061 

23.000 
72.835.359 r; 
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III 

02000 - saw:o FEDERJ\L 

NATtllEZA DA llESPESII 

ESPECIFICAÇAO 

3.1.90.13 Obrlg.açf!es Patronais 
3.1.90.14 Diárias - Pessoal Civil 
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 

3.4.00.(X1 COiRAS DESPESAS COORENTES 
3.4.50.00 Transferências a Instituições Privadas 
3.4.50.41 Contribuições 
3.4.50.43" Subvenções Sociais 
3.4.9\J.OO Aplicaçíles Diretas 

' 3.4.9IT.30 Material de Consuroo 
3.4.90•.33' Passagens e Despesas cOm Locomoçtlo 
3.4.9\).36. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F!sica 
3,4 .. 90,37 Locação de Mão-de-obra 
3.4.90,39· Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jur!dica 
3.4.90.92 Despesas de Exercfcios Anteriores 

4,0.00.00 OC5PESAS ~ CAPITIIL 
4.5.00,00 INVESTir-ENTQS 
4.5.90.00 Aplicações Diretas 
4,5.90,51 Obras e Instalaçêles 
4.5.90.52 Equipamentos e Material Permanente 
4.5.9ll.92 Despesas de Exercícios Ànteriores 
4,6.0!h00 INVERSOES FINANCEIRAS 
4.6.90.00_ Aplicações Diretas 
4.6.96.64· Aquisição de' Títulos Representativos de Capital já Integralizado 

- TOTAL 

-
PESSOI>L E EN:. rur . c:G"ESAS TDTIIL I:ESPESAS relPESI\5 ~ 

SOCIAIS IXflRfNTES rolRfi!TES CAPITIIL TOTAL
1 

8).066.061 18.9•3.878 100.011.939 3.907.406 
I 

.trn.9l9.345 
- --

CR$ 1.00Q.OO 

Rro..R50S ~ ~TES 
TOTAL RElUlSOS 00 TESWlO ~~~ 
6.214.921 6.214.921 

641.461 641.461 
l.J48.320 1.348.320 

5.00Q 5.COO 

18.943.878 18.943.878 
1.496.106 1.496.106 
1.234.676' 1.2J4.676 

261.430' 261.430, 
17.447.772 17.447.772 
5.566.400 5.566.400 
1.023.900 1.023;9\JQ 

211.364 211.364 
116.486 116.486, 

10.497.418 10.497,418 
32.124 32.124 

3.907.406 3.907,406 
3.5ú3,844 3.903,844 
3.903.844· ·3.903',844 
. 173.283 173.283 

3~ /30,455 3. 7:30', 455 
106 106 

3,562 3o562 
3.562 3,562 
3.562 3.562 

103.919.345 103.919.345 
---~~-
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IV 
~' " -, ll200J - SEIWXI FEOOlli.. 

NAlUlEZA DA rE5PESA 

ESPECIFICAÇAO TOTAL 

3.0.00.00 ~SPESAS CORRENTES 17.158.941 

3.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 17.158.941 
3.1.90.00 ApllcaçOes Diretas 17 .158.~41 
3.1.90.0~ Aposentadorias e Reformas 12.170.524 
3.1.90.03 Pensões 4.947.417 
3.1.90.09 Salário Família 36.000 
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Ante.riores 3,00) 

TOTAL 17.158.941 
~ ----

PESSON. E Ell:, OUT. DESPESAS TOTI'L DESPESAS DESPESAS~ TOTAL SOCIAIS cmRENTES CIJlRENTES CAPITAL 

17.158.941 17.158,941 17.15B.9'll 

Ol$ l.OOJ.OO 
'SEGURIOAO 

RECl.llSOS ~ TOOAS AS Fo-m 

RECl.llSOS 00 TESWlO ~~~ 
17.158.941 

17.158.941 
17.158.941 

! 
12.170.524 
4.947.417 

3B.OOJ 
3.00J 

17.158.941 
.. ---- -·~~ 
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&Z•:·1 - SEfV<IXJ FEOOIAL 

02101 - SENADO FEOERPL 

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 

Dl.OOl.OO:ll.l004 

01. 001. 00ol.l004 • 
0001 

m.oot.ooot..t004. 
00)3' 

01. 001. 0001. 2021 

01.001.0001.2021. 
0002 

"" 

-c 

ESPECIFICAÇAD 

Reaparelllanento do Senado Federal 
Reaparelhar e modernizar os equiparren 
'tos essenciais ao desenvolvimento das ã 
tlvldacles do Senado Federal. -

Inp1antação da Central de Video-Tape 

PnpliaçOO de TronCos, Ramais e Urhas 
Telefônicas 

Acinlnlstração e Coordenação dos Servi 
ços: LegislatiVos -
Encargos com alininistração de pessoal e 
de acininistração geral no desef\volvimen 
to das ati'vldades parlamentares- e acinTI 
nistrativas.- -

r...,Iotmmto do Senado Federal 

CR$ 1.000.00 
RECURSOS OE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS - FISCAL 

NATUREZA 

4.5.90.52 

4.5.90,52 

4.5.90,52 

3.1.90.09 
3.L90.11 
3.1.90.13 
3.1.90.14 
3.1:90.16 
3.1.90.92 
3.4.50.43 
3.4.90.30 
3.4,90,33' 
3~4.90.36 
3:4.90.39 
3.4.90.92 
4.5.90.52 
4.5.90.92 
4.6.90.64 

3.1.90.09 
3.1.90.11 
3.1.90,13 
3.1.90.14 
3.1,90.16 
3.1.90.92 

FONTE 

100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
!Do' 
100 
100 
100 
100 

DETALHADO 

328.546 

177.019 

151.527 

23.000 
50.848.050 
1.500.000 

515.000 
300.000 

5.000 
197.234 

1.800.000 
1.000,000 

2.600 
3.926.057 

7.400 
376,222 

50 
3.562 

. 23.000 
50.848.050 
1.500.000 

515.000 
300.000 

5.000 

I 

TOTAL 

328.546 

177.019 

151.527 

60.504.175 
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02000 - SEH/100 FEDERI\I... 

02101 - S8W:O FE!lffii\L 

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 

ESPECIFICAÇAO 

01,001.0001.2021. Auxilio Creçhe 
0003 

Ol,OOl.OOD1.2900 COntrlhJiçllo a Flr<los 

01.0001.0001.2900. Ftrá> Especial do Senado Federal 
0057 . 

01,001.0001.6140 Assessoraorento Ttlcnlco a C<missllo Mista 
Permanente de Planos e Orçamentos Plbll 
cos . -

01;001.0001.6140, 
0001 

01;0DLD217 .2001 

AssessorlV!lellto fécnico a Ca1lis'sso Mista 
Permanente de Planos e Orçooentos 'Pú'Jli 
CDS -

Capacltaçl!o de Recursos ~ 
Prcm:lver de forma integrada a qualifica 
ção de pessoal em todos os níveis dE 
graduação e serviços de modo que se ob 
tenha melhores condições de trabalho e 
mais altos índices de produtividade 

CR$ 1.000.00 

RECURSOS OE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS - FISCAL 

NATUREZA FONTE DETALHADO TOTAL 

!::l .... 

l 
"' ~· -"' I . 

tl 
3.4.90.30 100 1.800.000 > 
3,4.90.33 100 1.000.000 :;o 
3,4,90.}6 100 2.600 õ 
3.4.90:39 100 3.926.057 
3,4.90.92 100 7,400 o 
4.5.90,52 100 376.m O 
4.5;9o,n roo so n 
4,6;90.64 100 3;562 60.306.941 o 
"' j z 

' ,, ' !:) 
3.4.50.~43 100 197',234 197.234 "' 

::1 
' . • U'l 

3.4,12.41 150 397;621 (JJ 

4.5.12.41 15ó 11.200 408.821 o z 
3,4.12.41 150 397,621 f; 

:::::::: 

1 

:: I 11.: I 408.821 I! 
3.4.90.39 100 799,900 w 
4.5.90,52 100, 800,000 1.600.000 'jl. 

o 

3.4.90.30 I 100 I 100 I ,.s 
3,4:90,39 100 799,900 
4,5,90,52 100 lllXJ,OOO 1,600.000 

! 

3,4,90.30 roo ~;ooo 
3.4,90,33 100 10,000 
3.4.90,}6 100 30,000 
3.4.90,39 100 66.331 
4.5.90,52 100 8.477 I 119.808 I 't1 
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racc-o - seWJO rEDEAAL 

02101 - SENADO FEDER!IL 

QUADRO DE OETALHAMENTO DA 0ESPESA 

01.001.0217.2007. 
0001 

D3. 007.0025.1003 

03.007.0025.1003. 
0002 

03.007.0025.2022 

03.007.0025.2022. 
.xm 

13.075.0428.2004 

ESPECIFICAÇAO 

Especialização e Aperfeiçoa -
mento. 

Coostruç!!o de JIIÓWliS 
Proporcionar condlçOes adequi!das de tra 
balho e de atendimento aos usuários. r 

!llras Cmp1"""'tares ro Cmp1exo do Sei 
nadO federal. · -

Reparos e Conservaçao de I!OOveis 
Conservar e preservar os bens im6vels 

Conservaç!!o e Reparos de Imóveis do Sei 
naoo Federal · -

Assistência l<éd1ca e OOOnto1<lgica a Se~ 
vldores 
{\Ssegurar a saúde física e mental dos 
servidores e seus dependentes, em car~ 
ter cClfll)lementar. -

VII 

--- ------
CR$ l.non,oo 

RECURSOS OE TODAS AS FONTES E TRANSfERENCIAS - FISCAL 

NATUREZA 

3.4.90.30 
3.4.90.33 
3.4.90.36 
3.4.90.39 
4.5.90.52 

3.4".90.39 
4.5.90.51 

3.4.90.39 
4.5.90.51 

3.4.90.)0 
3.4.90.39 

3.4;90.30 
3.4.~.39 

3.4.90.30 
3.4.90.36 
3.4.90.39 
3.4.90.92 
4.5.90.52 

[ 

I 

I 
I 

I 

FONTE 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
1oQ 

100 
100 

100 
100 
100 
1oo 
100 

I 

I 

I 

I 
I 

DETALHADO 

5.000 
10.000 
30.000 
66.331 
8.477 

122.802 
173.263 

122.802 
173.263 

100.000 
1.185.698 

100.000 
1.185.698 

50.000 
20 

561.245 
500 

71.125 

I TOTAL 

119.808 

296.065 

I 296.065 

I 1.285.698 

I 1.285.698 

682.890 
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VIII 
cr..::..::.;J - scunm rEIEtPL 

(,:&1 - SENJ\[)() fEOOW_ 

''" o ... uuu u_ 

QUADRO DE OETALHAMENTO DA DESPESA RECURSOS OE TOOAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS - FISCAL 

ESPECifiCAÇAO NATUREZA FONTE OETALHAOO TOTAL 

13.075.0428.2004. Assistência Médico-tnspitalar a Parla 
. 0001 rentares, Servidores e seus DependenteS 3.4.90.30 100 50.000 

3.4.90.36 100 20 
3.4.90.39 100 561.245 
3.4.90.92 100 500 
4.5.90.52 100 71.125 6a2.89b 

15.081.0031.2023 Assistêrcla a Instituições Privadas· 
Proporcionar auxilio a entidades priva 
das sem fins lucrativos, a nm de q.JÕ 3.4.50.43 IDO 64,196 64.196 
possam CI.JII1)rir suas missões f1lantr6p_! 

- ·- cas, educativas e culturais. ' 

' ' 15.:tl81.0031,2023, Entidades de Intercânblo Legislativo, 
0001 Parlarcntar e Politico 3.4.50.43 100 64.196 64.196. 

15.082.0495.2024 Contribuição a Previdência Privada 
Proporcionar complementação de aposenta 
dorla e pensões, contribuindo para re~ 
vaçao da força de trabalho. 3.4.50.41 1ÇXl 1.234,676 1.234.676 

.I 
15.:082.,.(}4'95, 2024, Instituto de: Previdência, dos Congressls 
C001. tas . - 3,4,50,41 100 1.234,676 1.234.67 

Recursos 00 Te Recursosde Ou Recursos Recursos Pessoal e Erca~ Outras Despesas Despesas de 

'"''~ 
- tras rontes ' - Ordinários Vinculados Sociais · correntes D;~ita1 TOTAL 

66.524.875 66.ll6,054 408.821 53.191.050 ll.561.380 1.772.445 66.524.875 
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iffu~'() - SEIIflllO FEOCRI'.t. 

02101-SENADOFE!lEAAL 

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 

ESPEC!F!CAÇAO 

15.082.0495.2013 Encargos com Inativos e Pensionistas 
AssegUrar a sl.bsistência pecuniária a 
que fazem jus os !nativos e seus depe!!_ 
dentes, 

15.082.0495.2013. 
0001 

Encarg;15 eoot !nativos. 

15.082.0495.2013. Encargos caa Pensionistas 
0009 

,., .. :··· < '·>c ' '! ~ "' ... 
,,., 

. 

Recutsos do Te ~.:,: .. n.. Recursos Recurst!S 
souro -

17.158.941 17.158.941 

lX: 

- CRS l.OOQ 00 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENC!AS - SEillUIJil<E 

NATUREZA FONTE DETALHADO TOTAL 

3.1.90.01 100 12.170.524 
3.1.90.03 100 4.947.417 
3.1.90.09 100 38.000 
3:1.9Q;92 100 3.000 17.158.941 

3.1.90.01 100 12.170.524 
3.1.90.09 100 5,000 
3.1:9q.92 100 3.000 12.i78.524 

3.1.90.03 100 4.947.417 
3.1,90.09 100 33.000 4.980.417 

. 
·- . 

Pessoal e Encargos Outras Despesas oe'f.';t~~~ de TOTAL Sociais 

17.158.941 17.158.941 
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0200) - SEIWXJ fEOOW.. 
02102 - CENTRO GWICO 

Q~ADRO DE OETALHAHENTO DA DESPESA 

ESPECiriCAÇAO 

01.007. ()()23. 2025 ~nistraç!lo e Coordenaç!lo dos servi 
ços Gráficos -
Divulgar as atividades do Poder Legis 
lativo através da e)(ecução de serviçoS 
de artes gráficas de interesS:e 00 Co!! 
gresso Nacional. 

01.007.0023.2025. Harutet"'ÇaG 00 Centi01 GráflpO ·do Senado 
DOO! federal ; 

' 

' 

01.007.0023.2900 Contribuiç.'lo a ft.rd>s 

01.007 .,0023.2900, ~ do C<ntro Gráfico ,do 5enado f""!:_ 
0001 

Recursos de 0.. Recursos 

X 

CR$ 1.COO.OO 

RECURSOS DE TODAS AS fONTES E TRANSfERENCIAS - fiSCAL 

NATUREZA FONTE DETALHADO TOTAL 

3.1.90.11 100 15.137.000 
3.1.90.13 100 4.664.921 
3.1.90.14 100 27.212 
3.1.90,16 ·100 600.733 
3.4;90.30 100 2.036.111 
3.4.90.33 100 2.419 
3,4,90:,36 100 120.182 
3,4,90.39 100. 131.215 
~,4,9U,92:, 100. 8.624 

4:5;90,52 lOO 358;016 23.066.433 

3,1,90!;11 100 15.]37.000 
3;1;90:13 100 4 .664,921~ 
3;1.90;14 100 27.212 
3:1;90;16 100 600;733 
3;4;90;,30 100 2,0361111· 
3,;4,9Q,,33 100 2.419 
3,4.90,36 100 120.182 
3;4,90,39 100 131.215 
3.4.90.92 100 8,624 
4.~.90~52 100. 358;016 23.066.433 

3,4.12.41 150 1.314,.060 . 
4,5,12,41 150 399.632 1.713.692 

3,4.12.41 150. 1.314.060. 
4,5,12,41 150 399.632 1.713.692 

Recursos Pessoal e EncatgJs llJtras Despesas Despesas de Recursos 00 T!: 
souro tras fontes - Ordinários Vinculados Sociais Correntes cooita1 TOTAL 

24.800.125 23.086.433 1. 713.692 20.429.866 . 3.612.611 757.648 24.800.125 
-----L--·-
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XI 
02000 - sawxJ fEOOlPL 

02103 - CENTRO !E IWOOI'IITICA E PllOCESSNoENTO !E IJIIOOS 

Cr$ 1.00J.OO 

QUADRO OE DET ALHAMENTD DA DESPESA RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS - FISCAL 

ESPECIFICAÇRO NATUREZA FONTE DETALHADO TOTAL 

01.007.0024.2026 AdTlinlstraç!!o e Cooróenaç!o OOs 
ços de Infomática 

Servi 

I Proporcionar aos diferentes setores 00 
Congres-s.o Nacional recursos corrçutacio 
nal capaz de apoiar eficazmente o. trã 3.1.90.11 1DO 6.850.309 
balho de análise, processamento, acOIIY,)ã 3.1.90.13 100 50.000 

1nhamento e avaliação das ações necessa 3.1.90.14 100 99.249 
rias a viabilização das atlvidades fiils. 3.1.90.16 IDO 447.587 

3.4;90.30 100 3,92,021 
3,4,90.33 IIXl 11,491 
3,4.90.37 IDO. 116.486 
3,4,90.39 100 3.244,299 

' 

3,4,90,92 100 s;600 
4.5;90,52 IDO 1.027,854 12.2411.886 

01,007.0024.2026, Maruterç!lo do Cenro ~ Informática , • e 
0001 Processarento de Dados do· 'Senado Fed!! 3.1.190ill !DO 6.8~r~ ral 3,1190.13 ' 100 

3,1;90;14 100 99;249 
3,1.90.16 100 447.587 
3,4:90.30 100 392.021 
3,4,90.33 100 11.481 
3;4.90:37 IDO 116.486 
3,4.90.39 100 3.244·,299 
3,,4;90â2 100 5:600 
4,5~90;52 100 1.027',854 12.244.886 

01.007.0024,2900 COOtrlbulçllo a Ftr<bs 4,5.12,41 150 349.459 349.459 

01.007.0024.2900. Fll'rll 00 Centro de Informática e Pro 
00)2 :iSMento de . Dados do Senado FedO . ,·,;,;, 1'11 149 .,. ,. ....... 

Recurso:: 00 '!!. Recursos~. Ou Recursos __ f!ecursos 
tras F antes - Ordinários vúl.;:1ados 

t'ess~ .• ~rcargos 
Sociais rw~r.'"'spesas entes ""..'~,~~ "" cóo·to TOTAL 

12.594.345 12.244.886 349,459 7.447.145 3. 769,887 1.377.313 12.594.345 
---- ·-- - -----
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XII 
02000 - SENillO FEWli'L 

02901 - rum ESPECY<. ;oo SENillO fEIElllL 

l.:tJ~ .l.UUU 60 

QUADRO DE DETALHAMENTO OA DESPESA RECURSOS DE TODAS AS fONTES E TRANSfERENCIAS - fiSCAL 

ESPEC!f!CAÇAO NATUREZA FONlE DETALHADO TOTAL 

01.001.0001,2021 Adninlst~a.;l!o e ~ dos setv! 
ços' L~slativos · 
Ericargo's tom Scinin!stração de pessoal e 
de acininistração geral no desenvolv~ 3.4.90.Jil 150 132.000 
to das atividades· parlamentares e adlri~ 3.4.90.36 150 6.000 
nistrativas. .. ,_ 3..4.90.39. 150 249.621 

3-4.90.921 150 10.000 
'· "··'. 4.5,90.51 150 20 

" 
4.5.90.52 150 ll.l74 
4.5.90.&2. 150 6 .00.821 

ru.ool.oooi.2021. I 
foocionanento 00 Senado federal 3.4.90.30, 150' 132.000 

0002 3.4.90.36 150' 6.000 
3.4.90,39 !50 249,621 
3.4;90,92 150 10.000 
4.5.90.51 150 20 
4;5.90.52 !50 11.174 
4.5.90.92 150 6 .00.821 

- --------- ------·--- -------

Recursos do Recursos de Ou Recursos Recursos Pessoal e Encargos OJtras Despesas Despesas de TOTAL Tesouro tras fontes - Ordinários Virculados Sociais Correntes Capital 

408,821 408.821 397.621 ll.2DO 408.821 
~----- ·--·-- ----- -
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0200l - SENNIO FEIERit. 

02902 - FINXl 00 crnmo GMFICO 00 SENN10 FEDEJW. fom~___, 
01$ 1.000,00 

QUADRO OE OETALHA>lENTO DA DESPESA RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS - FISCAL 

ESPECIFICAÇAO NATUREZA FONTE DETALHADO TOTAL 

01.007,0023.2025 Aànlnistraç!lo e Cootdenaçlo dos Servi 
ços Gráficos -
Divulgar as atividades do Poder Legis 3.4.90.30 150 1.051.248 
lativo através da execução de serviçoS 3.4.90.36 150 52.562 
de artes gráficas de interesse do Con 
gresso N.adonal. -

3.4.90.39 150 210.250 

4.5.90.52 150 399,632 1,713.692 

01.007.0023.2025. Hanutençfto do Centro Gráfico do Senado 3.4.90.30 150 1.051.248 
0001 fedetal 3,4.90.36 150 52.562 

3.4,90.39 150 210.250 
4.5.90.52 150 399.632 l.ID.692 

-- -- ------ ---- ----

Recursos oo T~ Recursos de Ou _Kecursos Reoursos Pes~ e Er<:atgos I w~ Despesas De~ de TOTAL scuro tras Fontes Ordinários Vinculados Sociais Correntes i tal 

1. 713.692 1.713,692 1.314.060 399,632 1.713.692 

0200l - SENADO fEOERIIL 
02903 - FlHXl 00 CEN1flO 1E INFffiMATICA E f'ROCESSA'ENTD IE OAOOS OOSENI\00 FEOCRN. 

CR$ 1.000.00 

QUADRO OE OET ALHAMENTO DA DESPESA RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS - FISCAL 

ESPECIFICAÇAO NATUREZA FONTE DETALiiADO TOTAL 

01.007.0024.2026 Adldnlstração e Coordeoaça:o oos Servi ~ co:s de lnf0l1J]ática - -
PrOj)Orcionar aos diferentes setores do 
Congresso Nacional .recurso cCXTÇ~Utacio 4.5.90.52 150 349.459 :549.459 '-v 
nal capaz de apoiar eficazmente o trã \,; 
balho de análise, processamento, acompã " nhamento e avaliação das ações necessà" 
rias a viabilização das ati v idades fins:" rt 01.007.0024.2026. Manut.erl:;ão do centro de Informática e 4.5.90.52 150 349.459 349.459 

0001 Processanento de DaOOs do S.federal 
--- - ----- -----

f~+XlV 

Recursos do T~ Recursos de Ou Reeursos Recursos Pessoal e Er<:atgos Outras Oespsas Despesas' tle TOTAL souro tras Fontes - Ordinários Vinculados Sociais Correntes Capital 

349,459 349,459 349,459 349.459 
L __ - - ----
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TERMO DE RESCISÃO CONTRA· 
TUAL 

Pelo presente termo, o Senado Federal, 
atendendo à p1·oposta da Fundação Casa de 
Rui Barbosa, na conformidade do despacho 
de fis. 24 do Senhor Pz-esidente -do Senado 
Federal, no Processo n°00017290.1, apensa
do ao Processo D0 000386.89.8, que abriga o 
terceiro termo aditivo ::eJebrado entre os 
convenentes Senado Federal e Fundação Ca
Ja de Rui Barbosa, e, com fulcro no artigo 
124 II, § 1° do Ato n° 31187, da Comissão 
Oiretora d_o Senado Federal, rescinde o alu
dido terceiro termo aditivo firmãdo em 30 
de -dezembro de 1988. 

Brasília -DF, 11 de j.<tneiro de 1991. -
Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fe
deral. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor-Geral do Senado Federal con
vc ca os abaixo relacionados para, no prazo 
de 3 (três) dias íiteis, contados da data de 
publír.:ação deste edital, comparecerem ao 
SO andar do Edifício Anexo I do Se_nado FeM 
deral, a fim de formalízarem a rescisão canM 
tratual prevista na Resolução n° 130, de 1980, 
e no Ato da ComiSsão Diretora do Senado 
Federal n° 12, de 1978. 

Assessores Técnicos 
Elio Piccoli 
Vagner Maia Leite 
Miriam Garcia A Souza . 
José Bonifácio D. de Andrada 
Ana Luiza Bucar L. GonÇalves 
FláVio RU:i Guerra Mota 
Luiz Felipe Cesar Santos P.P. Menezes 
Flávio Hamilton L. Busch 
Maria Helena Ruy Ferreira 
Wilson Márcio Depes 
Henrique Marinho L. Chaves 
Luiz Viana Queiroz 
Mauro Borges Teixeira Jtínior 
Fra-ncisco Guedes de Melo Filho 
Antonio Macedo Bezerra• 
José Oscar Pelúcia Pereira 
Bernardo Navais da Matta Machado 
Maysa Maria Canale Leite 
Silas Paes Barbosa Jtínior 
José Roberto Bassul Campos 
Ricardo Pompeu de Sousa Brasil
Oscar Soto Lorenzo Fernandez 
José Rodrigues Carneiro C. Neto 
Roberto Átila Amaral Vieira 
Ana Maria de Castro e Silva Olival 
Ronaldo Ferreira Dias 
Maria Rodrigues Saraiva 

Secretários Parlamentares 
Letícia Valente Ramos 
João Sales Ramos 
Carlos Antonio Gadelha L Cãvalcante 
Martim Pereira Gomes 
Maria de Lourdes Barbosa Behrensdorf 
Celni Aires A Maya 
Vanda Maria S. Batista de Azevedo 
Beatriz de Lara Maia 
Ana Lúcia S. Cavalcanti Gurgel 
Tereza Cristina R Malaquias 
Luciene Gomes F. Garcia 

I 
I. 

' Jtllio Fiad 
Waldo Silva 

-Cláudia Márcia M. Silva 
João da Cruz C. Milhomem 
Ronald Bezerra de Menezes 
Gardenia Maria S. R. Gonçalves 
Fauzer Bucar Filho 
Marcelo Augusto L. Bucar 
Rosa Maria Bucar Lobo 
Renata Mylena Felix GUeJ:? _ 

Rênia Maria B. S. Uma 
Michelli Silva Ferro e Silva 
Maria da G_raça H. Lobato 
Marcelo de Oliveira Guedes 
Hélio Mário Guerreiro 
Roselene Sousa Rosa 
Dulce Augusta P. Buendgens 
Fab!olã Gouveia Limeira 
Leopoldo Pina: Filho 
João Francisco de Souza 
Neusa de Assis Mitterhoff 
Valmir Grein 
Cristina Parra Valera 

·Laércio Calixto da Silva 
Adalberto Dias Castro 

- - Consuelo Pinho Medavar 
Maria da Conceição Tomasi Costa 
Silvia Maria_ Almeida Diniz 
Rodrigo Estivallet Teixeira 
Mari~ Dulce ~ola Teixeira 
Maria Raimunda Costa Barros 
Sheila Iara Turczinski Gadelha 
Sebastiana Rosã Cariolãno 
Eduardo Thadeu Domingues 
José Renato Santos Tavares 
Mário Au-gusto Maia de Queiroz 
Sfivia Maria Nunes F. Cerqueira 
Elizabeth M Ventura 
Luiz Plácido Cruz 
Aclair Alves 
Virgíitia dos Santos Mendes 
Hélio Profeta Oliveira 
Fernandoo Perália- Filho 
Regina Colagrossi Paes Barbosa 
Inocêncio da Silvã Rodrigues 
Maria do Carmo Afonso Moreira 
Silvana Maria J. T. Junqueira 
ASSis Pereira Branco 
Maria de Lourdes Pires Dayreu 
Roberto Pompeu de SOUsa Brasil Filho 
Tereza Cristina Sobral Rollemberg 
Samuel Leandro de Santana 
Rita de Cássia Nardelli 
Gilberto Ferreira Paim 
Patrícia Barbosa Lobo 
João Paulo de Almeida 
Diógenes Costa Barbosa 
Flávia Maria Badaró Abrantes 
Ana Luiza A C. Campos 
Gioconda Pontes Mentoni 
Maria Ltlcia C. de Oliveira 
Carlos Bruno Andrade Abreu 
Jaime Wallwitz Cardoso 
Paulo Roberto Pereira Piragibe 
Paulo Studart Quintas Lobão 
Silvia Nazaré Pereira 
Ieda Maria Morais 
Silvia Bucar Lobo Ameno 
Crizogrino da Costa Vasconcelos 
Maria do Perpétuo S. F. AlenCastro 

Wânia Vilela Camargo 
Marcelo Fonseca Pinto 
Sueli Ana de Freitas 
Senado Federal, 15 de fevereiro de 1991. 

-José Passos POrto, Diretor-Geral. 

Espécie: terceiro termo aditivo ao CentraM 
to n° 43189 

Contratada: Matei Tecnologia de TeleinM 
foimática S/A - Matec -

Contratante: Senado Federa_l 
Objeto: Repactuação, por acordo entre 

as partes, dos preços do contrato original 
D3ta da Assinatura: 27-12-90 
SignatáriÇ)S: Pelo Senado Federal: Dr. JoM 

sé Passos POrto. Pela _ Cõntratada: Sérgio 
Gonçalves. 

Oscar Martins de Oliveira, Diretor SubsM 
tituto da Subsecretaria de Administração de 
Material e Património. 

Ata da 3a Reunião Ordinária 
da Comissão Diretora, 

realizada a 6 de fevereiro de 1991 

Às doze horas do dia seis de fevereiro 
de hum mil novecentos e noventa e hum, reM 
lineMse a Comissão Diretora do Senado FedeM_ 
ra~ na sala de Reuniões da Presidência, com 
a presença dos EXcelentíssimos Senhores Se
nadores Mauro Benevide_s, Presidente, AI~-: 
xandre Costa, PrimeiroMViceMPresidente, CarM 
los Alberto De'Carli, Segundo-Vice-Presiden
te, Dirceu Carneiro, PrimeiroMSecretário, 
Mal-cio Lacerda, SeguD.do-Secretário, Silda
nha Derzi, TerceiroMSecretáro e Iram SaraiM 
va, Quarto-Secretário: 

O Senhor PresideDte declara iniciada a 
reunião e apresenta aos presentes os seguin
tes assuntos: 

1) Comunicação da Presidência ·aos preM 
sentes de que conforme conhecimento de toM 
dos, a Primeira Reunião da Comissão Díreto
ra- foi realizada para tratar da Convocação 
do Congresso Nacional em _face _das medidas 
provisórias editadas pelo Excelentíssimo Se
nhor Presídente da República, dando em seM 
guida conhecimento dos procedimentos toma
dos para o cumprimento da referida convo-caM 
ção e sua tramitação regimental; 

2) Requerimento de n° 5, de 1991, de au
toria do Senhor Senador Mario Maia, solici
tando ao Poder Executivo - .Presidente do 
Banco do Brasil, informações referentes ruo 
agências dC:sse Banco no Estado do Acre, 
especialmente as dos Municípios de Cruzei
ro do Sul e de Rio Branco, no períOdo de 
março de 1987 k dezembro de 1990. 

Os presentes examinam a matéria, a aproM 
vam e a encaminham à Secretaria Geral-da 
Mesa para as devidas providências; 

3) Requerimento ,de D0 6, de 1991, de auM 
teria do Senhor Senador Mario Maia, soliciM 
tando ao Poder Executivo - Ministério-da 
Ec_onomia, Fazenda e Planejamento, inforlnaM 
ções referentes às agências do Banco d_o Bra
sil no Estado do Acre, especialmente_ as dos 
Municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Bran
co, quanto aos recursos federais repassados 
ao Governo daquele estado no período de 
mar~ de 1987 à dezembro de 1990. 
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A matéria é examinada pelos presentes 
que a aprovam e a encaminham ll Secretaria 
Geral da Mesa para as devidas providências; 

4) Requerimento de n° , de 1991, de auto
ria do Senhor Senador Mario Maia, solicitan
do ao Poder Executivo- Ministério da Eco-' 
nomia, Fazenda e Planejamento, informa
ções junto à Delegacia da Receita Federal 
do Estado do Acre, sobre alterações p:a. trimo
niais e contratuais bem como os registras au
tenticados nas respectivas juntas comerciais, 
certidões de livros de presença e relação no
minal de acionístas, nos últimos cinco anos,\ 
das empresas e _f!essoas físicas que menCiona. 

A matéria é examinada pelos presentes 
que a aprovam e a encaminham à Secretaria 
Geral da Mesa para as devidas providências; 

5) O Senhor Presidente lê, para conheci
mento dos presentes, notícia publicada no 
jornal Folha de S. Paulo, edição de hoje, 
que tem como título "Senado Investiga No
vo Trem da Alegria". Posta em discussão a 
matéria o Senhor Primeiro-Secretário comu
nica que recebeu expediente do Senhor Sena
dor Nelson Carneiro, ex-Presidente do Sena
do Federal, informando haver suspendido o 
Ato e determinado a realização de uma audi
toria no Prodasen para apurar possíveis irre
gularidades no Plano de Carreira daquele 
órgão. O Senhor Primeiro-Secretário disse 
está aguardando os resultados da auditagem 
para submetê-la à Comissão Diretora. O Se
nhor Presidente, lembrando o seu disç:"Q~ 
de posse, declara que deseja a maior transpa
rência na sua administração, convidando em 
seguida o Senhor Primeiro-Secretário para 
irem juntos ao Prodasen verificar os fatos 
objeto da referida den(mcia; 

6) O Presidente comunica que caberã à 
atual administração a modernização e agiliza
ção do processo legislativo do Senado Fede
ral e dos seus seiViços administrativos e téc
nicos. Ressalta o Senhor Presidente que é 
preciso complementar com a maior rapidez 
a informatízáção do Senado em todos os 
seus níveis e prepará-lo para o desafio de 
suas competências constitucionais. Visando 
a consecuçãO-desse objetivo designa os Se
nhores Primeiro-Vice-Presidente, Primeiro
Secretário e Segundo-Secretário para consti
tuirem uma comissão destinada a elaborar e 
apresentar ao Plenário da Comissão Direto
ra projeto nesse sentido; 

7) Dando prosseguimento h reunião o Se
nhor Presidente solicita a presença do Se
nhor Diretor da Subsecretaria de Administra
ção de Pessoal para que _o mesmo explique 
o Proje_to de Resolução de n° 57, de 1990, 
que extmgue cargos do Quadro Permanente 
do Senado Federal. Depois da explanação 
do Senhor Diretor e debate da matéria ficou 
decidido que aquela Subsecretaria deverá 
enviar à Presidência do Senado Federal a re
lação detalhada de todas as vagas e claros 
existentes para exame posterior do Colegiada; 

8) A seguir, ·o Senhor Presidente subme
te aos presentes proposta de Ato da Comis
são Díretora anteríor que estabelece normas 
sobre a execução do art. 243 da Lei n° 8.114 
de 1990 e dá outras providências, inclusive 
a decisão sobre os Assessores Técnicos e Se
cretários Parlamentares dos Senadores que 
concluíram os seus mandatos e encerraram 
o seu período na Mesa e Lideranças partidárias. 

Em discussão, o Senhor Primeiro Secretá
rio dá conhecimento ao plenário do AViso 
0° 799, de 1990, do Tribunal de Contas" da 

União ao Senado Federal, no qual alvitra 
providências para solução do problema dos 
Assessores Técnicos e Secretários Parlamen
tares através do item m do citado aviso. 

Prosseguindo a discussão os demais Se
nhores Senadores invocam os dispositivos 
das resoluções e _atas que regulamentam no 
âmbito do Senado a admissão, demissão e 
dispensa dos aludidos ocupantes. 

Posto em votação, a Comissão Diretora 
aprova o ato por maioria, com a absteri_çã9 
do Senhor Primeiro-Vice-Presidente e voto . 
contrário do Terceiro Secretário. 

Concluili a vOtação O Senhor Presiden
te determinou à Diretoria: Geral o cumpri
m~to imediato da decisão da Comissão Dire
tora. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerra a reunião, às treze horas 
e trinta minutoS, peJo que eu José Pas~s 
POrto, Diretor-Geral e Secretário da Comis
são Diretora, lavrei a presente ata que, de
país de assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 6 de feverei
rO de 1991. ,.... Senador Mauro Ben~des, 
Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

(*)_Atas da 248 a 29a e 3111 a 348 Reuniões 

<--) _ Serlo publicadas no Suplemento 
"A11 ~.presente e~içio. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
(*)_Atas da 98-, 128, 1"311., 22•, 238 _e 24• Reu~ 

.Di6es -
(*)_Serão publicadas no Suplemento· 

''B11 h presente edição 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO II 

ANO XLVI- N° 7 QUARTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 1991 BRASÍLIA DF 

SEN{\.DO FEDERAL 

1 _ ATA DA '1!' SESSÃO, EM 19 
DE FEVEREIRO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.21 _ Avisos do Sccretário..Ocrill 
da Preuidl!ncia da Repdblica -

- N° 1.5.60/90, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério-da Agri
cultura e Reforma Agrária sobie os que
sitos constantes do Requerimento n° 
321/90, de autoria do Senador -Mendes 
Canale. ' 

- N° 1.57i/90, encaminhando informa
ções prestadas pela Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n° 
302190, de autoria do Senador Luíz Via
na Neto. 

- N° 72/91, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n° 
'21)7/90, de atiforia do Senador Jamil Had
dad. 

- NO 74/91, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério da F..cono
mia, Fazenda e Planejamento sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n° 
2BS}90, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda. 

- N° 75/91, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre os 
quesitos constantes dos Requerimentos 
n05 239, 290, 309 e 345190, de autoria do 
Senador Humberto Lucena. 

- N° 93/91, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre os 

-SUMÁRIO 
quesitos constantes do Requerimento n° 
446190, de autoriã- dõ ___ Senador Jutahy 
Magalhães. 

- NO 94/91, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério da F..cono
mia, Fazenda e Planejamento sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n° 
467/90, de autoria do SenadOr Alexandre 
Costa. 

L22 Avisos do Présidente do Tri
bunal de-Contas da Unilo 

W - 763/90, encaminhando informa
ções prestadas pelo Presidente do Tribu
nal de Contas da União sobre os quesitos 
constantes do Requerimento n° 436/90, 
de autoria do Senador Mauro Borges, 
reiterando o de n° 137/90, do mesmo autor. 

- N° 745/90, encaminhando informa
ções prestadas pelo Tribunal de Contas 
da _União sobre quesitos constantes do 
Requerimento n°386, de 1990, de autoria 
do Senador José Paulo Bisai. 

1.2.3 Aviso do Ministro da SaWie 

- N° 740/90, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministro da Saúde so
bre os qu-esitos constanteS de Requeri
mento n° 429/90, de autoria do Senador 
Jamil Haddad. 

1.2.4 _ Aviso_l)o_Ministro do Traba
lho e da Previdl!ncia Social 

-NO 2.008/91, enCaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério do Traba
lho e da Previdência SOcial sobre quesi
tos constantes do Requerimento n° 233/90, 
de autoria do Senador Humberto Lucena. 

L2S _ Ofício do Procurador-Geral 
do Tribunal de Contas da Unil!o 

- N° 454190, encaminhando informa
ções prestadas pelo Tribunal de Contas 
da União sobre quesitos constantes do 
Requerimento n° 387, de 1990, de autoria 
do Senador José Paulo Bisol. 

1.2.6 Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
- Emenda do Senado ao Projeto de 

Lei da Câmara n° _22190 (n° 7.053/86, na 
Casa de origem), que autoriza o Departa
mento Nacional de Obras Contra as Se
cas -- DNOCS, autarquia vinculada ao 
Ministério de Estado Extraordinário pa
ra Assuntos de Irrigação, a doar o imó
vel que menciona, situado no Município 
de Icó, no Estado do Ceará. (Redaçáo fi
naL) 

- Emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n° 45189 (n° 560/88, na 
Casa de origem), que concede pensão es
pecial a Dolores Drummond de Andra
de. (Redação finaL) 

1.2. 7 _ Comunicaç!!ea da Uderança 
doPSDB 

- Substituição de membro em Comis
são Mista. 

- Indicação dos Srs. Chagas Rodri
gues e Jutahy Magalhães para Vice-Ude
res_do Partido. 

1.2.8 _ Comunicaç!!ea da Pm.idl!ncia 

- Designação, durante o recesso dos 
Srs. Severo Gomes e Marcondes Gadelha 
para integrarem a Delegação Parlamen
tar Brasileira à Reunião do Parlamento 
Latino-Americano, em Curaçao, Antilhas 
Holandesas. 

-Recebimento da Mensagem n° 53}91 
(n°65}90, na origem), do SenhorPresiden-
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSê OE SO_OZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
D1retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
D•retor Adjunto 

te da República, comunicando que se au
sentará do Pafs, no período de 19 a 21 
do corrente. 

1.29 _Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTIS
TA- Eleição do j9mal_ista ser:gipano Ar
mando Rollemberg para a presidência 
da Organização Internacional dos Jornalis-
tas. ~ 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES 
- Tópicos do pronunciamento do Presi
dente da República na data de ontem. 
Aspectos jurídicos das Medidas Provisó
rias n% 294 c 295/91. 

SENADOR COUTINHO JORGE -
Criação, no Senado Federal, da Comissão 
de Desenvolvimento Regional e Meio 
Ambiente. 

SENADOR CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Renovação de 1/3 dos mem
bros do Senado e os desafios parlamenta
res da atual Legislatura. ' 

SENADOR EDUARDO SUPLICY 
- Movimento da Sra. Luiza Erundina e 
outrO!:> prefeitos no sentido da. liberação 
de cruzados novo:; para o pagamento do 
IP1U. Medidas Provisórias n°s 294 e 
295/9f,-e-mTramitãÇão no Congresso Na
cional. 

SENADOR MAURÍCIO CORRtA, 
como Lfder- Apelo ao Presidente do Se
nado para inclusão em Ordem do Dia 
da redação firial do Projeto de Lei do 
DF n° 54/90, de sua autoria, que cria o 
cargo de OuvidorRGcral do Distrito Fede-
raL -- - -

SR PRESIDENTE - Providências a 
serem adotadas, objetivando a solução 
do assunto tratado pelo Sr. Maurício Cor
rêa. 

1.210 _ ReqtiCrímento 

- N° 15/91, de urgência para a Mensa
gem n° 1.'5/91, que solicita autorização pa
ra que a República Federativa do Brasil 
possa contratar operação de crtdito no 
valor de US$ 310,000,000.00 ou o seu eq ui
valente em outra moeda, junto ao Ban-

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIAFICO 00 SENAOO FEOEIIIAL 

OIÁMO 00 CONGIIEUO -CIOIIIAL 
Impresso sob • r6POns•bll•do~de doi Meu do Senoldo Federal 

ASSINATURAS 

Semestral .... ...~---~~····-········..................... 

T1ragem 2.200-exemplares. 

co Internacional de Reconstrução e De
senvolvimento - Banco Mundial. 

~211 _ Leiturn_ de Projeto 

-Projeto de Resolução n° 2/91, de au
toria do Senador Humberto Lucena, que 
dá nova redação a dispositivos da Resolu-
ção n° 58, de 1990. ·. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n° 10, 
de 1990 (n° 148/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão h Rádio Heróis do J enipapo 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora, em onda média, na cidade 
de Campo Maior, Estado do Piauí Dis
cusslo sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 11, 
de 1990 (n° 149/89, -na Câmara dos Depu
tados), que apfova o ato de renovação 
de concessão outorgada à_ Rede Eldora
do de Rádio Ltda., para explorar setviço 
de radiodifusão sonora, em onda média, 
na Cidade de Eldorado, Estado de Mato 
Grosso do Sul. Discussão sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 12, 
de 1990 (n° 154/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga conR 
ceSsão~ SPC- Sistett"..a Paranaíba de Co
municações Ltda., para exploração de 
sons e imagens (televisão), na cidade de 
ltumbiara, Estado de Goiás Discussão so· 
brc~tada. 

P~ojefo de Decreto Legislativo n° 13, 
de 1990 (n° 117/89, na Câmara- dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada ~- Rádio Gaurama 
Ltda., para explorar serviço de radioditu
são sonora, em onda média, na cidade 
de Gautama, Estado do Rio Grande do 
Sul. Discussão sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 14, 
de_ 1990- (n° 121/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada ~ Rádio Cultura de 
Várzea Alegre Uda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora, em onda mé
dia, na Cidade de Várzea Alegre, Esta
do do Ceará. Discussão sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 15, 
de 1990 (n° 118/89, na Câmara dos Depu

-tados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada ~ Rádio Princesa 
do Vale Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de Açu, 
Estado do Rio Grande do Norte. Discus
são sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 16, 
de 1990 (n° 126/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ~ Rádio e Televisão Imagem Ltda. 
, para explorar, pelo prazo de 15 (quin
ze) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço -de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão), na cidade de Paranava~ ,._ 
Estado do Paraná. Discussão sobrcstada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 17, 
de 1990 (n° 137/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova_ o _ato que outorga per
missão ~ Rádio Cidade FM de Lauro 
Müller Ltda., para explorar serviço dera
diodifusão sonora, na cidade de Lauro 
Müller, Estado de Santa Catarina. Dis
cussão sobrestada. -

Projeto de Decreto Legislativo n° 18, 
de 1990 (n° 142/89, na Câmara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Sisfran -Sistema de Comunica
ção Alto São Francisco Uda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Pompeu, Estado de Minas 
GeciiS. Discusslio sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 19, 
de 1990 (ri0 144/89, na Câmara dos Depu
tados), que 3prova o ato que outorga con
Cessão à Telecomunicações Campos Dou
rados Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusãõ sonora, na cidade de Cascavel, 
Estado do Paraná. Discussão sobrestada. 

Projeto de Decrefo Legislativo n° 21, 
de 1990 (n° 160/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão ~ Rádio FM ltabaiana Ltda., pa
ra explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em fre_qúência modu-
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lada, na cidade de ltabaiana, Estado de 
Sergipe. Discusslo sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 22, 
de 1990 (n°165/89, na Câmara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Televisão Uru
guaiana Ltda., para explorar seiViço de 
radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na cidade de Uruguaiana, Estado 
do Rio Grande do SuL Discussão sobrcs
tada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 23, 
de 1990 (n° 145/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Melodia - Sistema Capelinhen
se de Radiodifusão Ltda., para explorar 
setviço de radiodifusão sonora, na cida
de de Capelinha, Estado de Minas Gerais. 
Discusslo sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 25, 
de 1990 (n° 152/89, na camara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à FM Sudoeste Radiodifusora 
Uda., para ecplorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão), na cidade de Caruaru, 
Estado de Pernambuco.DiScuãsio sobrcs
tada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 27, 
de 1990 (n° 151/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Televisão Planalto Central Ltda. 
, para exploração de sons e imagens (tele
visão), na cidade de Porangatu, Estado 
de Goiás. Discusslo sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 28, 
de 1990 (n° 146/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rede Gerais de Comunicação 
Uda., para explorar, pelo prazo de 1 O 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, 
sernço de radiodifusão sonora em freqUên
cia modulada, na cidade·de Coromandcl, 
Estado de Minas Gerais. Discussão so~ 
brcstada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 29, 
de 1990 (n° 155/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão ao Sistema Rainha de Comunica
ção Ltda., para explorai setviço de radio~ 
difusão sonora em freqUência modulada, 
na Cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba. Discusslo sobrcstada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 30, 
de 1990 (n° 156/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per~ 
missão à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Carazinho, Esta
do do Rio Grande do SuL Discusslo ao
brcstada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 63, 
de 1990 (n° 230/90, nã Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 

permissão outorgada à Rádio Tropical 
de Blumenau Uda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na Cidade de Blumenau, Esta
do de Santa Catarina. Discussão sobres
tada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 64, 
de 1990 (n° 231190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão à Rádio Progresso de São Car
los Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de S.ão Carlos, Estado de São 
Paulo. Discusslo sobrcstada. 

Projeto de Decreto Legislativo no 65, 
de 1990 (n° 229/90, ni Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Educadora de São João 
da Urtiga Uda., para explorar serviço 
Ode radiodifusão sonora em onda média 
de ambito local, na cidade de São João 
da Urtiga, Estado do Rio Grande do Sul. 
Discusslo sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 66, 
de 1990 _(n° 228/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
permissão o.utorgada à Fundação Isaec 
de Comunicação, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na cidade de Novo Hamb_ur
go, Estado do Rio Grande do Sul. Dis
cuss§o sobrcstada. 

_Projeto de Decreto Legislativo n° 67, 
de 1990(n°227/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprovil o ato que renova per
missão à A Gazeta do Espfrito_Sanlo Rá
dio e TV Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em rreqüência modu
lada, na cidade de Vitória, Estado do Es
pfrito Santo. Discussio sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 68, 
de 1990 (0° 221/901 na Câriiara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga per
rr..issão à Rádio FM Esperança de Guada
lupe Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusivida
de, seiViço de radiodifusão sonora em fre
qUência modulada, na cidade de Guadalu
pe, Estado do Piauf. J?iscussAo sobreatada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 69, 
de 1990 (n° 219/90, na Câmara dos De-pu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Imperial FM de Pedro 
II Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Pedro I I, Estado do PiauL 
Discussão sobreatada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 71, 
de 1990 (n° 214/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova a· ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Difusora 
de ltapetininga Uda., para ecplorar, na 
Cidade de ltapetinínga, Estado de São 
Paulo, serviço de radiodifusão sonora 
em freqUência modulada. Discusslo so
brestada. 

Projeto de Decerto Legislativo n° 72, 
de 1990 (n° 213/90, na Câmara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio e TV Vale do Mogi-Gua
çu Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Mogi-Guaçu;- Estado de São 
Paulo. Discusslo sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 73, 
de 1990 (n°212,190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga -con
cessão à Rádio Educadora de Campinas 
Uda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão), na cida
de de Campinas, Estado de São Paulo. 
Diacusslio sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 74, 
de 1990 (n° 210/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão à Rádio Jornal de João Pessoa 
Uda., para explorar serviços de radiodifu
são sonora na cidade de João Pessoa, Es-' 
tado da Paraíba. Discussão sobrcstada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 76, 
de 1990 (n°207/90, na camara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Pataxós Ltda., para ecplo
rar serviço de radiodifusão sonora, na ci
dade de !tabela, &tado da Bahia. Discos
alo sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 77, 
de 1990 (n° 206/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio FM Jóia Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Pérola, Estado do Paraná. 
Discussão sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 78. 
de 199lr (n°-204/90; na· Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova per
missão à Rádio Serrana de Bento Gon
ça:Ves Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cida-
de de Rento ___ Gonça.lves, Estado do Rio 
Grande do Sul. Discusslo sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 79, 
de 1990 (ri0 203190, na camara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga con~ 
cessão à Rádio Arapoti Uda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqUência modulada, 
na cidade de Arapot~ Estado do Paraná. 

- - Discussão sobreatada. 
Projeto de Decreto Legislativo n° 80, 

de 1990 (n° 202/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova per
missão à Rádio FM Folha de Londrina 
Uda., para explorar selViço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Londrinat Estacjo do Paraná. 
Discussio sobrestada. 

Projeto de Decreto LegiSlativo n° 81, 
de 1990 (n° 201/90, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Difusora de lvinhema 
Ltda., para cc:plorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de 
Ivinhema, Estado do Mato Grosso do 
Sul. Discussão sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 82, 
de 1990 (n° 200/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada~ Televisão Rio Gran
de S.A, para explorar, na cidade de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, 
serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão). Discussão sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 83. 
de 1990 (n° 197/90, na C!mara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Radio c Televisão 
Campina Grande Ltda., para explorar ser
víço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Campina Gran
de, Estado da Paraíba. Discuaslo sobres
tada. 

Projeto de Decreto Legislativo no 84, 
de 1990 (n° 192190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio FM 102 Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em fre
qUência modulada, na cidade de Cariaci
ca, Estado do Espírito Santo. Discussão 
sobres ta da. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 85, 
de 1990 (n° 186/90, na camara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão :à Rede Integração de C:Omi.mica
çlo Uda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Toledo, Estado do Paraná. Discus
são sobrcstada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 86, 
de 1990 (n° 220190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 28 de feverei
ro de 1989, a permissão outorgada à 8 A 
FM de Jacareí Ltda., através da Porta tia 
nn 152, de 12 de setembro de 1989, para 

explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqUência modulada, na cidade de 
Jacare~ Estado de São Pauto: Discussão 
sobres ta da. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 87, 
de 1990 (n° 205/90, na -Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada ll. Rádio Liderson 
de Orlândia Uda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Orlândia, Esta
do de São Paulo. Discuss:ío sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° "88, 
de 1990 (n° 211/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Cultura de 
Santa Maria Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Santa Maria, Es· 
tado do Rio Grande do Sul. Discuss!o 
sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 89, 
de 1990 (n° 187/90, na camara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rede Amapaense de Radiodifu
são Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, de âmbi
to local, na cidade de Macapá, Estado 
do Amapá. Discussão sobrestada. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 90, 
-de 1990 (n° 143/89, na -Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o ato que Outorga per· 
missão à Sociedade Alfredense de Radio
difusão Ltcla., para explorar setViço de 
radiodifUsão sonora, na -cidade de Alfre
do Chaves, Estado do Espírito Santo. Dis
cuãslo sobrcstada. 

i3.1_ Maiéria apl-eciã-da após a or
dem do Dia 

- Requerimento n° 15/91, lido nO ex
pediente da presente sessão. Aprovado. 

1.3.2 _ D1..scursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR ANTONIO MARIZ -
Permissão do Banco Central para que 
bancos estaduais possam rolar as suas dí
vidas. Intervenção do Banco Central no 
Banco do Estado da Paraíba. Desequilí
brios regionais no Pafs. 

SENADOR VALMIR CAMPELO -
Lançamento pela Igreja Católica da Cam
panha da Fraternidade, sob o tema A 
Fraternidade e o Mundo do Trabalho. 

SENADOR DIVALDO SURUAGY 
-Homenagem~ memória de Afonso Ari
nos. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO 
- Fechamento de agências e postos do 
Banco do Brasil. 

1.3.3 _ Comunicações da Presidencia 

- Deferimento do Recurso n° 1/90, 
no sentido de que o Projeto de Lei do 
Senado n° 125/90, que fixa diretrizes pa· 
ra conservação de energia e dá outras 
providências, seja submetido ao Plenário. 

- Remessa à Câmara dos Deputados 
dos seguintes projetas apreciados conclu
sivamente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Qdadania. 

Projeto de Lei do Senado n° 92,190, 
que altera a Lei n° 4.215, de 27 de abril 
de 1963, e torna obrigatório o exame de 
ordem para admissão no quadro de advo- _ 
gado. 

Projeto de Lei do Senado n° 165}90, 
que acrescenta parágrafo aos arts. 1.554 
do Código Civil e 91 do Código Penal. 

Projeto de Lei do Senado n° 178/90, 
que revoga- o parágrafo único do art. 106 
da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 
(Códig<;~ Eleitoral). 

L3.4 :_Designação da Ordem do Dia 
da pr(r(ima scssAo 

1.4 - ENCERRAMENTO 

2_EDITALl)E CONVOCAÇÃo· 

3 MESA DIRETORA 

Ata da 2a Sessão, em 19 de fevereiro de 1991 
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Cosui e Dirceu Carneiro 

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

Affonso Camargo - Alexandre Costa -
Aluizio Bezerra- Amazonino Mendes- Car
los De'Carli - Chagas Rodrigues - Cid Sa
bóia de Cary::,lho- Coutinho Jorge - Darcy 
Ribeiro - Edison Lobão_- Esperidião Amin 
- Epitácio Cafeteira- Flaviano Melo- Fran~ 
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho -

Gerson Cama ta- Guilherme Palmeira- Hen
rique Almeida -Hugo :Napoleão- Humber
to Lucena- Jrapuã Costa Júnior- João Ro· 
cha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho
José FOgaÇa - José Paulo Biso! - José Sar
ney - Jtifahy Magalhães - Lavoisier Maia -
Louremberg Nunes Roca h- Lourival Baptis
ta - Mansueto de Lavor - Mário Covas -
Mailllêe PíDiO ..:··Ma tiro Benevides- Molsês. 
Abrão - Na bor Júnior - Odacir Soares -
Ozicl CaritCTi"o" - Rachid Saldanha Derzl -

Ra!m_undo Lira - Ronaldo Arag_ão - Ronan 
Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho 
- Valmir Çapelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- A lista de presença acusa o compareci· 
menta e 47 Srs. Senadores. Havendo nllme
ro (egimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nos
sos trabalhos. 
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O Sr. 1° Secretário procederá ~ leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESID~CIA DA REPÚBUCA 

~ 1.560/90, de 18 de dezembro último, 
encaminhando informações prestadas pelo 
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária 
sobre os quesitos constantes do Requerimen
to n° 321, de 1990, de autoria do Senador 
Mendes Canale. 

N° 1.578/90, de 26 de dezembro fíltimo, 
encaminhando informações prestadas pela 
Minístra da Economia, Fazenda e Planeja
mento· sobre os quesitos constantes do Re
querimento n° 302, de 1990, de autoria do 
Senador Luiz Viana Neto. 

N° 72/91, de 28 de janeiro, ~caminhan
do informações prestadas pelo Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejam~nto sobre 
os quesitos constantes do Requerimento n° 
2JJ7, de 1990, de autoria do Senador Jamil 
Haddad. 

N° 74/91, de 28 Cle janeiro, encaminhan
do informações prestadas pelo Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento sobre 
os quesitos constantes do RéquCrimcnto n° 
288, de 1990, de autoria do Senador Gilber
to Miranda. 

N"' 75/91, 1.579{90, 92/91 e 73/91, encami
nhando informações prestadas pelo Ministé
rio da Economia, Fazenda e Planejamento 
sobre os quesitos constantes dds Requerimen
tos n03 239, 290, 309 e 345, de 1990.- de auto
ria do Senador Humberto Lucena. 
~ 93/91, de 31 de janeiro_ ídtimo, encami

nhando informações prestadas pelo Ministé
rio da Economia, -Fazenda e- Planejamento 
sobre os quesitos constantes do Requerimen
to n° 446, de 1990, de autoria do Senador Ju-
tahy Magalhães. . 

NO 94/91, de 31 e _janeiro l11tim-o; encami
nhando informações prestadas pelo- Minlsté~ 
rio da Economia, Fazenda e Planejamento 
sobre os quesitos constantes-do Requerimen
to n° 467, de 1990, de autoria-do Senador 
Alexandre Costa. 

(Encaminhe~se os originais-aos requeren
tes) 

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO 

N0763/90, de 19 de dezembro l11timo,- en~ 
caminhando informações prestadas pelo Pre
sidente do Tribunal de Contas da União so
bre os quesitos c-onstantes do Requerimen
to n° 436, de 1990, de autoria do Senador 
Mauro Borges, reiterando o de n° 137, de 
1990, do mesmo autor. · 
~ 745, de 13 de dezembro de 1990, enca~ 

minhando informações prestadas pelo Tribu· 
na! de Contas da União sobre quesitos com;.
tantes do Requerimento n° 386, de 1990, de 
autoria do Senador José Paulo Biso!. 

(Encaminhe-se os originais aos requeren
tes.) 

DO MINISTRO DA SAÚDE 

N°740f90;el& de dezembro áltirDo, enca
minhando informações prestadas pelo Minis
tro da Sallde sobre os quesitos constantes 
do Requerimento n° 429, de 1990, de autoria 
do Senador J amil Haddad. 

(Encaminhe--se o original ao requerente.) 

DO MINISTRO DO TRABALHO E 
DA PREVID~CIA SOCIAL 

N° 2008/91, de 8 de janeiro l11timo, enca
minhando informações prestadas pelo Minis
tério do Trabalho e da Previdência Social so
bre quesitos ~nst_antes ~o _Requerimento 
n° 233, de 1990, de autoria do Senador Hum
berto Lucena. 

(Encamin~e-se ç. Oliginal ao requerente.) 

OFÍCIO_ 

DO PROCURADOR-GERAL DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

~ 454190, de 14 de deieriibro de 1~90, 
encamin~~ndo infonnações prestadas pelo 
Tribunal de Contas da União sobre quesitos 
constantes do Requerimento n° 387, de 1990, 
de aUloria do Senador José Paulo BisoL 

(Encamin-h-e-se o original ao requerente) 

PARECERES 

PARECER N° 5, DE 1991 
(Da Cooiissão Diretora) 

Redaç{l:o final da emcilda- do· Senado 
ao Projeto de_ ~i ·d~· CAm~a' n° 22, de 
1990 (n°-7.053/86, na Casa de Origem). 

A Comissão Diietorã: apreseritã a reda
ção final da emenda do_ Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n°22, ae 1990 (ri0 ·7:os3JS6, 
na Casã: de Origem), que autoriZa o Departa
mento Nacional .de Obras Coilirã -aS Secas 
-DNÜCS, autarqtiiã ViitCUiàdã:~aO -Mifüstélio 
de Estado Extraordinário para Assuntos de 
IrrigaÇão~ a doar o im6vefcjue nieõciona, si
tuado no Município de Icó, no Estado do 
Ceará. ~ ~ 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de fe
vereiro de 1991. - Mauro· BeneviQ.es, Presi
de:nte- Alexandre Costa, Relator- Márcio 
Lacerda - Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N" 5, DE 1991 

Rcdaçlo final da emenda dO Senado 
ao Projeto de Lei da CAmara D 0 22, de 
1990 (n° 7.0Sll86, na Casa de origem), que 
autoriza o Depanamento Nacional de 
Obras Contra _as Secai$_ DNOCS, a_u.tar· 
quia vinculada ao Minist6rio de Estado 
de InigaçAo, a doar o imóvel que mencio
na, situado no Município de lcó, no Esta
do do Ceará. 

O Congresso ·Nacional decreta: 

N" I 
(corresponde a emenda _n° 1- CAE) 

Substitua-se na ementa a expressão 11Mi
nistério de Estado Extraordinário para As· 

suntos de Inigação11 por "Ministério da Agri .. 
cultura e Reforma Agrária". 

pARECER N° 6, DE 1991 
Da Comissão Diretora 

Redaçlo fina] da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da C4mara n° 45, de 
1989 (n° 560/88, na Casa de origem} 

A Comissão Diretora apresenia a reda
ção final da emenda do Senado ao P~jeto _ 
de Lei da Câmara ri0 45, dC 1989 (n° ió0/88, 
na Casa de origem), que concede pensâÕ es-:.. 
pecial a Dolores Drummond de Andrade. 

Sala de Reuniõe.s da Comissão, ~~ de fe
vereiro de 1991. -Mauro Bencvides., Pre_si
dente _:_Alexandre" Costã., Relator =Márcio 
Lacerda Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N° 6, DE 1991 
Redação final da emenda do Se~d:o 

ao -Projeto de Lei da Câmara n° ~5, _ c!e_ _ 
1989 (n° .560/88, na Casa 'de origem), que 
concede pensão especial a Dolores Drum-· 
mond de Andrade. 

O COngresSO Nacional decreta: 

EMENDAN° I 
(corresponde a emenda n° 1 - CAS) 

Dê-se ao arL l 0 do Projeto a segUínie'rC-~ -
dação, suprimindo-se o art. 2° e renumeraD
do-se os demais: 

"Art. 1° É concedida a Dolores' brum
mond de Andrade, viúva do poeta Cárlos • · 
Drummond de Andrade, pensão especial ·no o 

valor correspondente a Cr$ 35.183;0tl (ti'in~ · 
ta e cinco mil e cento e_oitentá e trêS óiiiei-' 
ros) no mês de junho de 1990. • 

Parágrafo único. A pênsão de que- ttata 
este artigo· é vitalícia e intransferível, não po
dendo ser percebida cumulativamente com' 
quaisquer outros ·proventos percebidos dos 
cofres públicos. res .. ..áiVàdo &dírcíW~dC ·op~·
ç:ão, e será reaJUStada M=gundo <;m ind_~ccs ~do· . 
tados para as demais pensões pagas pelo Te--
souro NaCional.11 • • • •• 

O SR. PRESIDENTE (Ale<andre COs
ta)- O Expediente lido Vai à- publicaçãO.- · 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser 
lida _pelo Sr. 1° Secretário. 

E lida a seguinte: 

Brasfiia, 19 de fevereiro de ~991, 

Senhor Presidente, 
De acordo com, o disposto no Regimen_~ 

to Intemo_desta Casa, venho pedir a substi
tuição do Senador Chagas Rodrigues, mem
bro suplente da Comissão Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória n° 294, de 1991, 
pelo Senador Wilson Martins. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a V. &a meus protestos de consideração e 
elevado apreço.- Senador Fernando Henri
que Cardoso, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Aie<andre Cos
ta)- Será feita a substituição solicitada. 

_ Sobre a mesa, outra comunicação da Li· 
derança do PSDB que será lida pelo Sr. 1° 
Secretário. 
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É lida a seguinte: 

Brasília, 19 de fevereiro de 1991. 

Senhor Presidente, 
De acordo com o disposto rio Regimen

to Interno desta Casa, venho indicar os Sena
dores Chagas Rodrigues e Jutahy Magalh.ães 
ViceRLfderes do Partido da Social Democra
cia Brasileira no Senado Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a V. Exa meus protestos de consideração e 
apreço.·- Senador Fernando Henrique Car
doso, Uder do PSDB. 

O PRESIDENTE (Alexandre Costa) -
A comunicação lida vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência comunica ao Plenário que, 
no perfodo de recesso do Senado Federal, 
designou os Senadores Severo Gomes e Mar
condes Gadelha para integrarem a Delega
ção Parlamentar Brasileira à reunião do Par R 
lamento latino-Americano, que se realizou 
em Curaçao, Antilhas Holandesas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre c,,_ 
ta) - A Presidência recebeu a Mensagem n° 
53, de 1991 (n° 65/90, na origem), do Presi
dente da República, comunicando que se au
sentará do País, no período de 19 a 21 do 
corrente, a fim de visitar a Estação Antárti
ca Brasileira "Comandante Ferraz" na Ilha 
Rei George. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N" 53, DE 1991 
(n° 65/91, na origem) 

Exeelentfssimo Senhores Membros do Se
nado- Federal, 

Tenho a honra de informar Vossas Exce
lências de que deverei ausentar-me êo Pafs 
no período de 19 a 21 de fevereiro pãra visi
tar a Estação Antártica Brasileira 11Coman~ 
dante Ferraz" na Ilha Rei George. 

2. A Estação apóia a pi_esença da comuni
dade cientffica brasileira atuante no continen
te e concretiza os objetivos do Prograina An
tártico brasifeiro. 

3. Tomei a iniciativa de realizar essa visi
ta para registrar, da forma mais expressiva, 
a importância que o Governo brasileiro con
fere à Antártica, às realizações do .Sistema 
Antártico como um todo e às responsabilida
des do Brasil no .Ambito das Partes do Trata
do da Antártica. 

Brasfiia, 18 de fevereiro de 1991. - Fer
nando Collor. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre _Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL. 
-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, no dia 30 de janei
ro do corrente ano, na Capital de 7imbab
we, com a participação de delegações de 120 
paises, a Organização lnternaciorial dos Jor
nalistas (OIJ), durante Congresso da entida
de, elegeu o Presidente da Federação Nacio· 
nal dos Jornalistas (FENAJ), Armando Rol· 
lemberg, sergipano de 3S ano~ para presidir 
a entidade. 

É a priméira vez que um jornalista lati
no-americano ocupa a presidência da orga
nização Internacional de Jornalistas. 

Na sua campanha, Rollemberg defendeu 
a tese do ,pluralismo político como condição 
essencial para a existência da liberdade de 
expr~o". 

Cóil(ómie publicado nó Jornal do Brasil, 
em 31 de janeiro, a Organização lnternacio~ 
nal dos Jornalistas é uma rica organi?.ação 
não g~ernamental, que possui diversas em
presas (turismo, ·edição, impressão, loterias, 
restaurantes, software e outras) em Praga, 
na Tchecosrováquia, 01ide tem instalada sua 
sede desde 1947, quando foi fundada. _Suas 
aplicações financeiras no exterior atingem 
mais de US$ 6 milhões11

• 

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, con
gratulo-me com o jovem jornalista, filho do 
ilustre Ministro Armando Leite Rollemberg, 
do Tribunal Superior de Justiça, e solicito 
sej~ insérido nO meu prOnunciamentO a m.até-· 
ria ein aiiciõ,-publicada no Jornal do Brasil, 

_ de 31 de janeiro do corrente ano. (Muito bem!) 

DOCr,JMENTO A QUE SE REFERE 
O SR LOURIVAL BAPt!STANO SEU 
DISCURSO: 

Jornal do Brasil 31-1-91 
BRASILEIRO É ELEITO PARA 

- ·PRESIDIR OIJ 
. . ' . 

O pteSid~nte d;:l Fe«;;eração Nacional dos 
Jornalistas (F~NAJ), Armando Rollemberg, 
foi eleito qntem .presidente da Organização 
Internacional dos Jornalistas (OJJ), durante 
o congresso .da entidade realizado em Hara
re, capital do Zimbabwe, que contou com a 
participação de delegações de 120 países. É 
a primeira vez que um jornalista latino-ame
ricano ~pa a prcside:ncia d3 OIJ. Na sua 
campanha, R91Iemberg, sergipano de . 38 
anos, distingpiu-se por defender 11o pluralisR
mo poHtico como condição essencial para a 
edstên~a <!a. lil?erdade de expressão". 

Até as mudanças no Leste Europeu e a 
queda do Muro de Berlim, a OIJ foi marca
da pelo alinhamento ao bloco :socialista, 
mas, agçra, a entidade ganhou um novo per
fil- pluralista e democrático -, que se refle
tiu na eleição do jornalista brasileiro. A OJJ 
é uma rica organização não governamental 
que possui diversas· empresas (turismo, edi
ção, impressão, loterias, resraurantes, softwa
re e outras) em Praga, na Tchecoeslováquia;. 
onde' rem ~1hstalada a sua sede desde 1947, 
quando foi fundada. Suas aplicações financei~ 
ras no exterior atingem mais deUS$ 6 milhões. 

O presidente da Fenafdefrotou O mexica
no Luis SoareS no segundo turno da votação, 
obtendo 91 votos contra 52 dados ao seu con
correnre. Além de Roncmberg. foram eleitos 
os jornalistas Gerard Gatinot (França) e Ma
rian Gregori (Romênia). re.<>pectivamente pa· 
ra a Secretaria-Geral C- para a Tesouraria 
da OU~ Uma das primeiras tarefas de Rollcm
berg será a de convencer o presidente- tche
co, Vaclav J·Iavcl. a concordar com a perma
nência da OIJ cm Praga, pois os jornalistas 
thecos não perdoam a apatia da OIJ duran-

re a rcpressã_O política que se seguiu ao fim 
da Primavera de Praga. em 1968. Ele preten
de mostrar a Havei que sua própria eleição 
é a garantia de que a OIJ in-grcssou·em no
vos tempos. Se não obtiver êxito, a sede da 
OJJ será transferida para Berlim. 

O SR PRESIDENTE (Alexandre C..os
ta) --ConCedo a -palaVra-ao nobre senador 
Jutahy Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÁES(PSDB 
- BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, "A prosperida-
de constrói-se Cóm respeito à lei e ao direi
to. Nos dias de hoje, pregar ações de violên
cia e avalizar atas ilegais soa absurdo. São 
insólitos ecos de um tempo ultrapassa_do". 

Esta afirmação contida no pronunciamen
to de ontem. do Presidente Collor, traz-me 
a esta tribuna, não para um pronunciamen
to pessoal, mas para f;:~ze,r contar nos Anais 
do Senado um trabalho executado pela As
sessoria desta Casa. para vários Srs. Senado
res, sobrt: as Mt::didas Provisórias 294 e 295, 
principalmente do ponto de vista jurídico.-

Oostari.,, Sr. Presidente, que as palavras 
do Sr. Presidente da República fossem um 
dogma do seu governo, mas, infelizmente, 
não passam de uma grande heresia, de des
respeito a todos que vêm sofrendo as violên~ 
cias praticadas por esta administração, a to
dos que tiveram suas poupanças -seqücstra
das, a todos aquelesque não tiveram seus di
reitos respeitados, a todos os assalariados 
qqe sofrem com a deterioração dos seus ven
cimentos, aos aposentados que, mais uma 
vez, junto como funcionalismo público fede
ral, se sentem ame3çados nos s.eus direitos. 
constitucionais, já que foram transformados 
em alvos pennanentes deste Governo que 
não respeita as leis e direitos. 

Em nome do reordenamento econômico 
do País, mais uma vez"querem que o Congres
so avalize o desrespeito à Constituição que
nós votamos e que temos a obrigação de res
peitá-la. 

Em nome do direito e da ordem, está na 
hora de darmos um basta a quem não sabe 
governar dentro do direito constituído, fazen
do prevalecer a ordem j1.1.rídica do Brasil. 

Peço, Sr. Presidente, fazer constar dos 
Anais as considerações preliminares, do pon· 
to de vista jurídico, sobre as inovações in.tro~ 
duzidas pelas Medidas Provisórias nos 294 e 
295, de 1991. . . .. . . . . . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Piesidenie, 
Srs. Senadores (Muilo bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR JUTAHY MAGALHÁES EM SEU 
DISCURSO: 

Considerações preliminares, do ponto de 
vista jurídico, sobre as inovações introduzi
das pelas Medidas Provisórias nos 294 e 295 
de 1991. 

A exemplo do ocorrido em março de 
1990, quando a Nação foi surpreendida pelas 
profundas alterações intrOduzidas na ordem 
jurídica com o propósito de estabilizar a eco~ 
nomia e debelar o processo inflacionário en-
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tão em curso, deparamo-nos, agora, com 
um quadro prenhe de perplexidade c incerte
zas, notadamente do ponto de vista da cons
titucionalidade das iniciatívas governamentais. 

As inovações são de tal monta e estão a 
afetar de forma tão profunda as relações ne
gociãis _exi~tentes que se torna impossível, 
num primeiro momento, avaliar devidamen
te o impacto causado, sobretudo porque, tan
to a concepção e elaboração do plano co
mo a redação dos textos vindos a lume, fica
ram, confessadamente. a cargo exclusivo da 
equipe executiva de economistas, alijados 
que foram do- processo os profissionais da 
área jurídica te~do ~m vista a alegada neces
sidade dc_absoluto sigilo, quer no curso da 
realização dos estudos preliminares, quer 
na fase conclusiva de elaboração dos diplo
mas normativos.. 

Examiilemós, em primeiro lugar, as propa
ladas intenções governamentais. Para tanto, 
é necessário recorrer· ao" ieõr da entrevista 
coletiva ·da Ministra de Estado da Economia, 
Fazenda e Planejamento concedida no dia 
31 de janeiro __ do corrente ano (Correio Bra
ziliense 1°-2-91 p. 10): Disse a aütóridade 
em questão: - ' 

"Este plano é um aprofundamento do Pla-
no Collor. - - -

.·····-········· ..... ..,...--.--.......... ____ ,,, __ _ 
, Elas estavam, (aludindo :às medidas) na 

verdade programadas desde o iníd? -do &:o
vemo: 

Nós, desde o começo, falávamos na neces
sidade de r~formulação ·do sístema financei
ro nacional, com vistas a garantir para a eco
nomia um instrumento de financiamento de 
m~dio e longo prazo. 

-···-··"'"""'----~-.. ~-----·-~~ 
_· Além disso,- já-em agOSto DóS falávamos 

da necessidade de desindexação total da eco
ncinjia, do fim do llTN e de fiin de BTNF. 

-···-... - ............. ___ ,1"""----· ...... _., .. . 

nós estamos anunciando a reformulação 
do sistema financeiro, com o fim do ·over
nigb[ e a desindexação total da economia 
com o fim do BTN e o fim do BTNF.11 

Desde logo, algumas observações se- im
põem. Quanto a trat~r-se o. presente conjun
to de medidas de um mero "aprofundamen
to do Plano Collor", permitimo-nos disCordar 
da Ministra. Quaitdo da posse do Governo 
eleito em 1989, anunciou-se que o -quãdro 
hiperinflacionário então existente seria debe
lado, fundamentalmente, com o 11enxugamen
to ·do excesso de liqüidez", fato este que le
vou o Executivo a reter eril seus cofres a vas
ta maioria dos cruzados novos em curso no 
mercado. Concomitantemente,- fÕram veda
dos, por tempo indeterminado, quaisquer re-· 
ajustes de preços de mercadorias e serviços 
em geral sem a prévía autorização em porta
ria do Ministro da Economia, Fazenda e Pla
nejamento (art. 1° da Lei n° 8.030/90). Por
tanto, o pressuposto era de que a excessiva 
quantia de moeda circulante seria a causa 

principal do surto inflacionário. Passados on
ze meses, a mesma tendência de depreciação 
do poder aquisitivo do dinheiro se.verifica, 
com crescente intensidade. Nestas condições, 
forçoso é concluir que ou bem a análise ante
rior não estava correta ou então os mecanis
mos de implementação _do plano falharam 
por completo. Considerando que desta vez 
não se deu o coug_elamento do:s ativos finan
ceiros, somos levados- a crer __ que hoUve um 
implícito reconhecimento, por parte das auto
ridades económicas, que a inflaçã,o brasilei
ra tem sua origem ~m -o~tr<;? fator. E:!;>pecifica
mente, desta vez, atribui-se k ind.exação da 
economia a responsabilidade pelo surto infla-
cionário: ---

Assim é que _ _a nova lógicã subja"cente ao 
plano pressupõe que os fim dos indexadores, 
acoplado ao congelamento de preços ( art. 
1° da Medida Provísória n° -295/91), coloca
rá um termo fiJlal ao pernic;:ioso e crónico 
processo de iilflação que assOla o País. Não 
pretendemos, neste estudo preliminar sobre 
a matéria, tecer considerações sobre o acer
to ou o equivoco da análise governamental. 

-"Eriti'CtinTc), não ·se }?ode de~ar .de reconhe-
cer que houve uma profunda e ddiCal altera
çãO de ruino no particular da itlentificação 
das causas da instabilidade monetária. Se, 
por um lado, é certo que a equipe econômi

-ca·; no princípio, já"Ialava na necessidade de 
desindex-ar a economia, por outro, não é me
nos ·correto' ádmitir-s~· que· tal pr'opósito se
ria alcançado, basicainenie; pela Via da con
tenção da ITqüidez. -Nãõ- tendó Siiio possível 
atingir o objetivo com ·o mecanismo eleito 
muda-se de rumo e escolhe-se outro em fun
ção de uma reavaliação do quadro económi
co. Estas razões; em sfntese, levam-ilós" a afir
mar que o presente p-lano económico não 6 
um mero 11aprofundament011 do anterior. 

Outro aspecto a ser destacado diz respei
to :à identificação que a Mirtistta parece fa
zer-~ritre ó fim do BTN e ·a· desirldexação 
da economia. Ora, o Bônus do Tesõuto Na~ 
cional, como o próprio nome 'est:â a indicar, 
nada mais é de que um título püb1ico sujei
to a correção ·monetária e juros.: Ele não é 
em si um indexador mas um papel que tem 
o seu yalor __ al!J_a1izadQpelo índice de reajus
te de valores fiscais (Medida Provisória n° 
195/90). Aden;t_ais, a si.mp~es leitura do arti
go 6°_da Medtda Provisóna n° 294/91 revela 
que não se deu a propalada desindexação 
do mercado financeiro, ·veibis: · 

_ • '
1Ari. (;:Cpafa"-atualização de ~briga~

ções com cláusula de correção monetá
ria pela varia-ção do BTN, do BTN 
Fiscal e demais unidades mencionadas 
no art. 3°, decorre-ntes _de mútuo, fi
nancíai;U_ento_<;:m geral e quaisquer ou
tros contratos relativos a aplicações, 
inciv.sive_n,o mercado financeiro, firma

dos -anteriormente a esta medida pro-
-VisOi1à;cíeVefâiferô5lfetVãdo o seguinte: 

I - nos contratos que prevêem fu
dice subs_titU:tivO deverá ser adotado 
esse fndice a partir de fevereiro de 
1991, exceto nos casos em que esta 

medida provisória dispuser diferente
mente; 

II - nos contratos em que não ha
ja previsão de índice substi tutivo1 deye
rá ser utilizaçla a~ no caso dos c_on
tratos referenciados ao BTN ou à unj
dade cOirig:kia .. m'ensalnienÚ:, oU a 
TRD, no caso daqueles referencíados 
ao BTN FisCal e a "unidadeS corrigi
das diariao:iente." 

Acrescente-se que é absolutamente ilusó
rio pensar que a Taxa Referé:ncial-TR, tal 
como definida no artigo 1 ~ çl~ M_e!=lida Provi
sória n° 294/91, deixará de contemplar a-ex
pectativa inflaciO!l.ária e portanto embutir 
um indeXador implícito assumido pelo merca~ 
do. Obviamente, nihguêm ousará, daqtli pa
ra frente, fazer qualqUer aplicação financef
ra sem ter a certeza que o seu capital será, 
além de remunerado devidamente_ auras), 
atualizado em termos de poder aquisitivo real. 

Portanto,- é rigorosamente falaciosa: a_ as
sertiva de" que_ 6 País ingres!;a, agora, numa 
fase de désindeXaçãó _da e_c-oÍlomia: 

Quanto a ad'mitii que- a:s -presentes medi
das 'eric-etràm ·unJa nr'efor:â:riJ.IaÇãü" do siste
ma financeiro", lançândb as bases para a im
plementação de "Uni insirUinentõ de fman'cia
mento·de médio_ e longo prazos11 da econo
mia, parece-nos ter a Ministra olvidado do 
que preceitua ó artrgo 192 da Constituição, 
verbis: 

"Art. f92.' O síst'ein2 'fiilancciro na
cional, estruturado .de forma a poro
mover o desenvolvimento e.q uilibra- _
do, do País_ e ~ seryi;J:: aós ínter~sses 
qa GOletividade, será regulado CID. lei 

_ cop::tplementar, que disporá, inclusive, 
sobre:" 

É pois evidente que _t~o ambicioSo propó
sito não· poderia ser levado á · ti!rmo com 
uma singela me-dida provisória: AliáS, o eXa
me dos'díplomas' subscritOs pelo Presidente 
da Réptiblica no dia 31 próxiilio passado re~ 
vela, inequivocadamente, que ·a principal ino
vação introduzida no tocante ao·aspecto ora -
examinado Ioi apena·s O alongamento dos pra
zos mlnimos dos contratos financeiros sujei
tos a correção monetária: 

"Art. 8° A partir da vígêncía des
ta.medida provisória év.edado.estipular, 
nos contratos referidos _no_ artigo 6°, 
cláqs~la de_ cqrre.qdo .mOnetária coin 
base em úidice_ áe preços quã.ndõ ceie~ 
~r;ados com prazo· ou período de re
pactuação inferior a um ano. 

Art. 9° Nas operações realizadas 
no mercado financeiro é admitida a 
utilização da TR e da TRD como ba
se para a remuneração dos respecti
vos contratos so_mente quando não te
nham prazo o.u período de repactua
ção inferior a noventa dias.'' 

Estas ConsideraçõCs preliminares não po
deriam prescindir de uma breve menção à 
denominad?. "trégua de preÇos e salários". 
Assim se pronunciou a Ministra a respeito: 
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" ... nós necessitávamos, evidente
mente, de uma economia num proces
so- de estabilização mais garantido ... 
o nfvel atual de crescimento dos pre
ços nã·a é aquele desejado e necessá
rio para a sociedade brasileira como 
um todo. Para todas as @n.as_ de ca· 
sa, para todas as pessoas que têm a 
sua vida diária ~s vezes atrapalhada 
por um aumento excessivo dos preços. 
Essas reformas, portanto, vêm combi
nadas com- _uma trégua de preços a 
partír -de hoje, uma trégua de preços 
e saláriõS:." 

Ocorre que a dita trégua cOntempla dois 
pesos e duas ~edidas. N~ tocante aos preços 
em geral, ficam os -mesmo estacionadoS nos 
níveis praticados em 30-1-91, sujeitos quais
quer-aumentos ou majorações futuras à pré
via e expressa autorização- mfnfsterial ( art. 
1° da M~ n° 295/91). Já no particular dos sa
IáJ::ios, em manifesta afronta ao princípio da 
irredutibilidade, determina-se a respectiva 
atualização,,no mêsdefevefeiro de 1991, pe
la média das ti.Itimos doze meses (art. -go da 
MP n° 295/91), excluídos do preceito os fun
cionários da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacion3J bem como 
os titulares de benefícios pagos pela Previ
dência Social ou pelo Tesouro Nacional (art. 
10 da MP n° 295/91). Neste passô. é necessá
rio lembrar que a garahtia constitucional da 
ir-ed~tibilídade dos venc_irnentQS, proventos. 
remunerações e _beneficias previdenciários 
diz respeito- ao podei aquisitivo de tais ver
bas e não ao seU valor nomina~ cqmo pare
cem supor as autoridades econOmicas. 

De todo o exposto, resulta evidente exis
tir uma manifesta contradição entre os propó
sitos divulgados c as normas efetivamente 
editadas. 

Passemos agora ao exame _da constitucio
nalidade e dajuridicid~d~ dP$ nO.VO$ preceitos. 

A Medida Provisória n° 294/9f introduz 
ho ordena:r:ncnto o conceito de Taxa Referen
cial (art. 1°). Ela é definida cOrDa ã. "remune
ração mensal média, líq u_ida de impostos, dos 
depósitos a prazo fixo captados nas agências 
de bancos comerciais, bancos de investimen
tos e bancos múltiplos com carteira comer
cial ou de investimentos, e/ou títulos públi
cos federais, de acordo com metodologia a 
ser aprovada pelo Cons"elho Monetário Na
cional, no prazo de sessenta dias". Trata-se 
de uma canhestra tentativa de- dotir o siste
ma financeiro nacional de uma tiD!:a de jureis 
média a partir das práticas do mercado. Co
mo é do conhecimento geral, ás praças de 
Londres e Nova Iorque, de longa data, tão 
semelhante instituto, conhecido, respectiva
mente, sob o nome de Libor e Prime Rate. 
Naqueles centros, entretanto, diversamente 

do que aqui ocorre, são as próprias entida
des que congregam as instituições financei
ras que apuram e divulgam a taXa em ques· 
tão._ No BrasH, delega..ge tal atribuição ao 
Banco Central devendo a entidade louvar
se nos critérios, fórmulas e metodologia a se
rem baixados pelo Conselho Monetário Na-

clonai. Ninguéril ignora que o mercado prati
ca taxas altamente diferenciadas em função 
do cliente e do objeto da operação. Por es
te motivo, tanto a Ubor como a Prime Ra
te levam em conta, apenas, determinados ti
pos de negócios, especificamente aqueles pra
ticados com clientes de primeira linha. Tal 
como introduzida a natéria entre nós, o po
der pó.blico (Banco Central e Conselho Mo
netário Nacional) passa a ser o único e exclu
sívo senhor da fixação- dos critérios, poden
do, por conseguinte, alterá-los em função 
dos Seus inte-resses ou das c6nVeniências do 
momcD.tO. Não se!-íã--esia -urDa grave objeção 
caso a taxa em apreço, como se verá a se
guir, não se destinasse a index_ar, de fato, di
versas-- obrigações, iitdusive, algumas delas, 
tendo O Estádo cõmo credOr. 

Ainda no tocante ao conceito de Taxa 
Referencial, é de ser salientada a imprecisão 
do termo ''liquida de impostos". Se to:r:nannos 
a expressão no seu sentido literal, até mes
mo o imposto sobre a renda devido pelo apli
cador deverá ser reduzido. Ocorre que o tri
buto em questão tem como referência a si
tuação p!!ssoal do contribuinte (rendas e pro
ventos de qualquer natureza) e não a nature
za específica de uma dada operação negocial. 

Determina ainda o § 1° do art. 1° da Me
dida_Provisória n° 294 que o Banco Central 
divulgrit; no máximo-a-té o oitavo dia ütil do 
mês, a Tax~ de B.Cferênci.a: É difícil compre
ender, nestas condições, como poderá a TR 
corresponder, efetivamente, à situação do 
mercado. Quá.ndo ri:uliíâ, poderá refletir uma 
expectatiVa ·das áutóridades-monetárias quan
to à evolução da taxa de juros ao longo do 
perfodo. 
- Aos aspectOs até aqui suscitados, soma
se um de maior gravídade porque diz respei
to à constitucionalidade do preceito: 

A Lei F~:Ifidamental de 1988 prevê: 

"Art. 192 ........................................... . 

§ 3° As taxas de juros reais. nelas 
incluídas comissões e quaisquer ou
tras remunerações direta ou indireta
mente referidas à co"rió!ssão de crédi
to, não poderão ser superiores a do
ze por cento ao ano; a cobrança ad
ma deste limite será conceituada- co
mo crime de usura, punido, em todas 
as modalidades, nos termos que a lei 
determinar~1' 

Ora, o indigitado arL l 0 da Medida Provi
sória n° -294/90 consagra, a n_ível de legisla
ção ordinária, pela -primeira Vez após a pro
mulgação do texto de 1988, a ampla e irres
trita liberdade de pactuação de juros, excluí
da quãli:}Uer possibilidade de limitação por 
ato de autoridade. O poder público, no ca
so concreto, passa à condição de mero espec
tador. 

Ae(jUltfpe -eCOnômii::a governamental tem, 
por diversas vezcs,manifestado o seu desapre
ço ao princípio acolhido pelos constituintes. 
Pouco importa, neste momento, indagar das 
razões teóricas ou práticas que recomendam 

o impériO da irrestrita autonomia da vonta
de neste campo do direito. Impõe-se, isto sim, 
reconhecer a existência de uma norma cons
titucional estabelecendo uma diretriz oogen
te. Desde OufUbro de 1988, intenso debate 
tem sido travado nos meios forenses quanto 
à auto-aplicabilidade do referido parágrafo. 
Para uns, a limitação dos juros se impõe até 
mesmo na ausência de norma infraconstitu
cional; para outros, é necessária a prévia re
gula:rrientação. Entretanto, qualquer que se
ja a corrente jurldica a que se filie o intér
prete, é certo que o Iegíslador ordinário não 
pode afrontar o preceito, regulamentando a 
questão como se ele inô::iStissê: 

José Afonso- da Silva, louvando-se na li
-ção do mes~:~·pe~i~tilar-cris"ãfulli, leciona: 

"As normas programáticas são de 
eficácia limitada, mas, como qualquer 
norma jurfdica, destinam-se a prote
ger certos interesses. O problema diz 
Crisafulli - que ·o estudOu Carinhosã
mente- deve ser examinado sob o du
plo aspecto das situações subjetivas 
negativas ou de vínculo e das situa
ções subjetivas positivas- ou de vantã.
gem, determinadas pelas normas cons
titucionais programáticas. 

Das normas programáticas, em ge- -
ral, derivam vínculos para o legislador, 
para o administrador e para o juiz." 

Uma situação subjetiva que, certa
mente, deriva, no nosso direito positi
vo, das normas programáticas é, pois. 
o dever jur1dico de o legislador con
formar-se a eles no desenvolvimento 
de sua competência. _Há que exercer 
seu poder dentro de certos limites, 

- de certo modo, não podendo aercê-
lo de modo contrário e diverso do 
que tais normas indicam. 

Ivias não só o legislador está obri. 
gado a agir_de acordo com os ditames 

:fn-ograrÕá.ticas. Com -eles_. é o Estado 
mesmo; coin.o sUjeito uÍJitário, que se 
autolimita, obrigando-se, para com a 
coletividade, a perseguir ci:rtós firis e, 
portanto, a assumir a proteção de cer
tos interesses.'' (inAplicabilidade das 
normas Constitucionais. pág. 159 Ed. 
Revista dos Tribunais- 1968). 

Adverte ainda o professor paulista: 

-"Em_ certos casos, as normas pro
gramáticas produzem- direito si.tbjeti
vo, considerando este como a possibi
lidade de exigir ora- iu:na abstenção, 
ora uma prestação, ora um agir que 
crie, modifique ou extinga relações ju
rídicas. 

Pois bem, se o poder de exigir 
uma abstenção_ se_ apresenta como di
reito subjetivo, as normas programáti
cas se revelam aptas a proteger a si
tuação subjetiva através do controle 
da constitucionalidade das leis. 

_ Como vimos, essas normas geram 
situações subjetivas para o legislador 
e para a administração que náo podem 
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desenvolver suas ativid.ades senão nos 
limites e do modo como elas determi
nam em seu programa, nas suas dire
trizes., nos seus princípios. Essa situa. 
ção de dever importa no surgimento 
de uma situação jurídica contraposta, 
que confere ao seu beneficiário uma 
possibilidade de invalidação dos atas, 
decorrentes daquelasatividades, quan
to contrários aos ditames das normas 
programáticas." 

Se não se tem o direito subjetivo 
rio seu aspecto positivo, como poder 
de exigii uma prestação fundada nu. 
ma norma constitucional programáti· 
ca, surge-o, porém. em seu aspecto 
negativo; como possibilidade de exigir 
que o poder público não pratique 
atas que as contraVenham. (Ob. e aut. 
ciL p. 162.) 

Por relevantes que possam ser as ra:r.õcs 
de princípio que recomendam a plena liber
dade de pactuação dos juros, mister é reco. 
nhecer que a ordem jurídica consagrada a 
proscreve, não sendo lícito ao legislador or
dinário adotá-la, ainda que de fonna indireta. 

O alegado intuito de eliminar do ordena
mento os mecanismos existentes de indexa
ção de preços levou o Chefe do Poder F..xecu· 
tivo-a _extinguir, a partir de 1° .de fevereiro 
de 1991: -

- o_BTN fi&cal instituído pela Lei n° 7.799, 
de lO d(,': julho de 1989; 

- o B_ônus do Tesouro Nacional (BTN) 
de que trata o ar:t .. 5.0 .da [.,ei n° 7.777, de 19 
de junho de J 989; _ 

- o Maior Valor de Referência (MVR) 
e as demais unidades de conta assemelhadas 
que são atualizadas, direta ou indiretamcn· 
t~ por índice de preços (art. 3° e incisos da 
MP n° 294/91 ). 

Como já foi destacado e veremos ma1s 
adiante de forma: detalhada, a análise do tex:· 
to, cm seu conjunto, revela que a Simples CX:· 
tinção do BTN e do BTNF não foi sufícicn
te para banir do nosso sistema legal a indexa. 
ção. dos preços. Ou bem elegeram uma via 
inadequada para alcançar o desiderato ou 
então ocorreu um grave equívoco conceituai. 

Poder-se-ia entretanto admitir que as au
toridades monetárias, tendo vislumbrado na 
sempre presente possibilidade de emissão 
de títulos públicos Uma fonte perene de rea. 
limentação do déficit público c, por via de 
conseqüência, do processo inflacionário, te
nham pretendido, de vez por todas, acabar 
com o mecanismo e. assim, também com a 
crescente desvalorizaçã,o d.a mçeda. 

A supos1ção é, entretanto. descabida, 
pois o artigo 30 da medida provisória sob 
exame transformou a emenda cm algo pior 
que o soneto. Assim prevê o dispositivo: 

"ArL 30. O Ministro da Economia, Fazen
da e Planejamento poderá autorizar a err.ls
s§o e definir as caracterfsticas da& Notas 
do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a 
prover o Tesouro Nacional de recursos ne
cessários à manutenção do equilíbrio orça
mentário ou para realização de operações 

de crédito por antecipação de receita, obser· 
vados os limites legalmente fvcados. 
-· - Parágrafo único. Poderá ser autorizada 
a emisSão da NTN com cláusula alternativa 
de opção, por ocasião do resgate, pela atuali
zação cambial com base na variação do dó
lar norte-americano, fixada pelo Banco Cen
tral do BrasiLu 

A situação se agrava, e muito, porque até 
então tínhamos um sistema que, pelo menos, 
fixava em lei os critérios remuneratórios da 
dívida p(!blica. A partir de agora, nenhum 
controle pode ser exercido sobre as 11caracte
rfsticas" básicas dos papéis que vierem a ser 
emitidos, quedando a matéria ao alvedrio ex· 
clusivo de uma autoridade subordinada. A 
queStãO se-Iornaainda mais grave se levar· 
mos cm conta que o preceito encerra uma 
autêntica delegação de poder. constitucional
mente vedada~ a órgão do Poder bxecutivo. 

Como bem ressalta o magistrado Régio 
Fernandes de Oliveira: 

"Ao falar-se em poder. dá~se a tal 
voCábulo o conteúdo jurídiCo da posSi· 
billdade ·de um centrO- de imputação 
normativa intcrterír un-ilateralmente 

- ila esfera jurídica de outro, impondo
lhe obrigaçõ~_ ou sriando direitos. 

··················-··-····---
Cõmo os órgãos têm característi

cas polftica:s (nô se"ntiàõ dC possuírem 
competência pa:ra ·elaboração de tex.
·ro:~f norfuatlvoS ObrigatóriOs), pode-se 
dizer que o exer"cfcio- de furiÇão típi· 
ca_ -é indclegávél (fazer leis, ·proferir 
sentenças com força de cõisa julgada 
e administrar). Cada órgão de poder 
permanece dentro de seu esrito cam
po de atribuições; não podendo auto· 
rizar que outro exerça sua função." 
(in Delegação Administrativa -- ps. 
17/18- Ed. Rcv. dos Tribunais-1986) 

Remata o jui"ista suas considerações lem· 
brando a vetusta lição de João Barba lho: 

" ... sendo os poderes criados pela Consti
tuição divísos e cada um com esfera sua, se 
se lhes deixasse o arbítno de delegar fun
ções uns aos outros, a separação de poderes 
seria uma garantia anulável ao sabor dos 
que os exercessem!' (Ob. e aut. cit. p. 18.) 

E não se alegue que a faculdade outorga
da no artigo em questão encerra apenas uma 
restrita competência n!gulã.mcntar. A lição, 
sempre atual, do mestre Oswaldo Aranha 
Bandeira de Mello merece ser reproduzida: 

"A lei e o regulamento, na verdade, distin
guem-se sob o aspecto material c fonnal. 

Segundo a matéria, a diferença estâ em 
que a lei inova-originariamente na ordem ju
rídica, eriquanto o rCguiairierito não a altera. 
Isto é verdade tanto para o regulamento exe
cutivo, que desenvolve a lei para efeito da 
sua aplicaÇão, como para O regulamento au
torizado ou delegado, porquanto a modifica
ção da ordem jurídica, que resDulta dos seus 
preceitos expressos, deve já es1ar virtualmen
te contida ilas disposições programáticas, 
que lhe dão habilitação legislativa. Destarte, 

a inovação Originária da ordem jurídica é 
da lei e não dele. 

·····-·········-··----······-··-·-·-·-·-·-·-·· 
Formalmente, o regulamento subordina

se h lei, país- nela se-apóia éomo texto ante
rior, para sua execução, seja quanto h sua 
aplicação, seja qUanto h efetivação das dire
trizes por ela traçadas na habilitação legisla· 
tiva. _Sujeita--se, então, o regulamento à lei. 
como regra jurídica nOrmativa sUj)Crior, colo
cada acima dele, que rege as suas atividades, 
e por ser ele inatingível, poís não· pOde se 
opor a ela". (in Princípios GeraiS de Direito 
Administrativo - vol. I - p. 357 - Ed. Foren-
se -1979.) - -

No caso concreto e em assunto de tama
nha relevância para o futuro da Nação (endi
vidamento público), não cuidou o legislador 
d .... fvcar qualquer parâmetro ou limitação. 
Apenas nominou o novo título federal e fa
cultou ao responsável pela pasta da Fazen
da: "autorizar a emíssão e definir as caracte· 
rfsticas11

• 

A medida provisória sob exame, e"ffi seu 
art. 4°, proíbe ao IBGE "calcular e divulgar" 
tanto o IPC (Índice de Preços ao Consumi· 
dor) como o ICB (Índice da Cesta Básica). 
A providência é, por um lado, inócua e, por 
outro, altamente atcntatória aos legfitimos 
interesses dos menos favorecidos. Ela é inó
cua porque não impede que outras entida
des continuem a fazê-lo (Fundação Getúlio 
Vargas ·p. exp.). Aliãs, conforme já mencioil.ã
do na paJ;1e- introdutória. não há impedimen
to a que se estipule, cm qualquer contrato, 
"cláusula de correção monetária com base 
em índice de preços" (art. &0 da MP n°294/91), 
desde que o respectivo prazo de vigência se
ja igual ou superior a um ano. Por outro la
do, L'la atenta ctmtra <>h legítimos interesses 
dos trabalhadores de menor renda porque 
elimina a ·garantia contida no art. 5° da Lei 
8.030, de 1990 que assegura o reajuste auto· 
má.tico do salário mínimo ''sempre que a va· 
riação acumulada dos reajustes mansais dos 
salários for inferior à variação acumulada 
dos preços de uma cesta de produtos, onde 
estarão contemplados a alimentação, higie
ne, saúde e serviços básicos, que incluem ta
rifas públicas e transportes, a ser definida 
cm portaria do Ministro da Economia, Fazen
da e Planejamento, acrescida de um percen
tual de inct1!memo real" (art 5° da Lei_8030J9()). 

Neste ponto, é preciso recordar que a 
Constituição assegura aos trabalhadores: 

"Art. 7° .............................•.... N·····-····· 
IV- salário mínimo, fiXado em lei, 

nacionalmente unificado, capa? de aten· 
der a suas necessidades vitais básicas 
e às de sua famfiia com moradia, ali· 
mentação, educação, saúde, lazer, ves
iuário, higiene, transporte e previdên· 
da social, com reajustes periódicos 
que lhe prC$ervem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qual
qUer fim.u 

E certo que, em principio, nada impede 
que seja o IPC ou o ICB descáracterizados 
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como fatores de cCJrreç:io do salário mfnimo. 
Supõe-se, entretanto, que tal iniciativa seja 
acompanhada de critério substituto idôneo. 
Verifica-se, in caso, da leitura do art. 11 da 
Medida Provisória n° 295/91, que a atualiza
ção do valor em pauta ficou ao arbflrip do 
Ministro da Econorilia, Fazenda e Planeja
mento. Ademais, é óbvio que o brutal aumen
to de tarifas advindo do dia ro de fevereiro 
do corrente ano terá decisiva repercussão 
na perda do poder_ aquisitivo do estipêndio 
mínimo. - - - -

Estas constatações nos levam a concluir 
que a supressão dos índices referidos, tal co
mo praticada, teve por escopo fim comtitu
cionalmente proibido, qual seja o de conge
lar o salário mínimo e os beneffcfós previden
ciários a eles vinculados em nfveis inferiores 
aos necessários ~ satisfação das despesas ''vi
tais básicas" dos trabalhadores de baixa renda. 

Os arts. 5°, 6° e 'fO da Medida Provisória 
n° 294191 indica~ inequivocamente, que o 
Governo, de fato, pretendeu, com o novo 
Plano, apenas substituir os indexadores dos 
títulos públicos e privados pela nova "Taxa 
Referencial". Assim é que, tanto as OTN co
mo os GTN em curso no mercado, com ou 
sem cláusula alternativa de atualização cam
bial, bem assim os títulos e obrigações vincu
lados aos índe:<adores dos papéis p6blicos 
passam a ser reajustados "por índice calcula
do com base na TR referente ao mês ante
rior' (arL 5° e parágrafo tínico). ressalvada 
apenas a hipótese de haver sido pactuado "ín
dice substitutivo", caso em que este será ob
servado (art. 6°, inciso 1). A tão propalada 
desindexação da economia, como amplamen
te demonstrado na parte vestibular deste es
tudo, inexiste. Vejamos então as conseqüên
cias jurídicas. 

Em primeiro lugar a inovação traz ínsita 
e afronta ao· princípio inscrito no inciso 
XXXVI do art. 5° da COnstituição: 

"Art. 5° Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natu
reza, garantindo-se aos brasileiros- e 
aos estrangeiros residentes no País 8 
inviolabilidade do direito h vida, à li
berdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 

-···-···-··-·-········---·····-·-
XXXVI - A lei não prejudicará-~ 

direito adquirido, o ato jUrídico per.: 
feito e a coisa julgada.t1 

Se é-certo que a lei ordinária pode elinii
nar do ordenamento um dado índice de afe
rição do custo de viõa ou mesmo de medida
da perda do poder aquisitivo da moeda, ad
mitindo-se até o congelamento geral que cris
talize preços e salários. não é menos certo 
que ao legislador é vedado, por via indireta, 
compulsoriamente, alterar cláusulas contra~ 
tuais substituindo a correção monetária dos 

juros. sejam eles quais forem. Os conceitos 
de juros e correção m-onetária não se eonrun
dem e são de elementar sabença. Na singela 
mas lapidar definição de Couture, juros são 
os ·:rrutos civiles periódicos dei Capital" (in 

Vocabulário Jurídico, pág. 344- Ed. Depal
ma 1983). De _forma semelhante define Antu
nes Varela o conceito: 

1'Sáo frutos civis constituídos por 
coisas fungíveis, que o credor aufere 
CQD)O rendimento de uma obrigação 
de capital e que variam em proporção 
do valor deste capital, do tempo duk 
rante o qual se mantém a privação 
deste e a taxa de remuneração" (in 
Dicionário de Conceitos e Princfpios 
Jurídicos d_e_João Melo Franco e Her
lander Antunes Martins, pág. 494 -
Ed. Almedina - 1988). 

Correção monetária, ao contrário, é ape
nas_ a atualização do valor da moeda em fa
ce da perda do seu poder aquisitivo como 
conseqUência do processo inflacionário. Dá
se pela incidência de um índice representati
vo_@ __ evolução dos preços sobre o valor da 
obrigação ou do capital. Na espécie, não há 
açréSdmo patrimonial~ !!}as tãQ:§_Çimente pre
servação do poder aquisitivo da moeda no 
tempo. . _ 

As autoridades ,econOmicas, talvez por 
falta de_ assessoram~nto jurfdico adequado, 
imaginaram estar habilitadas a promover, pe
la via legislativa, uma ampla e geral revisão 
dos termos e cláusulas contratuais vigentes, 
abolindo os indexadores de atualização mone
tária e substituindo...as por uma "Taxa Refe· 
rencial" que nada _mais é do que ~pressão 
da média dos juros praticados no mercado. 
A infeliz iniciativa, em tese, pode ter duas 
ordens de conseqüências. 

Em relação ~s obrigações sujeitas apenas 
a atualização monetária, por rorça de ato 
normativo, passam credores e devedores a 
estar vinculados a uma taxa de juros oque 
ja_mais _quiseram estipular ou pactuar. 

Em relação ,às obrigaÇões ~Ujei~aS a juros 
e corTeção mqltetária, o édito executivo ~e
ve o condão de transrormar cláusulas contra
tuais de juros_ simples em juros compostos. 
A distinção- entre os dois conceitos, supõe
se, é -do- cOnhecimento n.ão só dos advpgados 
mas também dos profissionais da área econó
mica. 

Na conceituação de Plácido e Silva, juros 
simples são: 

_ '' .... ,1queles que não se acumulam 
ou não se capitalizam. São devidos 
pelo transcurso do prazo em que vigo
ra a obrigação ou a prestação pecuniá
ria, mas não se compact_uam no capi
taÇ para que possa~ também, render 
juros" (in Vocabulário Jurfdico- Vai. 
lll/IV - pg. 37 - Ed Forense - 1987). 

Já juro composto ou capitalizado é a: 
" ... expressão usada na técnica do 

comércio para designar os juros devi
dos e já vencidos que, periodicamen
te, se incorporam ~o principal, isto é, 
se unem ao capital representativo da 
dívida ou obrigação, para constituírem 
um novo total" (in ob. e aut. cit. pág. 
35136). 

Ora, se a Taxa Referencial, que passa a 
substituir o inde:<ador do BTN, reflete a " ..• 

remuneração mensal média, lfquida de impos
tos, dos depósitos a prazo f«o captados nas 

·agências de bancos comerciais, bancos de in
vestimento e -bancos miiltiplos com carteira 
comercial de investimentos e/ou de títulos 
públicos federais. .. ", impõe--se conduir que 
todas as obrigações sujeitas a correção pelo 
BTN e juros contratuais ou legais ficam, de 
plano, sujeitas a uma dupla incidênCia de jU· 
ros. Num primeiro momento, pela aplicação 
da TR e. num segundo momento, pela inci
dl\ncia dos juros legais ou avençados. 

Parece-nüs impossível, no presente mo
mento e de forma apriorfstica, determinar 
se credores ou devedores serão penalizados. 
De qualquer sorte, certo é que os prejudica
dos por tão grave anomalia irão congestio
nar os tribunais em busca de reparação. A 
única certeza é_ que o País, mais urna vez, é 
lançado na mais absoluta balbdrdia jurídica, 
com conseqüências imprevísfvcis. 

Nos _campos tributário e do direito relati
vo à insolvência, o tumulto implantado não 
é de menores proporções. Com efeito, o art. 
?O da Medida Provisória n° 294/91, determi
na sejam "atualiz?dos" pela TR ou TRD, a 
partir de fevereiro de 1991, todos os impos
tos, multas, demais obrigações fiscais e para
fiscais e os débitos de qualquer natureza pa
ra com a Fazenda Nacional, para com o Fun
do de Particípação PJS~Pasep e com o Fun
do de Investimento Social", bem assim os "pas
sivos de empresas concordatárias e de insti
tuições em regirn'! de intervenção, liquidação 
extrajudicia~ falência e administração espe
cial temporária11

• Ora, a introdução do novo 
"indexador", com as conseqüências já aponta
das, implica uma profunda alteração de to
da a sistemática vigente, consagrada no Códi· 
go Tributário Naciona~ e que só poderia ser 
-objeto de modificação por lei complementar 
(art. 146, inciso III, da CF). Ademais, modifi
ca-se o critério de cobrança de tributos em 
relação a fatos geradores pretéritos e no 
mesmo exercício, atentando-se contra as ga· 
rantias insciítas nas alíneas a e b do inciso 
ITI do art. 150 da CoDst1tUiçãO. POr ouifo la
do, olvidou-se que a a Lei Maior sujeita as 
empres insolventes ou sob regime de inter
venção ou liquidação a terem os seus passi
vos monetaria_pj_c;nte corrigidos e não aos ju
ros compostos que a TR encerra (art. 46, 
ADCT). 

As considerações já expendidas aplicam
se, outrossim, ~s seguíntes relações negociais: 

-contratos contendo cláusula de atualiza
ção pela Unidade Padrão de Capital (art. 
14, MP n° 294/91); 

-contratos rinnados no âmbito do Siste
ma Financeiro de Habitação e do Saneamen
to (ar!. 16, MP n° 294/91); 

- operações ativas c passivas dos fundos 
vinculados ao Sistema Financeiro da Habita
ção (art. 16, § Z', MP n° 294/91); 

- contratos de financiamento vinculados 
ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empré:s
timo (art. 17, MP n° 294/91)i 

- contratos de financiamento realizados 
com recursos dos depósitos de poupança ru
ral (art. 19, MP n° 294/91 ); 
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- cont:.:a.tos fínn.&.dos no âmbito do Siste
ma Financeiro de Habitação vinculados a-0 

Plano de Equivalência Salarial por Categoria 
Profissional (art. 20, MP n° 294/91); 

-operações com Títulos da Dívida Agrá
ria (art. 23, MP n° 294191); 

- operações realizadas com recursos re
passados pelo Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social originários do~ 
Fundos PISJP ASEP e outros concedidos na. 
fonna do § 1° do art. 239_ da Constituição 
(art 24, MP n° 294/91); 

- operações de crédito rural contratadas 
junto às instituições finariceiril.if"(ãft. 25,- MP 
D0 294/91). 

A iniciativa governamental cria ainda no
va modalidade de incidência tributária ao 
equiparar a ganho de capital, para os fins 
do imposto sobre a renda, o montante pago 
pelo Fundo de Compensação de Variação 
Salarial para quitar o saldo devedor dos con
tratos de mútuo vinculados à aquisição de 
moradia. Terá escapado às autoridades execu
tivas que não é dado ao legislador ordinário 
ampliar, indiscriminadamente, as bases de 
cálculo dos impostos existentes por intermé
dio de presunções ou equiparações arbitrárias. 

Ninguém ignora que os contratos vincUlar 
dos ao SFH contemplam cláusula obrigan
do o devedor a pagar, juntamente com as 
prestações, encargo destinado a formar um 
Fundo que assume o risco de quitar o saldo 
devedor, acaso existente, ao término da rela
ção negocial de mútuo. A natureza de tal 
parcela é, nitidamente, a de um prêmio de 
seguro, pois, no momento em que é paga, 
destina-se a cobrir a eventualidade de even
to futuro e incerto. Ora; o resSarcimento de
vido pelo segurador na ocorrência de um si
nistro não pode ser equiparado a ganho de 
capital a não ser por uma arbitrária ficção 
legal Não obstante, os re:sponsávets pela 
Medida Provisói'ía n° 29.4}91, houveram por 
bem desvirtuar por completo o conceito cons
titucional de renda ou provento (art 153, -in
ciso III, da CF) para nele incluir uma parce
la que, em absoluto, é passível de ser enqua
drada como ganho de qualquer natureza. 

Finalmente, para concluir estas breves 
considerações sobre a Medida Provisória n° 
294/91, cabe tecer alguns comentários a res
peito do critério de de1lação adotado para 
as 110brigaçóes contratuais e pecuniárias''. 
bem como títulos de crédito e operações a 
termo pendentes de quitação (arts. 26 e 27). 
Partindo do pressuposto de que as relações 
negociais pactuadas com cláusula de corre
ção monetária prefiXada ou mesmo sem es
ta cláusula trazem embutido o valor estima
do da inflação futura e que esta não oçorre
rá por força de "trégua11 instituída, as autori
dades monetárias resolveram, de forma abso
lutamente arbitrária, adotar fator de defla
ção diário, alterável ao sabor da vontade do 
Banco Central (art. 26, § 2°). 

Em primeiro lugar, faz-se necessário re
gistrar que o novo 11Plano Económico" nã_o 
estabilizou os preços. Ficaram os respectivos 
aumentos apenas sujeitos a prévia autoriza-

çáo ministerial (art. 1° da MP n° 295/91). E 
portanto impróprio equiparar-se a atual si
tuação c_om aquela vigente na época do "Pla
no Cruzado", pai~ este 6ltimo, de fato, deter
minou um amplo e geral congelamento de 
preço~ inclusive alcançando o valor da 
ORTN. Em termos conceituais, nada assegu
ra que a iniciativa governamental será idó
nea à contenção do surto inflacionário. Po
de-se mesmo afirmar que a brutal elevação 
de tarifas e preços administrados concorre
rá, de fonna decisiva, para o aumento do 
custo de vida, pelo menos na fase inicial do 
Plano. Parece-no~ destarte, que, nas condi
ções presentes, não seria lícito ao legislador, 
de fonna arbitrária e calcado em meras ex
pectativas, cOmpCfír os -creaores enq~:eral a 
uma redução dos seus haveres. Caso- a infla
ção não estanque de imediato e haja uma 
completa estabilidade de preços, os titulares 
de crédito ver-se-ão despojados de uma par
cela substancial do seu património, dando
se, em contraparlidii, urifenriquecimento sem 
causa dos devedores. A_ m~dida corre, pois. 
o riSco- de caUsar profundoS -desequilfbrios 
nas relações negociais,-viOlando desta forma 
a estabilidade contratual constitucionalmen
te assegurada (art. SO~ inciso .XXXVI). 

Em segundo lugar, o Plano, neste <i:Opec
to, dispensa tfatafuento diferenciado a pesso
as que se eiicontram em situàçõf:S Sem<:lhan
tes. De fato, se os _credQres de obrigações fi
nanceiras passam a ter os respectivos- patri
mOnios corrigidos pela TR, por -que razão 
não foi dispensado idêntico_ tratamento aos 
demais credores? Parece-nos evidente ter si
do desrespeitado o comando segundo o qual 
"todo:> são_ iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza" (CF, art. 5o:l. 

Passemos agora à análise da Medida Pro
visória n° 295/91. Como já salientarrios, a pri
meira con:m~tação que se impõe é que não 
houve nem congelamento nem trégua de pre
ços, coniorl:ne se· propala. neu-se, isto sim, 
ao Ministério da E<..vnomia, Finanças e Pla
nejamento poderes amplos, irrestritos e abso
lutos para autorizar ou não futuros aumen
tos de preços. 

Em princípíó, ficam -os-- prõdüiores de 
bens ou serviços obrigados a manter os pre
ços praticados em 31 de janeiro do corrente 
ano, mesmo na hipótese de terem os mesmos 
sido fiXados em caráter promocional ou por 
tempo limitado. Ademais, poderá a autorida
de faozendária frXar non:Das para a· Cónver
são de quaisquer pre-ços· estipUlados J)ãra pa
gamento parcelado, eliminando dos. mesmos 
a "correção morietária implícita ou expectati
va inflacionária" (art. 1°, § 4° da MP n° 
295/91 ). Acrescente-se, ao rol dos poderes 
arbitrários conferidos, os seguintes: 

- autorização de reajuSte extraordinário 
para corrigir desequilíbrio de preços; 

- permissão para suspender ou rever, to
tal ou parcialmente, por prazo certo ou sob 
condiÇão, a vedação de reajuste -de p-reços; 

.,... possibilidade de editar normas, em cará
ter especial, que liberem, total ou parcialmen
te, os preços de qualquer setor; e 

-expedir instruções relativas à renegocia
ção de contratos (art. 3° e incisos da MP n° 
295/91). 

Dispensamo-nos de reproduzir a respei
to deste assunto as considerações já expendi
das quanto à absoluta nulidade de qualquer 
norma infraconstitucional tendo por escapo 
delegar poderes. Acreditamos ter exaurido 
o exame do tema ao tratarmos do preceito 
instituidor da Nota do Tes.ouro Nacional. 

Inúmeras têm sido as críticas arroladas 
contra o novo Plano, por juristas de notória 
idoneidade, partindo da respectiva análise à 
luz dos princípios informadores da ordem 
económica (Titulo VII da Constituição). A 
estas considerações nada temos a acrescen
tar, sendo elas já do domínio público. Cum
pre-nos, entretanto, alertar para um outro 
aspecto que julgamos mais grave. É que a 
ordem jurídica brasileira funda-se no Esta
do Democrático de Direitó"(art. 1°, CF), vale 
dizer, no respeito à vontade popular e às 
leis vigentes (no sentido amplo do termpo, 
Incluindo a Lei Fundamental). Em tal qua
dro institucional, como é possível conceber 
que venha a ser delegado a um mero Minis
tro de Estado tamanha soma de poderes? 
Obviamente, a resposta negativa se impõe. 
Consagra o texto executivo, na verdade, uma 
total e absoluta transferência de poderes. 
Competências e atribuições a um singelo au
xiliar do Chefe do F..xecutivo Federal (ait. 
84, inc1so 11. CF). F....stamos., inequivOcamen~ 
te, em tacc de um preceito que agride, de 
forma contundente, aos mais elementares 
princípiâs -da ordem estatal vigente. 

No particular das relações- entre o capi
tal e o trabalho assalariado, duas ordens de 
conSideraÇões se impõem 

Quanto ~s remunerações em geral, co
mo amplamente demonstrado, procurou-se. 
de uma vez por todas, consolidar as perdas 
reais havidas nos tlltimos meses na medida 
em que o critério geral de reajuste prevê a 
recomposição dos valores peta média dos ga
nhos auferidos ao longo do período (art. SO). 
O fim colimado agride frontalmente o princí
pio da irredutibilidade (art. 7°, inciso VI, 
CF). PC?r __ outro l_adot. os. servicJqres, ativos _e 
inativos, bem como os pensionistas foram ali
jados, por completo, até mesmo deste benefi
cio mínimo, configurando a hipótese não só 
mais um atentado ao principio referido (arts. 
37, inciso XV, e 39, § 2°, CF) mas também 

_ à garantia constitucional de isonomla de tra
tamento normativo (arL SO, caput, CF}. 

Quanto à compUlsória unificação de to
das as datas-base (arts. 6° e 7~, único mo
mento em que poderão ser fiXadas as condi
ções coletivas de trabalho por categoria, pa
rece-nos ter a medida provisória invadido se
ara reseiVada ~ autonomia da vontade das 
entidadesclassistas patronais e de trabalhado~ 
reS (art. 1°, inciso XXVI, go e 114, § 2°, CF). 

Se, por um lado, no plano institucional, 
deparamo-nos com o flagrante desrespeito 
aos princípios basilares informadores da orga
nização estatal, por outro, no plano das ga
rantias fundamentais, temos o aniqui1amen-
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to dos direitos à liberdaàe, igualdade, segu;;. 
rança e propriedade (arL 5°, CF). Efetiva
mente, passa o Pa!s a viver sob a égide da 
vontade pessoal de um tinico senhor absolu
to, detentor de todo o poder e de toda a mi
sericórdia: o titular da pasta da Economia, 
Fazenda e Planejamento. 

É previsível que, em breve, o Poder Judi
dárlo venha a ser congestionado com inl1me
ras demandas argüindo a inconstitucionalida
de do Plano. Também é previsível que, quan
do começarem a ser concedidas medidas li
minares e cautelares contra o arbítrio e a 
prepotência, baixe-se novo édito ocecutivo, 
proibindo à Justiça de reparar, de plano, o 
direito violadO. -

Seja qual for a orientação dominante no 
seio do Congresso Nacional, mister se faz 
que os representantes do povo escoimem 
do texto as gritantes inconstitucionalidades 
de sorte a restaurar o império do direito, 
da igualdade e da segurança no plano jurídico. 

O SR. PRESIDENTE (AI<ocandre Cos
ta) - Com a- palavra o nobre Senador Couti
nho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB -
PA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, acabo de apresen
tar projeto de resolução que altera o n(lme
ro de Comissões Permanentes desta Casa. 
Proponho criar a Comissão de Desenvolvi
mento Regional e Meio Ambiente. Cabe-lhe 
opinar sobre política e desenvolvimento em 
nível regional aliada à elaboração e exame 
de normas relacionadas com a defesa do 
meio ambiente. --

O nosso Regimento Interno, ~O seu art. 
72,- define seis comisSões Permanentes: Co
missão de Assuntos EconOmicos; ~untos 
Sociais; Constituição, lustiça e Cidadania; 
Educação; Relações Exteriores e Defesa Na
cional; e Serviços de Infra-Estrutura. 

Evidentemente que as competências des
sas seis Comissões não estão diretamente re
lacionadas com os problemas regionais inte
grados. 

Esta matéria, portanto, é de grande rele
vância e indiscutível atualidade; justifica por 
si só dotai--se esta Câmara- Alta de um órgão 
técnico que se encarregue da análise e estu
do de proposições relacionadas com planos, 
programas e instrumentos de políticas ende
reçados ao desenvolvimento económico e so
cial das regiões deste imenso e heterogêneo_ 
Pa18, numa visão integrada com sua realida-
de ecológica. · 

Para melhor entendimento dos ilustres 
Sen3dores, passo a ler o art. 30 da dita reso
lução que define as competências da referi
da Comissão. 

"Art. 3° À Comissão de Desenvol
vimento Regional e Meio Ambiente 
compete opinar sobre matérias perti
nentes a: 

1) atribuições dos organismos re
gionais de planejamento, execução 
de programas e planos de desenvolvi
mento; 

2) aspectos relacionados com pro
gramas econOmicos sociais no âmbito 
regional; 

3) políticas de incentivos regionais 
previstos no § 2° do art. 43 da Consti
tuição Federal; 

4) normas gerais sob proteção do 
meio ambiente e controle da poluição, 
conservação da natureza, defesa do 
solo dos recursos naturais, florestas, 
caça, pesca, fauna, Oora e cursos d'á
gua." 

Sr. Presidente, o Brasil - sabemo-lo t_o
dos - é um arqufpéla&o formado de Bélgicas 
e Índias. O acentuado desequ_iUbrio existen
te entre as regiões amazOnica, Nordeste e 
Centro-Oeste e as regiões Sudeste e Sul dei
xa evidenciada a necessidade de se buscar 
critérios e mecanismos económicos. financei
ros e sociais diferenciados, capazes de redu
zir a curto, médio e longo prazos, os enor
mes hiatos observados nesta enonne 1'Belfndia". 

--Aliás, não ê por outro objetivo, senão a 
bu_s_ca_d_a_harmonia do desenvolvimento regio
nal, que a Carta Magna prevê, como respon
sabilidade da União, elaborar e executar pla
nos destinados a equilibrar o desenvolvimen
to ecoflômico e social das diferentes regiões, 
além da defesa e preservação do meio ambien
te ecologicamente equilibrado. competência 
primordial do setor p6blico. 

Lembro dispositivo do art. 43 da Consti
tuição Federal, que trata das regiões e diz: 

rtpara- efeitos administrativos, a 
Uõlão poderá articular sua ação em 
um "iDeSÕló Complexo geoeconõmíco 
·e sOcial, visando a seu desenvolvimen
to e à redução das desigualdades regio
nais. 

§ 1° Lei Complementar disporá so
bre: 

I ~ as coridições para integração 
de regiões em desenvolvimento; 

li - a composição dos organismos 
regionais que executarão, na forma 
da lei, os planos regionais, integrantes 
dos planos nacionais de desenvolvi
mento económico e social, aprovados 
juntamente com estes. 11 

Lembro, também, aos Srs. Senadores a 
Seçáo VI, que trata 11Da Repartição das Re
ceitas Tributárias't, assunto polêmico e funda
mental que divide os recursos oriundos do 
Imposto de Renda e do Imposto Sobre Pro
dutos Industrializados para os estados, muni~ 
cfpios e iegiões, e diz, ~m seu art. 159: 

'te) três por cento, para aplicação 
--em progrãmas de financiamento ao 

setor produtivo das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, através de 
suas instituições financeiras de cará
ter regional, de acordo com os planos 
regionais de desenvolvimento, fican
do assegurada ao semi-árido do Nor
deste a metade dos recursos destina
dos à Região, na forma que a lei esta
belecer.11 

Precisamos ter uma lei complementar pa
ra definir e regulamentar esse dispositivo. 

O art. 225, que trata do meio ambiente, 
diz no seu caput: 

11Art 225. Todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equili
brado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, im
pondo-se ao Poder P6blico e à coleti
vidade o dever de defendê-lo e preser
vá-lo para as presentes e futuras gera:. 
ções.rr 

Ora, a Coinissáo de Desenvolvimento Re
gional e Meio Ambien.te, cuja criação propO
nho, há de prestar significativa contribuição 
no exame de projetas de leis destinadas a in
teresses regionais e meio ambiente, bem co
mo a elaboração de propostas regulamentan
do dispositivos constitucionais pertinentes 
às matérias relacionadas com suas atribui
ções, que lamentavelmente, até o presente, 
não foram viabilizadas. 

o caso das leiS complementares já citadas. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Couti
nho Jorge, permite V. f:ix» um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE- Ouço 
com prazer o nobre Colega, Senador Dival
do Suruagy. 

O Sr. Divaldo SuruaBY- Desejo cOngra
tular-me com V. Ex8 pela iniciativa de subme
ter ao julgamento da Casa esse projeto. Bem 
sabe V. & 11 que, de acordo com dois dos 
maiores problemas que o Brasil enfrenta, a 
concentração de renda e de desenvolvimen
to regional, poderlamos dividi-lo em quatro 
pa~s distintçs, com folclore, tradições, hábi
tos e histórias díspares: Amazônia, o Nordes
te, o Centro-Sul e o octremo SuL Daí eu con
gratular-me com a iniciativa de V. Ex11

, co
mo representante da Amazônia, consciente 
da responsabilidade maior que tem de lutar 
pela correção dos desnfveis regionais. 

O SR. COUTINHO JORGE- Agrade
ço a participação dO ilustre Senador Dival~ 
do Suruagy, que por certo enriquecerá o 
meu pronunciamento a respeito desse impor
tante tema. 

Srs. Senadores, além disso funcionará es
sa comissão como um fórum especial destina
do a estimular estudos, pesquisas e proposi
ções que visam a busca de soluções criativas 
para minimizar os desníveis hoje gritantes 
entre as diferentes regiões e os impactos ne
gativos no meio ambiente com graves seqile
las ~ qualidade de vida das populações. 

O Sr. Amazonino Mendes -Permite V. 
Exn um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - ilustre 
Senador Amazonino Mendes, com todo o 
prazer concedo o aparte a V. Ex11 

O Sr. Am.azonino Mendes - Segundo a 
solidariedade exposta pelo ilustre Senador 
Divaldo Suruagy a propósito do projeto que 

. V. Exa esboça neste momento para todos 
nós, Membros desta Casa 
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Sobretudo, externo a congratulação no 
que diz respeito ao meio ambiente sabido 
que ambos, o ilustre Senador e o humilde 
Senador que vos fala neste momento, são 
procedentes da região Amazónica, que hoje 
é objeto da curiosidade mundial e, não raro, 
objeto de ver seu destino traçado, definido 
por pessoas estranhas à nossa vivência, inclu~ 
sive mesmo nas partes mais distantes do Pa~ 
ís, do que propriamente da nossa Amazônia. 
Haja vista que as teses levantadas que ocu~ 
pam a mídia internacional pode--se dizer qua
se que com certeza absoluta -não passam 
de hipóteses, ganham fórum de cientificida~ 
de e de verdade e começam a comandar a 
vida da nossa gente. A Amazônia tem mais 
de 15 milhões de pessoas hoje, praticamen
te 10% da população deste País, e, no que 
pertine ao aspecto do desenvolvimento regio
nal - é bom lembrar sempre isto - é muito 
importante. Se ftzermos uma análise, o ·que 
tem sido carreado para essa região é muito 
aquém do que se poderia fazer, simplesmen
te levando-se em conta o aspecto per capi
ta De tal sorte, é oportuníssima a interven
ção de V. Ex8 Parabenizo e congratulo com 
V. Ex8 como amazOnida e como Membro 
da parte mais subdesenvolvida e mais sofri
da desta Nação. 

O SR COUTINHO JORGE - Muito 
obrigado , Senador Amazonino Mendes, V. 
& 8 é um ea:pert em Amazônia, fim um gran
de Governador daquele Estado e coi:thece _ 
com profundidade os problemas regionais, 
sobretudo do AmazOnas. Por isso, está enri.J 
quecendo este meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, algumas 
palavras sobre vinculação do desenvlvimen
to regional ao meio ambiente. Qua_se sempre 
o problema do meio ambiente acha-se intima
mente ligado aos aspectos regionais peculiares. 

Neste sentido, podemos citar, como exem
plo, as questões referentes à Região A.mazO
nica, que não podem ser tratadas sem levar 
em conta, de um lado, a realidade das gran
des potencialidades de seus recursos natu
rais e, de outro, o modo muitas vezes equivo
cado como são explorados. Assim, a forma 
desordenada de utilizaçã-o da floresta, o uso 
da pecuária em áreas inapropriadas e a ex
ploração tecnicamente inadequada e predató
ria de garimpagem na região, entre outros 
fatos, evidenciam a omissão e/ou distorção 
das políticas do setor público, ocasionando 
efeitos perversos à ecologia, ao social e ao 
econOmico da região. 

Quero frisar, Srs. Senadores, como ê la· 
mentável que a Região AmazOnica, por exem
plo, não tenha uma plano de desenvolvimen
to coerente.. Falta uma polrtica de desenvol
vimento e, sobretudo, falta algo elementar, 
um zoneamento econômico-ecológico para 
evitar-se essa predação da floresta, essa for
ma de utilização de riquezas minerais com 
graves-e sérios problemas ao ambiente e, so
bretudo, à sociedade que ali vive. 

Um exemplo claro é garimpagem. 
Recentemente, em minha campanha polí

tica, visitei uma re,gião importante da AmazO-

nia, a área do Alto Xingu, onde temos um 
rio muito belo, transparente, o rio Fresco, 
que deságua no rio Xingu. Quando eu me 
dirigi a este rio, que é rodeado por uma flo
resta exuberante e passa por várias tribos in
dígenas, olhando do avião surpreendido, de
cepcionado. Ao invés de encontrar o Rio 
Fresco, cristalino e belo naquela floresta, en
contrei um filete de lama, evidenciando que 
ali há uma exploração equivocada de garim~ 
po que está poluindo o rio e, sobretudo, o 
grande Xingu, que passa por regiões impor
tantes de reservas indígenas e de cidades im
portantes como São Félix do Xingu. 

É lamentável para_ quem vê na AmazOnia 
aquilo que ela já foi no passado. 

O Sr. OZíel Carneiro - V. Ex3 me permi
te um aparte? 

O SR COU'DNHO JORGE - Pois 
não, ilustre SenadOr Oziel Carneiro, com to
do o prazer. 

O Sr. Oziel Cameiro - Quero felicitar 
V. Exa_ por, já no início -da nova legislatura, 
usar da tribuna do Senado_ Federal para cha
mar a atenção sobre os problemas da Amazô
nia, sobretu4o fundamentado na apresenta
ção de um Projeto de lei que Iriaterlaliza o 
objetivo de V,_ Exa, qual Seja, o· de que uma 
_comissão_do.Senado.Federal ou do Congres
so Nacional possa realmente voltar-se para 
os problemás do" meio-ambiente, para os pro
blemas do desenvolvilnento r.egional. Consi
dero ainda mais imQorhnte o Pronunciamen
to e 0- projeto de V. Ex11

, porque estamos vi
vendo uma fase, a Amazônia e o Nordeste, 
mas principalmente a Amazónia, em que se 
estã,- em llm:rié do combate à inflação, procu~ 
rando, ou por- esquecimento, ou por ação 
proposital, ou invohmtáfi3,- desfazer tudo 
que_ foi feito nas últimas décadas, no s_enti
do de se estabelecer um equilíbrio econOmi
co e social-ínte:r-regionaL OS problemas da 
Amazônia principãlmenie têm sido discuti
dos nos mais diversos sítios do mundo, me
nos na Amazônia. Quando sáo discutidos 
na Am:aiôriia o-São- Por pessoas- de fora que 
ali vão para se promover nOs meios de comu
nicação nadonàJ ou internacional. De mo~ 
do que quero deixar aqui os meus parabéns 
a V. Ex8

, porque--neste- ano de 1991, nós, que 
representamos o povo da Amazônia temos 
que estar atento-s porque queremos a preser
vação daquela Região, mas nós não a quere
mos intocáveL ;Estamo.s .. C.QDS._cientes __ de que 
com embasamento científico e caril apoio tec
nológico, a população brasileira que ali vive 
pode ser beneficiada, como também a nossa 
Pátria. Era o que tinha a dizer a V. &a 

O SR. COU'DNHO JORGE - Ilustre 
Senador Oziel Carneiro, a sua experiência 
como empresário vitorioso na região, o seu 
conhecimento _sobretudo da tr~nsfor~ção 
de produtos cl~ origem daquela áiea lhe dá 
crédito para tec_e_r esses_ comentários tão im~ 
portantes, com os quais concordo integral
mente. Agradeço a sua colocação. 

Finalizando, Sr. Presidente c; Srs. Senado
res, os desafios apresentados peta desigualda
de no nível de desenvolvimenlQ das diferen~ 
tes regiões brasileiras, aliados aos graves de~ 
sequilfbrios ecológicos, são de tais propor
ções, que não raro estimulam o desânimo. 
Só que não há mais tempo a perder. 

A mortalidade infantil, o analfabetismo, 
o desemprego, as desigualdades de renda re
gional e pessoal, a deteriorização ambiental 
e da qualidade de vida se ampliam neste País 
de constrastes. Urgem providências. Acredita
mos que a criação da Comissão de Desenvol~ 
vimento Regional e Meio Ambiente, nesta 
Casa Legislativa, servirá como um dos instru
mentos operacionais deste Podei' q_ue pode
rá enfrentar esses graves problemas que afli
gem o aspecto regional e o meio ambiente 
no Brasil. 

Por isso, no _ensejo, peço aos Srs. Senado
res o apoio integral e imprescindível a essa 
proposta que virá ajudar sobretudo as regiões, 
como já disse, amazônica,- Centro-Oeste e 
Nordeste, tão impOrtantes e fundamentais 
para o desenvolvimento nacional. 

Com ess~s palavras, dou por encerrado 
o meu pronunciamento. 

Muito obrigado. (MUito bem!) 

O SR PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) - Com a palavra o nobre Senador Qd 
Sabóia de Carvalho. 

o sR: cio sAiíóiA DE CARVALHO 
(PMDB-- CE. Pronunçiã O seguinte discur~ 
so.) - Sr._ Presidente,_ Srs. Senadores, acaba 
de ser renovado, pela posse de muitos dos 
Srs. Senadores, 1/3 do Senado Federal, com 
o acréscimo de uma bancada nova, a banca
da de um novo estado. E esse fato baSiCãineQ~ 
te é a motivação de minha palavra neste inS
tante. 

Enquanto os novos senadores aqui che
gam e se aprestam ao brilho através do traba
lho que os espera, nós outros já estamos 
aqui há 4 anos. Quatro anos vividos intensa
mente, pois esse período coube, por inteiro, 
à Assembléia Nacional Constituinte. Nesse 
periodo, foi, portanto, produzida a Constitui
ção Federal em vigor, aviltadamente em vigor. 

Mas eu gostaria de trazer ao Senado uma 
apreensão, que faz parte da minha experiên
cia desse primeiro perfodo do mandato que 
a mim foi concedido pelo povo ·do Estado 
do Ceará.-

É que, aqui, se tornou muito fácil pedir
se ao Senad_o q!le não funcione._ Não há pe
jo, ninguéfu ·se encabUla, não há receio, não 
há nem sequer um nobre medo de quem nos 
procura para dizer assim; já acertamos tudo 
na Câmara e agora o que nós queremos é 
que o Senado não altere nada. Ota, Senho
res1 o Sen_açto está aqui exatamente para alte~ 
ra:t, e ai daquilo que, passando por aqui, saia 
sem as deVidas altera_ções. E o exemplo maior 
é esse monstrengo a que estamos denominan
dO de Regime Jurfdico Único dos Servidores 
Públicos_Federais. Uma lei capenga, defeituo
sa, inconstituciona~ desajeitada, tresloucada 
no espaço e no tempo, ex:atamente porque 
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o Senado foi dobrado pelas conveniências 
do tempo, conveniências e costumes momen
tâneos, para que aqui não mais emendássemos. 

Mas o Senado acabará d_e_ produzir um 
substitutivo sábio, sóbrio, sobranceiro, práti
co, um substitutivo que não oferecia ao Pre
sidente as oportunidades do uso covarde do 
veto, contrariando compromissos assumidos, 
aqui, por agentes do Governo Federal. 

O funcionalismo pú.blico foi levado a !e
dos enganos. As entidades funcionais publica
ram até nos jornais quase que o repíidio ao 
trabalho do Senado, e um louvor ~s defeitua
ções que estavam chegando da Câmara dos 
Deputados. 

O resultado todo mundo viu. Encontrou
se uma maneíra- delicada e inconstitucional 
de atender-se ~quelas entidades que, desas
sessoradas juridicamente, pediam que apro
vássemos o que ia contra as categorias pro
fissionais. 

E hoje o que há é ~atamente isso, o pa
vor do servidor p6blico de estar em ativida
de. É o prejuf7.o tlagrante dos que eram regi~ 
dos pela Lei n° 1.711, de 28 de OutubrO de 
1952 e o descontentamento enorme dos que 
eram regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho, herança sistemática e maldita do 
petíodo autoritário, em que não se desejava 
a estabilidade do servid_or pCi:blico; e se recor
ria à CLT, como hoje, de ou1ro modo e de 
outras maneiras, também não se quer a esta
bilidade de quem trabalha para o Estado. 

Srs. Senadores, estamos aqui há 4 anos. 
Vindo eu das lides advocatfcias, das salas de 
aula, das atividades de rádio, jornal e televi
são, enxergava isso aqui como o exemplo 
de grandeza que até motivou a minha candi~ 
ctatura. Mas a mtm espantou bastante o ato, 
o modo, a maneira simplória com que se pe
de a um senador que não toque nesse dispo
sitivo, não mexa nisso, não mexa naquilo, co
mo se esta Casa não _tivesse a_ CssêDcia revisora. 

Estou na tribuna para conclamar os se
nhores que aqui estão chegando e aos que 
já ãqui estão para que nunca mais concordem 
com essa ferida que se renova nO corpo sena
torial. Vamos acabar com essa história de 
urgências desnecessárias, que fazem passar 
por aqui matérias importantfssimas, sem que 
os Srs. Senadores se dêem conta disso._ Va
mos acabar com essas superurgências resolvi
das nas lideranças desavisadas do sentido 
maior da instituição, e atentas ao cometimen
to da delicadeza, uma delicadeza que é mui
to boa lá para fora c muito lesiva aqui inter
namente, ao ponto de se açredilar que o S~
nado é absolutamente desnecessário. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex0 me 
permite um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
- Oúço V. Exa com todo o prazer, nobre Se
nador Jutahy Magalhães. -

O Sr. Jutahy Magalbãea - Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. E:C" sabe que temos 
no Regimento, no período final de todas as 
legislaturas, um prazo de 15 dias para rece-

bermas projetas vindos da Câmara; mas te
mos uma potta de saída, que é a urgência 
urgent(ssima de 50 assinaturas dos Srs. Sena
dores. V. Ex8 sabe perfeitamente, pela práti
ca no Senado, que aquela exceção prevista 
tornou-se fato corriqueiro; assinaturas são 
colhidas por antecipação sem se saber para 
qual projeto terá a solicitação de urgência 
urgentíssima_ com 50 assinaturas para entrar 
m!l Orde_m d_o Dia, na pauta, na mesma ses
são. Apresentei, há vários meses, projeto de 
resolução fazendo com que esses pedidos, 
quando apresentados, sejam referendados 
pela maioria soluta da Casa, com votação 
em plenário co_m a presença de mais da meta
de dos S11>. Senadores aprovando esse pedi
do de urgência urgentíssima, haveira senti
do o significado para que isso fOsse concedi
do, mas até hoje esse projeto não teve solu
ção. V. Ex8 tem toda a razão quando recla
ma isso. Há também no nosso Regimento 
uri:ia laCuna, porque não há esSa previsão pa
ra o final do primeiro semestre. Procurei, e 
também, através do projeto de resolução, 

razer com que os projetas que não cheguem 
a esta Casa até o dia 15 de junho não tenham 
andamento, porque naquela correria de (i
nal de período, V. Ex8 sabe quantos absur· 
dos são cometidos. É necessário que tr:nha
mos cuidado com essas mat_érias. Nfto são 
apenas as urgências solicitadas pelos Uderes. 
São urgências solicitadas por nós mesmos. 
Temos que nos compenetrar que essas urgên
cias são prejudiciais ·aos trabalhos do Sena
do e, principalmente, à Nação. Não somos 
apenas uma Casa revisora, V. Exu já protes
tou, desta tribuna, como eu e outros Srs. Se
nadores também, quanto ao fato de que os 
projetas originários do Senado, infelizmen
te, não têm andamento na outra Casa. Esse 
é um outro aspecto que nossas Uderanças 
terão que tratar cOrii as Lideranças Clá. Câma
ra. Parabéns a V. & 8 e continue nesse traba
lho, chamando a atenção para essas questões, 
que para- a.JgU:ns podem parecer menores, 
mas são muito importantes para o trabalho 
deste Senado. 

O SR. CID SABÓIADE CARVALHO 
-Agradeço a V. &a e quero dizer claramen
te a esta Casa que, para requerimentos de 
urgência, há um senador a menos; não os as
sino mais, em nenhuma hipótese! Para se 
combinar lá fora matéria que aqui chega, pe
dindo-se ao Senado que não emende, há 
uma discordância certa, a minha discordância. 

E quero mais dizer que sempre que hou
ver uma tentativa para- retítár do Senado, 
por sua própria iniciativa, o exercfcio da sua 
competência, estarei aqui exatamente utili
zando o instituto da questão de ordem para 
pleitear da Presidência a impossibilidade des
sa subtração. 

. Os Srs._ Senaâores sabem quanto o institu
-to da medida provisória vem prejudicando o 
bicameralismo. As medidas provisórias usa
das, abusivamente, como está acontecendo 
agora, levam o Congresso Nacional a um fun~ 
cionaniento maciço, pelo qual se descaracte-

riza a exist~ncia da Câmara dos Deputados 
e do Senado da Repóblica, para aparecer 
um órgão qUase que especial, quase que so
mente para examinar medidas provisórias. 

E nessas medidas provisórias é quase que 
indiscutível o princípio da relevância e da 
urgência. Pela subjetividade que essas pala
vras englobam, pelo aspecto imaterial, pela 
impossibilidade de uma perfeita apuração, 
tudo é urgente, tudo é relevante, porque não 
se sabe qual a medida que se adota, qual o 
instrumento de medição dessa relevância e 
dessa urgência. 

O Sr. Diva1do Suruagy _ Senador Cid 
Sabóia de CaiValho, pennite V. Exa um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
_Com todo o prazer. Vou só concluir o meu 
pensamento, Senador Divaldo Suruagy, e ou
virei v. Ex8 com todo o prazer. 

Quero dizer, Srs. Senadores, que hoje à 
noite o Congresso Nacional já vai engolir 
novas medidas provisórias, com os grandes 
partidos concordando com a relevância e 
com a urgência, relevância e urgência de me
didas inconstitucionais, relevância e urgência 
para se ofender a Constituição, relevância e 
urgência para se aplicar o medo e o terror 
neste País, relevância e urgência para se des
truir e nunca para se montar, para tudo se 
desmanchar e para se nada [azer, através 
de medidas provisórias que são verdadeiras 
exibições cinematográficas de um terror en
tre o Executivo e o Legislativo. 

Já hoje, à noite, estarão as Lideranças 
combinadas para que se admita essa relevân
cia e essa urgência de uma, de outra, de 
mais outra medida provisória, capaz, no en
tanto, de fazer tremer as bases morais deste 
Pafs. 

Nós estamos num momento de terror. 
Os funcionários se aposentam abruptamen
te. Não há, propriamente, o uso do direito 
à aposentadoria. Há um terror que leva à 
aposentadoria muito mais que o próprio tem
po de serviço. Mais que o desejo de parar e 
descansar, mais que o desejo de adquirir o 
direito constitucionalmente revelado e conce
dido, há aquela vontade de sair para não es
tar sob o tacão mais direto da Presidência 
da República. Aqui, no·Senado, as aposenta
dorias são ~s centenas. Na universidade bra
sileira há aposentadorias a mancheias, ases
colas técnicas estão esvaziadas dos seus pro
fessores. O terror chegou a todos os lugares, 
o terror chegou a todos ()S cantos, através 
da medida provisória, e através da complacên
cia que admite relevância~ e urgências com 
o máximo de leviandade possível. 

Ouço V. & 8 , Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Did 
Sabóia de carvalho, V. Ex8 engrandece o 
Parlamento brasileiro com mais um discur
se- corajoso, em termos cfvic6s, tentando des
pertar a consciência desta Casa e a consciên
cia da Nação. A medida provisória, como V. 
& 11 bem sabe, pois é um estudioso das cons
tituições dos mais diversos paises. é um ins
trumento do regime parlamentarista. Aliás, 
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os Constituintes de 1987 a 1988 foram bus
car essa experiência na Constituição italia
na, e esse instrumento ·do regime parlamenta
rista está servindo a um regime presidencia
lista, encarnado na personalidade de um pre
sidente, e não ê preciso ser nenhUm psicoló
gico para se chegar facilmente à conclusão 
de que a personalidade do Presidente da Re
pública é autocrática. S" l:':X11 é um déspota e, 
corno toda personalidade autocrática, quan
do entra em dúvida, transforma-se num náu
frago. O Governo está -se destroçando, os pla
nos foram todos eles fracassados, são tentati
vas em cima de tentativas e, cada vez, a Na
ção fica estarrecida com tantos erros e tan
tos desacertos. A equipe económica do Go
verno está levando milhões de pessoas ao de
semprego, milhares de empresas estão reque~ 
rendo concordatas, ou falência e, depois, q uan
do ela erra - "Errei! - simplesmente, não 
tem nenhuma responsabilidade, não fica ne~ 

nhuma seqüela. O Presidente, que assumiu 
a paternidade do primeiro Plano, inclusive, 
megalomaniacamente falando, rotulando-o 
com o seu nome - foi o primeiro Presiden~ 
te da Rep1lblica que emprestou o seu nome 
a um plano de Governo; era Plano Bresser, 
Plano Cruzado, Plano Matlson, mas o Presi
dente. na sua megalomania, teve que colocar 
o seu nome - deu mil entrevistas, deu mil 
explicações à opinião püblica; mas, no segun~ 
do plano, Sua &celênciã nãOteve a COragem 
de ir para a televisão porque, por antecipa
ção, Sua Excelência já sabe que o plano fra
cassou. A dt1vida não está apenas nos minis~ 
tros, a dúvida não está-na sociedade brasilei~ 
ra, a dúvida está no Palácio do Presidente 
da República, e, repito, coiD.O tãdo autocra
ta, quando entra em dúvida, transforma-se 
em náufrago. O Pais está precisando realmen
te de um timoneiro e, lamentavelmente - di
go com tristeza -, o Presidente não está à 
altura das dificuldades que o Pafs está enfren
tando. Congratuloo~me com o Senador Cid 
Sabóia de Carvalho por engrandecer eSta 
Casa com o seu pronunciamento. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVAlHO 
_Agradeço a V. Ex"' 

Quero lembrar um fato: o Presidente da 
Reptíblica está apelando para nós. O Presi
dente da Rcpüblica está apelando para depu
tados e senadores, está apelando para os po
líticos. Há apelos neste momento que surgem 
como endereço de remessa sendo o Palácio 
do Planalto. Mas esses microfones do Sena
do, esses microfones da Câmara dos Deputa
dos, a tribuna que ocupo agora, a tribuna 
que ocupamos no Congresso Nacional, esse 
cenário aqui já registrou limitas apelos nos
sos: apelos dos cearenses para que o DNOCS 
não seja mais uma peça desmontada; apelo 
nordCS!-ino para ·que não se destroce a Sude
ne; apelo pelos funcionários püblicos; apelo 
pela gente pobre. Apelos que se renovam 
aqui diariamente, e não sabemos de nenhum 
apelo desses que tenha sido escutado por 
Sua Excelência o Presidente da Rcp6blica. 
Os ouvidos do príncipe têm muita cera para 
o Senado e para a Câmara dos Deputados. 

Pode ser que a voz presidencial aqui che
gue muito fácil. Mas a vm. do Parlamento 
não encontra ouvidos no Poder Executivo. 

Agora meSmo,--há ·os apelos sempre para 
que o Congresso aprove aS matérias presiden
ciais. E, além do mais, quando as modifica
ções são impostas, com ·sapiência, com sabew 
daria, como resultado de debates, de estudos, 
a resposta é o veto presidencial, incon:seqüert
te, imaturo, sem estudo, e que leva o Pais 
aos impasses. 

Agora mesmo, o funcionalismo p6blico 
federal está num giandc impasse, exatamen
te porque tem o Regime Jurídico Único, exa
tamente porque a Câmara dos Deputados 
acreditou que o Sr. João Santana era um agen
te governamental e tinha autoridade para 
prometer não vetar. E foram feitos acordos. 
Dlzia-:se que tirando estes, aqueles e mais 
outros artigos estava tudo bem para o Poder 
Executivo. E os nohres- Dep"utãdris defenso
res dos funcionários, as entid3des de classe, 
tintas com esse contato com o autoritaris
mo governamental, acreditaram nisso. Resul
tado: fez-se um projeto de lei que já não era 
bom e do qual se extraiu parte da espinha 
dorsal. E, hoje, o Regime Jurídico Único é 
uma mera frustração, notadamente para os 
servidores públicos que eram regidos pela 
Lei n° 1.711/52, ·e um pesadelo para os servi
dores celetistas que chegam ao universo de 
novas definições legais. 

Srs. Senadores, fala-se numa reforma cons
titucional e não se fala sem propósito, por~ 
que é evidente que a própria Constituição 
detenninou essa revisão constitucioi:Jal. Mas 
eu queria saber se sou eu que não estou en
tendendo o quadro que se. gerou ou se há 
equívocos nos que geraram o quadro atual 
de expectativas. Todos esperam uma nova 
Constituinte, e não haverá nova Constituin
te.- -A Assembléia Nacional Constituinte. es
sa se formou e funcionou com Parlamenta
res que foram eleitos para esse fim, exceto 
o -terço do Senado que a cOnstitUinte já en- . 
controu após as eleições de 1986. 

Os que chegaram aqui em 1987 foram elei
tos para escrever uma constituição. Ma~ no 
momento atual, o que se espera é a revisão 
constitucional e não uma nova Assembléia 
Nacional Constituinte. 

Nisso vai uma grande diferença regimen
tal, porque a Assembléia Nacional Constituin
te tinha o seu próprio Regimento, tinha o 
seu modo próprio de funcionar para a práti~ 
ca dos atas que iriam resultar no instrumen
to final, a Constituição devidamente promul
gada. 

Promete-se neste Pafs o impossível. O Po
der Executivo está prometendo a retirada 
da estabilidade dos servidores públicos fede
ra-is. Pois quero dizer aqui desta tribuna que 
isso é uma -promessa impossível, que isto ja
mais acontecerá e que isto não poderá acon
tecer, nem por uma questão de sistemática, 
nem por uma questão de convencimento 
dos Parlamentares. Mas isso não poderá acon
tecer porque é a inversão jurídica do Pais, é 
toda a contrariedade da ciência do Direito. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 
em que não for possível manter o direito ad
quirido, não haverá democracia; no dia em 
que não valer a coisa julgada, no dia em que 
não valer o contrato perfeitamente celebra
do, no dia em que não valer o ato jurídico 
perfeito, não há Direito. Ele e todos os seus 
institutos do Ofreito se baseiam no império 
da le~ nos direitOs que a lei revela e na segu
rança que a ConstituiÇão dá à aquisição des~ 
ses direitos. . 

Quem tem estabilidade hoje morrerá com 
ela, modifiquemos ou não- a Constituição! A 
promessa do Governo é -tão estüpida quan
to irreal; é tão irreal quanto desrespeitosa. 
Desafia a inteligência do Brasil e é própria 
de quem quer desmontar as universidades, 
porque talvez, nos tribunais e nas escolas, 
talvez nos colegíados do Poder Judiciário e 
nas salas de aula é que se guarde a última 
resistência ao que se pretenda fazer de o(eil
siVQ, de ostensivo e desrespeitOso Bos povos 
- não somente ao povo brasileiro. 

No dia em que se retirar do povo brasi
leiro a garantia da coisa julgada, a garantia 
do ato jurídico perfeito, os resultados impos
tos pela lei aos atas regulares, o dia em que 
se tirar a garantia do que se revelou pela lei, 
no dia em que as sentenças nada mais vale
rem, nós estaremos na mais escura das dita
duras, na mais horrenda, na mais estúpida 
desobediência democrática perante as outras 
nações do mundo. Tudo isso é · impóSsl'vet, 
nobres Srs. Senadores! 

O Sr. Humberto Lucena - V. & 11 me 
pennite um apane, nobre Senador? 

O SR- CID SABÓ!A DE CARVALHO 
- Ouço V. & 3 com todo prazer, Senador 
Humberto Lucena_ 

O Sr. Humberto LucCDa - Desejo con
gratular~me com o proriunciamento oponu
no de V. & 8

, que, como sempre, a borda te
·mas da maior relevância no plenário do Sena
do. Em particular, gostaria de vo"ltar um pOu~ 
co nas suas palavras., para enfatizar Um pon
to que me parece, por assim dizer, o fulcro 
principal de sua presença na tribuna. Refi~ 
ro-me ao uso abusivo das medidas provisó
rias pelo Senhor Presidente da República, 
cujo perfil autocrático· foi aqui tão b_em ddi~ 
nido, insuspeitamente, pelo nobre Senador 
Divaldo Suruagy. Neste sentido lembraria a 
V. Ex4 o compromisso de nós todos que com~ 
pomos o Congresso Nacional de, no menor 
prazo possível, votarmos, se possível em regi
me de urgência urgentt'ssima, o projeto de 
lei de autoria do Deputado Nelson Jobim, 
que está em curso na Câmara dos Deputa
âos e que, justamente, visa regular o uso das 
medidas provisórias para que não se repitam 
os referidos abusos. 

O que S. & 8 deseja é definir em lei os 
conceitos de relevância e urgência. Como sa
be V. & 3 são princípios inseridos no texto 
constitucional, como parâmetros para a assi~ 
natura de medidas provisórias pelo Senhor 
Presidente da Repüblica. No mais, quem 
apoiar integJ1i1mente O pensamento de V. & 8 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta. Fazendo soar a campanhia.) - A Mesa 
adverte que o tempo regimental de V. Ex
está esgotado, nobre Senador Cid Sabóia de 
Cafvalho e pede a V. Ex8 que náo conceda 
mais apartes. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
- Vou encerrar o meu pronunciamento, Sr. 
Presidente, agradecendo a sua lhaneza e a 
sua paciência em ouvir-me e tolerar as mi
nhas palavras. 

Mas quero dizer, Srs. Senadores, que se 
o caminho é a capitulaç!o do Senado, não 
vou por aí em nenhuma hipótese, se as urg!n
cias que vão ser requeridas são para anular 
a possibilidade Qe aprofundamento de estu
do de projetes que por aqui tramitam, tam
bém não vou por aí. Quero dizer que não 
vou concordar com nenhuma matéria, a ne
nhum pretexto; que subtraia o exame das co
missões do Senado e o demorado cx:ame do 
Plenário. 

É muito simples querer fazer-se isso quan
do nesta Casa estão pessoas zelosas, estão 
pessoas capazes, estão polfticos ccperimenta
dos, senadores de até 3 mandatos, senadores 
que voltam, ex-governadores, pessoas de es
col, de competência. 

A Nação devia se ajoelhar e pedir a essas 
inteligências que, por favor, ex:aminassem is
to ou aquilo. Nunca pedir ao Senado da Re
püblica que, há pouco, tinha um Luiz Viana, 
há pouco, tinha um Afonso Arinos e hoje 
tem outras figuras de igual porte; pedir a es
te Senado que não emende, que não altere, 
que não modifique, conseqüentemente que 
não ilumine, que não aperfeiçoe. Isso é mui
to estranho. E o resultado ê que ocorre pas
sarem por aqui proVidencias absolutamente 
de inconstitucionais, por uma Casa que tem 
por obrigação zelar pela Constituição. Inoons
titucionalidade sobre a Previdência,inconstitu
cionalidade sobre o salário iriconstitucionali
dade sobre a organização de tribunais, inoons
litucionalidade sobre tudo. Tudo se engoliu 
nesta Casa. Pois agora eu declaro minha lu
ta aberta. Não vou por aí, por esses cami
nhos de anularem o Senado cm nenhuma hi
pótese. Estou iniciando o meu trabalho, nes
se segundo período de plena utilização do 
Regimento, de plena utilização do direito e 
das minhas prerrogativas constitucionalmen
te concedidas a um senador. 

E vou dizer aos Srs. Senadores que cria
rei, sim, os embaraços necessários para não 
se permitir que de roldão sejam levadas as 
competências do Senado Federal. E o apelo 
que eu faço para os nobres Colegas, princi
palmente aos que estão chegando e alguns 
retomando; cuidado com as assinaturas em 
pedidos de urgência! Cuidado com os apelos 
emocionais de que a categoria lal estaria ple
namente satisfeita com isto, porque aqui nós 
recebemos os pedidos mais absurdos contra 
aposentados formulados por aposentados. 
Eu até ocigí, em determinada oportunidade. 
que um cidadão me escrevesse. Escreva o 
que o senhor está me pedindo, e o cidadão 
escreveu e eu carrego em minha pasta, em 

que hlfV'4t a capitulação pelo medo dos que 
desejavam se aposentar ou dos que já eram 
aposentados e que queriam soluções incons
titucionais, porque aquilo era melhor porque 
agradava o Poder Executivo, que os brindou, 
no entanto, com um veto irreverente e irres
ponsável no que concerne ao compromisso 
assumido, muito embora com certa reverên
cia à Constituição, ressalvada, equivocada
mente, por um veto aposto por outras ra
zões, mas que teve a coincidência de zelar 
pelo preceito constitucional. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presiden
te.(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alecandre Cos
ta) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Eduardo SupUcy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sf. Presidente, Srs. Senado
res, em primeiro lugar, gostaria de referir
me ao pt'Ortunciainento de ontem, do nobre 
Senador Epitácio Cafeteira, quando mencio
nou que a Prefeita Lufza Erundina fez visi
ta ao Ministro Jarbas Passarinho, acompa
nhado do PrefeitO AntOnio Henrique Bulcão 
Viana, de Santa Catarina, a respeito da soli
citação de que as prefeituras possam ter o 
pagamento de impostos realizados através 
dos cruzados novos retidos pelo Plano Col
lor, instituído em março de 1990. 

O Senhor Epítácio Cafeteira observou 
que a visita da Sr" Prefeita ao Poder Execu:.. 
tivo poderia significar uma falta de atenção 
ao Poder Legislativo. Mas quero ressaltar 
que a Prefeita Lufza Erundina de Souza, de 
São Paulo, representando os prefeitos da 
Frente Nacional de Prefeitos, que inClusive 
têm reunião importante nesta próxima sexta
feira, em Salvador, tem tido o maior respei
to pelo Poder Legislativo, e gostaiia, obVia
mente, que o Congresso Naciona~ atravês 
de projeto de lei, viesse a aprovar a possibili
dade de pagamentos por pessoas físicas e ju
rídicas dos impostos, através de cruzados no
vos retidos. 

Qual a razão desta solicitação? Pelo fa
to de estar--se registrando, em virtude da re
cessão na economia brasileira, um nível de 
inadimplência maior do que o esperado. 
Em muitas das prefeituras procurou-se fazer 
uma reforma tnOutária, fazendo com __ que 
aqueles proprietários de imóveis de maior 
valor viessem a pagar o Imposto Predial Ter
ritorial Urbano mais condizente com aquilo 
que seria eqüitativo. E como há esse proble
ma da recessão, de muitos não te_rem ~ re
cursos suficientes, há um movimento dos pre
feitos no sentido de que os Congressistas ve
nham aprovar um projeto de lei nessa direção. 

Nesse sentido, quero informar a todos 
os Srs. Senadores, que o Partido dos Traba
lhadores como a Sr-H Prefeita Lufza Erundi
na apóia a iriicíativa do Senador Epitácio 
Cafeteira, bem como a do Deputado Maga
lhães Teixeira - o primeiro do PMDB e o 
segundo do PSDB -, porque ambos os proje
tas têm o mesmo sentido. Por esta razão é 

que, inclusive, apoiei o requerimento de ur
gencia de V. & 3 , nesta direção. 

. -0 Sr. EpiU!cio cafeteira - Permite V. 
Exa um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Tem 
V. & 8 o aparte. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Gostaria ape
nas de fazer uma ressalva, nobre Senador 
Eduardo Suplicy. No meu pronunciamento 
de ontem, fiz questão de ressalvar que eu 
não acreditava que a Prefeita Lufza Erundi
na estivesse se dirigido ao Ministro Jarbas 
Passarinho, menosprezando o Senado Fede
ralou fazendo pouco caso da atuação parla
mentar, até porque o partido da Prefeita Erun
dina, que é o partido de V. &•, o PT, tem 
6timos quadros nas duas Casas do Congres
so. O que eu lembrava e ressaltava aqui, no 
meu pronunciamento, é que possivelmente 
estava a Prefeita Lufza Erundina, como os 
demais prefeitos, cOntagiada - por isto que 
atingiu toda a população - ao acreditar mais 
nas medidas proviSórias dO qUe nos projetes 
de lei. Talvez tenha sido exatamente porque 
este País vem sendo dirigido por medidas pro
visórias é que, também, o povo, na illtima elei
ção, apresentou um grande índice de absten
ção e um número nunca visto de votos bran
cos e nulos. Chamava e-u mais atenÇão para 
o fato de estarmos vendo a porta do Poder 
Legislativo escancarada e ninguém entran
do para solicitar projetes de lei. Este foi o 
m_eu registro. Em nenhum momento imagi
nei que a Prefeita Lufza Erundina, que teve 
a sua vida também no Legislativo, fizesse 
pouco deste Poder. Hoje, quem está fazen
do pouco do Pode_r Legislativo são os técni
cos do Gover:no, ao querer co:n~truir uma 
democracia que não pode ser provisória, ten
do como base medidas provisórias. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Tam
bém com respeito ~ forma de o Poder Execu
tivo ·estar elaborando a política econOmica, 
a Prefeita Lufza Erimdioa e nóS, do Partido 
dos Trabalhadores, _temos protestado e esta
mos imbufdos, a maioria dos Congressistas, 
do espírito de aqui evitar colocar limites ao 
Poder Executivo. 

Consideramos que seria muito mais saudá
vel ao Governo elaborar projetas de lei em 
diálogo com·a população, com os trabalhado
res, com os empresários e com os represen
tantes do povo nesta Casa. 

Por esta razão, o Partido dos Trabalhado
res tem-se empenhado e, JUntamente com 
outros partidos, está até questionando a ad
missibilidade das Medidas Provisórias n° 294 
e 295, que será objeto de análise, na sessão 
do Congresso Nacional desta tarde.Porém, 
uma vez tendo sido apresentadas as medidas 
provisórias, obviamente, cabe-nos a responsa
bilidade de ex:aminar-mos o seu conctüdo. 
Essa tem sido a nossa preocupação, bem co
mo a dos parlamentares de todos os partidos. 

Nesses Ciltimos dias, ocorreu um [enôme
no que não havia presenciado durante todo 
o tempo em que fui Deputado Estadual, de 
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1983 a 1987. Segundo muitos jornalistas, há 
muito tempo, não ocorria aquilo que está 
havendo ontem e hoje, ou seja, todos os par
tidos reprsentados na Casa conversando a 
respeito de como enfrentar o d~fio de mo
dificar as medidas provisórias, formulando 
um projeto de conversão em lei que seja efe
tivamente, mais a vontade dos representan
tes do povo no Co-ngresso Nacional. 

O SR ESPERIDIÃO AMIN - Permi
te-me V. Exa um aparte? 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Ouço 
V. & 8 com prazer. 

O Sr- Eapcridião Amln -Junto à minha 
saudação aos Companheiros do Senado- es
ta ê a minha primeira intervenção._ meu en
dosso :à just.ificativa Cafetesira, cujo projeto 
de lei tive também a honra de subscrever, 
sendo, portanto, com ele solidário. Julgo- que 
é do meu dever intervir na manifestação de 
V. Ex• porque quem acompanhava a Prefeitu
ra Luiza Erundina era o prefeito da minha 
cidade, AntOnio Henrique Bulcão Viana, 
eleito junto comigo, em 198& :era, portan

to, vice-prefeitO na chap3 que-disputou aque
la eleição. Por isso, julgo-me moral e politica
mente, no dever de participar da jUstificati
va que V. Exa está apresentando e, em am
bos os casos, independente da _filiação parti
dária, somos solidários com' o procjto do Se
nador Epitácio Cafeteira, com~ tam~tp. par-
ticipo dessa preocupação em relação à tor
rente de Medidas Provisórias . Participo tam
bém d8 preocupação oriunda de todas as cor
rentes partidárias de pensadmento, acerca 
da necessidade de o Congresso Nacional adap~ 
tar-se :à velocidade que as prerrogativas esta
belecidas na Constituição de 1988 fJxaram 
para o nosso processo decisório. Gostaria 
de concluir esta minha intervenção 

solidária com a manifestàção de V. &a 
com uma retl~ão. Cabe a todos nós questio· 
nar, deplorar, invectivar até contra o torren
te de Medidas Provisórias, mas está nas nos
sas mãos o direito e a dever de o Congres
so, o Senado, em particular, revogar, na ver
dade essa evidência da torrente das Medidas 
Provisórias pela adequação, tanto pela via 

· da regulamentação dessas medidas quanton 
pela adequação do nosso provcesso-decisório 
aos reclamos decorrentes das prerrogativas, 
ou seja, das reponsabilidades do Congresso.
Espero aprofundar esse assento, que não é 
tema básico da sua intervenção, mas que, sem 
dúvida alguma, é indispensável para reverter
mas essa torrente de incredulidade que, de 
certa forma, realmente impulsionou os pre
feitos a procurar outra fonte de decisão. Agra
deço a oportunidade. 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Sou 
grato ao nobre Senador l:.speridião Amín. 
De fato, o PrefeitO Antônio Henrique Sul
cão Viana, de t<lorianópolis, integra a Fren
te Nacional de Prefeitos e certasmente esta
rá dialogando com 1odo o CongresSõ" NaCio~ -
na! a respeito des:.a tniciatJva. 

O tema principal a que eu gostaria àe 
me referir agora é exatamente a nossa atitu
de perante as Medidas Provisórias D0 294 e 
295, que- estamos a ocaminar, e de como po
demos efetivamente transformar o conteúdo 
dessas medidáS, pelo menos naquilo que con
sideramos mais fundamental. 

Quando candidato à Presidência da Repü~ 
blica, o atual Presidente Fernando Collor co~ 
locava com muita clareza que o seu objetiw 
vo, com relação à política salarial, era a recu
peração gradual do valor do salário mínimo 
de maneira consistente, ao longo dos anos 
do seu mandato. 

O fato concreto é que, no primeiro ano 
de seu mandato, o valor real do salário míni
mo, ao contrário de crescer, caiu, se em mar~ 
ço de 1989, o seu valor, considerando como 
base, junho de 1940 igual a 100, era de 31,54 
- e refiro-me a julho de 1940 por ser o ano 
em que foi criado o salário míitimo. Então 
ao final do Governo José Sarney, tínhamos 
um valor de salário mínimo da ordem de31,54, 
bem abaixo do y~lor de quan~o foi criado. 
Em jaiteiro de 1991, considerando o fndice 
do Dieese, como deflator,_ teríamos um valor 
da ordem de 25,15, ou seja, se considerar~ 
mos o valor real médio em _1991, ou mesmo 
a sua evolução, obserVaremos que ele teve 
um decréscimo. 

A Ministra Zélia Cardoso de Mello, em 
sua exposição aqui, ~ óitima ;:~emana disse 
qUe quando a periodicidade foi m3iS freqüen
te, maior, mais intensa, af o saládo mínimo 
havia perdido o se-u valor real. Em estudo 
do Dieese mostrou que isso aco~teceu, não 
por causa da periodicidade, como quis afir
mar a Ministra, mas por causa do __ p_rocesso 
inflacionário. O fato concreto é que no ano 
que passou, nos últimos onze meses, houve 
a queda do valor real do salário mfnimo. O 
Partido dos Trabalhadores, ao lado de ou
tros partidos de Oposição, certamente devi
do aos enco!ltros havidos ontem ç hoje, com 
a prese_nça de: todos os partidos representa
dos ri esta CãSa, etetivamente deseja uma solu
ção, a curto prazo, que gãrãnta de pronto a 
recuperação do valor real dos salários e, 
em especial, da massa de assalariados que 
ganha menos neste País. Obviarpente, esta
mos preoCiifj-ã'dOs- COm a questão do nfvel 
de emprego,, c-om a questão do abastecimen
!O;- cciifi O fato de que, em _h_avendo aumen
to da massa, da base de saláos há que haver 
também aumento da oferta para que não ha
ja os problemas de desabastecimento como, 
por exemplo, ocOrreu em alguns momentos 
da instihiiçãO d-O--Plano Cruzado, quando se 
acelerou a atiVídade económica. Ainda hoje, 
há pouco mais de uma hora atrás, diversos 
partidos, repreSentados por algumas-de suas 

_ Jideran_ças e de membros das Comissões Mis
tas que analisam as Medidas Provisórias n<.>G 
294 e 295, estiVéranl presentes, juntamente 
com o Secretário da Polftica Econôm!Ca, An· 
tõnio Karidir, ·com o Presidente do Banco 
Central, Ibrahim Ens, expondo aquilo que 
seria uma alternativa, a formação de uma 
cesta básica onde se considerasse o gasto e~
sencial da população rrabalhadora deste Pa-

&. a exemplo do que ocorreu na Itália. em 
1947, logo após a guerra, quando se instituiu 
o denominado panicrc, ou seja, uma cesta 
de bens comumente adquiridos pela popula· 
ção e que serviu de base para o reajuste de 
todos os salários na Itália, base essa que pre
valeceu por quase 40 anos. Foi apenas em 
1985, através de plebiscito, que houve uma 
modificação por causa da crise do petrólet?, 
diminuindo-se o peso da gasolina, dos com
busttveis daquela cesta básica. Mas, em ge
ral a variação no valor da cesta básica era 
o que se garantia, minimamente, a todos os 
trabalhadores na Itália. A partir daf havia a 
livre negociação. 

O Sr. Divaldo Suruagy-Senador Eduar
do Suplicy. V. F..x8 me pennite um aparte? 

O SR- EDUARDO SUPL!cY - Com 
muito prazer, nobre Senador Divaldo Suc:uagy. 

--O--Sr. Divaldo Suruagy- V. Exa, fiel b. 
metodologia do seu partido e coerente com 
a sua vida poUtica, faz o seu primeiro ·pro
nunciamento na Casa apontando as distor
ções profundas e o achatamento salarial da 
grande massa trabalhadora brasileira. O Pre~ 
.sidente da República, que se rotulou 11o Pre
sidente dos descamisados11

, chega na proximi
dade do seu primeiro ano de Governo tor
nando os trabalhadores brasileiros ainda 
mais pobres e enriquecendo cada vez mais 
os banqueiros. Basta compararmos os dados 
que V. &a apresentou para o Senado da Re
pública, em termos de percentuais, do achata
mento do salário básico da grande massa
dos traPalhadores brasileiros, com os balan-· 
ços publicados nos mais diversos jornais, pe
los estabelecimentos de crédito deste Pa& 
com lucros fabulosos, onde o Presidente da 
Rept1blica, mais uma vez, transfere para algu
ma instituição ou para terceiros os aspectos 
negativos do seu Governo. O primeiro res
ponsável pelas dificuldades do Pafs foí o fun
cioná_rio_ público. O Brasii ia maf porque os 
funcionários püblicos eram marajás, estavam 
ganhando uma fortuna, depois, foraln os em:. 
presários, o Congresso Nacional, a Assem~ 
bléia Nacional Constituinte e, agora, é a guer~ 
ra._ O Presidente nãÇ) tem culpa nenhuma. 
O Presidente é uma vftima das circunstân
cias. Nunca vi tanta ausência de responsabili~ 
dade num Governo, como a que está sendO 
presenciada pela população- brasileira nos 
dias atuais. Muito obrigado. Meus parabéns, 
nobre SCriadDor Eduardo Suplicy. Congratu
lo-me com V. Ex8 pela coerência na vida po
lftica e peJa fifrriCZâdas suâS_ ~tltudes. 

O SR EDUARDO SUPL!CY - Agra
deço a y. & 11 

Gostaria de reiterar que avalio como in--: 
dadequada a própria filosofia que presidC-
as açôes governamentais. · 

Seria de se esperar que o grande desafio" 
enfrentado por um presidente eleito díreta
rnent<.· pelo povo, após praticamente 30 anos 
:sem eicições direta:s, fosse poder entrentar 
o problema do combate à inflação e da divi
da externa brasileira através de um maior 
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crescimento -da atividade económica e uma 
maior garantia de emprego.- O Governo, hoje, 
pelas palavras do Secretário da Politica Eco
nómica, AntOnio Kandir e do presidente do 
BifnOO -central, lbrahim E ris, nas conversas 
informais que tivemos, se preocupa, por exem
plo, com o problema do abastecimento de 
bens de primeira necessidade, caso haja um 
aumento significativo da massa de salários e 
da base de salários, digamos., daqueles que 
ganham até 3 salários mínimos. Ora, por que 
razão a oferta não cresceu? Por que a ofer
ta de alimentos básicos, por ex.emplo, não te
ria condições agora, em Curto prazo, de cres
cer significativamente? Foi uma opção gover
namental limitar a quantidade de crêdito ofe
recida aos agricultores, aos pequenos e mé
dios agricultores, em especial, o que acabou 
limitando as ofertas de alimentos assim co
mo a oferta de bens industrializados neste 
País, que poderiam ter crescido a um ritmo 
bem mais significativo. Nós, aqui, nos empe
nharemos no sentido de convencer as autori
dades econômicas de que outro caminho de
ve ser levado adiante, o caminho de se procu
rar o pleno emprego, porque só então tere
mos uma polftica consistente de combate à 
inflação. 

A idéia de procurar diagnosticar a infla
ção simplesmente como um fenômeno de 
muito dinheiro correndo atrás de poucos 
bens e de pregar a diminuição da quantida
de de bens e serviços oferecidos como for
ma de resolver o problema, ê algo que avalia-
mos como inadequado. - -

É preciso justamente o caminho do bom 
senso,: o caminho que consideramos mais ci
vilizado, de garantir-se maior atividade eco
nómiCa, maior -crescimento das oportunida
des de emprego; só esse será consistente com 
a melhoria da distribuição da renda e efetiva
mente trará a resolução de nossos problemas. 

Gostaria de concluir, Sr. Presidente, Sena
dor Alexandre Costa, dizendo que conside
ro importante haver, por parte da presidên
cia do Senado e_do C.ongresso Nacional. cer
ta flexibilidade, tendo em vista os entendi
mentos que estão se procedendo relativamen
te às Medidas n°s 294 e 295. 

Refiro-me aos prazos. Se até amanhã ain
da estiverem se desenvolvendo entendimen
tos_ para uma solução bem diferente da apre
sentada pelo Governo, penso que seria mais 
~dcquado a comissão votar o parecer da con
clusãO finãf= Se -fiCiuver-esse- entendimeiHõ 
-,para que depois o Cóngress_o Nacional exa
mine, aprecie e vote a medida Provisória. 

Pelo testemunho do Senador Mário Co· 
vas, na comissão que examinada Medida n° 
294, quero efetivamcnte saudar as iniciati
vas da nova legislatura, porque, pelo que sou
be, na verdade parece estar sendo a primei
ra vez, desde o ano passado, que o Senado 
e a Câmara dos Deputados passam a traba
lhar efetivamente rio eXame dessas medidas 
com mais tempo, ou seja, as comissões provi
sórias chamaram não apenas a Ministra 7.1!
lia Cardoso de Mello, mas empresários, tra
balhadores e centrais sindicais. EStá-se discu
tindo em detalhe, e é possfvcl que surja um 

projeto de conversão em lei mais de acordo 
com a vontade dos represen-tantes do povo 
n·esta C'.ãsa: --

0 Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Permite V. Exa um aparte'! 

O SR- EDUARDO SUPUCY - Com 

muito pra7.er nobre Senador FC"rnando 1 len
rique Cardoso. -

O Sr~- Fernando Henrique Cardoso -
senado-r Eduardo Suplicy, em primeiro lugar, 
como companheiro seu, também Senador 
por São Paulo, louvo V. Ex8 não só pelo pro
nunciamento mas felicito-o por estar entre 
nós, por ter ganho a eleição como a ganhou 
em São Paulo. Tenho acorilpanhado a ação 
de V. & 11, não só a P.e muitos anos, porque 
já faz -riluitos anoS- que- rios cOnhecemos, 
mas, agora precisamente nessa semana em 
Brasília. Acredito que o espfrito que se-está 
desenhando, hoje, na análise da questão do 
Plano Collor II, é hem diferente do que_ocor
reu aqui em outros momentos, quando tam
bém_medidas de emergência, medidas provi
sórias foram enviadas ao Congresso; na ver~ 
dade, de alguma maneira, houve uma espécie 
de polarização, não ao redor de problemas 
concretos, mas ao redor das imagens que re
ciprocamente um setor e outro da s_ocieda
de, direita e esquerda, faziam. O momento 
é de ta~ Jil3neira difícil no Brasil, que a eco
noniia, -hoje _- e todos sa,bemos disso - está 
num grazidê.itirPã_sse; o Executivo é tão pou
co capaz, por si só, de resolver essas ques
tões, que, realmente, o trabalho de rearticula
ção- que não significa obviamente a aceita
ção daquilo que vem do Executivo - é mui~ 
to importante. V. Exn tem dado uma colabo
ração notadamente na questão da discussão 
salarial, na reorganização, no reposiciona· 
mente dessa matéria, que eu não gostaria 
de deixá-la passar em brancas nuvens, que
ro mención.§>la e louvar V.Ex" Também cOn
cordo com V. Ex3 quando menciona a ques
tão de estarmos, pela primeira vez, realmen
te cumprindo o Regimento. Logo após a pro
mulgação da COnstí~uição, aprovamos o Pro~ 
jeto de Resolução n° 1, do Congresso Nacio_
nal, que é um substitutivo do Deputado Nel
son Jobim a uma proposta minha relativa 
ao disciplinamento das medidas provisórias. 
Não havia disciplina sobre como se processa~ 
ria o tr~f?al!J-9 legislativç _a_g !X___g.or de medi
das prcivisóri8.s; então aTI se definiu -uina nor
ma. E essa norma estabelece- precisamente 
que haja, primeiro, um julgamento a respei
to da aceitação das medidas por Sua urgên
cia e relevância, e que haja uma comissão 
mista, que deve funcionar ouvindo as partes. 
Infelizmente, isso não tinha sido cumprido 
como deveria, até esse momento. É muito im
portante que se mantenha esse procedimen

-to e que seja estendido às comissões do Sena
do. O Regimento também assim o estabele
ce, mas, _í~felizme_n_te, as comissões do Sena· 
do também não estão respeita:rido o Regimen

.to, porque não se fazem as audiências públi· 
cas, porque nãO ocorre a discussão com ante
rioridade, não se dá ciência ao senador da 

matéria que vai ser votada. É uma boa opor
runidade, nessa nova legislatura, de mudar
mos essas questões. Junto a minha voz à do 
Senador Suplicy, com quem concordo e pe· 
ço ao Presidente da- Casa, ao Presidente do 
Congresso que, ao definír agora a questão 
dos prazos, tenha cm mente que o mais im
portante que tudo é que a Comissão opine, 
efetivamente, para ·que se evite o expedien· 
te pelo qual, na verdade, o Executlyo_e a 
maioria_-, maioria essa que é eventua:l, aqui 
já vjmos várias maiorias que vão e vêm e não 
se sabe hoje muito bem o que é a maioria, 
enfim, aquilo que assume a posição de maio
ria- acabam por impor a decisão de um rela
tor ad hoc, designado no momento e o Plená· 
rio vota surpreendido, sem saber muito bem 
o que está votando. _nesta vez, pelo Menos, 
não podemos alegar ignorâricfa dos fatos. 
Está havendo uma discussão e é preferfvel 
que essa discussão siga o trâmite totalinente, 
ou seja, que a comissão vote, para que só en
tão, depois disso, possamos apreciá-la no pie
ária. 

O SR- EJ;>UARDO S!JPUCY- Agrade
ço as palavras do nobre senador Fernando 
Henrlque Cardoso e passo a relembrar al~ 
guns fatos: Talvez várioS Srs. Senadores de 
diversos estados não o $3ibam, mas a primei
ra vez que ingressei na vida política, em 1m, 
então no MDB, tive a oportunidade de estar 
junto, nos palanques de campanha, na elei
ção de 1978, com o Senador Fernando Hen
rique Cardoso que, então, era candidato pelo 
MDB, ao lado do então _também candidato 
Franco Montoro. Desde então, participamos 
de muitas lutas em comum para a democrati
zação do PaiS; tivemos momentos nestes tilti
mos 11, 12 anos pela democratização do Pa
is, momentos de divergências entre as op
ções que fizemos,_ eu no PT e o senador pri
meiro no PMDB e- det)Ois no PSDB; maS te
nho a certeza de que os caminhos e objeti
vos comuns na defesa do interesse póblico 
e da democratização do Brasif serã-o princi
palmente aqueles que nos farão caminhar 
em direção comum nesta Casa. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
- Gostaria que·v. Ex8 me concedesse um 
aparte antes de encerrar. 

O SR- PRESIDENTE (Ale<andre Cos
ta) - O tempo de V. Exa, eminente orador, 
está esgotado; solicito que este seja º t!lti
mo aparte, pois V. Exn já havia se despedi~ 
do. Esta Presidência gostaria de ouvi -lo à tar
de toda, mas existe a Ordem do Dia_ e ainda 
há muitos oradores inscritos. 

O SR- EDUARDO SUPUCY - Ouço 
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho 
com muita atenção. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Serei 
rápido, Sr. Presidci:nte. Queria apenas lem
brar dentro da temática de -que V. 1-.:xa fala 
e também falou o Senador Fernando Henri
que Cardoso que há algo que também deve
mos banir do Congresso Nacional. Muitas 
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vezes o relator trabalha na medida provisó
ria, apresentando o seu substitutivo, que é 
exatamente o projeto de conversão e, de re
pente, em plenário, vem o pedido para que 
se vote não o parecer, não o projeto de con
versão, mas a medida provisória. Isso é abso
lutamente anti-regimental mas tem aconteci
do. Gostaria, dentro desse espírito do discur
so de V. &a, de advertir a Casa para que 
não mais consinta que, realizado o trabalho 
das comissões mistas nas medidas provisórias, 
se possa votar a própria medida provisória, 
preterindo a e:dsténcia do projeto de conver
são. Era só isso que queria acrescentar h fa
la de V. &a 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Agrade
ço a V. Ex11 suas palavras. Estou de pleno 
acordo com a observação do nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

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

O SR. PRESIDENTE (A!eocandre Cos
ta) -.Concedo a palavra ao nobre Senador 
Maurício Corrêa, como Líder, por cinco mi
nutos. Logo após, 9assaremos à ()rde~ do Dia. 

O SR. MAURÍCIO CORRI'!A (PDT -
DF. Como Uder, pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te. Srs. Senadores, fiquei atónito quando to
mei conhecimento de um fato extremamen
te estranho que foi lavrado pela Secretaria
Geral da Mesa do Senado. 

No ano passado, por volta do dia 13 de 
novembro, votamos na Comissão do Distri
to Federal um projeto criando o ombuda
man na Capital da Repiíblica. Posteriormen
te houve um recurso para o Plenário de sor
te que não transitou em julgado na comissão 
e o projeto veio para o plenário desta Casa. 
Não tendo havido apresentação de emendas, 
evidentemente o projeto foi aprovado no ple
nário do Senado também pór unanimidade. 

Procurei a Secretaria-Geral da Mesa pa
ra inteirar-me da razão pela qual, até aque
le instante. o projeto não se -tinha converti
do, pelo menos C:m lei, porque o governador 
não tinha aposto o seu veto e tampouco o 
havia sancionado. Fui infonnado, pela Secre
taria-Geral da Mesa, que o projeto havia si
do aprovado pelo Plenário do Senado, mas 
que a redação final não havia ainda sido apro
vada pelo Plenário, de sorte que a Secretaria
Geral da Mesa entendeu que deveria man
dá-lo para a Câmara Legislativa para que ela 
votasse a redação final. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por 
força do art. 16 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, o Senado tinha com
petência para exercer a atividade legislativa 
do Distrito Federal até o dia 1° de janeiro 
deste ano, quando a Câmara Legislativa do 
Distrito Federal tomou posse, foi inaugura~ 
da, enfim Mas é claro que o Senado tinha 
competência plena, até esse momerito. 

6 que acontece agora 1 Remeteram para 
lá o projeto, a redação final não foi votada 
aqui. Todos os Srs. senadores sabem perfeita
mente que a redação final ê uma questão 

praticamente vernacular, para constatar-se 
o português cõrrctO. Não se vai imiscuir na 
questão de emendas. 

Procurei o Senador Nelson Carneiro, en
tão na Presidl'ncia desta Casa. e- S. & 11 diri
giu ao Presidente da Câmara· Legislativa o 
seguinte oficio: 

OF. SM/91 Brasfiia,1°defevereirodel991 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Distrital Salviano Guimarães 
Presidente da Câmara Legislativa do Distri
to Federal 
Brasília- DF. 

Senhor Presidente, 
Através do ofício n° SM/001, do dia 15 

do mês de janeiro, encaminhei a essa Câma
ra LegislatiVa processos de pioposições que 
e&tãVãm eril ti"3riliiãção n-o Senado, entre es
ses o referente ao Projeto de Lei n° 54190-DF, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
cria a Ouvidoria-Gefal do Distrito Federal. 

Uma vez que a referida proposição já ha
via sido, no mérito, aprovada pelo Plenário 
do Senado, só dependendo da elaboração 
de sua redação final, solicito oS bons ofícios 
de Vossa Excelência no sentido de nos ser 
devolvido aquele processo. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência os protestos de estima e 
consideração. - Senador Nelson Carneiro, 
Presidente do Senado Federal. 

E, inSolitamente, insolentemelite, o Presi
dente da Câmara Legislativa do Distrito Fe
çleral respondeu ao Presidente Mauro Bene
vides o seguinte oficio: 

CÂMARA LEGISLATIVA 
DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE DA PRESIDfiNCIA 

OF. GP. N" 083191 
Brasflia, 4 de fevereiro de 1991 

A Sua &celencia o SeJihor 
Senador Mauro Benevides 
Presidente ·ao Senado Federal 
BrasOia- DF 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao Offcio SM/N° 012/91, de 

]
0 de fevereiro de 1991, do &celentíssimo 

Senhor Senador Nelson Carneiro que, na 
qualidade de Presidente dessa Ca-&a. solicita 
devolução ao Senado Federal do Projeto de 
Lei n° 054/90-DF, de autoria do ilustre Sena
dor Maurício Corrêa, criando a Ouvidoria-
Gerat do DistritO Federal. -

O referido projeto foi encamiilhado à ca.
mã.i"a LegiSlatiVa -ao Distrito FederaL junta- . 
mente com outros, igualmente irloonclust18-

A remesSa dos referidos projetas prendeu
se a instalação da Câmara Legislativa do Dis
trito Federal e por força dO disposto no § 
1° do art. 16, do Ato das Dispos1ções Transi~ 
tórias da Constituição Federal de 1988. 

Conseqüentemente, as matérias em trami
tação no Senado, foram encaminhadas a es
ta camara Legislativa que, então, assumiu a· 
competência da tramitação daquelas matérias. 

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência 
os protestos de alta estima e distinta conside
ração.- Deputado Salviano Guimarães, Pre
sidente. 

Está a~ Srs. Senadores, uma demonstra
ção evidente de que o Presidente da Câma
ra Legislativa do Distrito Federal está desa
tendendo a um ofício encaminhado pelo Pre
sidente do Senado e, ainda mais: telefonei a 
S. EJc3, ontem, para explicar que o projeto 
teve início aqui no Senado, quando esta Ca
sa tinha competência constitucional para le
gislar para o Distrito Federal e, portanto, a 
redação final tinha que ser votada aqui. S. 
& 11 me respondeu que, pela resolução que 
aprovamos, apresentada, salvo engano, pelo 
Presidente Mauro Benevides, que aquela re
solução era o Regimento Provisório da Câ
mara Legislativa e que, por essa resolução; 
a Câmara Legislativa do Distrito Federal te
ria que votar o projeto novamente, porque; 
lá, o procedimento é o de que projeto tem 
que ser votado em dois turnos. Ora, se vota
mos dentro do período em que tínhamos com
petência legal, é evidente que esse projeto, 
para ser concluído na sua redação finaL tem 
que ser votado aqui. Assim, Sr. Presidente, 
dirijo-me a V. &a, não em forma de questão 
de ordem; se for o caso, depois, até poderei 
fazê-lo, mas para pedir a V. Ex8 determine 
a inclusão, na Ordem do Dia, da votação da 
redação final desse projeto, porque a parte 
do mérito já foi votada na forma regiment81 
e na forma constitucional. Esse ofício, que 
foi encaminhado- à Presidência e que V. &• 
teve a gentileza de mandar-me a cópia, é 
um oficio insolente e desrespeitoso para com 
esta Casa. 

Quero terminar, formalizando a V. &a 
o reqÜerimento, no sentido de que seja iiichií~ 
da na Ordem do Dia da pl"Ó)cima sessão, ou 
da sessão que for possível, a votação da reda
ção final desse prOjeto, a fim de que o Go
vernador possa vetá-lo ou sancioná-lo. o que 
não posso admitir é que, até hoje, esse proje
to tenha sofrido uma série de percalço:. exa
tamente porque não se quer vaLar; ao Gover
no não interessa que exista em Brasília um 
ouvidor--geral, quando ele tem a disponibilida
de constitucional de vetar o· projeto, caso 
não concorde. Portanto, Sr. Presidente, fica 
a minha súplica, para que v. aca determine 
a esta Casa aprecie a legalidade ou ilegalida
de da votação dessa redação final, mas não 
se deixe ao alvedrio da Câmara Distrital a 
votação de uma matéria que foi por nós vota
da, quando tínhamos competência constitucio
nal para fazê-lo. 

Durante o discurso do Sr. Mauri
cio Corréa, o Sr. Alexandre Costa~ 
1° Vice~Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo 
S,r. Mauro Benevides, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Albano Franco - Alfredo Campos - Al
mir Gabriel - Antonio Mariz - Aureo Mel
lo- Beni V eras- qivaldo Suruagy- Eduar
do Suplicy- Elcio Alvares- Fernando Hen-
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rique Cardoso - Hélio Campos-- Rydekel 
Freitas- Iram Saraiva -JOão Calmon - Jú.
nia Marise - Lucfdio Portela - Marco Ma
ciel - Maurício Corrêa - Meira Filho - Nel
son Carneiro- Nelson Wedekin- Ney Mara
nhão - Onofre QuinaR - _P~dro Simo_n. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - A Presidência sente-se no dever de 
prestar ao nobre Uder Maurt'cio Corrêa os 
esclarecimentos indispenssáveis depois desM 
sa sua intervenção sobre a matéria relacio
nada com um projeto, que foi apreciado nes
ta Casa, no âmbito da antiga Comissão do 
Distrito Federal. Posteriormente, no Plená
rio, não foi ultimada a sua tramitação com 
a votação da respectiva redaçã.o final. No 
próprio instante em que a Presidência rece
beu uma comunicação enviada pelo Presiden
te da Câmara Legislativa, Deputado Salvia
no Guimarães, em torno dessa questão, ago
ra referenciada, a Presidência teve a preocu
pação de enviar imediatamente cópia do ex
pediente ao Senador Mauricio Corrêa, a fim 
de que S. Exa pudesse reunir aqueles dados 
que, apresentados agora à Mesa, permitissem 
uma decisão que se ajustasse rigorosamente 
:às normas que regeram o funcionamento do 
Senado com características de Câmara Legis
lativa, diante dessa nova realidade, que foi 
a instalação da Assembléia. Ainda onte~ o 
Senador Maurfco Corrêa, em cantata direto 
com a Presidência, estranhou essa decisão 
da Assemblélal Legislativa, instando-me a 
que, já naquela ocasião, buscasse uma solu
ção que representasse a ultrapassagem do im
passe e a caracterização do término do trâ_
mite legislativo dessa proposição. Eu me per
mitiria até esclarecer ao nobre Senador Mau
rício Correa. que, em- Visita meramente de 
cortesia feita pelo Presidente da Assembléia 
Distrital, houve uma referência a esse fato: 
a criação da figura do ombudsman, que foi 
realmente sugestão decorrente do projeto 
do ilustre representante de Brasília. Não 
me caberia, naquele momento em que o Pre
sidente fazia uma visita de cortesia ao Sena·
do Federal, tentar inquiri-lo, sobre os rumos 
de uma decisão que poderia, naquela ocasião, 
restringir-se ao próprio Senado Federal, sem 
qualquer intetveniência na Assembléia, na 
Câmara· Legislativa de BrasOia. 

Diante da intervenção do eminente Sena
dor Maurício Corrêa, a Presidência buscará, 
no menor espaço de tempo possfvel, uma so
lução que garanta aquilo que, em determina
do momento, foi o funcionamento do Sena
do, antecedendo a instalação da Câmara Le
gislativa. Pode o nobre Senador ficar tran
qUilo, pois encaminhei para seu conhecimen
to o expediente da Assembléia brasiliense, 
exatamente para deixá-lo de sobreaviso-em 
relação a esse tema que, pela sua relevância, 
terá que ser examinado, como será, pela Me
sa, para uma decisão nas próximas horas. 
Portanto, pode o nobre Senador Mauricio 
Corrêa ficar absolutamente tranqUilo de que 
buscaremos essa solução que, tanto quanto 
possível, garanta a apreciação dessa redação 

finaL 

-o- Presidente sente-se na obrigação de 
esclarecer que, em relaçãO--a essa matéria, 
votou, no âmbito da CoriliS$âo do Distrito 
Federal, pela criação da figura do ombuda
man, que teri~ portanto, a prerrogativa de 
acompanharas a tos do Executivo, dentro da
quelas caracter1sticas que, originariamente 
na Suécia, deram lugar ao surgimento dessa 
figura ligada aos ~tos de fiscalização e con
trole do Executivo. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 15, DE 1991 
Requeremos urgênci~ nos termos do art. 

336, alínea c. do Regimento Interno, para a 
Mensagem n° _15/91, pela qual o Senhor Pre
sidente da República, nos termos do artigo 
52, inciso V, da Constituição, solicita autori
zação para que a Rep(lblica Federativa do 
Brasil possa contratar operação de crédito 
externo no valor de US$ 310.000.000,0-o ou 
o seu equivalente em outra moeda, junto ao 
Banco Internacional de Reconstrução e De
senvolvimento -Banco Mundial. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 1991. 
- Marco Maclel_ Ronan Tito _ Fe:rnando 
Henrique Cardoso __ Ney MaranhAo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O requerimento que acaba de ser li
do será votado após a Ordem do Dia, na for
ma do art 340, II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que 
será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o -Seguinte: 

PROJETO ÍlE RESOLUÇÃO 
N°1, DE 1991 

Dá nova redaçlo a dispositivos 
da Resolução n° 58, de 1990. 

O Senado F~eral resolve: 
Art. 1° A alínea b do art. 4°; a aUnea j 

do art. 5° e o item IV; do § 2° do arL 6° da 
Resolução n° 5~ passam a ter a seguinte re
dação: 

"Art. 4° ...................... ___ _ 
b) após as informações do Banco 

Ceiítrat do Brasil ao Senado, no pra
zo ·de quinze (15)_ dj~s,_ relativamente 
ao cumprimento do disposto nos arts. 
2° e 3° desta Resolução." 

"Art._ 5° ........... : .......... ---·-.. ·-·-·-· 
j) informação do Banco Central 

do Brasil ao Senado em relação ao im
pacto da operação pleiteada sobre a 
política cambial e de endividamento 
externO." 

"Art. 6° ....................... ---·-·· ..... -
§ 20 ·······-····-----····----·--· 

-·IV - informação detalhada e obje
tiva do Banco Central do BraSil quan
to ao impacto quantificado da opera
ção pleiteada, em relação à política 
monetária desenvolvida pelo Poder 
Executivo à época da solicitação." 

Art. 2° Não se aplica o disposto na Reso
lução n° 58, de 1990, as operações de crédi
to realizadas pela Caixa EconOmica Federal, 
com recursos oriundos do FUndo de Garan
tia de Tenipo de Serviço - FGTS, e de em
préstimos externos nos programas de sanea
mento básico e de desenvolvimento urbano." 

Art. 3° Esta resolução entra em vígor, 
na data de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em-con
trário. 

J ustificaçAo 

A presente Resolução, visa modificar dis
positivos da Resolução n° 58, de 1990, -cOm 
objetivo de fortalecer a atribuição privativa 
do Senado Federal, no tocante à autorização 
de empréstimos externos e internos aos esta
dos, ao Distrito Federal e aos municípios. 

Ademais, o projeto propõe a exclusão 
das operações de crédito realizados pela Cai
xa F.conOmica Federal com recursos do 
_ fGTS e de e1:0préstimos externos, nos seto
res de saneamento báscío e de desenvolvi
mento urbano dos limites estabelecidos pela 
Resolução n° SS, de 1990. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 1991. 
- Sendor Humberto Lucena. 

(À Comissão de Assuntos Econô
micos) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O projeto lido será publicado e reme
tido à comissão competente. 

Está finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 10, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 10, de 1990 (n° 
148/89, na camara dos Deputados), que apro
va o- ato que renova a concessão à Rádio 
Heróis do Jenipapo Uda., para ecplorar ser
viço de radiodifusão sonora, em onda média, 
na cidade de Campo Maior, Estado do Piauí 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

_O Sr. Cid Sab6ia de C&zvalho Sr. Pre
sidente, peço- a palavra para umã questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR cio SAÍ!ÓIÁ DE CÀRV AIRO 
(PMDB -CE. Para u_ma guestão de ordem. 

Sem revisão do oiador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estamos com uma pauta onde 
há 44 projetas de decreto legislativo conce· 
dendo o direito à exploração de canais de 
rádio e televisão em diverSas cidades brasilei-
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ras. Repito o nó.mero: 44 projetos de decre
to legislativo. 

si. PresiClente, em face-do prazo, nenhum 
desses projetes passou pela Comissão de Edu
cação, como deveria ocorrer. E isso signifi
ca dizer que vamos aprovar 44 emissoras, pa
ra exploração da radiodifusão no Brasil, sem 
um eKame mais circunstanciado. 

Leio na Ordem do Dia que a inclusão 
se dá exatamente por força do dispositivo 
do nosso Regimento Interno que concede a 
urgência automática quando faltam 10 dias 
para que se o.:pire o prazo. 

Sr. Presiderite, isso é da maior gravidade: 
44 emissoras de rádio sem o menor exame 
do Senado. 

Então eu pediria a V. & 11
, nessa questão 

de ordem, ou alargue o prazo para o exame 
da Comissão de Educação ou tomemos uma 
deliberação capaz de defender o Senado des
sa miséria que está prestes a ocorrer. Afinal 
de contas, não vou poder votar a concessão 
de 44 emissoras sem conhecer nada de ne
nhuma delas. Ou então pedirei a palavra pa
ra encaminhar contra todas, à medida em 
que forem sendo ex:aminados os projetes de 
decreto legislativo. Não sei se foi a Câmara 
dos Deputados que demorou no envio des
sa matéria, mas, se foi, isso resulta numa tre
menda peça pregada ao Senado Federal. 

Faço esta questão de ordem para pedir 
uma solução a V. Ex11

, para que essas maté
rias sejam removidas da Ordem do Dia, até 
que encontremos uma solução, para que se 
estude internamente uma solução para o pro
blema. Não é possível aprovarmos aqui 44 
concessões de emissoras de rádio e televisão 
sem um exame mais circunstanciado, quan
do sabemos da gravidade da comunicação 
no Brasil. Sabemos o que está acontecendo 
no Brasil eKatamentc através dos setores de 
telecomunicações. Sabemos da gravidade do 
problema das telecomunicações no Brasil 
do controle que é possfvel de ser obtido, de
pois ·que a onda é: jogada no ar. É uma ques
tão da maior gravidade a empresa que explo
ra radiodifusão. 

Estou tbrmulando esta questão de ordem 
para que adiemos a Ordem do Dia, porque 
não é possível concordarmos com esse exa
me sem pareceres da Com_issão de EducaçãO: 
pareceres que serão dados em plenário. E 
da maior gravidade e está dentro do espfri
to de um pronunciamento que fiz há poucos 
instantes, em defesa das prerrogativas do Se
na-do Federal. 

É a questão de ordem que faço a V. Ex11 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - A Presidência, diante da questão de 
ordem formulada pelo eminente Senador Cid 
Sabóia de CaiValho, sente-se no dever de ofe
recer à Casa as razões pelas quais essas ma
térias - 44 processos de permissão e conces
são de radiodifusão, para ratificação ou não 
por parte do Senado Federal - constam da 
pautaj sente-se no dever de esclarecer ao no-

bre Senador Cid Sabóia de Carvalho, advoga
do dos mais brilhantes, que o descumprimen
to de prazos por qualquer autoridade, quer 
seja da área judiciária, do Executivo ou do 
Legislativo, realmente cria problemas ~s ve
zes insuperáveis. 

Permite-se a Presidência lembrar ao Sena
dor Cid Sab6ia de Carvãlho que o acümulo 
dessas proposições se deveu a uma interpre
tação do eminente Senador Nelson Carnei
ro, que exemplarmente dirigiu esta Casa nas 
duas sessõeS legislativas anteriores, de que, 
apesar da manifestação da Câmara dos Depu
tados, estas proposições deveriam ser arqui
vadas ou devolvidas ao Poder Executivo. 

Foi uma longa pendência, suscitada nes
te plenário pelo eminente Senador Humber
to Lucena, que entendeu - e acredito que S. 
E,x3 o fez mui acertadamente, induzindo o 
próprio Presidente a rever a sua posição an
terior -que essas matérias teriam, necessa
riamente, que ser apreciadas pelo Senado 
Federal. 

O prazo a que aludo e que ex:plicitamen
te se constata na própria constituição diz: 

J'Art 64. 
§ '2° Se, no caso, do parágrafo an

terior, a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal n-ão se manifestarem, 
cada qual sucessi-vamente, em até qua
renta e cinco dias, sobreo a proposi
çãot será esta incluída na Ordem do 
Dia, ·sobrestando-se a deliberação quan
to aos demais assuntos, para que se 
ult_ii!l~ a votação~· 

Esta é a norma constitucíonal. 
Esse prazo, por exemplo, nessa proposi

ção que encabeça a Ordem do Dia, se exau
re no dia 21. Portanto. teriamos apenas dois 
dias para a apreciação dessa matéria. 

Nos outros processos, o termo do prazo 
ê, praticamente, assemelhado a esse. 

A Presidência pennite-se lembrar também 
que há proposições que ingressaram no Sena
do Federal em maio de 1990; portanto, há 
quase um ano essas proposições se acham 
pendentes. de deliberação desta Casa. 

&ea_l_m_ente, ontem -quando no exercício 
úa função de Presidente da Casa, anunciei 
a Ordem do Dia da sessão de hoje, e diante 
dessa avafanClia--de solicitações para registro 
de concessões e permissões paci funciona
mento de rádío -e dí[usão- a Presidência en
tendeu de advertir o Plenário que era real
mente uma pletora de sõllcifações e essas so
licitações deveriam merecer a apreciação 
do Plenário. 

Mas para que não se diga que a Mesa 
não acolheu, pelo menos em parte, a mani
festaão, a questão de ordem do Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, a Presidência decide so
brestar, por 24 horas, a apreciação dessa ma
téria, a rim de que os Srs. Senadors, se assim 
o desejarem, se debrucem sobre esses proces
sos, que ficarão na Secretaria-Geral da Me
sa para que possam ser compulsados pelos 
Srs. Senadores. Aqueles processos que pos
sam ser questionadOs serãO levados aos gabi-

netes dos senadores que assim o desejarem 
Essa seria uma forma de se contornar a sou
citação, justa e oportuna, do Senador Cid 
Sabóia de Carvalho com as exigências do pró
prio prazo regimental e constituciOnal, pra
zo que disciplina a tramitação da matéria. 

Talvez isso não atenda plenamente a soli
citação do nobre Senador, mas, em parte, sig
nifica uma deferência da Mesa ~ questão 
de _ordem por S. & 8 agora suscitada. 

O Sr. Cid Sabóia de Catvalho Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem-

O SR. PRESIDENTE (M'auro Benevi
des)- Tem a palavra V. E.xD 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pela ordem.)- Sr. Presiden
te, esse prazo constitucional de-exam·e, o pra
zo regimenta~ é um prazo prescricional, não 
é um prazo de decadência. E, como tal, foi 
interrompido pelo ato do Presidente, refei
to, posteriormente, em face de uma provoca
ção perante à Comissão de Constituição Jus
tiça e de Cidadania. Eu queria sugerir a V. 
& 8 que determine ~ assessoria do Senado 
Federal que examine sob o aspecto prescri
cirinal esse prazo, porque não sendo prazo 
áe decadência ele sofre interrupção, e pode 
ser recomeçada a contagem do prazo. No 
meu entender, há um praZo de prescrição 
que se interrompeu pelo ato presidencial. E, 
como tal, esse tempo em que os atas ficaram 
SObrestados, em que não houve o exame, não 
estava decorrendo o prazo. Mas é um exa
me; ·a inaior, qu-e v. Ex-a poderá determinar. 
Fico satisfeito com a deliberação de V. Exa 
nesse adiamento de 24 -horas. Mas sugiro 
um exame sob o_ aspecto de prescrição e de
cadência, porque af não é prazo de decadên~ 
cia; ele se interrompe na forma do Código 
de Processo Civil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) --Nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho, a Presidência esclarece a V. & 11 que o 
ingresso dessa matéria qu_e encabeça a Or
dem do Dia, já foi posterior à manifestação 
do nobre Senador Nelson Carneiro, que de
terminara o arquivamento dessas proposi
ções ou a sua devolução ao Poder Executi
vo. Para ser preciso, no enunciar das datas, 
a Presidência esclarece a V. & 8 qUe esse 
processo, por exemplo, chegou à Casa em 9 
de novembro de 1990. Mas já que V. Exa, 
com a sua compreensão, entendeu que a ques
tão de ordem presidencial tinha sido aquela 
que neste momento melhor se ajustaria aos 
interesses do Senado, a Presidência determi
na o sobrestamento da apreciação dessa pro
posição, para qUe seja,- amanh-ã, a Ordem 
do Dia reeditada co_m essas matérias. Esse 
procedimento possibilitará desde já aos Srs. 
Senadores o exame (!essas proposições, não 
apenas globallzad8menie, mas aquelas propo
sições_que no estado de cada um dos Srs. Se
nadores mereçam um exame mais apurado 
por parte do Senado Federal. 

E a decisão da Mesa. 
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São os seguintes os iteõs 3diados 
da Ordem do Dia: 

1 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
N° 10, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo 6nico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro~ 
jeto de Decreto Legislàlivo n° 10, de 
1990 (n° 148/89, ·na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a concessão à Rádio Heróis do Jenipa
po Ltda., para o::plorar servíço de ra
diodifusão sonora, em onda média, 
na Cidade de Campo Maior, Estado 
do Piauí (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). -

2 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
N° 11, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do ·art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno 11nico,_ do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 11, de 
1990 (n° 149/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato de renovação 
de concessão outorgada ~ Rede Eldo~ 
rado de Rádio Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, em 
onda média, na Qdade de Eldorado, 
Estado de Mato Grosso do Sul (depen~ 
dendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

3 
PROJETO DE DECRET6 

LEGISlATIVO 
NO 12, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem dO Dia, nos termos 
do art. 353, -parágrafo ó.nico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno 'ÚnicO, do Pro~ 
jeto de Decreto Legislativo n° 12, de 
1290 (n° 154/89, na Câmara dos Defm~ 
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão à SPC - Sistema Parailaf~ 
ba de Comunicações Ltda., para explo
ração de sons e imagens (televisão), 
na Cidade de ltumbiara, Estado de 
Goiás C dependeilâO de parecer da Co
missão de Educação). 

4 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
N" 13, DE 1990 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo rinico; 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turnO finico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 13, de 
1990 (n° 117/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renov-.:1 
a concessão outorgada à Rádio Gaura-

ma-Ltda., para explorar serviço dera
diodifusãO sonora, em onda média, 
na Cidade de Gaurama~ Estado do 
Rio Grande- dO_ Sul (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação). 

5 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
N° 14, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo finico, 

-d9 Rc:;gimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Pro
Jeto-ae-Decietõ Legislativo n° 14, de 
1990 (n° 121}89, ria Cââ:taia dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a cOncessão outorgada à Rádio Cultu
ra de Várzea Alegre Ltda., para explo
rai:--serviçO de radiodifusão sonora, 
em onda média, na Cidade de Várzea 
Alegre, Estado do Ceará (dependen-

---do de parecer da Comissão de Educa
ção~ 

6 
PROJETO DE DECRETO 

• LEGISLATIVO 
N° 15, DE 19'90 

(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

. :DísC_u~ão, e ln: tu~o único, do Pro
jetÇ; de necreto Legislativo n° 15, de 
1990 (n° 118/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova ato que renova a 
conce.ssao-outorgada à Rádio Prince
sa do Vale Ltda., para explorar servi
Çõ de radiodifusão sonora na Cidade 
de Açu, Estado do Rio Grande do 
Norte (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

·7 
'PROJETO DE DEcRETO 

. LEGISlATIVO 
N6 16, DEl99Õ 

(Incluído em oidei:n-Qo Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo finico, -

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno finico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 16, de 
1990(n6 126/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio e Televisão Imagem 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 

-ls (quinze) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade 
de Paranava~ Estado do Paraná (de
pendendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

8 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
NO 17, DE ]990 

(In~~~d_o_~m Opiem do .Qil!. ºos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

_ do Regimento_ !~terno) 

Discussão, em turno finico, do Pro

jeto de Decreto Legislativo n° 17, de 
1990 (n° 137/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Cidade FM de 
Laura Mtl,ller Ltda., para explorar S;_er
viço de iãdiodifusão sonora, na Cida
.de de .Laura Müller, Estit.do de Santa 
Catarina (dependendo de parecer da 
Comis_são de ~ducação ). 

9 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
N° 18, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo finico, 

do Regímento Interno) 

Discussão, em turno llnico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 18, de 
1990 (n°142/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à SISFRAN - Sistema de 
Comunicação Alto São Francisco 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüencia modulada, na Cidade 
de Pompeu, Estado de Minas Gerais 
(dependeDdo de parecer da Comissão 
de Educação). 

10 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
NO 19, DE 1990 

- (Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo llnico, 

do Regimento Interno) 

_Discussão, em turno llnico, do Pro
jeto de Decre~_o Legislativo n° 19, de 
1999 (n° 144/~9, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Telecomunicações Cam
pos DOurados Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora, na Cida
de de CasçaVel, Estado do Paraná (de
pendendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

11 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
N° 21, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
· do art. 353, parágrafo finico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 21, de 
1990 (n°160J89, na Câmàra dos Depu-

- ___ ta.dQS), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM I ta baiana Ltda. 
• para e;:plorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na Cidade 
Itabaiana, Estado de Sergipe (depen
dendo de parecer da Comissão de 
Educação). 
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12 
PROJETO OE_OECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 22, OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, noS termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discuss_ão, em turno único, 4o Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 22, de 
1990 (n° 165/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada ~ Televisão 
Uruguaiana Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão _de sons_ e imagens 
(televisão), na Cidade de Uruguaiana, 
Estado do Rio Grande do Sul (depen
dendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

13 
PROJETO OE OECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 23, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo íinlco, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 23, de 
1990 (n° 145/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão ~ Melodia - Sistema Cape
linhense de Radiodifusão Ltda., para. 
explorar serviço de radiodifusão sono
ra, na Cidade de_Capelinha, Estado 
de Minas Gerais (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

14 
PROJETQ O_E PEÇE.ETO 

LEGISLATIVO 
W 25, OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 35~ parágrafo ú.nicDt 

do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo· n° 25, de 
1990 (n° 152'89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
pennissão ~ FM Sudoeste Radiodifuso
ra Ltda., para explorar, pelo prazo 
de.10 (dez) anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade 
de Caruaru, Estado de Pernambuco 
(dependendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

15 
PROJETO OE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 27, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art._ 3S:3, parágrafo íiníc"' 

do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 27, de 

1990 (ri?.151/89, na Câmara dos Depu
- __ ta_dos), que aprova o ato que outorga 

· Con·Ç~são ~·Televisão Plarialto Cen
tral Ltda., para exploração de sons e 
iiriagens (televisão), na Cidade de Po
!-"angatu, Estado de Goiás ( dependen
do de parecer da Comissão de Educa
ção): 

16 
PROJETO DE OECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 28, DE 1990 

_(lncLu!d.o_~m OrçJem d9 Dia _nos termos 
- do art. 353, parágrafo único, 

. ~o ~~gimento Interno.) 

Discussão, em turno ú.nico, do Pro
jeto de Decreto l&gislativo n° 28, de 
1990 (n°.146/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rede Gerais de Comuni
caçãO-Ltda., para eXplorar, pelo pra-

··:zo··de lO._(dez) anos, sem direito de 
ei<clu-sividãde, serviÇO de radiodifusão 

- sonora···em freqüência modulada, na 
Cidade de COromandei, Estado de 
Minas GeraiS (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

17 
PROJETO OE OECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 29, DE" 1990 

(fntlbfdo em Õrdenl do D{a -nos termos 
do art. 353, parágràfo (mico, 

do" Regimento I ri terno.) 

Discussão, em turno único, do Pro· 
jeto de Decreto Legislativo n° 29, de 
1990 (n° 155/89, na Câmara dos Depu. 

·-tactos), que aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Rainha de Co
mu"fiicação Ltda., para explorar servi

-ço..de..tadiodi(l,IS~.O sonora em freqüên
cia .modulada, na Cidade de ~mpina 
Grande, Estado da Parafua (dependen
do_ de. parecer·da Comis.Sãó de Educa
ção). 

18 
PROJETO OE OECRETO 

LEGISLATIVO 
W30, OE 1990 

(Incluído em Orde·m do Dia nos termos 
do arL 353,_ parágrafo único, 

do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 30, de 
1990,· (n° 156/89, na Cân:lara dos Depu
tados), que aproVa o ato que outorga 
permissão ~ Sociedade Rádio Sinue-
16 "Ltda.., para explorar, pelo prazo 

. de 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sono
ra ein freqüência modulada, na Cida
de de Carazinho, Estado do Rio Gran-

- ·-de do Sul (dependendo de parecer 
da Comissão de Educa9âo ). 
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19 
PROJE"J:O OJ;;DECRETO 

LEGISLATIVO 
N"63,0E 1990 

(Incluído em Ordem do Dia n.Õs ~~·rmos 
do art. 3:53, parágrafo único, 

- do .Re_gimento Interno.) 

Discussão, em turno ú.nico, do Pro
jeto de Decreto ~gislativq n° 63, de 
1990 (n°230/90, na Çâmara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Tropí
cal de Blumenau Ltda., para explorar 

___serviço de radiodifusão sonora em fre
qUência modulada, na Cidad~ de Blu
menau, Estado _de San~ .. Catarina (de
pendendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

20 
PROJETO OE OECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 64, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafO úrifcb, 

do Regimento Interno.) 

"DisCussão, em· turno únko, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 64, de 
1990 (n° 231!90, na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o ato que renova 
a concessão à Rádio Progresso de São 

. Carlos Ud.a., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na Cidade de São Carlos, 

: Estado de São Paulo (dependendo 
de parecer da. Comissão de Educação). 

:Zl 
PROJETO OE OECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 65, OE 1990 

(lnclu_fdo ~.Ql Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

_do..J.~·~giment<? In_t7rno.) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Le,gislativo n° 65, de 
1990 (n° :l29!90; ôã" Cãmã'ra dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Educadora de São 
João da Urtiga Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em on
da média de âmbito local, na Cidade 
de São João da Urtiga, Estado do Rio 
Graride do Sul (dependendo de pafe
cer da Comissão de Educa~o). 

22 
PROJETO OE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 66. OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno.) 

·DiscUssão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 66, de 
1990 (n° 228/90, na Câmara dos Depu
tados)~ que aprova o ··ato que renova 
a permissão outorgada à 1:-ündação 
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Isaec de Comunicação, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na Cidade de No
vo Hamoburgo, Estado do Rio Gran
de do Sul (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

23 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 67, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo -!ínico, 

do Regimento Interrio.) 

Discussão, em turno ünico, do Pro
jeto de Decreto Legisl:iiivo n° 67, de 
1990 (n° 227190, na Cãmai'a dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
permissão à A Gazeta do Espírito San
to Rádio e TV Ltda., para o:plorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qUência modulada, na Cidade de Vitó
ria, Estado do Espírito Santo (depen
dendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

24 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 68, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art 35, parágrafo tínico, 

do Regimento Interno.) 
Discussão, em turno _ünico, do Pro

jeto de Decr:eto Legislativo n° 68, de 
1990 (n° 221/90, fia Câmaiã dos Depu
tados), que aprova o ato _que outorga 
permissão h Rádio F.l\1 Esperança de 
Guadalupe Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusivídade, serviço de radiodifu
são sonora em freqUência modulada, 
na Cidade de Guadãlupe, Estado do 
Piauf (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

25 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
W69, DE1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo tínico, 

do Regimento Interno.) 
Discussão, em turno único, do Prog 

jeto de Decreto Legislativo n° 69, de 
1990 (n° 219/90, na Cãinara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Imperial FM de 
Pedro II Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na Cidade de Pedro II, Es
tado do Piauí (dependendo de pare~ 
cer da Comissão_ de Educação). 

26 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
W71, DE 1990 

(Incluído em Ordem-dó Dia nos tehnos 
do art. 353, parágr:ifo i1niCo, 

do Regimento Interno.) 

DiscUssão, em turno íinico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 71, de 
1990 (n°214/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a permissão oUtorgada à Rádio Difuso
ra de Itapetininga Ltda., para explo
rar, na Odade de Itapetininga, Esta
do de São Paulo, serviço de radiodifu
são sonora em freqUência modulada 
(dependendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

27 
PROJETO DE DECRETO 

~ ~ LEGISLATIVO 
N° 72, DE 1990 

(Incluíd"() em Orderil_ -~o Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento IJ_lterno) 

DiscUssão~ eri::J. tuino ú.nJco, do Pro
jeto de_ pecreto_Legislativo nQ 72, de 
1990 (ri0 .213/90, il.a Câmara dos Depu
tados), que aprova o· ato que outorga 
g~rmissão h Rádio e TV Vale do Mo-

_-:_ gi~Guaçu Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência 
mOdulada, na Cidade de Mogi-Guaçu, 
Estado de São Paulo. 

28 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
-- - N° 73, DE-1990 

(IncluÍdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo tínico, 

do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 73, de 
1990 (n° 21~0, ~a Çâmata âOs Depu~ 

~ tados), que aprova-o ata que outorga 
· concessão à Rádio EdUCãd0r3-de Cam

pinas Ltda., para explorar serviço de 
-- tã.diodifusão de sons e imagens (televi

são), na Çidade de C'~mPinas, ?~tado 
de São Paulo (dependendo de parecer 
da COmissão de Educação). 

29 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 74, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353,_ parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

DisCUSSlfõ, em tu-rno 11nico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 74, de 
1990 (n° 210/90,-na Câmara dOs Depu

- - t:idos), que aprova o arto que renova 
' ,..a coDci!ssão -â -RádiO 1õrn31 de João 
· · PessOa Ltda., para explorar serviço 
--cre-cidiodifusão sonora na Cidade de 
--João Pessoa, Estado da Parafba (de-
, pendendo_ de parecer da Comissão 
-de Educação). _ 
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30 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 76, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do arL353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 76, de 
J990{n°207190, na Câmara dos Depu
tados),que aprova o ato que outorg~ 
permissão à Rádio Pataxós Ltda., pa
ra explorar serviço de radiodifusão so
mn:_a, na Qdade de !tabela, Estado 
da Bahia (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

31 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
W 77, DE 1990 

(Incluído em Orâem do Dia nos termos 
do art. _35~ parágrafo íinico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 77, de 
1990 (n°206.!90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM Jóia Ltda., pa
ra explorar, pelo p-rãzo de 10 (dez) 
anos; seri::J. direito de exclusividade, ser· 
ViçO de radiodifu&ao sonora em freqüên
cia modulada, na Cidade de Pérola, 
Estado do Paraná (dependendo de pa
recer _da Comiss~o de Edu-e_<ição ). 

32 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 78, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos rerttfos 
do art. 353, parágrafo úDnico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro~ 
jeto de Decreto Legislativo n° 78, de 
1990 (n° 20_4.90, na Câmara dos Depu~ 
tados), que apioVa õ- atO q1ie renova 

- -pe-ri:niSSão à Râdio Serrana de Bento 
Gonçalves Ltda.; para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, serviço dê"ra
--diodifusão sonora em freqüencia mo· 
dulada, na Cidade de Bento Gonçal
ves, Estado do Rio Grande do Sul (de

-_p~ndendO -ae parecer da Comissão 
de Educação). 

33 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 79, DE 1990 

(Incluído em Ordem do dia nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em_turno íinico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 79, de 
1990 (n° 203/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
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concessão l:t Rádio Arapoti Ltda., pa~ 
ra explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclu!tiyidade, ser~ 
viço de radiodifusão sOnõni en:lfreqüên
cia modulada, na Cidade de Arapoti, 
Estado do Paraná (dependendo de pa
recer da Comissão de Ed:nça_ção). 

34 
PROJETO DE DECRETO 

lEGISlATIVO 
N° 80, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafO úniCO, 

do Regimento· Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 80, de 
1990 (n° 202/90, na Câmara dos Dep
tuados), que aprova o ato que reno
va permissão 'à Rádio FM Folha de 
Londrina Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqUên
cia modulada, na Cidade de Londri
na, Estado do Paraná .(dependendo 
de parecer da Comissão de Educação). 

35 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
N° 81, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo á"nico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 81, de 
1990 (Iii) 20l,l90, na Câmara dos Depu
tados),que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Difusora de Ivinhe
ma Ltda., para explorar setViço dee 
radiodifusão sonora em onda média, 
na Cidade de Ivinhema, Estado do 
Mato Grosso do Sul (dependendo de 
parecer da Comi~_ãQ de;:; ~ducação ). 

36 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
N" 82, de 1990 

(Incluído em Ordem do :O ia nos termos 
do arL 353, pariigrafo dnico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno dníco, dO Pro
jeto de Decreto Legislativo n/ 82, de 

1990 (n°200!90, ha Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Televisão 
RiO Grande S.A, para explorar, na 
Qdade de Rio Grande,. Estado do Rio 
Grande do Sul, serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão) (de
pendendo de parecer da COmissão 
de Educação). 

37 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
N" 83, DE 1990 

(Inclufdo em Or.dem_ d.oDia nos termos 
do _art;. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ünico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 83; de 
1990 (n° 197/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio e Tele
visão Campina Grande Ltda., para ex
plorar serviço-de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na Cidade 
de Campina Grande, Estado da Paraí
ba (dependendo de parecer da Comis
são de Educação). 

. 38 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 84, DE 1990 

(Incluído erg. Ordem do Dia nos termos 
-do art 353, parágrafo ónico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de DeCreto Legislativo n° 84, de 
1990 (n° 192.19.0, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o at_o que outorga 
pen::D.issão à Rádio FM 102 Ltda., pa
ra explorar Seviço de r~diodifusão so~ 

-· nora em freqüência moPulada, na Ci
dade de Cariaçi~ .• Es_tado do Espírito 
Santo (dependendo de parecer da Co
missão. de ed!Jcação). 

39 

PROJETO DE DECRETO 
LEG!SLATTIVO 
N°85,DE1990 

(IncltiídO em órdem -do Dia noS termos 
do art. 353, parági'afO único, 

.4o Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 85, de 
1990 (ni) 186/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão ~ Rede Integração de Co
municação Uda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda 
média, na Cidade de Toledo, Estado 
do Paraná (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

40 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N° 86, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 86, de 
1990 (n° 220}90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renoVa 
por 10 (dez) anos, a partir de 28 de 
fevereiro de 1989, a pennissão autor
gada à 8 A FM de Jacarei Ltda., atra
vé~ da E9J1._ªria _q0 _152, de 12 de setem
brO de 1989, para e:xp lo r ar serviço de 
.radi_<xUfusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de J acare~ Esta
do de São Paulo (dependendo de pare
cer da Cóinissão de Educação). 

41 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N° 87, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do ·art. 353, parágrafo único. 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo 0° 87, de 
1990 (n° 205190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a permiSsão outorgada~ Rádio Lider
son ~de Orl.ândia Ltda., para explorar 
seiViÇO de radiodifusão sonora em fre
qfiência modulada, na cidade de Orlân
dia, Estado de São Paulo (dependen
do de parecer da Comissão de Educa~ 
ção). 

42 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO N" 83, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos tei-mos 
do ãrt. 353, parágrafO íínico, 

do Regimento Interno) 

DisCuSsão, em turno único, do Pro~ 
jeto de Decreto Legislativo n° S8, de 
1990(n°211/90,-na Câmara dos Depu

- tados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Cultu
ra de Sailta Maria Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade 

_ , de Santa Maria, Estado do Rio Gran
- de do Sul (depeildo de parecer-da Co-

missão de Educação). -

43 
PROJETO DE DECRETO 

I.EOISI.ATTVO N" 89. DE 1990 

(Incluído em OrdÇtll_dç. Di~ nos lC!mos 
do art 353, parágrafo- dnico, 

do Regimento Interno) 

Oiscussão,_em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 89. de 
1990 (n° 187/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rede Amapaense de Ra
diodifusão Ltda., para e:<plorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda 
g:~édia, de .âmbito loca~ na cidade de 
Macapá, Estado do Amap,á, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob 
n° 418, de 1990. da Comissão 

-- _de RC:laçOes Exteriores e Defe-
sa Nacional. 

44 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N° 90, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 90, de 
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1990 (n° 143189, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Sociedade Alfredense de 
Radiodifusão Uda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora na cida
de de Alfredo Chaves, Estado do Bs
púito Santo, tendo 

PARECER FAVORÁVE4 rob 
n° 419, de 1990, clã Comissão 

_de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Vamos proceder à votação do Reque
rimento n" lS/91. urgência, lido há poucos 
instantes pelo Sr. 1" Secretário. 

O requerimento de urgência está firma
do pelos nobres ~coadoreS Marco Maciel, 
Ronan Tito, Fernando Henrique Cardoso, 
Ney Maranhão, e refere-se à autorização pa
ra a República Federativa do Brasil contra
tar operação de crédito externo no valor de 
trezentos e dez milhões de dólares america
nos, ou o equivalente em outra moeda, jun
to ao Banco Internacional de Reconstrução 
e Desenvolvimento, Banco MundiaL 

Em votação o Requerimento n° IS, de 
1991. Os Ses~ Seriadorci que o aprovam quei
ram permanecer senlados. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário do Sena
dor Cid Sabóia de Carviffi:O;- - - -

A matêria será inclufda na Ordem do Dia 
da quarta sessão ordinária subseqUente, nos 
termos do art. 345, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro 13enevi
des)- Volta-se à lista de oradores, 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Ro
naldo_ Aragão. (Pausa.) 

S. &a. não "está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Al~(

zio Bezerra. (Pausa) 
S. Exa. não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre.Senador An. 

tania Mariz. ' 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB -
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do_ orador.)_- Sr. Presidente e Srs. Sen_a
dores, foi com surpresa, com espanto e mes
mo com estupefação que o País tomou coonhe· 
cimento da operação, promovida pelo Ban· 
co Central, de salvação dos bancos estaduais 
das quatro mais poderosas unidades da Fede
ração. 

A crer no noticiário: 

'Recursos da ordem çl~ 700 b_ilhÔes 
de cruzeiros t'oram comprometidos 
pela União para resgatar, ou para pro-

teger, títulos emitidos pelos tesouros 
estaduais. sob a custódia dos bancos 
dos es.tados11

• 

O espanto decorre. primeiro, do fato de 
que estados tão fortes pudessem chegar a 
essa situação de dependência diante da União, 
diante das autoridades monetárias do Pafs. 
Por isso mesmo, cumpre inda-gar das causas 
dessa crise que afeta o sistema financeiro es
laduaJ. 

O que teria levado São Paulo, Minas Ge
rais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, a 
se porem de joelhos diante do Governo Fe
deral. diante do Banco Central, diante das 
autoridades financeiras deste País? 

Orã, Sr. Presidente, sem dtívida, a causa 
dessa situação de dependência, dessa situa
ção de quase insolvência dos bancos mencio
nados, decorre da política económiCa adota
rla pelo Governo. E o monetarismo levado 
~ exacerbação, é a retirada de recursos do 
meio circulante, é uma política de absoluta 
severidade, nesse ~etor, que conduz o siste
ma financeiro __ estadual e as próprias unida
des federadas à crise em .que vivem, hoje, to
dos os estados brasileiros. A maioria deles 
está com as folhas dos seus servidores em 
atraso, os bancos em situação de calamida
de e as conseqüências que daí advêm para 
toda a economia do País: o arrocho salarial, 
o desemprego, a multiplicação da miséria e 
da fome em todos o_s quadrantes deste Pafs. 

H;á um outro asp~cto, iguaJmente impor· 
tante, que me parece deva ser assinalado nes
ta questão. É a questão das normas que re
gem o relacionamento do Banco Central e 
dos bancos estaduais. Que normas são essas? 
São leis, são portarias, são decretos? Afinal, 
o que determina a ação do Banco Central? 
O que se verifica é o tratamento de dois pe
sos e duas medidas. 

Segundo, SáO íinportantes ou não os esta· 
dos envolvido_s?. . ~--=- __ , , ,- __ 

Quando se ti:ãta dos maiores percentuais 
de participação no Produto Interno Bruto 
deste País, como -ê o ·ca-so dos estados em 
pauta, o tratamento é: um; qUando se trata 
de pequenas unidades federadas, o tratamen
to é outro.: 

A Paraíba, a· Rio Grande do Norte, o 
Piauí. Goiás ·nao TiVeram a mesma sorte dos 
estados que agora são salvos pelas autorida
des federais. Ao contrário, os bancos desses 
pequenos estados foram sumariamente fecha
dos, e decretad_ã"s_'!s sua~!i.g~i~~Ç?~sjudiciais. 

Que normas, ehfim, regem esse relaciOna
mento? Como-épossfVel admitir que os gran
des estados tenham um tratamento e que os 
peqUenos estados tenham outro? Onde fica 
a Federação? Onde fiCa a íguaidade dos esta
dos na União? O que move, o que motiva, 
o que impulsiona as autoridades do Gover
no da Reptíblica a agirem assim? 

Não quero ·crer, absolutamente ~ar inad
misSive~ do pçnto _de vista ético, do ponto 
de vista polftico, que o Governo se deixe in
duzir na ação que vem de praticar por preo
cupações subalternas da aprovação das medi
das provisórias ora em discussão no Congres
so Nacioilal. 

sena menosprezar os partidos; os gover
nos estaduais e o Congresso, admitir que tal 
ordem de preocupação pudesse estar na ba
se da_s decisões tomadas. _ 

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

O SR. ANTÔNIO MARIZ - Ouço V. 
Ex11

, com prazer. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Antônio 
Mariz, V. Ex 11 está trazendo hoje para este 
plenário assunto de fundamental importância 
para o endividamento interno do País, ou se
ja, o endividamento dos estados e municípios. 
Quero fazer um esclarecimento a V. Ex11 por
que, coincidentemente, o projeto aprovado 
aqui no Senado Federal, disciplinando esse 
endividamento, foi de minha autoria. Depois 
de um entendimento de praticamente três se· 
manas entre os Senadores Fernando Henri
que Cardoso, Ronan Tito, Mauro Benevides, 
o aparteante do momento, e o Senador Oda
cir Soares, chegamos 'à conclusão de que V. 
Exa tem razão. Oitenta e quatro por cento 
do endividamento dos estados brasileiros es
tão circunscritos a quatro grandes estados -
São Paulo, RiO de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais. A rolagem da dívida, no
bre Senador, corria da seguinte forma: quem 
devia mais tinha direito a mais crédito; quem 
não devia ou devia menos não tinha direito. 
Hoje, o Estado de São Paulo tem um débi
to de seiscentos e sessenta e poucos bilhões 
de cruzeiros. Automaticamente, ele rolaria 
a dívida e teria dez por cento de crédito em 
cima disso. O Estado de V. Exa, a Paraíba, 
o Estado de Pernambuco e o de Roraima, 
hoje, praticamente não tinham coisa alguma. 
E o Senado Federal, para fortalecer o equilí
brio da Federação, contando, inclusive, com 
o apoio desses senadores que representavam 
esses estados, aprovou um projeto que aca
bou com esse fluxo de endividamento e que 
irá dar condições aos pequenos estados e 
aos menos devedores. Era esse o esclareci
mento que queria dar a V. Exa 

-o SR. ANTÔNIO MARIZ- Agradeço 
ao nobre Senador Ney Maranhão o aparte 
e-lOUvO a iniciativa de S. Exu, cOnvertida em 
lei, a que se refere neste instante. Porém, in
sisto nos aspectos que vinha abordando. 

Enquanto, confOrme disse S. Ex11
, o Esta

do de São Paulo emite Letras do Tesouro 
Estadual da ordem de seiscentos e sessenta 
bilhões de cruz_eiras, das quais duzentos e 
oitenta bilhões teriam sido, de certa forma, 
roladas agora pelo Banco Central, que as 
substituiu por letras do próprio banco, o Pa
raiban - Banco do Estado da Paraíba, na oca
sião em que via decretada a sua liquidação 
extrajudicial, poderia ter resolvido os seus 
piáblemas com recursos de hoje, atuais, da 
ordem de três bilhões e oitocentos milhões 
de cruzeiros. 

Aí vêem os Srs. Sendores o a_bsurdo da 
diietriz adotada pelo Banco Central. Eleve
se em conta que o· que determinou o fecha
mento do banco não foram as reservas nos 
trés--níVeis, conforme disse a imprensa, a que 
recorreram os bancos das grandes unidades, 
mas um chamado débito técnico, uma deci
são unilateral do Banco Central que avaliou 
as contas do Paraiban e o seu relacionamen
to com o Governo do Estado, e entendeu, 
com essas norn:r.rs sibilinas, que não têm gen
ralidade nem impessoalidade, que vedariam 
qualquer auxilio. Esse lançamento do débi-
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to técnico é que teria dderminado o fecha
mento do Paraiban. 

No momento em que se deu esse fato, a 
instituição financeira propusera o crédito ro
tativo da ordem de apenas 500 milhões de 
cruzeiros, que lhe foi negado, e discutia o 
prograroa de recuperação do banco, tendo 
sido fixada a data de 21 de setembro de 1990 
para os entendimentos aqui em Brastlia, na 
sede do Banco Central. E, para surpresa do 
Estado inteiro e das autoridades locais, na 
madrugada do dia 21, chegavam, de forma 
sorrateira, os liquidantes designados pelo 
Banco Central, numa quebra absoluta da con
fiança que s_e deve estabelecer entre as auto
ridades nos vários níveis de poder da Federa
ção. 

Para que V. & 85 tenham uma idéia do 
que resulta essa decisão do Governo, vou in
formar alguns dados relativos ao banco, que 
mostram a irrelevância relatíva desses núme
ros diante do quadro de caos económico 
em que s_e encontra o País. 

A nossa contribuição seria mfnima para 
o desarranjo das finançaS públicas e o que 
resultam na verdade da ação do Governo 
Federal é a intolerância, é a truculência, é 
a forma contundente de tratar as unidades 
federadas mais fracas. 

O Para1ban, no último balanço, tinha ti
do um lu_cro operacional de 184 milhões de 
cruzeiros. Dispunha de 48 agências e 10 pos
tos de serviços e de 1350 funcionários, com 
um ativo permanente de 852 milhões de cru
zeiros, um património líquido de 732 milhões. 
Depósitos em poupança de 1 bilhão, over
night de 100 milhões._ Depósitos em conta
corrente de_l bilh_ão _e__400 milhões. Depósi
to do Governo do Estado da ordem de 600 
milhões. 

E aqui uma outra vertente da questão; 
até hoje, passados vários meses desde setem
bro do ano passado, nada foi feito em ter
mos de liquidação. O liquidante sequer assu
miu a direção do banco liquidando. Em ra
zão de resistências dos empregados do ban
co, os funcionários do banco vedaram ao li
quidante acesso às informações, e_ e~te fato 
mostra a incapacidade de diálogo do Gover
no Federal nessas circunstâncias, nessas si
tuações. 

Disso resulta que todos os que tinham 
dinheiro em conta-corrente sofreram um _se
gundo confisco, não o confisco _do primeirO 
Plano Collor, mas uro segundo, da liquidação, 
pois até hoje esses recursos se encontram 
bloqueados no Paraiban. 

Da mesma forma a poupança, da mesma 
forma as demais aplicações financeiras e, tam
bém, nâo de menor gravidadt; depósitos do 
Governo do Estado que se destinavam ao 
pagamento de funcionários públicos, recur: 
sos que já estavam depCisitados nas contas 
dos funcionários e que foram bloqueados, o 
que significa, -em outros tertnos, que várias 
categorias funcionais deixaram de perceber 
vencimentos no mês de agosto, porque os 
seus vencimentos estão bloqueados no Paraí~ 
ban, sem que as autoridades federais movam 

uma palha no sentido de resolver esta grave 
questão. _ 

Ora,- Sr. Presidente e Srs. -Senadores, os 
Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul representam 
66,21% do PIB nacional. São Paulo, sozinho, 
representa 35,77%. Esse é de resto um nüme
ro Surpreendente, resultados de estudos re
centes da Fundação Getúlio Vargas.que mos
tram um declínio na participação desse gran
de estado na composição do Produto Nacio
nal Bruto, númeio em divergência com o de
clarado pelo Secretário de Fazenda de São 
Paulo, que dizia participar o eStado com 47% 
desse Produto e contribuir com 46% dos im
postos arrecadados. 

Por outro lado, os estados envolvidos na 
primeira- e fulininante ação do Banco Cen
tral - Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí 
e Goiás-- repreSentam, em-coritraste, em con
traposição aos66% dos grandes estados, 4,19% 
do PIB, sendo que a Paraíba representa 0,61% 
do PIB, um estadoo com economia declinan
te, em função de ritz6es váricis, mas funda
~çntalmente pelo colapso da agricultura do 
algodão vitimada por uma praga para a qual, 
de resto, o Goveno não acionou qu-alquer 
assistência técnica ou qualquer media de or
dem prática que pudesse debelá-la. 

O Sr. RonanTito-Nobre Senador Antô
nio Mariz, permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ANTÔNIO MARlZ -Pois não, 
com prazer Sen"ador Ron~ Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador AntO
nio Mariz, acompanhei, do meu estado, o de
senrolar das eleições no Estado da Paraíba 
com o maior interesse, não só para o Gover
no do estado, mas, também, e principalmen
te, para o Senado Federal Tive a honra de 
ter sido seu colega na Câmara dos Deputa
dos, quando aprendi a admirá-lo pela serieda
de dos s_eus pronunciamentios. 

O SR. .ANTÔNIO MARIZ- Muito obri
gado. Para honra minha. 

O Sr. Ronan Tito - E pela proficiência 
qi.ie sempre V. Ex"' tem quando pega qual
quer asSunto para estudar, e vai até o fun
do do poço. V. Exa aborda neste mome_nto, 
um dos aspectos mais sérios do retaciona!Jlen
to_ Ço_!l_g_~~so Nacional com o Poder Executi
vo. V. Exafala do Banco Central. Ainda ago
ra há pouco o Se:riador Ney Maranhão, U
der do Goveino nesta Casa, esclareceu a ques
tão da Resolução n° 58 no sentido de tentar 
limitar os quatro estados.--: pela ordem: São 
Paulo Mina_s Gerais, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul- que tomam 85% da poupan
ça nacional para os seus irivestimentos. PÔ
der~se~ia dizer a favor deles qut; na verda
de, eleS assim o fazerri porque não existem 
outros tomadores. A verdade não 6 bem es
ta. É que dentro da Fed~ção Um estado 
da pujança e um título de São Paulo tem 
uma credibilidade muito major do que, diga
mos, um título de um estado ~is pobfC?~ ~-
ta é a Casa da Federação. Aqui, nós temoS 
de buscar o equilibrio dos estados. Todos sa-

bemcs que ao dDeputado cabe a obrigação 
de cet:ender o povo, mas nós, senadores, te
mm-obrigação de defender a Federação, e 
ipt!gridade da Federa_ção. E muitas coisas 
d1 nossa Federação são arranhadas de ma
neira agressiva, e iSso se deve ao -usO dQ ca
chimbo. Ficamos quase 30 anos de esta-do 
ditatorial em que tínhamos 11Sua Alteza Impe
rial" mandando neste País todo da maneira 
que melhor lhe aprouvesse, Herdam_QS, e her
damos muito dessa legislação. Hoje, uma por
taria do Banco Central vale muito mais_ do 
que uma lei do Congresso Nacional, ~s vezes, 
chega a cassar uma lei do Congresso .. Pode
ría_mos citar exemplos aqui a mancheias. Nes
te ínstaià.e, V. Ex"" itoS alerta, para que possa
mos - e devemos faZer o mais urgente possf
vel -regulamentar matérias principalmente 
na questão do Direito Financeiro, no que 
tange ao interesse dos estados. Q que fize
mos na Resolução n° 58 foi permitir a rola
gero da dívida e mais 10%. Ora, veja V. Ex"" 
.qu~a inflação neste Pafs_ chega ~s cifras dos 
2000%. Então, n que tentávamos_ fazer era 
limitar a possibilidade desses Estados entra
rem e tomar todo o recurso e toda a poupan_
ça para os seus_ investimentos. No entanto,_ 
nobre Senador AnntOnio Mariz; isso não é 
suficiente, pr'ecisamos ficar de sobreaviso, 
porque em questão de política monetária é 
nesta Casa onde deve desaguar toda regula
mentação e toda a questão financeira doses-_ 
tados, pelo menos assim prevê a O:::mStitUição. 
Na verdade, também devo dar um t!!$te;m.u
nho a V. Ex8 Quandó, nà ltálía; se 9izia da 
difi~Idade de·v~r ®plantada a Uemocra,cia 
neste País, disse-me um senador italiano: "Se
nador, V. Ex3 vão até .\)astante depressa. A 
nossa Constit~ição_ democrática foi pro_mulga
da em 1948. Nós temos 41 anos de cõtistltui
ção daquela época. E devo dizer .a_ Y .. Exa, 
dizia ele, que apenas 60% da nossa Consti
tuição foi- regulamentada". E acresc.entava: 
"A primeira sentnça democrática, que foi exa
rada _no tribunal,_ sent~nça c:Je~o_crá_tica que 
rii_eXia com a inStituição, . foi pr:o~ulgada ~á 
30 anos apóS a Constituição d~rp.9cr~tica ita:
liana". Queira Deus q\Je nes_ses tempos mo
dernos sejamos mais ágeis e q-ue -tenhamos 
também, não só determinação, mas competên
cia, porque o tempo do heroísmo passou. 
Agora, é tempo de competência para que 
pOsSamos institUCionalizar este Pais de uma 
forma democrática, e que o Parlamento não 
seja só um parlatório, mas um lugar de deba
te _e tambéiDt pririCipaliliente, um lugar em 
que ;possamos eJab_orar ~eis :eara conter-os fm
petos de uma equipe económica- que hõje -
tómé nota, nobre Senador - mais poderes 
do que a equipe de qualquer governante mi
li~r_ dos idos de 64. Disse, há poucos dias, 
em artigo extraordinário, que me foi forneci
do pelo meu nobre colega de Minas Gerais, 
Se:nadqr Alfredo Campos, o articulista Ives 
Gandra -jurista, ASsessor dá :f~eração do 
Cboiércio- que nem os Césares tiveram tan
tos poderes enfeixados nas mãos como essa" 
equipe económica que está aí. Não é possí
vel construir democracia dessa maneira. De
mocracia é repartir a responsabilidade da 
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obrigação, da gerência do estado. Nós temos 
essa obrigação. Mas o que me anima nessa 
tarefa, uma tarefa herctílea, ver aqui homens 
da qualidade de V. Exa e de outros senado~ 
res novos que vêm aqui, com essa determina
ção de institucionalizarmos o estado demo
crático que todos ansiamos, queremos, sonha
mos, mas, mais do que isso, todos estamos 
determinados nessa construção. E o Senado, 
neste momento, canta loas por ter - repito 
- homens da categoria de V. Ex8 e outros 
que aqui estão, que podem nos ajudar nes
se mister. Parabenizo V. Ex11 poDr este dis
curso. Não poderia deixar de dar este apar
te, porque quero escrever no m~ ~~lo 
a honra de ter sido Lfder do -Senador Antô
nio Mariz, ainâa que põr Um dia, pois i:Jue 
amanhã passo a liderança do meu partido. 
Muito obrigado a V. Exa 

O SR ANTÓNIO MARIZ- Muito obri
gado, nobre Senador, a honra é minha. Mui
to obrigado pela generosidade das palavras 
a meu respeito, eSpecialmente pela contribui
ção que traz inegavelmente ao·meu discurso. 

De fato,- ou· o Congresso -reage e assume 
efetivamente as suas prerrogativas, assegura 
a divisão dos poderes, que é essencial à de
mocracia, ou, certamente, perigam as institui-
ções. 

Os poderes da área econômíca, os pode
res do Ministério da Econoniia, Fazenda e 
Planejamento podem ser vistqs no texto d~ 
Medidã. Provisória n° 294, em que se atribuí 
a Sra. Ministra o poder de sUstar O congela
mento de preços, de fazer isso setorialmen
le Ou globalmente, íocar prazos. Enfim, a· so
ma de poderes que se põe nas mãos da Mi
nistra é, de fato, uma mostra extraordinária 
do que representa a prepotência do Poder 
EXecutivo. Poder-se-ia dizer hoje no Brasil, 
parodiando afrase célebre de Luiz XIV, que 
declarava que L état C est moi. que lo' e 
tat c' est la Ministre, de tantos que são os 
poderes que se c-oncentram em suas mãos. 

Mas para registrar, para sublinhar a injus
tiça que se comete contra as pequenas unida
des, eu me permitiria citar alguns dados esta
t!'sllcos comparativos da situação atual da 
região Nordeste com a Sudoeste, tais como 
a taxa de analfabetismo de 39,3% no Nordes
te e de 11,5%, no Sudeste; a partici_pação na 
Previdência Social, a contribuição das pesso
as habilitadas a isso, no Nordeste, 70% não 
contribuem para a Previdência Social e 36% 
não contribuem no Sudeste~ O acess_o à água 
tratada, à água encanada é de 51% no Nor
deste, contra 85,9% no Sudeste; energia elé
trica domiciliar, 68,7% no -Nordeste, contra 
95,2% ná Súdcste. O uso de aparelho de tele
visão, 46% no Nordeste,-contra 85%, no Su
deste. São apenas alguns nómeros mas sufi
cientemente expressivos par:a _ reclamarem 
um tratamento diferenciado, não em rclação 
aos estados que, por quaisquer razões de or
dem histórica ou económica, se distanciaram 
na luta pelo desenvolvimento, alcançaram 
nfveis invejáveis de desenvolvimento. Mas, a 
diferenciação há de se dar em relação aos 

que estão em--ãirãSo, aOs est3dos subdesen
volvidos em relação à média nacional. 

O contrário seria a iniqüidade, a injusti
ça mais clamorosa, que põe; em certos mo
mentos, em risco a própria unidade da Fede
ração. 

Como se tem visto ao longo da História 
e mesmo em manifestações esparsas na épo
ca contemporânea. 

Tratar, como manda a Constituição, as 
regiões subdesenvolvidas de tal forma que 
se estabeleça o equiltbrio regional, que se 
estabeleçam condições justas de vida em to
dos QS quadrandes do PaiS; que a Nação pos
sa realmente ser una, em que todos possam 
sentir-se igualmente cidadãos deste País. Es
tes são para mim os aspectos essenciais da 
questão. Extrapolo de uma simples interven
ção do Banco Central, para mostrar a magni
tude da injustiça, a magnitude da insensibili
dade, da intolerância, das autoridades fede
rais, da forma como praticam a tos dC" Gover
no neste País. 

O Sr._Mário Covas- Permitc::-me V. & 8 

uni aparte? - -

O SR ANTONIO MARIZ- Pois não. 

O Sr. Mário Covas- Nobre Senador An
tonio Mariz, quero pedir por empréstimo, 
ao Senador Ronan Tito, algumas das pala
vras usadas por S. &.a. Tive também o privi
légio, a honra, de conviver com V. r-:.xa, num 
instante muito significativo para mim, na Li~ 
derança da Constituinte. Notei sempre na in
teligência, na lucidez, na clareza, no prepa
ro, no espírito pt1blico de V. Ex8 

... 

O SR ANTONIO MARIZ- Muito obri
gado. 

O Sr. Mário Covas - ... um enorme estí
mulo e um profundo ato de companheiriS:
mo. Solicitei este apaÍ'te com o objetivo de 
manifestar a J"'inha total solidariedade à in
dignação de V. & 11 que, com clare7.a, que é 
sua caracter&tica, sai do particular e vai ao 
geraJ, que no fim é o fundamental, como nos 
defrontarmos: com o- problema neste País de 
termos regiões absolutamente carenciadas, 
3iiida em estágios que não lhe pennitiram o 
talte-off, vis_-à--vis de outras _r~giões que. por 
cirélinstâncias, às vezes, até dependentes das 
regiões mais pob~: acabam por_ permitir 
avaóços mais Sí8Dificativos. _ V.&a toma esse 
prãti_lema como sendo fundamental, e vai re
colher lá na miniatura, qual seja no tratamen
to pelo Banco Central a quatro bancos esta
duaiS dos mais fortes estados brasileiros, com
parado ao tratamento dado ao Banco da Pa
ralba. É a nobreza de V. Ex8 que ~rrnite co
locifi" o probtcin3. dessa maneira. É possfvel 
pérCOrrer o caminho inverso_, mostrando que 
eSsa díst.ância nasce, um pouco, ex-atamente 
desse tipo de discri_minação. e de tratamento 
difàCnciado. Falo à vontade. Represento 
nesta Casa o EStado de São Paulo que, afi
nal, _é o responsável por mais de 50% desta 
operação. A emissão de títulos do estado co-

meçou a decair no que se refere -à suã possi
bilidade de colocação pllblica. Acabaram, via 
corretora, sendo colocados no Banco do &... 
tado, e este acabou se vendo sem recursos 
para a operação. Daí o fornecimento de títu
los federais com os quais durante 60 dias o 
banCo, paralisado na operação dos títulos es
taduais, passa a fazer numerário a partir dos 
títulos federai;- mas em 60 dias essa opera
ção se acaba. É verdade que coincidentemen
te, após 60 dias, teremos dois fatos: novos 
governadores e a término da votação do pa
cote. Certamente, é mera coincidencia, mas 
a verdade ê que esses dois fatos ocorrerão 
também dentro desse periodo de 60 dias, e 
é dramático que neste instanle o Banco Cen
tral tenha agido com energia, com força, ten
tando solucionar a situação, fato que não 
ocorreu com a Paraíba. É esse tipo de condu
ta que nasce do raciocínio de que os rios têm 
que correr para o mar que torna dit'fcil o 
confronto com certas instituições que, na re
alidade, pelo seu porte económico, têm uma 
tal presença na economia que enfrentá-las 
se torna difíciL -É esse tipo de conduta que 
não reconhece o aforismo de que a igualda
de nasce de tratar desigualmente aqueles 
que são desiguais; é esse fato que afinal le
va a que estados já fortes em si mesmos se
jam acudidos prontamente e um estado ca
renciado, com extremas dificuldades, veja o 
seu banco pura e simplesmente em liquida
ção em face de um problema enfrentado. A 
indignação de V. Ex.ll tem total procedência. 
Realmente, ela nasce; e isso não é uma con
duta meramente ocasíonal, não é apenas o 
fato de que a Ministra tem poder, como, tal
vez, pouca gente, neste País, tenha tido; é o 
fato de uma visão, sobretudo. de conteádo 
polftico, ·aquela visão que faz o cidadão do
brar-se na hora em que passa o poderoso, 
mas seguir impávido, por cima da calçada, 
fazendo com que alguém que seja mais hu
milde seja obrigado a desviar-se do cami
nho. Aquela mesma atitude que faz com que 
o poderoso seja recebido imediatamente e 
aquele que é humilde espere durante horas 
até que algum tempo exista para que esse 
atendimento ocorra. É esse tipo de visão que 
dá colorido diferente à existência de cada 
ser humano, de cada região, e que premia, 
atendendo prontamente quem menos preci
sa, porque tem mais peso ou esquecendo 
quem mais necessita, porque tem pouco pe
m. É esse tipo de tratamento que está na 
raiz da diferença existente dentro deste País. 
Diferenças que existem na sociedade, diferen
ças que existem em nfvel de classe, diferen
ças que existem a nível regional e, no (undo, 
no fundo, este é Clo problema básico; no ins~ 
tante em que for revertido num setor, ele se
rá revertido em todos os outros. E cada um 
de nós, independentemente da origem que 
aqui nos traz, poderá dizer que representa 
uma Federação, onde a Paraiba tem direitos 
iguais a São Paulo; o Rio Grande do Norte 
tem direitos iguais a Minas Gerais; o- Piauí 
tem direitos iguais ao Rio de Janeiro e os 
mais carenciados têm uma atenção prioritá
ria em relação aos que já tudo possuem. Não 



Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Quarta-feira 20 313 

estranho a indignação com que V. &• colo
ca o problema. Ela nasce, afinal, da lbrma
ção de um homem cuja vida foi voltada pa
ra a Paraíba, mas que, acima disto, tem uma 
visão do bem comum e da necessidade da 
população, nascida na sua origem mais legíti
ma, isto ê, na fonte popular. Por isso, Sena
dor, no instante cm que lhe faço esta sauda
ção, de alguém que não é tão antigo neste 
Senado. mas por novamente ter o privilégio 
de poder conviver com V. & 0

, sou solidário 
à sua indignação. 

O SR. ANTÔNIO MARIZ- Muito obri
gado, Senador Mário CoVãS. Da mesma for
ma que me honra ser liderado pelo Senador 
Ronan Tito, honrou-me muito ter sido Vice- • 
Uder de V. Exa na Assembléia Nacional Cons
tituinte. As suas palavras de apoio e solida
riedade aos fundamentos do pronunciamen
to que aqui faço nada revelam senão a gran
deza de seu espírito, pois, como representan
te de São Paulo- o maior estado da Federa
ção -, V. Ex0 tem a visão, a capacidade e a 
virtude da politica, que lhe permitem asso
ciar-se à defesa de pequenos estados que fo
ram objeto dessa ação que aqui denuncio. 
Muito obrigado,nobre Senador. 

Sr. Presidente, essas medidas foram tan
to mais insidiosas quanto se deram no instan
te em.que a região sofria uma das mais du
ras e mais impiedosas secas da sua história. 
Se o Brasil, em sua totalidade, é um País de 
injustiças e de desigualdades em que se so
mam a concentração de renda e a concentra
ção de património, mais grave, ainda, é a si
tuação do Nordeste. Se .há desemprego no 
Sudeste, maior é o que ocorre no Nordeste. 
As ondas de migração nordestina em direção 
ao Sul atestam esse estado de permanente 
dificuldade econOmica em que vive o povo 
da nossa região. Dai, Sm. S.enadores, urgir 
uma ação corretora dessas medidas, que to
mo como (:l{entplo, porque da mesma forma 
com que agem as autoridades federais no 
que se refere h política dos bancos, agem, 
igualmente, no que diz respeito às diretrizes 
para o desenvolvimento regional Aíndiferen
ça, o alheamento, o enfraquecimento dos or
ganismos regionais, a mutilação constante 
desses organismos, a marginalidade a que fo
ram relegados o DNOCS, a Sudene, o Ban
co do Nordeste e tantas outras instituiç_ões 
criadas ao longo da História brasileira, com 
o fito de fazer com que a região recupere o 
tempo perdido e resgate a distancia que a 
separa das demais regiões do Pafs. 

O Sr. Raimundo Lira - Permite-me V 
:eco um aparte? 

O SR. ANTÔNIO MARIZ - Ouço V. 
E.xD com muito prazer, Senador Raimundo 
Lira. 

O Sr. Raimundo lira -Senador Antônio 
Mariz, quero aqui, neste instante, dizer a to
dos os meus pares que V. Ex.a veio dar gran
deza a esta Casa e, sobretudo, dar grandeza 
e importância política à bancada da Paraíba 
no Senado. Temos grande satisfação e gran-

de alegria de ter-mos V. Exa como compa
nheiro, e V. Exa Sabe, como também o Sena
dor Humberto Lucena que, enquanto estive 
na bancada do PMDB e no partido, V. Ex28 

foram sempre pontos de convergência, de 
amizade, de aperiência e mantivemos por 
todo o tempo um bom relacionamento que, 
graças a Deu~ conservamos a nfvel pessoal 
Quero dizer que o assunto que V. Exa abor
doU neste instante é da maior importância, 
sobretudo porque há a caracterização, de 
prOnto, de ações diferenciadas que trouxeram 
para a nossa região e para o nosso estado 
uma profUnda injUstiça, mercê de ação do 
Governo. · 

Os bancos estaduais da Paraíba, do Rio 
Gtande do Norte e do_ Piau~ que foram li
quidados, tinham um passivo de apenas 20 
bilhões de cruzeiros, o que representa 1/30 
avos do débito do Banco_ do Esta-do de São 
Paulo. É importante dizer· que nc instante 
em que aqueles três bancos foram liquidados, 
nós temos a certeza de que eles o foram pa
ra dar um exemplo à rede. dos bancos esta
duais para que os grandes bancos procuras
sem a partir daquele instante, se ajustarem 
à política monc!tária do Governo - e- veja 
que o sacrifício d3 Paraíba, do Piauí e do 
Rio Grande do Norte foi em vão. Dos gran
des estados, os grandes bancos pouco tem
po depois vieram para o Tesouro Nacional 
receber um socorro imenso e grandioso, que 
os nossbs estcjdos do Nordeste não receberam 
da forma mais minguada, e _que poderia ter 
sido resolvido naquele instante. E é importan
te dizer também, Senador AntOnio Mariz, 
que, apesar da grandiosidade, por exemplo, 
do Banco do Estado de São Paulo - BANES
p A, o peso do mesmo na economia paulista 
é muito menor do que o peso do Banco do 
Estado da Paraíba, na economia da Paraíba 
Relativamente, o Banco do Estado da Paraí
ba é mtiíto mã.is importante, do ponto de vis
ta social, do que o Banco do Estado de São 
Paulo. E veja que nós verificamqs mais u~ 
vez a injustiça paia cOm o nosso_ Nordeste. 
V. Ex11 falou também das ondas de migra
ções ii:J.tei.D.aS qUe acontecem conStantemen
te do Nord~te para o_ Sudeste. E foi exa_~
mente a retirada dos subsídios dos financia
mentos dos créditos rurais, que eram repa~
dos pelo Banco do Biasil e Banco do No!-
deste aos p·equenos ·e médios produtores da 
região nordestiri"a,- aqueleS jUroS subsidiadOs 
que· mantinham o nfvel de emprego na zona 
rural e nas pequenas cidades. Era um cusio 
financeiiO- parã.- o Pa-fs m_ui~o peque.D.o, pOl-
que o resultãdo de manter aquela grande 
quantidade de nordestinos produzindo e só
brevivendo de uma forma honrosa nas suas 
próprias regiões era muito grande. ESses sub
sídioS -foram retíraaõs- e- esses nordestinOs 
cõlitinuam se deslocando aos milhares pai-a 
a periferia de São Pauloo, do Rio, de BrasOia, 
e vivem de uma forma subumana e miserá
vel, que faz com que tenhamos até vergonha 
de sermos brasileiros e nordestinos, de ver 
tanta_ pobreza, de ver as condições de vida 
mais infames e mais desgraçadas com que 

esses pobres nordestinos vivem na periferia 
das grandes cidades brasileiras. É ruim para 
o Nordeste, porque perdemos a mão-de-obra 
É ruim para o Sul e o Sudeste, poi-que esse 
acesso de população Vem desequilibrar o 
nfvel de emprego, de vida e até de seguran
ça pública dessas grandes cidades. E é um 
sofrimento absoluto para essas famOias, que 
são obrigadas a viver dessa forma tão desu
mana. Sr. Senador Antônio Mariz, a aborda
gem de V. ~ tem uma profundidade mui
to grande, e parabenizo-o, como Senador e 
como paraibano. E digo a V. Ex• que eSsa é 
a direção certa, a defesa dos interesses-do 
Brasil, pois enquanto defendemos o nosso 
pequeno estado, a nossa pobre região nOr
destina, estamos defendendo o Brasil, por
que só o equilfurio ~cial e económico I_e:va
rá à tranqüilidade toda a Nação brasileira. 
Muito obrigado. 

O SR. ANTÔNIO MARIZ- Muito obri
gado. V. Ex8 traz informações e enfoques 
sem dúvida muito importantes ao discUrso 
que aqui pronuncio. Devo dizer que ser cole
ga de V. Ex• neste Senado _é honra minha. 

Muito obrigado. 

- O Sr. Humberto Lucena - Permite V. 
&:• um aparte? 

O SR- ANTONIO MARIZ - Concedo 
o aparte ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Em primei
ro lugar, agradeço as palavras generosas do 
Senador Raimundo lira a nosso respeito, e 
desejo enfatizar que a presença de V. Ex• 
na tribuna, é um ponto alto desta sessão ple
nária do Senado FederaL 

O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obri
~do. 

O Sr. Humberto Lucena - V. :&:•, de 
modo muito objetivo e co"n.sistentf:, Colocou 
toda a dramática situ3ção do Nordeste procu
rando naturalmente dar um tom mais foite 
h situação daqueles estados que foram afeta
dos pela liquidação extra judicial dos seus 
bancos, quais sejam, Paraíba, Piau~ Rio Gran
de do Norte e Goiás. Creio nobre Senador 
Antonio Mariz, que V. Ex11 colocou realmen
te o dedo na ferida, quando lembrou, como 
o fiZ ontem também nesta tribuna a diferen
ça de tratamento da parte da área económi
ca do Governo, para c_om os estados meno
res, de vez que, justamente as quatro maio
res unidades da Federação tiveram o privilé
gio de salvar, através de uma. operação de 
pronto-socorro montada de: última hora, pe
lo Banco Central, os seus respectivos bancos 
estaduais. 

Na verdade, é aí onde está o fulcro do 
debate da tcirde de hoje: se, na ocasião-em 
que pretendiam fazer a decretação extrajudi
cial dos Bancos dos Estados da Paralba, do 
Piau~ do Rio Grande do Norte e d_a CaiKa 
Económica Estadual de Goiás, tivesse havi
do uma operação semelhante de troca dos 
títulos estaduais vencidos pelas letras do Ban
oo CentraL não teríamos assistido àquela de-
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cisão que pôs em tremenda dificuldade essas 
unidades federais do Nordeste e do Centro
Oeste. Quero com-essas palavras, portanto, 
pOr em relevo a importância do pronuncia
mento-de V. Exa _e solidarizar-me em gêne
ro, nümero e grau com todas as suas palavras. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obri
gado, Senhor Humberto Lucena. 

O Sr. Nelson Wedekin - Permite-me V. 
Ex'\ Senador Antonio Ma~, também um 
aparte? 

O SR. ANTONIO MARIZ - COncedo 
o aparte ao Senador Nelson Wedekin, com 
o maior prazer. 

O Sr. Nelson Wcdekin - Em primeiro 
lugar, para cumprimentar V. Ex8 e dizer que 
o seu pronunciamento tem a lucidez e o pa
triotismo com que V. Ex8 tem caracterizado 
toda a sua ação, toda a sua vida política. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obri
gado. 

O Sr. Nelson Wedwkin ~ Terihó a: Certe
za absoluta que V. Ex8 vai ser um dos Sena
dores que vai engrandecer esta Casa. E, den
tro do tema que V.Ex11 está a bordando, gosta
ria de fazer unia outra abordagem. Não se 
trata apenas do desprezo e da marginaliza
ção a que estão submetidos os pequenos esta
dos, não só os do Nordeste - ê importante 
que se diga. b Estado de Santa Catarina tem 
sido freqüentemente vítima da falta de poder 
econOm.ico. Quero dizer·-queas intervenções 
nos bancos estatais, que as liquidações extra
judiciais têm, por detrás, uma concepção de 
economia que vige a pleno vigor no nosso 
País, que é essa fííria privatizante. Na verda
de, quando se liquidam bancos estatais,al
guém vai ter que substituir,alguém vai ter 
que assumir o papel exercido pelos bancos 
estaduais, que não é o mesmo dos bancos 
privadOs. A 16gica de atuação dos primefros, 
Sr. Senâdor Antonio Mariz, não é a mesma 
de um banco privado - e nem pode ser. o 
banco privado tem todo direito - estamos 
num sistenia, nUm regime caPitalista - âe bus
car o lucro, de buscar o máximo resultado 
financeiro dos balanços do meio e do fim 
do ano, düerentemeD.te da perspectiva em 
que se colocam os bancos estaduais. Repito, 
por detrás da marginalização, da e:<clusão 
dos interesses dos pequenos estados do Nor
deste ou do Sul, há também essa grande ban
deira a, idéia absolutamente falsa, a meu juí
zo, de que _os males deste Pa!s todos estão 
no setor público, no .serviço público, de que 
tudo que é pó.blico é responsável pelos ma
les do Brasil. Vejo, portanto, algo que já se 
desenhava com muita clareza no Governo 
Sarney, que agora se confirma e é profundo; 
há interesses por trás desse tipo de ação do 
Governo,por trás dãs intervenções dos ban
cos estatais, por trás das liquidações extraju
didais, com prejuízos sérios ao desenvolvi
mento do nosso povo, com prejuízos sérios 
para o progresso do nosso Pars e para a me
lhoria de qualidade de vida do nosso povo. 

Portanto, quero me solidarizar com o seu 
pronunciarilento, dentro de uma abordagem 
que o nosso Partido, o PDT, faz com muita 
freqüência. O estado tem um papel a exer
cer, um papel de agente. de difusor, de indu
tor do_ desen\':olvimepto. Q Estado, em um 
Pafs como o nosso, não pode, não tem o di
reito de abdicar e de se demitir desse papel 
que compete ao Estado, ao setor ptíblíco de 
um modo geral. É claro que nenhum de nós 
somos favoráveis às distorções, às deforma
ções do setor público, até mesmo nos bancos 
estaduais. MuitoS dC:sses bancos estaduais fo
ram mal porque foram mal administrados, 
porque a administração foi caótic;a, com 
Duma visão mais política, partidária do que 
outra coisa. Mas, ao invés de se corrigir a 
distorção, ao invés de se ir nos problemas 
que realmente esses bancos têm, e ex:tingui
los, decretar a sua intervenção, a sua liquida
ção extrajudicial, há mais coisas além dessa 
má administração a que V. Ex:!$ se referiram. 
Senador Humberto Lucena e Senador Rai
mundo Lira, _De modo que me solidarizo com 
esse pronund:ameilto de V. Ex-a, com essa 
abordagem que pretendi faZer. -

O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obri
gado, Senhor Nelson Wedekin. É com satisfa
ção que incorporo a sua participação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro, fazendo soar a campainha.)- Queria lem
brar ao ilustre orador que o seu tempo está 
esgotado. Portanto, pediria que encerrasse 
o seu pronUnciamento. 

- O SR. ANTONIO MARIZ Pois não. 
Concluirei, Sr. Presidente. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho V. ~~-
me concede um aparte? 

O SR. ANTONIO MARIZ_ Pois não, 
nobre Senado_r Qaribaldi Alves Filho. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho _ Apenas 
para dizer a V. Ex8 que, diante da situação 
semelhante enfrentada tanto pelo Estado 
da Paraíba quanto pelo Estado do Rio Gran
de do Norte, V. E.xB, nesta hora, fala não ape
nas pelo povo paraibano, mas também pelo 
povo do Rio Graride do N_orte. Congratulo
me com V. Ex11 pelo brilhantismo do pronun
~ento de V. Ex8 

O SR. ANTONIO MARIZ Muito obri
gado, nobre Senador Garibaldi Ãlves Filho. 

O Sr. Josaphat Marinho _ Nobre Sena
dor Antonio Mariz, V. Ex11 me permite um 
aparte rápido, com a tolerância da Presidência? 

O SR. ANTONIO MARIZ COm mui
ta honra, nobre Senador Josaphãt Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho _Nobre Sena· 
dor, não precisa acrescentar nada quanto ~ 
matéria de fato, além do que V. Ex8 já diss_e, 
e o disseram seus nobres aparteantes. Que
ria apenas assinalar que a procedência de 
sua -argUição é tanto maior que V. _Ex11 não 
pede favor ~s autoridades federais em bene
ficio das regiões mais pobres do País; o que 

V. E,x8 pede está na Constituição da Repúbli
ca: são vários os dispositivos que aconselham 
a correção das desigualdades regionais. Até 
nos princípios fundamentais da Constituição, 
a inscrição dessa exigência está. Basta, pois, 
que as autoridades federais cumpram a Cons
tituição. 

O SR. ANTONIO MARIZ É verda
de. Muito obrigado, Senador JosaPhat Mari
nho. É uma honra para mim a participação 
de V. Ex11 n_este modesto _pro~u_ncia_~ento._ 

Sr. Presidente, concluo, fazendo uma pré
via alusão a um memorando do Banco cen
tral, datado de novembro de 1988, que circu
lou no Brasil, em que está dito: "Em acordo 
com o Governo brasileiro, o Banco está pre
parando um projeto para o equacionamen
to do problema dos bancos estaduais através 
de sua privatização, liquidação ou reestrutu
ração". 

Essa referência, nesse memorando, de 
que o Banco Mundial estaria articulando c_om 
o .Governo brasileiro projeto nesse sentido 
é, iiilil.imo, alarmante. Quando recaiu sobre 
os bancos estaduais do Nordeste a fulmina
ção da liquidação extrajudicial, nos pareceu 
que fosse um primeiro ato nessa direção, 
que esse suposto projeto seria condição pa
ra a renegociação da dfvida externa brasileira. 

Prefiro imaginar que não sejam verdadei
ras essas palavras. Prefiro aceitar as negati
vas que o Governo da República ofereceu a 
esse documento, porque se verdadeiras, cons
tituiria um acréscimo de humilhações a um 
País que tantas humilhações tem sofrido no 
plano internacional pela desfdia, pela incúria, 
pelo caráter invertebrado de muitos dos seus 
governos federais. 

Sr. Presidente, o Governo da União ao 
agir com dois pesos e duas medidas, parece 
adotar aquela máxima, aquela fórmula que 
é, sobretudo, aética, e que diz que se deve 
ser forte com os fracos e que se deve ser fra
co com os fortes. É o que resulta da forma 
de agir com os grandes e com os pequenos 
estados. Mas essa fórmula é, também, a fór
mula da pusilanimidade. 

Estou certo de que, se o Governo Fede
ral deseja recuperar a credibilidade, deseja 
assegurar a respeitabilidade diante do Pais, 
agirá no sentido de que as mesmas normas 
aplicadas a São Paulo, a Minas Gerais, ao 
Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul, se
jam estendidas ao Nordeste e extensivas a to
dos os estados da Federação brãsileú-a. 

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

Durante o discursç do Sr. Antonio 
Mariz, Mauro Benevides, Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que 
ê ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 
Sr. 1° Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) Concedo a palavra ao nobre Senador Jo
si: Fogaça. (Pausa_) 

S. Ex 11 não está presente. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador 
Humbeno Lucena. (Pausa.) 

S. Ex3 não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Valmir Campelo. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (P'IB -
DF. --pron-u-Iicia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, fu~damentada 
nos princípios da Doutrina Social do Papa 
Leão III, a Igreja Católica lançou, através 
de pronunciamento em cadeia nacional de 
rádio e 'IV de Sua Santidade, João Paulo II, 
a Campanha da Fraternidade, cujo tema es
te ano é "A fraternidade e o mun_d_o ·do tra ba
lho". 

Mais uma v~ 6 a Igreja que cumpre 
um papel importantíssimo na história: o pa
pel de guardiã de uma sabedoria simples, po
rém capaz de levar-nos a reflexões muíto ne
cessárias nos dias de hoje. 

A sabedoria da Igreja ensina que todos 
os homens são iguais perante o Criador e 
que, por conseguinte, devem ser tratados 
igualmente nas sociedade_s de que fazem parte. 

A mensagem da Igreja vem em hora _opor
tuníssima para a sociedade brasileira como 
um todo, aí incluídas especialmente as clas
ses política, patronal e trabalhadora. 

Talvez esteja a~ Sr. Presidente c Srs. Se
nadores, a oportunidade de governantes e 
governados fazerem uma avaliação profun
da do modelo social que construímos nos tíl
timos anos. 

Não se pode negar que o modelo social 
brasileiro é imperfeito. Que é distorcido em 
diversos pontos e injusto em in"ÚUleras situa-
ções. .. 

Em contraste com modelos sociais que 
se firmaram em outras partes do mundo, o 
nosso tem evidenciado_uma_ profunda distân
cia entre as classes que o compõem. 

Cabe essencialmente aos governantes re
conhecerem que o distanciamento entre ri
cos_ e pobres está abrindo um_ foss.o_ m_uito 
largo entre os brasileiros. 

No Brasil de hoje, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é muito _comum se ouvir, em qual
quer segmento social, um dito bastante corri
queiro: "os pobres estão cada vez mais po
bres e os ricos cada vez mais ricos11

• 

Esta constatação náo é fruto das conclu
sões deste .Senador da República: é uma cer
teza propagada por milhões de cidadãos bü!,
sileiros. 

Se refl.etiimos sobre o terna da campanha 
da Igreja, "A fraternidade e o mundo do tra
balho", vamos fatalmente concluir que há 
muita distorção na convivência entre capital 
e trabalho em nosso País. 

As sucessivas tentativas feitas, coni"o-o_bje
tivo de tornar mais modernas e mais justas 
as relações sociais no Brasil, não obtiveram 
a eficácia desejada. 

Os fracassados planos econômicos, leva
dos a efeito nos ó.ltimos anos, demonstram 
que a situação brasileira requer um tratamen
to mais abrangente, mais estrutural. 

Longe de nós a pretensão de analisar a 
situação brasileira sob os seus múltiplos as-

pectos. As nossas cnclusões foram extraídas 
do conV'IViO diário com o homem simples do 
povo. Somos políticos, e os verdadeiros polf
ticos são aqueles que melhor sabem captar 
as realidades dos cidadãos que os elegeram. 

Assim sendo, não podemos deixar de per
ceber que existe um grande desconforto en
tre as classes sociais que formám a socieda
de brasileirâ- em geral. 

Uma série de atas, de situações continua
das, são indicador~ sintomáticos de um pro
cesso bastante conturbado de relação soçial 
no BrasiL 

. Apenas para dar um exemplo, o descon
tentamento dos trabalhadores, frente :à cons
tatação de que os salários qUe recebem não 
lhes permitem satisfazer suas necessidades 
mais elementares, dá-nos uma visão muito 
pouco animadora, quanto à esperada e dese
jada conviv~p.cia harmônica entre capital e 
trabalho. 

6 pedidO- de ãpoio-do Presidente da Re
pú.blica ao Congresso Nacional, feito ontem, 
durante reunião do ministêrio, com o objeti
vo de cumprir as metas de seu Governo e 
garantir a reconstrução nacional, parece-nos 
um__a demonstra-ção concreta de vontade polí
tica no enfrentamento dos problemas gerais 
do Pais-

O Presidente apela especialmente aos em
presários, visando garantir a 11trégua de pre
ÇOS11, que é uma das molas mestras das corre
ções do plano económico_ da Ministra Zélia 
Cardoso de Mello. 

D_e_ outra parte, o Presidente garantiu 
que a máquina estatal vai_ s_e_ tornar "mais 
ágil, menos onerosa e mais eficiente''. 

Demonstrando não estar alheio ao perigo
so distanciamento entre classes, o Presiden
te acena com a promessa de um variado con
junto de ações governamentais na área so
cial, especialmente nos SetOres de satíde, edu
cação e aSsistência aO- menor de rua. 

,-Paralelamente, o_ Yovemo v:em buscan
do um entendimento efetiVO Conl os governa
dare:;, visando solidificar -um compromisso 
de austeridade, capaz de_devolver a credibiÍi
~de :à~ suas- aç6es contra o desperdício de 
recursos. 

No geral, não se pode negar que as iilten
ções do Governo são vigorosas e pareCem 
re_velar cOerência de pi-apósitOs. 

No que tange especificamente :às relações 
do J~oV~riiO Com -p--_ Congresso- Nacion~l, o 
Presidente garantiu que haverá uma integra
ção mais efetiva entre a cúpula do Poder 
ExeéutiVõ e.- os parlameontares:- "O diálogo 
p-olítico será ampliado, na busca permanen
te de entendimento11

• 

Os jornais de hoje dizem que o GoVer
no está pedindo paz ao Congresso. 

Muito mais do que isso, vemOs nessa atitu
de uma rara demonstração de maturidade 
política. O GovernÚt atento~ evidências Vin
das de todos os setores da sociedade, atento 
aos desc-ontentamentos cada vez mais cres
centes das classes sistematicamente sacrifica
das. em nosso País, quer efetivamente buscar 
uma solução. 

A estabilização nacional e a recuperação 
dependem, fundamentalmente, do entendi
mento e da ação integrada entre Executivo 
e Legislativo. 

A par dessa evidência, parece-nos essen
cial que o Poder Executivo busque, urgente
mente, uma relação mais repeitosa a do pa
pel indispensável do Congresso Nacional no 
equacionamento e solução dos problemas 
nacionais. 

Essas intenções do Governo são certa
mente animadoras e, se implementadas com 
a mesma seriedade com que foram anul}.cia
das, serão, sem dWida, passos bastante deci
sivos na superação das graves distorções do 
nosso modelo social 

A convocação da Igreja, através de sua 
campanha "A Fraternidade e o mundo do.tra
balho", terá com certeza, o condão de mobi
lizar a sociedade pa:ra -uma reavaliação pro
funda da realidade nacional, porque em rarfs
simas partes do mundo as relações entre ca
Piúll e trabillho se encontram tão-deteriora
das quanto no Brasil. 

Nosso apelo, Sr. Presidente, Srs. Senado
res,_ é peta- entendimento, pela união de es
forços, não só entre Governo· e Congresso 
Nacional, mas entre todos os segmentos que 
compõem a diversificada sociedade brasileira. 

Todos precisamos dividir a responsabilida
de pelos destinos do País. Se cabe exigir sa
crfficios :à classe trabalhadora, cabe igualmen
te exigir da classe patronal uma participação 
concreta no processo de estabilização da: eco
nomia. É preciso que todos entendam, prin
cipalmente a minoria bastada, que somente 
quando todo cidadão brasileiro puder ter 
uina vida digna, com moradia, educaçãO e sa-, 
11d.e para seus filhos, transporte, trabalho e, 
acima de tudo, confiança em seus governan

-tes e no futuro do País, teremos a tão sonha
da paz social entre nós. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. 

Ó SR. PRESIDENrE (Dlrceu Carnoi
rO)- Concedo_ a palavra ao nobre Senador 
DJvald,o. Suruagy. 

--O SR. DIVALDO SuRt,TA(',Y (PFL
AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. -senadores, "é. preciso engra
vidar esta Nação com idéias" - .Afonso Ari
nos. _na abertura de seu livro "0- Politico e 
o Intelectual". 

Esta foi, sem dUVida, a c-ontribuição de 
um sábio para seu Pais: Afonso Arinos, efeti
vamente, passou a sua vida vivenciando idéias 
que "engravidaram" o Brasil: Sabia tudo -
ou quase tudo. Leu uma vida inteira. Exerci
tava, a toda hora, o hábito -de pensar. Co
mo bom mineiro, costumava matutar. Racio
cinava como um aristocrata da inteligência, 
mas com toda a sensibilidade voltada para 
seu tempo, comprometido com o futuro, sem
pre, pois se permitiu, em todos os momentos 
de sua vida, reavaliar conceitos. E assim foi 
que transitou do presidencialismo para o par
lamentarismo, e do conservadorismo liberal 
udenista agigantou-se no social-democrata 
dos 'Últimos anos. 
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Poeta, orador, historiador, ensafsta, pro~ 
fessor de Direíto, memorialista, crítico, juris
~. m,inistro de Estado, advogado, cientista 
social, político. .. Dentre esses títulos todos, 
Afonso Arinos recusou um: o d~ jurista. 'Há 
um grave engano, eu não sou juristia", decla
rava ele :à época da instalação da Constituin
te. ''Sou apenas um professor de Direito", ele 
corrigia. Rui Barbosa, segundo ele, foi o 
maior advogado que o Pais já teve, mas não 
era um jurista. Juristas foram 06vis Bevilác
qua e T:obias Barreto, no seu entender, ''por
que o jurista é_ um homem que tem criativida
de t~rl_ca,'' arrematava ele. D_c_qualquer for
ma, é -signiP,ca:tiY9 que_ tenha ~enquistado 
duas cadeiras de professor .de Direito~ at~a
vés de _concursos pliblicos na Universidade 
Estaduar do Rio de Janeiro, com uma tese 
sobre leis complementares e outra pertinen~ 
te aos nossos partidos políticos. 

O eminente profeSsOr AfOnSo_ Arinos nas
ceu eni bei-ço de ouro, etn farilllià de tradicio
nal'eStir'pe,· qtie teVe sUà pntneirà 'getação 
de polítícôS no IIhPério. AsSim-· o prová sua 
ascendência rilaterna e patCtna; Já 'desde àque
la épOca, diVerSos· membros da famllia de 
seus paiS se destacaram· como politicos, inte
lectuais ·e diplomatas. Ele deu continUidade, 
de maneira brilhante e ímpar, à tradição po
lítica de seu clã. Seu avô matemo, Cesário 
Alvim, fóí governador de minas, :M;inistro 
da, Justjça,e.memQro da Q:lns.tituinte d.e 1821._ 
Sc:u. av.ô.paterno foi d.ep"Qt~c,IQ provincial no 
Impérió~ O .pai, Afranio_ de Melo Franc,o, foi 
deputadO.e$tadtJaJ, f~d~ral, ministro. •da Via
ção, mjnistro das Relações Exteriores e parti
cipou ,da.. COnstituinte Oe- .1934. Meu. irmão 
VirgOioJoLdeputado federal e um dos funda
dores _da UDN_~~m_1945. __ s_eu tio, de quem 
heidóu- -o ·nome, rOí escritor e membro da 
Academia Bra&leira de Letras. Casou~se com 
a s_enhora -Ana Guilhermina Rodrigues Alves 
Pereira de Melo Franco, neta do ex-Presiden
te Francisco· Rodrigues Alves. Durante- sua 
infância, Afonso Arinos morou em Belo Ho
rizoptf1 ~a~~ al~n;t ~e,mpo na Euro.P,a, com 
a fapúlia e yiv~ tftmbém np. Rio de Jê,'lqeiro. 
FreqUentOu, FOlégios, em ~inas e nc;>, Rio. 
Ao tempo do internato no Colégio Pedro II, 
comec;ou a revelar seu gosto pela literatura. 
Em 1922, já na Faculdade de Direito d9 _Rio 
de Janeiro, Afonso ArinOs ie.ve- a ·oportun-ida
de de aprofundar conhecimentos liter;ários, 
abst~ndo~se, ao contrário do irmão e de :seu 
pai, de se empenhar na campanha polftica 
que levou Artur Bernax::des _à Presidência da 
República. Formado, Afonso Arinos assUmiu 
o cargo de promotor de Justiça em Belo Ho
rizonte. Transferiu-se para o Rio depois, on
de passou a freqüentar a Livraria Católica, 
local de encontro de um famoso grupo de 
pensadores católicos. Nessa época, registra
se também a sua c_olaboraç!o em vários jor
nais, em Minas e no Río. Conviveu, -nesse 
tempo, com os eminentes Alceu Amoroso 
lima, Sobral Pinto, San Tiúago Dantas, Jo
sé Lins do Rego, Carlos Drum.mond de An· 
drade,_ Pedro Nava e iniimeras outras perso'
nalidades. 

O ato inicial da sua militância polftiQ! ____ A_ biografia de Afonso Arinos ecidencia 
-deu-se_ durante a campanha Aliança Liberal, com nitidez translúcida que a autocrítica foi 
que lançou a chapa Getúlio Vargas- João umdosmaisfortescomponentesdesuapem-
Pessoa, para a eleição presidencial de 1930. sonlidade. Em seu livro de memórias não isen-
Com a vitória do situacionista Júlio Prestes, ta nem a própria UDN, considerada baluar-
suz:giu a Revolução de Trinta,_ qu~ levou Ge- te da Ordem. do Progresso e dos bons. costu-
túlio. a formar gov~rno p:ov~~no, do qual mes, a quem eel acusa "de se tisnar pela cor-
o_pal de Afonso Ari~os f01 ~miStro. Oro~- rupção e pelo golpismo". A essência, porém, 
p1mento com o getulismo veto três anos mais deste partido - ele ressalva - era liberal, de 
tarde, q~and~ .seu irmão, de~tado f~eral, tendência social democrata, que afinal, foi. 
e. seu pa1, Mnns~rc: das Relaçoes &tenores, o próprio caminho que Afonso Arinos poer-
vtram-se-despr~ttglados no Governo e afasta- correu, em busca de uma nova estrutração 
ram-se do Pres1dente Vargas. Em 1935, Afon- social para o Brasil. 
so Arinos passou a trabalhar como assisten
te da -consultaria Jurídica do banco do Bra
sil, no Rio de Janeiro. 

Com a implantação das medidas repressí
vas adotadas pelo Estado Novo, identificou
se com a ·pOSiÇãO liberal ao novo reg'ime e 
assumiu seu primeiro gesto político de enver
gadura em 19431 quando assinou .o Manifes
to dos Mineiros contra a ditadura do.Esta
do Novo de Vargas. P.or essa razão, perdeu 
seu emprego no- Bancô _do Brasil etn 1945, 
participou da fundação Dda União Democrá
tica Nacional,- tendo_ redig~do o manifesto 
do partido juntamente com João Mangueira, 
no momento em que Getúlio foi obrigado a 
Oexibilizar o regime, permitindo o piUriparti
darismo, presionado pela redemocratização 
que Se -esboçava no País. No 3.:õ.O seguine, 

-candidatou-se a deputado federal, por Minas 
Gerais, obtendo apertas a primeira supl.êocia, 
tendo assumido o· seu prlmeirõ- mandato· no 
lugar do então- Deputado Milton Càmpos; 
que fora eleito Governador de Minas. Logo 
após, AfóDSO Arinos passou a presidir a Co
missão de Justiça-da Câmara dos Deputados, 
onde marcou firme e brilhante posição, ao 
se colocar contra a cassação dos parlamenta
res dõ ·partido ConiuniSta Brasileiro, cujo re
gistro fora cancelado pela Justiça EleitoraL 
A forte inclinação democrática de Afonso 
Arinos evidenchi-se inconteste nesse episódiO 
em que defendeu a intangibilidade dos man
dates, as normas constitucionais e os princí
pios básicos da democracia representativa 
condenando o oportunismo polítiCo e o des
respeito à Constituição. 

r ~Ardente defenso'r do liberalismo desde a 
oposição ao· Estado Novo1 embora simpre 
tenha sido respeitado como intelectual e m~ 
bano, foi considerado pelos seus adversários 
ao longo de sua carreira como consitvador, 
elitista e aristoCrata. A verdade, toda~ foi 
recolocada pelo tempo e o pensador social 
e-.-o politico ativo que nele coexistiam- binô
mio que o transformou num Mestre, num 
Sábio - provocou;nos que Afonso Arinos 
foi um homem do seu tempo, mais profunda
nrente voltado para o futuro, 11um contempo
râneo do futuro", na expressão dos críticos. 
Plasmou em si o saber e a sabedoria, fusão 
rara, característica dos espfritos maiores, o 
qUe lhe permitiu ir além de seu tempo. Mo
desto, como convém aos mestres, tinha a ca
pacidade antecipar as crises nacionais e a 
respeito delas sempre se prosicionar. 

Ein 1949 atuoU "cOíno rêiatOi- da ConiiSsãó 
especial formada para emitir_ parecer sobre 
a emenda parlamentarista do então deputa
do Raul Pila. Sua posição, à época contrária 
à proposta, prevaleceu no decorrer dos d6b3-
tes sobre a màtéria·. Ed.u(:à(fo · nO âinbieD.te 
p_olftico da Primeira ~epõ.blic3, sUa formação 
poUtica foi emineritemtne · presidencialista. 
AB cOnvicÇõeS.- presidencialiStas- de Afonso 
.Arinos, tod<ivia", -cori:J.eçai-am a fiCar· abaladas 
com a ditadura e a Carta de 1937, confor
me ele mesmo revelou, e sucumbirãm de 
cves com oregime instaldao no pafs em 1964. 
em 1973, o historiador AfonSO Arinos publi
cou - 11Rodrigues Alves - apogeu e declínio 
do presidencialismo11

, que, segundo ele pró~ 
prio, não é uma biografia de ~oddgues Al
ves, mas um aprofundamento; na História 
do Brasil, do primeiro decênio deste século: 
Nessa ubra, retoma a defesa do parlamenta
rismo. Ein 1966, nUm Cfe seUS dltimos discur
sos antes de se afastar da polftica por dois 
anos, o então Senador Afonso -Arinos ·nos 
defendem veementarm.en emenda de s.ua au
toria pela adoção do- parlamentarismo. Foi 
d_errotado. Mais de vine anos depois, quan
do de seu retorno ao Congresso, fez do regi
me parlamentarista sua bandeira de luta. E 
foi derrotado mais uma vez. E como Presi
dente da Comissão de Sistematização da As
sembléia Nacional Constituiiite, instalada 
em 1987, sustentou a defesa do siStema parla
mentarista como única forma capaz de liVrar 
o Pafs de grave crise que ainda o assola. Pa
ra Afonso Arinos de Melo FrancO, o p2rla
mentarismo significava uma esperança de 
mairo estabilidade de politica, de partidos e 
idéias, em vez de hOmems e interesses sem
pre fa_líveis. 

~lejtÇ> Dep_Q.lado em 1950, ocerceu a 
vice-liderança da bancada udenista na Câma
~ dUip.nte o ano de 195L Ne&Silegislaturã, 
foi aprovada a lei que tomou seu próprio no
me, a qual define como contravenção penal 
a prática resultante de preconceito de cor e 
de raça. Estranha coincidência! Coube ao "e
litista" Afonso Arinos elaborar uma lei des
sa envergadura social, que visa a preseiV&r 
a igualdade racial. Tocado e sensibilizado 
pela problemática econOmico-social que mar
ginalizava o negro~ avança, vai à ação concre
ta, em face do ccemplo com o qual convivia 
na sua rotina: foi o seu chofer José, negro 
casado com mulher de origem alemã, que o 
motivotL José foi barrado à porta de uma 
confeitaria no Rio, enquanto sua mullier e 
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os filhos, alourados e com olhos claros, não 
sofreram nenhum incómodo. A esse respei~ 
to, a lição que Afonso Arinos nos legou é 
de uma sabedoria invulgar e de uma cansei~ 
ência histórica chocante. Diz ele: "No Brasil, 
há certas mudanças que, para serem feitas 
sem sangue, têm de ser feitas por membros 
da elite. Por exemplo, a Abolição foi feita 
por Joaquim Nabuco, filho de senador e de 
primeiro-ministro, pelo Conselheiro Antonio 
Prado, que era o homem mais rico de São 
Paulo, e assinada pela Princesa Isabel. Se ti~ 
veSse vindo pela rebelião do povo, sob o co
mando de José do Patrocínio, teri~ cus~do 
céntena:s de milharers de mOrtos, como nos 
Estados Unidos". Assim ele escrevia e fu.zi'a 
a HiSt6riã, ·mantihlia viva a democracia, ló.ci
do e iesponsável, ciente de que a interven
Ção daquele momento era sua, por imperati~ 
vo da sua própria COnSdêricia cultural. 

Em 1954 Afonso Arinps Jornçu-se Ifder 
da ban~da da UDN n~ Çâ~r::a.Fed1!t:al, ain
da sediaM no Rio ~(:Janeiro .. tet;1c;lo ;$ido in
tegran~e d~ famosa "banda de m.ú~ica", gru~ 
po que fazia radical oposição a Ge;tíili.o Va,r
gas. Encaminhou, sem spcesso, um pedido 
de impeachment do Prestdent~ .Vargas, e lo
go depois, em 9 de agosto .de .195~. pronun
ciou o seu majs cé:lel>re discurso, sugerindo 
~ re~úncia cte Vargas, em ~zão do atenta
do contra Carlos Lacerda, que culminou na 
morte do Major Rubens Vaz, com a compro
vada participação da guarda pessoal de Getú
lio. Repetiu a. rroposta de renóncia quatro 
dias depois. Esse histórico discurso de-ape
lo à ren6ncia de Vargas foi um dos maiores 
momentos da oratória política do País: Dis
curso luminado pela paixão daquele momen
to. Afonso Arinos nele procurava defender 
a honra :republicana, profundamente abala
da pelos escândalos que se passavam nos po
rões do Catete, em 24 de agosto, o Presiden
te V.argas suicidou-se .. 8.s.e .açonteciroento 
ensejou ao Mestre Afonso Arinos mais uma 
oportunidade do eyerclGio da autocrítica. O 
suicídio de. Vargas representou experiência 
traumática para ele, pois confessOu: ""Arre
pendo-me de muitos a tos que pratiquei, mas 
não me envergonho de nenhum deles. Arre
pendo-me do discurso que ftz contra Var
gas". Isso mais de trinta. anos depois, como 
em penitência. Na verdade, estava a lamen
tar não a postura do seu próprio. discurso, 
mas as conseqüênCias· que· o i"àdicali&mo da 
época àcarretoU:. A essa altura,jã era· o éxeÍn
plo vivo da afinilação que" fizera em hàriu!na: 
gem aos Oifenfa anoS de Alceu AmoroSo· L!
ma, quando se referira aos· possíveis cani.i
nhos de saída da crise para o Brasil: nA mo
deração consiste em pensar o Brasil, para 
se pensar no Brasil". Disto ele deu testemu
nho durante a vida inteira e com essa carac
terística traçou seu inconfuildível perfil. 

Em 1958, Afonso Arinos assoma à Acade
mia Brasileira de Letras, onde derrotou Oui
marães Rosa por vinte e sete votos contra 
dez, na disputa da vaga debcada por José 
Lins do Rego. Três anos mais tarde, coinci
dentemente, Guimarães Rosa era também 

empossado na Academia Brasileira de Le
tras ·com saudação do próprio- Afonso Ari
nos. A·sua mãíor obra literária foi um lon
go trabalho de pesquisa sobre a vida de seu 
pai, iniciada em 1943, e terminada doze anos 
após: ''Um Estadista da República". A Criti
ca, levada pela alusão que o próprio título 
sugere, comparou esta obra a "Um Estadis
ta do Império", na qual Joaquim Nabuco tra
çara a biografia de seu p3i. Na verdade, a 
obra de Afons.o Arinos é uma verdadeira his
tória da Primeira República, em tomo da fi
gura do pai, AfrâiiiO de Melo Francoj assim 
como o· livro de Nabuco é a história d.o Se
gurido ImpériO, centràda na figura ·do pai, 
José- Tomas Nabuco. A produção literária 
de Afonso Arinos engloba um total de mais 
de sessenta obras. É de todo pertinente lem
brar aqui que uma das maiores paixões de 
Afonso Arinos foram exatamente os livros, 
junto aos quais quis ter seu corpo velado, 
conforme desejo que deixou expresso· e foi 
cumprido. "O livro para mim, dizia ele, é 

·uma coisa existencial". Seu acervo particular 
soma vinte e cinco mil volumes , distribuídos 
em.três andares, na casa da Rua Dona Ma
riana, em Botafugo, no Rio de Janeiro, on
de· :oibrõu ··por trinta e dois anos e onde já 
morara o· avô de sua esposa, Rodrigues Al
ves. O outro desejo manifesto por Afonso 
Arinos também foi atendido poot Deus: "Eu 
quero morrer antes de minha mulher, inclusi
ve porque não sei onde estão minhas cami
sas e gravatas", ele confidenciou a um gran
de amigo. Ana foi a grande companheira de 
sessenta e um anos· de vida em comum, a 
mulher forte que ele revela em "A alma d~ 
tempo", em 1966. As "Cartas de Noivado" di
rigidas a Ana, compiladas em obra literária, 
atestam uma sensibilidade comovente e um 
romantismo terno e tocante. 

Outro iraço marcante na biografia de 
AfonSo Arinos aponta para quando ele, já 
Senador pelo antiga Distrito Federal, desde 
1959~ foi nomeado Ministro das Relações Ex
teriores. do Governo Jânio Quadros, em 1961. 
Afonso Arinos não era, por formação - to
dos o sabemos- um populista, mas sua passa
gem pelo Itá.maraty 

, ainda que breve, reformulou a política 
e:.~~:terna brasileira, implantando uma nova di
retriz para a mesma, cunhando-a com uma 
saudável modernidade.. Foi ele quem iniciou, 
por solicitação de JânTo, os estudos e os con
ta tos. para o restabelecimento das relações 
diplomáticas com a União Soviética, após 
o .rompimento determinado por Dutra, e 
quem inovou o ltamaraty com a idéia de 
um re:lacionamento mais próximo com os pa
íses da África. Tendo abandonado o alinha
mento automáticO com as posições do bloco 
ocidental liderado pelos Estados Unidos, de
fendeu a manutenção do reconhecimento 
do governo de Fidel Castro. Foi em agrade
cimen_to à posição do Brasil, contrária à po~í
tica int.eiVeD.cioflista dos norte-ameiicãrlos, 
no episódiO-de Baía: dos Porcos,que o então 
ministro da Economia de- Cuba, Ernesto 
"Che" Guevãra, visitou o Brasil, tendo sido 
condecorado com a Ordem Nacional do Cru-

zeiro do SuL Afonso Arinos foi ent§o convo
cado pela ca.mara dos Deputados h época, 
para prestar esclarecimento sobre este fato 
que os setores conservadores do País não de
glutiram. Não se candidatou ~ reeleição em 
1266 e se retirou para sua biblioteca da Rua 
Dona Mariana, desgostoso com o rumo que 
o País estava tomando. Imaginando não mais 
retornar à vida p6blica. Afonso Arinos fez 
pronunciamento de improviso, considerado 
verdadeira obra-prima de or.at.ória política, 
despedindo-se da sua ativi~de parlam~nt~r. 
Justificando sua ~aída ele romanticamente 
afirmou, fazendo remi~iscência aos invernos 
que passara em Paris: "Antes do inverno, as 
folhas das cas.tanheiras. de Paris caem, pant 
que as_ velhas árvores se renovem CQXD novos 
broto~ na primavera. Deve ser assini na polí
tica". 

É importante ressaltar que, antes. de ter
se afastado por algum tempo da política, Afon
so Arinos,juntam.ente com outros companhei
ros, já havia fundado. a .N-iança Renovadora 
Nacional (ARENA), em 1966. Da época des
te seu retiro, dilta obra escrita em colabora
çãO com o eX-Presidente Jânio Quadros: "His
tória do povo brasileiro". Nessa ocasião, tam
bém posiciona-se contra o AI-5, condenan
do-o como "a mais violenta manifestação ditã
torial da história do Brasil". 

· O político Afonso ArinoS começou a dei
xar seu retiro em Botafogci a partir de 1984, 
convocado por Tancredo Neves, que o nome
ou para presidir uma Comissão de Notáveis, 
chamada "Comissão· Afonso· Arinos" para ela
borar um anteprojeto de Constituição; a ser 
submetido à Constituinte que o futuro Presi
dente convoca.ria .. O resultado- d~ st;te .m~
ses desse· trabalho resultou inútil e o texto 
final, que previa a implantação do parlamen
tarismo, acabou engavetado. Eleito Senador, 
em 1986, aos oifeüta: anos;· ·sua participação 
na Assembléia Nacional Constituinte foi vi
brante, viril e marcante, tendo presidido a 
Comissão de Sistematização. 

A Contribuiçãq inais eXtraOrdÍná~, nla:iS 
notáv'el de Aiô-risO Aiiõo's de~ Mefo Frailcó 
foi, ·durante a COnstituiD.t'e,·SeU di.Scüiso ·em 
defesá do voto aos dezes.seis anós. O velho 
Arínos, mais uma vez, pôs-se a brigar por 
idéiasjovem~l O. argumento de que a maiori
dade havia transformado um menino em Im
peTad6r para o bein do Brasil: ...: "A tradiçãO 
brasileira· não é de voto aos dezesseis anos. 
É de Imperador aos quatorze" - consagrou 
o indelével, o fortíssimo traço de contempO
raneidade que sempre caracterizou esse ve
lho sábio parlamentar· brasileiro, talvez o 
mais penetrante analista da realidade brasi
leira dos Ciltimos tempos. 

A participaçãO de Afonso Arinos na no
va Constituição encontra-se indiscutivelmen
te presente na parte referente aos direitos 
e deveres individuai,s e coletivos, e na refe
rente aos direitos sociais. 

--Não conseguiu, entretanto, ver implanta
do o sistema parlamentarista - reforma que 
perseguiu anos a fio. 
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.Afonso Arinos, cabe-me ainda dizer, mor
reu em 28 de agosto de 1990 CQ.j;p.o $empre 
viveu: preocupado com o futuro da democra
cia brasileira, durante um outono glorioso, 
.com o qual poucos são agraciados por Deus. 
O seu último discurso já o tinha na cabeça 
mais ou menos desde o final de junho, mas 
se propusera a esperar um pouco mais para 
pronunciá-lo, porque não gostaria de colabo
rar para a radicalização. Atemorizava-o o 
estilo de governo do atual Presidente, a atro
pelar o Congresso repetidas vezes com o abu
so da edição de niedida~ provisórias. A doen
ça qUe culoiitiqu na sua· morte não lhe per
mitiu .a. oportunidadeo dessa palavra final. 

. Atual, moderno, progressista, detentor 
de extraordinário espírito pú.blicó, Afonso 
Ari,nos nos deixa órfãos neste crucial momen
to da vida pública brasileira. Permanece o 
testemunho da moderação do homem ptíbli~ 
co, da consciência crítica do político, da paci
ência do pesquisador, da perfeição estilfstí~ 
ca do escritor e orador e, sobretudo, perma
nece o exemplo vivo 'do:ainoi'- h_sUa mulher, 
à sua famflia, aos·sells prinC{pioS, ao seu Pais. 

Foi ele sem dóvi.da, nci dizer de ÂntOiiio 
càrios Vil3çi, •';i nlaiS acabada vocação a 
unir política e ieiraS no Bi.-àsil". · · 

Era_o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)...;. Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ronaldo Aragão; · · 

:o ~R. RONAWO ARAGÃO (PMDB 
-- RO. ~r,onuncia, o ~guinte d~scu~.) . .:.. Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, lanço desta tribu
na o meu protesto pela decisão injusta. e ar
bitrária da Oiretoria do Banco do Brasil de 
fechar 1.596 agências e postos de atendimen

. to e de demitir mais de 6.000 funcíonários 
num momento tão difíCil da vida nacionaL 

Em nome de uma propalada reforma ad
ministrativa pune-se a população brasileira 
e oS funcionáriOs 'do baalC~, tcintané:Jo ~Ssar 
para todo o Brasil a idéia ôe que dessa for
ma fiCàreinbS.Iivrd dà iriflação e i"ésOivCre-
mos todoS os· riosso· problemas. . · ' 

É incohceb1vel que uma deCisão deSsa na
tureza· tehha partido do Banco do Brasi~ 
um banco que não deve buscar o lucro pelo 
lucro, devido a sua função social e o traba
lho que sempre realizou junto ~s pequenas 
cidades e o apoio que sempre emprestou às 
comunidades rurais. 

O Banco do Brasil não pode e não deve 
ser analisado apenas pelos números' do seu 
balanço, que diga-se de p8ssagem,. sempre 
apresentaram resultado altamente pOsitivo, 
mas deve ser analisado pelas suas m6ltiplas 
atividades, com uma ampla folha de serviços 
prestados ao nosso País e que não pode ago
ra ter desvirtuada a sua finalidade maior que 
é alavancar o progresso e atuar como um ca
talizador econOmico em todos os rincões des
se nosso BrasiL 

Nem mesmo os bancos particulares, com 
a sua voracidade pelo lucro, ousaram tomar 
uma decisão tão drástica e o Banco do Bra
sil sai na frente, gerando a incerteza e ame-

~~:çando com o fantasma do desemprego mi
lhares de funcionários competentes. que se
rão punidos em nome de uma falsa austerida
de que nada representa no orçamento do 
banco. -

___ Está n_a hora de dar um basta em tudo is
so e restaurar o respeito que sempre balizou 
o relacionamento do Governo Federal com 
os seUs funcionários, os quais têm sido bo
des_ expiatórios do 3tual GOverno, pagai1dó 
por tudo que não f'IZeraln, 3penas para satis
fazer os capfichos de 'uma poHtica econOmi
ca que a cada' dia se niostra mais desgasta
da e ineficaZ,· jOga'ndo toda a culpa, agora, 
nos funcionários do Banco do Brasil . 

Fechar uma agência do Banco do Brasil 
signifi~ para muitos municípios do interior 
do Pai;, o inesmo que fechar uma escola ou 
um hospital, e contra isso nos posicionamos. 

Antes de optar por uma decisão tão_ drás
tica, a Diretoria do Banco do Brasil precisa 
explicar à Nação brasileira qual a.estratégia. 
que está sendo montada para CQbrar os 600 _ 
bilhões de cruzeiros que são devidos ao ban
co por clientes inadil;llplentes, na sua gran
de maioria pessoas jurídicas, ~ até mesmo 
publicando a relação desses-devedores para 
caracterizar a transparência e a austeridade 
tão apregoadas pelo Presidente do Banco, 
Dr. Alberto Policaro. 

É muito fácil, ~r. Presidente, Srs. Senado
res, fechar agências, deo;titirfup.cionári~ a.r
rochar saláJ;iQS ~ coJocat: f~ncioqários ç:m !iis-:-'. 
ponibilidad~, , l=!Ois. ~u~o isso . i:çnpressiona a 
gente humilc:fe ~~.e Pa)S. P. Qff:ícil ~ -çontro
lar preços, QerrrJJbf'Jr. qs ca.rtéjs, ~enun.ci.ar 
os sonegadp~ cobrar daquc;les que· devem 
ao Banco dp Brasil, pois teria que mexer com 
gente poderosa, grupos económicos fortíssi
mos que defendem os seus interesses com 
unhas e dentes e sempre ~ impOem a todos 
os governos. . 

Já fomos e cón.tinuamcis sendo vftimas 
da ação nefas~a dos- iec!Jócràt!J~ que decidem 
o destino do Pafs, ii1seD.siVeís ~s Coicieqüên~ 
cias políticas e SOciais' que sUas atitudes acar
rretam e agravando cada vez mais os nossos 
problemas. 

nalidades, com o apoio da sociedade brasilei
ra e a -determinação e competência dos seus 
funcionáJ;ios que mais uma vez são desafia
dos a salvar o banco, evitando que ele seja 
depredado e vilipendiado por aqueles que 
não têm qualquer compromisso com o seu 
passado e muito menos com o seu futuro. 

A divergência dentro da própria diretoria 
do banco quanto às decisões tomadas reacen
de a esperança de que possa haver reversão 
desse processo e esperamos que haja uma 
reavaliação do projeto, enquadrando-o den
tro dos limites da coerência e do equiUbrio 
e devolvendo a tranqüilidade aos funcioná
ricos do Banco do Brasil e hs populações in
terioranas. 

Faço um apelo h Ministra da Economia 
para que avalie cuidadosamente as conseqüên
cias que advirão caso sejam implementadas 
essas decisões e gara~ta o cumprimento do 
estatuto do banco, fazendo-o funcionar co-. 
mo, U;m J:mnco, ~cial que coloca o interesse
nac_ional acima d~ lucf<? e atua como agencia
dor económico em todo o tenitório naciólial. 

Precisamos res~tar o Banco do Brasil e 
imunizá-lo contra a f-aria dos atuais adminis
trador'es que têm uma visão distorcida das 
finalidades do banco e querem equipará-lo 
aos bancos comerciais, inclusive nos juros 
extorsivos, transformando-o_ainda numa em
presa que busca o lucro a todo· preçO; mes
mo que esse preço seja o descrédito do pró
prio banco e o comprometiihento do nosso 
desenvolvimento. 

Era o que eU tinha dizer; Sr. Presidente. 

. O, SR.. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) -. A. Presid~ci_a _ comunica ao Plenário 
que deferiu o Recurso n° 1/91, interposto 
no prazo regimental, no sentido- de que o
Projeto de Lei do senado, ri0 -125/9o, de auto
ria do Senador Teotonió Vilela Filho, que 
fixa diretri.Zes para conservação de energia 
e dá -oUtrã.S: ptoVídências; Seja· Submetido ao 
Plenário. · · 

A matéria ficará sobre a mesa durante 
cinco Sessões. ordinárias para 'o reCebimento 
de emendas, de acordo com o disposto no 
art. 235, item II, c, do Regimento Interno .. O Govel"flc Federal precisa reavaliar as 

decisões tomadas pela Diretoria do Banco 
do Brasil e em n0me do bom senso e para 
salvar o crédito rural já tão -ameaçado e com
balido, · _ · · · · _ 

O Barico · l:lo.:t BraSil 6 um pa:trimOnio na
cional e não . p"odc!:: ser corhprom"etido por 
uma diretoria ·que o§ o conheCe :a .rea.li9ade 
blvileira, que não conhece a tealidade dos 
estados nordestinos e, principalmente do inte
rior de nosso Pafs, que vive em função da 
agencia do Banco do Brasil - e ela é um re
ferencial econOmico indispensável para as 
nossas prefeituras. 

O SR. PRESIDENTE (DirceÍl Carnei
ro) - Esgotou-se hoje o prazo previsto no 
art. 911 § 4° do Regimento Interno, sem que 

· tenha sido illterpostO ri:curso·no se'ntiàõ iie 
inclusãó em ordem do dia, das seguintes ma-
tériaS: . · ' 

A inconseqüência teiQ sido a marca maior 
de alguns integrantes do atual Governo e 
~ãg podemos aceitar, passivamente, que eles 
destruam o que foi construfdo com o sacriff
cio de tanta gente e que já está incorpora-. 
do à vida nacional. 

O Banco do Brasil, tenho certeza, sobre
viverá a essa diretoria e cumprirá as suas fi-

- Projeto de Lei do Senado n° 92, de 
1990, de autoria do Senador Leite Chaves, 

· que altera a Lei n° 4.215, de 27 de abril de 
1963, e iornã obrigatório o exame de ordem 
para admissão no quadro de advogados; 

--Projeto de Lei do Sena-do n° 165, de 
1990, de autoria do Senador Francisco Rol
lemberg, que acrescenta parágrafo aos arts. 
L554 do Código Civil e 91 do Código Penal; e 

- Projeto de Lei do Senado_ n° 178, de 
1990, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães; que revoga o parágrafo _tínico do arl 
106 da Lei D0 4.737, de 1S de julho de 1965 
(Código Eleitoral). 
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Aprovados em apreciação conclusiva pe
la Comissão de Constituição, Justiça e Cda
dania, a Presidência, atendendo ao disposto 
no § 6° dO referido artigo, despachará as pro;
posições à Câmara dos Deputados. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Não há mais oradores inscritos. Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presen
te ses:ião, designando para a ordinária de 
amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO PE DECRETO LEGISLATI\10 ~ 

N° 10, DE 1990 
(Inclufdo _em Ordem do Dia nos termos 

do_ art. 353, parágrafO Uhico, 
do Regimento_ Interno.) 

Discussão, em· tumd único, do Projeto 
de·Decreto·Legislativo no 10, de 1990 (n° 
148/89, na Câmara dos DeputadoS), qtie aprd
va ·o ato que· renova a ·concessãO à Rádio 
Heróis do Jenipapo Ltda., pata explota:r ser
viço de radiodifusão son-ora; em 6nda· média, 
na Cdade de Campo Maior, Estado'do'Piàu( · 
(dependendo de parecer da Comissã:o' de 
Educação).~ · 

2 
PROJETO P.E DECRETO LEGISLATIVO 

.. N? 11, DE 199~0. . ~ • • ~ ~ 
(Incluído em Ordem do Dia dos termos . , 

do art. 353, parágrafo :dni.co, 
çlo Regirnepto Interno.) . 

Discussão, em turno (mico, do Projeto 
de-Decteto Legislativo n° 11, de 1990 (ri.0 

149/89, na Câmara doS Deputados), que apro
va o ato de renovaçãQ de concessão ·outorga
da à Rede Eldorado de Rãdio Ltda., para 
o:plorar Serviço de_radiodifusão"sonora, em 
onda média, na Cidade die EldoradO", Estado · 
de Mato· Grosso do 'Sul (dependendo 'de 'pare-
cer da Comissão de EduCação). - • 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 12, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos tetmos 

do.art. 353, parágrafo.ú~co, 

do Regimento Interno.) 

Díscrissão, em turno único, do Projeto 
de DeCreto' LegislatiVo ·no·12; de 1990 (Ii0 

154/89, na Câmara dOs DeputàdoS). qúe a'pi-0-
va o ato que outorga concessão à SPC -. SiS- · 
tecia Paranafba" de Comuriicações Ltda., pa
ra exploraçã"o de sons e im3geils (televiSão), 
na Cidade de ltumbiara, Estado de Goiás 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

4 
PROJETO DE Dli~TQ LEGISLATIVO 

N° 13, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do arL 353, parágrafo íiliico, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 13, de 1990 (n° 

117/89,·na Câmara: dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão àutorgada 
à Rádio Gaurama Ltda., para explorar seiVi
ço de radiodifusão sonora, em onda média, 
na Cidade de Gaurarna, Estado do Rio Gran
de do Sul (dependendo de parecer da Comis
são de Educação). 

s 
PROJETO DE~DECRETO LEGISLATIVO 

~ .. ·. : ~ No'l~, DE 1.9?0 ~~ 
(Incluído em Ort;JÇD? do pia p.çs t.ermos 
· · ~o aJ;1., 353,, p<J:rágrafo ~co, 

. <f:o ~gimet:~:to ~nt~rnpJ, , 

Discussão, é::m turno ó.nico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 14, de· 1990 (n° 
121/89, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., pa
ra explorar serviço de radiodifusão sonora, 
em onda média, na· Cidade de-Várzea Alegre, 
EStàdd-do_~rá (dependelldó-de parecer 
da Cómissão de Educa~ção ). . .' . 

. .. .. 6 
PROJETO DE DECRETO lECfiSLATIVO 

. . . ~ N°15,DE1990 ' ' 
(In_chi(do em Ordem do l)iã DoS termos 

- do art. 353, parágrafo íinico, 
do Regi.ri::tento Int~~o.) 

DiscuSsão, em turno ó.nicO, do Projeto 
de Dectétà "LegislatiVd n° 15,- (!:e -1<>90 (no-
118/89, na Cãnlárà dós'Dêplltados), que apro
va o ·ato que ,tenoVa a Cóncessão oUtOrgada 
à Rátlio' Princesa· do Vale Ltda:, -pàra expio- -
rar 'set'Viço 'de ·ràdibdifusão SOnbta na Cida- -
de de Açú, 'Estado dO Rià Grari.de' do- Norte 

· (dependendo de patecet da Corirlssão de 
·Educação). · · · 

de de Laura Müller, Estado de Santa Catari
na (dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). ~ 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 18, DE 199Q 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno "Único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 18, de 1990 (n° 
142189, na Câmara· dos Deputados), qué aprO • 
va o ato que outorga permissão à SISF'R.AN 
-Sistema de Comurlica:ção Alto São FranciS
co Ltda., para~ e:>e"plorar, pelo prazo ·de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüêntia 
modulada, na Qdade de Pompeu, Estado 
de Minas Gerais (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

10 . 
PROJETO DJ? PEc;RETO )...EG.ISLATlVO . 

. N°19, DE1990 . 
(Inp~uído e~ Ç)rde.m do Pi~ nQs. te~Qso 

, Ç-q ~rt ~;3, P.arágr<;lfo únicp, 
do Regjmento Int~rno.). 

Discussão, em turno ímico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 19, de 1990 (n° 
144/89, na Câioara dos Deputados), que apro
va O ato que outorga concessão à Telecomu
nicações Campos Dourados Ltda, para explo
rar seiViço de radiodifusão sonora, na ada
de de'CaS<;a-Yel, EStà~odo 'Para_n~ (dependeÍ:t: 
do de parecer da Comissão de Educação) .. 

'. ' . -' '. ' 

' :. 11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W21, DE 1990 
7 (Incluído em Ordem do Dia nos termos 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ~ do art. 353, parágrafo ónico, 
.. . ,N° 16, DE. 1990 ~ . ~ ~ do Regimento Interno.) . 

(InçtuídQ em_ Or;dem do,Dia nos termos Diséu&são, eth- fufno' tírlicd, _dO Pfciji:to . 
. ,. , ,dp,art,. 353, P~riigrafo ünico, de Decreto Legislairvó n6 21, de ~990 (fi" 

Q.q R~gim~nt~_Inte~~~.) 160189, Da: Câmara dos'DephtádOS.), que 'a Pro- . 
'Disc'ussão,' ein tU.rDo- úniCO,· do' Projeto· · va o- atO" t}ue o_UtOrga P~}~ã~ à·_ ~dio 

de _pecr~to Legislativo n° _16, de ~~90 (n°' 
1 FM: Itab~iana Ltda;, :pata. c:x~ror3:r, p~lo P.~-

126/89, lia" Câmtlra dos Deputados), que apro-, zo de 10, (~~) anos, .s~ Ch_:eJto. de_ ~clusM
va o·ato que ·outorga concessão à Rádio e:.· ~de, ~e~ço de rad1odif~ao sonora e-II~;fre
Televisão Imagem Ltda., para explorar, pe- · qüênc1a modulada, na Qdade de ItabaJana, 
to prazo de 15 (qUinZe)' arios, sem direito ~ Estado. ~e Sergipe (dep_::ndendo de parecer 
de exclusividade, serviço, de radiodifusão de da Comissão de Educaçao ). 
son,s_é i.rD,a:geD.S (televisão), ·na Cidade de Pa- - · ' · 
ranáya~, Ç~fatló. ·do :Paraná (dependendo de_ . 12 
pare.cet d. à~CO .. tijissão. ·de Educ;i.Ção). · .. ' PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

! • ' N°2Z, DE 1990 
8 (Incluído em Or'dem do Dia nos termos 

PROJETO_DE D_ECRETO LEGISLATIVO ·do art. 353, parágrafO (inic6, 
-.-N<> 17, DE 1990 do Regimento Interno.) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

dO Regímento Interno.) 
Discussão, em turno tínico, do_ Projeto 

de Decreto Legislativo n° 22, de 1990 (n° 
t 165189, na Câmara dos Deputados), que apro-

-Discuisão; --em- tllrD.o (inicô~-do Projeto~ va o ato que renova a concessão outorgada 
de Decreto Legislativo n° 17, de 1990 (n~- à Te"tevisãQ Uruguaiana Ltda., para eXplorar 
137/89,n3Câm.ar~dosDeputados),queapro-·< seiVi<X? de radi~difusão de sOns_e imagens 
va o ato que outorga permissão à Rádio Ci-- (telev1sã~), na Cidade de Uruguatana, Esta
dade FM de Laura Müller Ltda., para o:plo- do do Rio Grande do Sul (dependendo de 
rar Setv:iço· de radiodifusão sonora, na Cida-'" 'parecer ·da Comissão de Educação} 
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13 
PROJETO DE DECRETO IEGfS!.ATIVO

N° 23, DE 1990 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos. 

do art 353, parágrafo iinlco, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno útiicõ, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 23, _de 1990 (n° 
145/89, na Câmari dos-Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à. Melodia 
- Sistema Capelinhense de Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, na Cidade de Capelinha, Estado de 
Minas Gerais (dependendo de parecer da 
ComiSsão de Educação). 

14 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO 

N° 25, DE 1990 
(Inclufdo em Ordexp. do Dia nos termos 

do art. 353, pãrágrafo llnico, 
do Regimento IÍlterito. J · 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n°- 2?, de 1990 (n° 
152/89, na Câmara dos De"putadoS), que "A
prova o ato que outorga permissão à FM Su
doeste Radiodifusora Ltdá.; para éxplorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem_ d_ireit_o de _ 
ec:clusividade, serviço _de rndiodifuSão de 
sons e imagens (televisão)~ na cidade de _Ca~ 
ruam, Estado de Pernambuco". (Depen-den
do de parecer da Comissão de Educação.) 

15 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO 

N027, DE )~O 
(Incluído em Ordem do bia nos _termos 

do art. 353, parágriifo ú.Õico, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno (mico,·- do Projeto 
de Decreto Legislativo n° ~7, _de 1990 (Jt' 
151/89, na Câmar~ doi Deputados), que "A
prova o ato que outorga concessão ~ Televi
são Planalto Central Udá., para Ccploração 
de sons e imagens _(teleVisão), na Cidade de 
Porangatu, EstadO de Gõiãs''·_ (Dei)_endendo 
de parecer da Comissão de Educaça:o:) 

16 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO-

N° 28, DE 1990 
(Incluf~o em Otdem do Dia nos termos 

do art. 353, parághifO ánico, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em tuni.O únicO, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 28, de 1990 (n° 
146/89, na Câmara <tos Deputados), que "A
prova o ato que outorga permissão à Rede 
~s de Comunicação Ltda., para explorar, 
~lo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
aclusividade, serviço de radiodifusão sono-

111'1 em freqüência modulada, na cidade de 
Coromandel, Estado de Minas Gerais". (De
pendendo de parecer da Comissão de Educa
çlp.) 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO 29, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

dO --art 353, pai'ágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno linico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 29, de 1990 (n° 
155/89, na Câmara dos Deputados), que "A
prova o ato que outorga permissão ao Siste
ma Rainha de Comunicação Ltda., para e,l(

plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de __ Campina 
Grande, Estado da Paraíba". (Dependendo 
de parecer -da Comissão de Educação.) 

18 
PROJETO DE DECRETO IEGISLATNO 

_N° 30, DE 1990 
Qncluído em Ordem do Dia nos termos 

- do .a'rt 353, parágrafo "Único, 
do Regimento Interno.) 

DiscusSão, eril turno único, do Prqjeto 
de Decreto- Legislativo D0

' 30, de 1990 (n° 
156189, nã Câmara dos Deputados), que "AR 
prova o ato que outorga permissão à Socie
dade Rádio ~ínuelo Ltda., para ex:plorar, pe
lo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de ex
clusividade, serviço dé radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Cara
zinho, Estado do Rio_ Grande do Sul". (De
pendendo de parece.r da Comissão de Educa
ão.) 

-·---.-- 19~· 

PROmTO DE DECRETO IEG!SLATIVO 
Nó 63, QE 199P _ -

(In_clufdo em Ordem dp_ Dia_ nos termos 
do ãri. 353, Pai-ágnifo lÍIÚCO, · 

do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo D_o 63,- de 1990 (n° 
·230/89, na Câniará dos Deputados), que "A
proVã (fato que renova a permissão outorga
da à Rede Tropical de Blume:Dau Ltda., pa
ra explorar servíço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Blu
menau, Estado de Santa Catarina". (Depen
dendo de parecer da Comissã,o de ~du~~~~-) 

20 
PROJETO DE DECREto _LEGISLATNO 

N° 64; DE 1990 --
(IncluídO em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, parágtafo único, 
- do Regimento Interno.) 

-DisCUssão, enl-_turno_ ún_iç_Õ, do Projeto 
de Decreto Legislativo it0 04, de 1990 (n° 
231/90, na Câmara dos Deputados), que "A
prova o ato que renova concessão à Rádio 
Progresso de São Carlos Ltda., para explo
rar ~t;Mço de radicxlifusão sonora _em ~req uênR 
cia modulada, na-Cidad-e de São_Carlos, Esta~ 
do de São Paulo''. (DependendO de parecer 
da Comissão de Educação.) 

21 ,. 
PROJETO DE DECRETO t.EGISLATIVO 

N° 65, DE 1990 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos 

do art._353, parágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno ú.nico, do Projeto 
de_ Decre~o_ Legislativo n° 65, de 1990 (n° 
229/90, na Câmara dos Deputados), que "A~ 
prova o ato que outorga permissão à Rádio 
Educadora de São João da Urtiga Ltda.,pa
ra explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média de âmbito local, na cidade 
de São João da Urifga, Esiadõ do RiO Gran
de do Sul". (Dependendo de parecer da CoR 
missão de Educação.) 

22 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO 

- N° 66, DE 1990 
(Iriclufdo em Ordem do D1a: nos tenDes 

do art. 353, parágrafo único; 
do Regimento Interno.) 

DiScussão, em turno ú.nico,- do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 66, de _·1990 (n° 
'1213189, n.ã. Câmara dos DepUtados), que "A
prova o ato que renova permissão outorga
da à Fundação Isaec de Comunicição, para 
ecplorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüênDcia modulada, ria cidade de Novõ 
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul". 
(Dependendo de parecer da Coinissáo" Oe 
Educação.) 

23 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO 

, .. W§7, DE 1990. - _ 
(Incluído em Ordem_d_o-Dia -nos iermos 
·· do art.-353, p:ar_ágJ;"afQ \lnico, 

do Regim_entQ I_nt~I"!IO-) 

Disc:uSSão, em turno único, do Projeto 
de Decreto _Legislativo n° (:,7, de 1990. (n_0 

Z27!90, na Câmara dos Deputados), que nA
prova o ato que renova permissão à A Gaz:~-. 
ta do Espif.ito Santo Rádio e TV Uda., paR 
ra explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na !:idade de Vitó~ 
ria, Estado do Espírito Santo". (Dependen
do de parecer da ComissãO de_ EducaÇão.) 

24 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO 
N° 68, DE 1290 - . 

(Incluído em OI-dem do Dia nos termos. 
do art. 353, parágrafo tínico, 

do Regimento Inte_rno.) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° _68, de 1990 (n° 
221/90, na Câmara dos Deputados), que 11A
prova o ato que outorga permissão à Rádio 
FM Esperança de Guadalupe Ltda., para ec
plorar, pelo _prazo de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, servíço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cida
de de Guadalupe, Estado do Piau1". (Depen
dendo de parecer da Comissão de Educação.) 
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2S 
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N° 69, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia_ nos termos 

do arL 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 69, de 1990 (n° 
219/90, na Câmara dos Deputados), que "A~ 
prova o ato que outorga permissão :a Rádio 
Imperial FM de Pedro II Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sQnora emrr_eqil~n~ 
cia modulada, na Cidade de Pedro U, Esta~ 
do do Piauf'. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

26 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO 

N° 71, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno íinico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 71, de 1990 (n° 
214/90, na Câmara dos Deputados), que "A
prova o ato que renova a permissão outorga
da :a Rádio Difusora de Itapetininga Ltda., 
para explorar, na Cidade de ltapetininga, 
Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada". (Dependen
do de parecer da Comissão de Educação). 

Zl 
PROJETO DE J:)ECRETQ lEGISlATIVO 

N° 72, DE 1990 --
(Incluído em Ordem do Oia nos termos 

do art. 353, parágrafo ünico, 
do Regimento Inte_rp.o;) _ 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 72, de 1990 (n° 
213}90, na Câmara dos Deputados), que 11A~ 
prova o ato que outorga perÍnissão :a Rádio 
e TV Vale do Mogi~Guaçu Lida., para expio~ 
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na Cidade de Mogi~Guaçu, 
Estado de São Paulo". 

28 .... 
PROJETO DE DECRETO lEGISlATIVO 

N° 73, DE 1990 ,. . 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, p.à:rágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

i::Hs;;-;)ssãó, eDi turnO único, -do Projeto 
de De_creto Legislativo n° 73, de 1990 (n° 
212/90, na Câmara dos Deputados), que "A~ 
prova o ato que outorga concessão ~ Rádio 
Educadora de Campinas Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (te~ 
levfsão), na Cidade de Campinas, Estado de 
São Paulo". (Dependendo de parecer da Co
missão de Educação.) 

29 
PROJETO DE DECRETO lEGISlATIVO 

N" 74, DE 1990 -
(Incluído em Ordem do Dia nos .termos 

do art 353,_ parágrafO único, 
do Regime-rito Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 74, de 1990 (no 
210/9Qt_nâ.··ca.maia dós Deputados), que "A
prova o ato- Cj_ue_ renova concessão à }Udio 
Jornal de João Pessoa Ltda., para explorar 
serviços de radiodifusão sonora na Cidade 
de João Pessoa, Estado di!. Paraíba11

• (Depen
dendo de parecer da c;omi~são de Educação). 

30 
PROJETO DE DECRETO lEGISlATIVO 

N" 76, DE 1990 
(In~luí~~ ~J?l Orde!E __ ~o _pia nos termos 

do art. 353, paiágraro úrlfco, 
do Regimento Interno.) 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 76, de 1990 (n° 
207_/90, na Câmara dOS Deputados), que "A
prova -o ato que oUtorga permissão à Rádio 
Pataxós Ltda., para explorar serviço de radio~ 
difusão· sonora, na Cidade de !tabela, Esta
do da Bahia". (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

31 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO 

N° 77, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do arL 353,-parágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto LegislatiVo no 77, de 1990 (n° 
206/90, na Câmara dos Deputados), que 11A
prova o ato que· o·utorga permissão ~ Rádio 

--PM Jóía Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez} anos~ sem direito de exclusividade, 

-·serviço de radiodifusão sonora em freqiiên~ 
cia modulada, na Cidade de Pérola, Estado 
do Paraná". (Dependendo de parecer da Co
missão de Edq_Gação). 

32 
PROJETO DEDECRETOoLEGISlATIVO 

N6 78,-DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, parágraJo íinico, 
do Regimente::' Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 78, de 1990 (n° 
204/90, na Câmara dOs DepUtados), que "A~ 
prova o ato que renova petmissão l:i Rádio 
Seira:D.ã de Bento Gonçalves Ltda., para ex~ 
piorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, serviço 
de radiodifusão sonora em.freqüência modu~ 
lada, na Cidade de Bento Gonçalves, Esta-

10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên~ 
cia modulada, na Cidade de Arapoti, Esta
do do Paraná". (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

34 

PROJETO DE DECRETO 
lEGISLATIVO W 80, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos_ 
do art. 353, parágrafo ônico, 

do Regimcn!o ~nterno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 80, de 1990 (n° 
202.'90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova permissão à Rádio FM 
Folha de Londrina Ltda., para explorar servi~ 
ço de radiodifusão sonora em freqüência mo~ 
dulada, na cidade de Londrina, Estado do 
Paraná (dependendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

35_ 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N° 81, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único; do ProJeto 
de Decreto Legislativo n° 81, de 1990 (n° 
20!90, na Câmara dos Deputados). que apro
va o ato que outorga concessão à Rádio Di
fusora de lvinhema Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Ivinhema, Estado do Mato Gros~ 
so do Sul, (dependendo de parecer da Comis~ 
são de Educação). 

36 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 82, DE 1990 

(Incluído em ·a:rdem do Dia, nOs tennos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em -turno ti nico, do Projeto 
de_ Decreto Legislativo n° 82 de 1990 (n° 
200/90, na Câmara dos Deputados). que apro
va o ato que renova a permissão outorgada 
~ Televisão Rio Grande S.A., para explorar, 
na cidade de Rio Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação} · 

do do Rio Gratide do Sul". (Dependendo de 37 
par~cer da Comis~ã~_de Educação). 

PROJETO DE DECRETO 
__ 33 . _ _ _ .. LEGISLATIVO N° B3, DE 1990 

PRÓJETO DE DECRETO LEGISlATIVO (Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
No-79~ de 1990 .. do art. 35~ parágrafo único, 

(IncluÍdo em Ordem-do Dia nos termos do Regimento Interno) 
_ do art. 353, parágrafo único, 

_ do. Regimento Inte-inci.) Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 83, de 1990 (n° 

DiscuSsão, eiD. turno íinico, do Projeto 197!90, na Câmara dos Deputados), que apro~ 
de Decreto Legislativo n°_79, de 1990 (n° va o ato que renova a permissão outorgada 
?03190, na Câmar:a çlos Deputad9s), que "A- à Rádio e Televisão Campina Grande Ltd~ 
prova O iitO-qbe' outorga concessão à Rádio - )jaiã ·explorar serviço de radiodi[usão.-sóno
Arapoti Ltda., para explorar, pelo prazo de ra em freqüência modulada, na cidade de _ 
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Campina Grande, Estado da Paraíba (depenM 
dendo de parecer da COmissão de Educação). 

38 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 84, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo únko, 

d~ Regimento lotei-no) 

Discussão, em turno (mico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 84, de 1990 (n° 
192/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Rádio 
FM: 102 Ltda., para explorar serviço- de radio
difusão sonora em freqUência modulada, na 
cidade de Cariacica, Estado do b:Spírito San
to (dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

39 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 85, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 85, de 1990 (n° 
186/90, na Câmara dos Deputados), que apro~ 
va o ato que outorga concessão à Rede Inte~ 
gração de Comunicação Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Toledo, Estado do Paraná 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

40 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 86, DE 1990 

(lnclutdo em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 86, de 1990-(n° 
220/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova por 10 (dez) anos, a par
tir de 2S de fevereiro de 1989, a permissão 
outorgada à 8 A J:<"'M de Jacarcf Uda., atra
vés da Portaria n° 152, de 12 de setembro 
de 1989, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqUência modulada, na cida
de de Jacare!, Estado de São Paulo (depen
dendo de parecer da Comissão de EducaçãQ). 

41 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° f>l, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo tínico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno 'Único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° frl, de 1990 (n° 
205190, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada 
à Radio Liderson de Orlandia Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqúência modulada, na cidade de Orlãndia. 
Estado de São Paulo (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

42 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 88, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo tínico, --

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto 
de becreto Legislativo n° 88, de 1990 (n° 
211/90, na Câmara doS Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada 
à Rá~Jio Cultura de Sama_Maria Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frcqüência modulada, na cidade de Santa 
Maria, Estado do Rio 'Grande do SUl ( depen
dendo de parecer da Comissão de Educação). 
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PROJETO DoE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 89, DE 1990 

(Incluído cm Ordem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo "Único, 

do Regimento Interno) 

Discussão-; em tu mo- "ÚnicO, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 89, de 1990 (no 
187/90, na Câmaia dos Deputados), que apro
va o ato que outorg-a concessão à Rede Ama
paense de Radiodifusão Ltda., para explorar 
se[Viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, de âmbito local, na cidade de Macapá, 
Estado do Amapá, tendo .. 

PARECER FAVORAVF.I, sob n• 418, 
de 1990, da Comissão -

_ de Relações Exteriores e Defesa Na
donaL 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 90, DE 1990 

(Incluído em Qrdem do Dia, nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 
. _do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto 
de D~_to_ Legislativo n° 90, de 1990 (n° 
143/89, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Socieda
de Alfredense de Radi~ifusão Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na 
cidade de Alfredo Chaves, Estado do Espíri· 
to Santo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n° 419 
de 1990, da Comissão · ' 

_ de_ E_ducação. 

45 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 34, DE 1990 

Discussão:t. e~ turno tínico, do Projeto 
de Lei da Câmara n° 34, de 1990 (n°_8.089!86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden
te da República, que autoriza a reversão ao 
Município de lguape, Estado de São Paulo, 
do terreno que menciona

1 
tendo 

PARE_CER FAVORAVEL, sob n° 421, 
de 1990, dã Comissão 

de Assuntos EconOmicos. 

Ó SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Está encerrada a sessão. 

(Levanca -se a seSsão às 17 horas 
e·-so n:nlíutos.) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor-Gcral do Senado Federal con
voca os abaixo relacionados para, no prazo 
de 3 (três) dias títeis, contados da data de 
publicação -deste edital, comparecerem ao 
5° andar do Ediffcio Anexo I do Senado Fe
deral, a fim de formalizarem a rescisão con
tratual prevista na resolução n° 130, de 1980, 
e no Ato da Comissão Diretora do Senado 
Federal n° 12, de 1978. 

ASSESSORES TÉCNICOS 

Elia Piccoli 
Vagner Maia Leite 
Miriãn Garcia A- Souza 
José Bonifácio O. de Andrada 
Ana Luiza Bucar L. Gonçalves 

-Flávio Rui Guerra Mota 
Luiz Felipe Cesar Santos P.P. Menezes 
FláviO Hamilton L Busch 
Maria Helena Ruy Ferr_eira 
Wilson Márcio DepeS 
Henrique Marinho L. Chaves 
Luiz Viana Queiroz 
Mauro Borges Teixeira J'Únior 
Francisco Guedes de Melo Filho 
Antonio Macedo Bezerra 
José Oscar Peltício Pereira 
Bernardo Navais da Matta Machado 
Maysa Maria Canal-ª. l..,&jte _ 
Silas Paes Barbosa Jtínior 
José Roberto Bassul Campos 
Ricardo Pompeu de Sousa Brasil 
Oscãr Soto Lorenzo Fernandez 
José Rodrigues Carneiro C. Neto 
Roberto Átila Amaral Vieira 
Ana Maria de Castro e Silva Olival 
Ronaldo Ferre ira Dias 
M;aria Rodrigues Saraiva 

SECRETÁRIOS PARLAMENTARES 

Lettcia Valente Ramos 
João Sales Ramos 
Carlos Antonio Gadelha I.. Cavalcante 
Martim Pereira Gomes 
Maria de Lourdes Barbosa Behrensdorf 
Celni Aires A. Maya 
Vanda Maria S. Batista de Azevedo 
Beatriz de Lara Maia 
Ana Lúcia S. Cavalcanti Gurgel 
Tereza Cristina R. Malaquias 
Luciene Gc.-m:es F: Garcia 
Júlio Fiad 
Waldo Silva 
Cláudia Márcia M. Silva 
João da Cruz C. Milhomem 
Ronald Bezerra de Menezes 
Gardênia Maria S. R Gonçalves 
Fauzer Bucar Filho 

-Marcelo Augusto L. Bucar 
Rosa Maria Bucar Lobo 
Renata Mylena Felix Guerra 
Rênia Maria B. S. Lima 
Michelli Silva Ferro e_ Silva 
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Maria da Graça B. Lobato 
Marcelo de Oliveira Guedes 
Hélio Mário Guerreiro 
Roselene Sousa Rosa 
Dulce Augusta P. Buendgens 
Fabfola Gouveia Limeira 
Leopoldo Pina Filho 
João Francisco de Souza
Neusa de Assis Mitterhoff 
Valmir Grein 
Cristina Parra Valera 
Laércio Calixto da Silva 
Adalberto Dias Castro 
Consuelo Pinho Medavar 
Maria da Conceição Toinasi Costa 
Silvia Maria Almeida Diniz 
Rodrigo Estivallet Teixeira 
Maria Dulce Loyola Teix:eira 
Maria Raimunda Costa Barros 
Sheila lara Turczinslti Gadelha 
Sebastiana Rosa Cariolano 
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Eduardo TI1adeu Domingues 
José Renato Santos Tavares 
Mário Aügusto Maia de Queiroz 
Silviá Maria Nunes F. Cerqueira 
Elizabcth M. Ventura 
Luiz Plácido Cruz 
Aclair Alves 
Virgínia dos Santos Mendes 
Hélio Profeta Oliveira 
Fernando Peralta Filho 
Regina Colagrossi Paes Barbosa 
Inocêncio da Silva Rodrigues 
María do Carmo Afonso Moreira 
Silvanã Maria J.T. Junqueira 
Assis Pereira Branco 
Maria de Lourdes Pires Dayrell 
Roberto Pompeu de Sousa Brasil Filho 
Tereza Cristina Sobral Rolemberg 
Samuel Leandro de Santana 
Rita de Cássia Nardelli 
Gilberto Ferreira Paim 

Pal rícia Barbosa Lobo 
João Paulo de Almeida 
Diógenes Costa Barbosa_ 
Flávia Maria Badaró Abrantes 
Ana Luiza A. C. Campos 
Gioconda Pontes Mentoni 
Maria Lücia C. de Oliveira 
Carlos_ Bruno Andrade Abreu 
Jaime Wallwitz Cardoso 
Paulo Roberto Pereira Píragibe 
Paula Studart Quintas Lobão 
Silvia Nazaré Pereira 
Ieda Maria Morais 
Silvia Bucar Lobo Ameno 
Crizogrino da Cosla Vasconcelos 
Maria Ddo Perpétuo S. F. Alencastro 
WAnia Vilela Camargo 
Marcelo Fonseca Pinto 
Sueli Ana de Freitas 
Senado Federal, 15 de fevereiro de 1991. 

-José Passos POrto, Diretor-Geral. 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃ<D 11 

SENADO FEDERAL 

1 _ ATA DA 3' SESSÃO, EM 20 
DE FEVEREIRO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 

L2- EXPEDIENTE 

Ul .... Leitura d~ propos,ta 

-Proposta de Emenda à Constituição 
n° 2/91, de autoria do S_enador Affonso 
Camargo e outros, que dá nova redação 
ao inciso III, § 2°, do art. 155 da Consti
tuição Federal. 

L22 Ofi:io do Sr. 1° Secretário 
da CA.maia dos Deputados 

- N° 6/91, solicitando a substituição 
dos autógrafos referentes ao Projeto de 
Lei n° 3.733-B, de 1989, que dispõe sobre 
a criação de Procuradortas Regionais da 
República, da Procuradoria da Repúbli
ca do Estado de Tocantins, de Procurado
rias em municfpios do interior e dá ou
tras providências. 

1.23 __ r:t~querimento 

- NO 16/91, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, solicitan
do autorização para ausentar-se do País 
no perlodo de 25 a 28 _de fevereiro. 

1.24 _ Píscursos de;> Expediente 

SENADOR RUY BACELAR- Aná
lise do plano econOmico do Governo Col
lor. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY 
-Visita ao Senado Federal dos presiden
tes da Central Única dos Trabalhadores 
e do Sindicato dos Metah1rgicos de São 
Bernardo_ do Campo e Diadema. Demis
são de empregados da Autolatina. 

SUMÁRIO 
SENADOR CID SABOIA DE CAR

V A.LHO- Ação governamental no setor 
público. 

1.2.5 _ Requerimento 

-NO 17/91, de urgência para o Proje
to de Lei do Senado n° 1/91, que dispõe 
so_bre a utilizaçâo de saldos em cruzados 
novos retidos no Banco Central doBra
sil, para 'pagamento de débitos junto aos 
Governos federal, estaduais e munícipa is 
e dá outras providências. 

1.26 _ CllmuçicaçAo 

-Do Sr. Amir Laudo, referente a filia
ção partidária. 

1.27 _Discurso_sdoB?c.pediente(con
tinuação) 

SENADOR VALMIR CAMPELO -
"Projeto nossas crianças11 implantado pe
lo Governador Joaquim Roriz. 

SENADORJOSAPHAT MARINHO 
--Gravidade do _aJo de .derpj_s~_ão s:Ie em
pregados da Autolatina diante da situa
ção económica do País. 

1.28 _ Comunicação da Presidência 

- ReCeõimento do Oficio n° S/5, de 
1991 (n° 579/90, na origem), do Governa
dor do Estado de :Minas Gerais, solicitan
do a retificação da Resoluç~o n° 377, de 
1987, do Senado Federai. 

L2.9 _ Leitura de projetas 

- Proje-to de Lei do Senado n° 2/91, 
qe _autoria do Senador Marco Maciel, 
que faculta ao empregado e s_ervidor pú
blico a percepção do 13° salário em par-

celas dÚodecimais, depositadas em cader
neta de poupança. 

· - Projeto de Lei do Senado .n° 3/9~, 
de autoria_ do Senador Marco Macie~ 
que autoriza o _abatimento das despesas 
de instrução para efeito de cálculo do Im
posto de Renda. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n° 10, 
de 1990 (n° 148/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão à Rádio Heróis do Jenipapo 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora, em onda média, na cidade 
de Campo Maior, Estado do- Piarit Apro
vado, após parecer favorável da comissão 
competente, tendo usado da palavra os 
Srs._ Jutahy Magalhães, Maurfcio Corrêa 
e Cid Saboia de Carvalho. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 11, 
de 1990 (n° 149/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
conces:oão outorgada à Rede Eldorado 
de Rádio Ltda., para explorar Serviço de 
radiodifusão sonora, em onda média, nà 
cidade de Eldorado, Estado de Mato Gros
so do s~ Aprovado, após parecer favo
rável da comissão competente. À promul
gação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 12, 
de 1990 (n° 154/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao SPC - Sistema Paranaíba de 
Comunicações I,.1.da., para e<ploração de 
sons e imagens (teleVisão), na cidade_ de_ 
Itumbiara, Estado de Goiás. Aprovado, 
após parecer favorável da comissão" ~om
petente. À promulgação. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Gero~J do Seno1do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Olretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administro~tivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
F~ORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Otretor Adjunto 

Projeto de Decreto Legislativo n° 13, 
de 1990 (n° 117/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato· que renova a 
concessão outorgada à Rádio Gaurama 
Ltda. para explorar seiViço de radiodifu
são sonora, em onda média, na cidade 
de Gaurama, Estado do Rio Grande do 
Sul. Aprovado, após parecer favorável 
da comissão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 14, 
de 1990 (n° 121/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Cultura de 
Várzea Alegre Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora, em onda mé
dia, na cidade de Várzea Alegre, Estado 
do Ceará. Aprovado, após parecer favorá
vel da comissão competente. À promulga
ção. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 15, 
de 1990 (n° 118/89, na -Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão oUtorgada à Rádio Princesa 
do Vale Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de Açu, 
Estado do Rio Grande do Norte. Aprova
do, após parecer favorável da comissão 
competente. À promulga,ção. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 16, 
de 1990 (n° 126/R9. na-Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio e Televisão Imagem 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 
(quinze) anos, sem direito de _exclusividaw 
de, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão), na cidade de Paranavaí, 
Estado do Paraná. Aprovado, após pare.:
cer favorável da comissão competente. 
À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 17, 
de 1990 (n° 1"57/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão â Rádio Cidade FM de Laura Mülw 
ler Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonóia na cidade de l..auro Müller, 
Estado de Santa Catarina. Aprovado, 
após par~er favorável da comissão comw 
petente. A promulgação. 

EXPEDIENTE 
CENTIIO OIIAFICO DO SEIIIADO FEDEIIAL 

DIÁ..a DO C--- NACIONAL 
Impresso sob • responubd•~ doi Meu do Sen.cto Federo11 

ASSINATURAS 

Semestral ....................... _ ........... ~ .. ~ ........ ,......... Cr$ 3.519,65 

T-~ragem 2 .200-exemplares. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 18, 
de 1990 (n° 142/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão ao SISFRAN- Sistema de Comu
nicação Alto São Francisco Ltda. para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodi[usão sonora em freqUência modu
lada,_ n~ _c;tdade _de Pompeu, Estado de 
Minas Gerais. Aprovado, após p~recer 
favorável da comissão competente. A pro
mulgação. 

PrQjeto de Decreto Legislativo n° 19, 
de 1990 (n° 144/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ti Telecomunicações CampOs Dou
rados Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, na cidade de Casca
vel, Estado do Paraná. Aprovado, após 
parecer favorável da comissão competenw 
te. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 21, 
de 1990 (n° 160/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio FM !ta baiana Ltda. para 
ecplorar, pelo prazo de 10 (dez) anos. 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freq&o!ncia modu
lada, na Cidade de ltabaiana, Estado de 
SCij:;Tpc. Aprovado, após parecer favorá
vel da comissão competente. À promulga
ção. 

Projeto de Decreto Legíslativo n° 22, 
de 1990 (n° 165/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada ti Televisão Uru
gualana Ltcla. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na cidade de Uruguaiana, Estado 
do Rio Grande do Sul. Aprovado, após 
paf<.?cer favorável da comissão competen
te. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 23, 
de 1990 (n° 145/89, na Câmara dos Depu
tados). que aprova o ato que outorga per~ 
missão à Melodia -Sistema Capelinben
se de Radiodifus§o Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, na cida~ 
de de Capelinha, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado, após parec~ favorável da co
missão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 25, 
de 1990 (n° 152/89, na -Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à FM Sudoeste Radiodifusora 
Ltda. para explorar pelo o prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qUência modulada, na cidade de Pira~ 
Estado do Rio de_ Janeiro. Aprovado, 
após parecer faVorável da comissão com
petente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 27, 
de 1990 (n° 151/89, na Câmara ~os Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à. Televisão Planalto Central Ltda. 
para exploração de sons e imagens (telew 
visão), na cidade de Porangatu, Estado 
de Goiás. Aprovado, após par~cer favorá
vel da comissão competente. A promulga
ção. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 28, 
de 1990 (n° 146/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rede Gerais de Comunicação 
Ltda. para explorar, pelo prazo d_e 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço -de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Coroman
del, Estado de Minas GeraiS. Aprovado, 
após parc:_cer favorável da comissão com~ 
petente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 29, 
de 1990 (n° 155/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão ao Sistema Rainha de Comucica
ção Ltcia. para explorar, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba. Aprovado, após parecer favo
rável da comissão competente. À promul
gação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 30, 
de 1990 (n° 156/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda. 
para fõXplorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
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·ço de radiodifusão sonora em freqüê_ncia 
mo-dulada, na cidade de Carazinho, Esta
do do Rio Grande do Sul Aprovado. 
após parecer favorável da comissão com
petente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 63. 
de 1990 (n° 230/90, na camara dos Depu
tados1 que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada h Rádio Tropical 
de Blumenau Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na Cidade de Blumenau, &ta
do de Santa Catarina. Aprovado, após 
parecer favorável da comissão competen
te. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo 0° 64, 
de 1990 (n° 231/90, na ca,mara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão h Rádio Progresso de São Car
los Uda., para explorar sezviço de radio
difusão sonora em freqUência modulada, 
na Cidade de São Carlos, Estado de São 
Paulo. Aprovado, após parecer favorável 
da comissão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 65, 
de 1990 (n° 2'29/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Educadora de São João 
da Urtiga Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média 
de âmbito local na Qdade de São João 
da Urtiga, Estado do Rio Gcande do Sul. 
Aprovado, após parecer favorável da co
missão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 66, 
de 199(f{ri0 -228/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à FundaçãO Isaec 
de Comunicação, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na Qdadc de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul. Apro
vado, após parecer favorável da comissão 
competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 67, 
de 1990 (n° 2Zl 190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova per
missio à A Gazeta do Espírito Santo Rá
dio e TV Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em fteqüência modu
lada, na Qdade de Vitória, Estado do Es
púito Santo. Aprovado, após parecer fa
vorável da comissão competente. À pro
mulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 68, 
de 1990 (n° 221190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio FM Esperança de Guada
lupe Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na Cidade de Guadalu
pe, Estado do Piaur. Aprovado, após pa
recer favorável da comissão competente. 
À promulgação. 

Pcojeto de Decreto Legislativo n° 69, 
de 1990 (n°219/90; na Câmara dos Depu-

tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Imperial FM de Pedro 
II Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusãa_sonora em freqüência modulada, 
na Cidade de Pedro II, Estado do Piauí , 
Aprovado, após parecer favorável da co
missão competente. À promulgação. 

Pcojeto de Decreto Legislativo n° 71, 
de 1990 (n°-214/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Difusora 
de Itapetininga Ltda., para explorar, na 
cidade de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, setviço de radiodifusão sonora 
em freqUência modulada. Aprovado, 
após parecer favorável da comissão com
petente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 72, 
de 1990 (n° 213/90, na camara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão~ Rádio e TV Vale do Mogi~Gua
çu Ltda., para explorar setviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, 
na Cidade de Mogi-Guaçu, &tado de São 
Paulo. Aprovado, após parecer favorável 
da comissão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 73, 
de 1990 (n° 212{90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ~ Rádo Educadora de Campinas 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu~ 
são de sons e imagens (televisão), na Ci
dade de Campina~ Estado de São Paulo. 
Aprovado, após parecer favorável da co
missão c-ompetente. À promulgação. 

Projeto de Decreto LegislativO n° 74, 
de 1990 (n" 210/90, na C!mara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão~ Rádio Jornal de João Pessoa 
Ltda., para explorar. serviços de radiodifu
são sonora na Cidade de João Pessoa, 
Estado da Parafba. Aprovado, após pare~ 
cer favorável da comissão competente. 
À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 76, 
de 1990 (n°21J7/90~ na CâiÍlara dos Depu
lados), que aprova o ãtO que outorga per
missão ~ Rádio Pataxós Ltda., para apto- . 
rar serviço de radiodifusão sonora, na 
Cidade de Itabela, Estado da Bahia. Apro
vado, após parecer favorável da comissão 
competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legístaiivo n° 77, 
de 1990"(n° 206./90, na Câmara dós Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga per
missã~ _à Rá5fio FM Jóia Ltda., para ex:plo
rar, pelo pr3zo de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora- em freqUência modulada, 
na Cidade de Pérola, Estado do Paranã. 
Aprovado, após parecer favorável da co
missão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 78, 
de 1990 (n° ~~ na Câmara doso De
putados), que aprova o ato que renova 
permissão à Rádio Serrana de Bento Gon ~ 

çalves Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na Cida
de de Bento Gonçalves, &tado do Rio 
Grande do Sul. Aprovado, após parecer 
favorável da comissão competente. À pro
mulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 79, 
de 1990 (n° 203/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Arapoti Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na Cidade de Arapoti, Estado do Paraná. 
Aprovado, após parecer favorável da co
missão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 80, 
de 1990 (n° 202/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova per
missão ~ Rádio FM Folha de Londrina 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na 
Qdade de Londrina, Estado do Paraná. 
Aprovado, após parec~ favorável da co
missão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 81, 
de 1990 (n° 201/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Difusora de Ivinhema 
Uda., para ctplorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na Cidade 
de Ivinhema, Estado do Mato Grosso do 
Sul. Aprovado, após parecer favorável 
da comissão competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 82, 
Oe 1990 (n° 200/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada~ Televisão Rio Gran
de S.A, para ocptorar, na Cidade de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, 
serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão). Aprovado, após parecer 
favorável da comissão competente. À pro
mulgação. 

Projeto de Decreto _Legislativo n° 83, 
de 1990 (n° 197/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
permiss1ío outorgada~ Rádio e Televisão 
Campina GraD.de- Ltda., para ctplorar, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên
da modulada, na Cidade de Campina Gran
de, Estado da Paralha. Aprovado, após 
parecer favoráVel da comissão competen
te. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 84, 
de 1990 (n° 192,190, na ca.mara. dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio FM 102 Ltcia., para ex
plorar, serviço _de radiodifusão sonora 
em freqüéncia modulada, na Cidade de 
Cariacica, Estado do Espírito Sant~Apro
vado, após parecer favorável da comissão 
competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 85, 
de 1990 (n° 186/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con~ 
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cessão ~ Rede Integração de Comunica
ção Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na Cida
de de Toledo, Estado do Paraná. Aprova
do, após parecer favorável da comissão 
competente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 86, 
de 1990 (n° 2'21)190, na Câmara dos Depu
tados)t que aprova o ato que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 28 de fever_~
ro de 1989,- 8 permissão outorgada ~ 8 A 
FM de Jacareí Ltda, através da Portaria 
n° 152, de 12 de setembro de 1989, para 
crc:plorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na Cidade de 
Jacarcí, Estado de São Paulo. Aprovado, 
após parecer favorável da comissão com
petente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 87, 
de 1990 (n° 205/90, na Câmara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádo Liderson 
de Orlândia Ltda.1 para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüencia 
modulada, na Cidade de Ortandia, Esta
do de São Paulo. Aprovado, após pare
cer favorável da comissão competente. 
À promulgação. -

Projeto de Decreto Legislativo _n° 88, 
de 1990 (n° 211/90, na Câmara doS Depu~ 
tados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Cultura de 
Santa Maria Ltda., para explorar setviço 

de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na Cidade de Santa Maria, Es
tado do Rio Grande do Sul. Aprovado, 
após pai'eCer taVOrável da comissão com
petente. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 89, 
de 1990 (n° 187/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga a 
conc.essãQ_J't_Rede Amapaense de Radio
d.ifu$-ão __ Ltda., para explora_r serviço de 
radiodüilsão sonora em onda média, de 
âmbito local, na Cidade de Macapá, Esta
do do Aina.pá. Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 90, 
de 1990 (n° 143/89, na C..âmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão 11 Sociedade Alfredense de Radio
difusão J .tda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na Cidade de Alfre
do Chaves, Estado do Espírito Santo. 
Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Lei da Câmara n° 34, de 
1990 (n° 8.089186, ria CiSi de origem), 
de iniciativa do Presidente da Rep"Oblica, 
que autoriza a reversão ao Municfpio de 
lguape, Estado de São Paulo, do terreno 
que menciona, Aprovado. À sanção. 

1.3.1 - MatErial apreciadas apóo a 
Ordem do Dia 

-Requerimentos nocr; 16 e 17/91,lidos 
no Expediente da presente sessão. Apro~ 
vadoa. 

1.3.2 _ Dilcuraos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR NELSON WEDEKIN, 
como Lfder - Conseqüências da polftica 
neoliberal do atual Governo, de abertu
ra indiscriminada da economia nacional 
para o exterior. 

SENADORJUTAHYMAGALHÃES, 
como Uder - Remarcação das fronteiras 
entre o Brasil e a Venezuela. 

SENADOR JOÃO CALMON- Fale
cimento do editor Alfredo Machado. 

SENADOR EDISON LOBÃO- Poli
tica económica do Governo Collor. 

L3.3- DcslgnaçAo da Ordem do Dia 
da prádma aesslio 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 ATOS DO PRESIDENTE 

- N"' 206 a 247, de 1991 

3 PORTARIA DO PRIMEIRO 
SECRETÁRIO . 

- NO 5, de 1991 

4 _EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

5 _ATA DE COMISSÃO 

6 MESA DIRETORA 

Ata da 3a Sessão, em 20 de fevereiro de 1991 
la Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Alexandre Costa, 
Dirceu Carneiro e Meira Filho 

ÀS 14 HORAS B 30 MINUTOS, 
ACHAM .SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Affonso Camargo- Albano Franco -Ale~ 
xa.ndre Costa -Alfredo Campos- Almir Ga~ 
briel - Alufzio Bezerra - Amazonino Men
des - Amir !.ando - Antonio Mariz - Beni 
V eras- Carlos De'Carli- Cesar Dias- Cha
gas Rodrigues- Cid Sab6ia de Carvalho.
Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro - Dival· 
do Suruagy - Edison Lobão - Elcio Álvares 
- Esperidião Amim - Epi~cio Cafeteira -
Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho -
Gerson Camata- GuithenD.e-Pa1ineíra- Hé· 
lio Campos- Henrique Almeida- Hugo Na· 
poleão - Humberto Lucena - Iram Saraiva 
- Irapuan Costa Jtínior - João Calmon -
Joio Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho- José Fogaça- José Richa -José 
Samey - Jtínia Marise - Jutahy Magalhães 

- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg 
Nunes Rocha - Lourival Baptsta - Lucídio 
Portella - Mansueto de Lavor - Mareio La
cerda - Marco Maciel - Maurício Corrêa -
Mauro Benevides - Meira Fúho - Moisés 
Abria - Nabor Júnior - Nelson Carneiro -
Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Oziel Carneiro -
Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ro~ 
naldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar 
- TeotOnio Vilela Filho- Valmir Campelo 
- Wilson Manins 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- A lista de presença acusa o compare~ 
cimento de 67 Ses. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteç§o de Deus, iniciamos nos
sos trabalhos. 

Sobre a me53t proposta de emenda à Cons- , 
tituição que será lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA 
A CONSTITUIÇÃO 

N°2,DE 1991 

Dá nova rcdaçlo 80 inciao m, f zo, do 
art. 155 da Constltulçlo. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos 'termos do art. 60 
da Constituição Federa~ promulgam a seguin
te emenda ao t~to constitucional: 

Art. 1 o o ii:tciso III, § ZO, dO art. 155 da 
Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redaçllo: -

"Art 155. -··············----·-... •· 
§ 2" ·--·····-·-·-···········-·-·-··-··-·-·--
111 - deverá ser seletivo, em fun~ 

ção da essencialidade das mercadorias 
e dos serviços, cabendo ao Senado 
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Federal, por ~loção de iniciativa 
do Presidente da Rq)tlblica ou de 
um terço dos Senadore:s e aprovada 
pela maioria absoluta de seus mem
bros, estabelecer as alfquotas máxi
mas aplicáveis aos produtos por ela 
definidos como de primeira necessida
de., 

Justificaçlo 

A justiça fiscal tem como princípios a pro
gressividade nos tributos diretos e a seletivi
dade nos tributos indiretos. 

A nova Constituição Federal sinalizou 
de maneira tímida o desejo do legislador de 
estabelecer a seletividade como uma das ba
ses de cobrança do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e servi
ços (ICMS), quando adoiitiu que o referido 
imposto "poderá ser seletivo". 

Nossa emenda pretende estabelecer a se
letividade como regra na cobrança do ICMS. 

Não é possfvel que num país como oBra
sil, em que o maior problema é a fome, um 
alimento básico pague a mesma alfquota de 
ICMS que a mais supérflua das mercadorias. 
Tem~ hoje, cerca de 40 milhões de pes

soas subnutridas, razão pela qual a necessida
de de garantir os alimentos essenciais na me
sa dos brasileiros se torna urgente. 

Como forma de minimizar este grave pro
blema, inevitável a redução da carga tributá
ria sobre os produtos de primeira necessida
de, a serem definidos por resolução do Sena
do Federal, de maneira uniforme em todas 
as Unidades da Federação. 

Neste sentido, o mecanismo jurídico apro
priado la adoção da medida é a inserção do 
presente dispositivo no te:do constitucionaL 

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1991. 
- Affonso ·eamargo - Nelson Wedekin ..... 
Chagas Rodrigues - Wilson Martins - Dival
do Suruagy - Louremberg Nunes , Rocha -
Ruy Bacelar - Alfredo Campos - Marco 
Maciel - Meira Filho - Gerson Camata -
Carlos Patrocínio - Francisco Rollembcrg -
Maurício Corrêa -José Agripino- Lavoisier 
Maia - João Calmon - Mansueto de Lavor 
- TeotOnio Vilela Filho- Jose Richa- Mar
cio Lacerda- Ronaldo Arag§o-ValmirCam
pelo- Jonas Pinheiro- Marluce Pinto- Car
los De'Carli- José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTil (Mauro Benevi
des)- A proposta de emenda à Constituição 
que acaba de ser lida está sujeita às disposi
ç6es especificas constantes dos arts. 354 e se
guintes do Regimento Interno. 

Os Srs. Lfderes deverão encaminhar à 
Mesa os nomes dos integrantes de suas ban
cadas que deverão compor, de acordo com 
a proporcionalidade partidária, a Comissão 
de 16 membros incumbida do exame da maté
ria. Dessa comissão, que a presidência desig
nará dentro de 48 horas, deverão fazer par
te, pelo menos, sete membros titulares da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. A Comissão terá o prazo de 30 dias, im
prorrogáveis, para emitir parecer sobre a 
proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Sobre a mesa, ofício que vai ser lido 
pelo Sr. 1° Secretário. 

É Jido o seguinte: 

PS-GSE/6191 
Bras1lla, 19 de fevereiro de 1991 

Senhor Secretário, 

Tenho a honra de solicitar a Vossa F..xce
lencia a substituição dos autógrafos referen
tes ao Projeto de Lei n° 3. 733-B, de 1989, 
que "dispõe sobre a criação de Procurado
rias Regionais da Repáblica, da Procurado
ria da República do Estado do Tocantins, 
de Procuradorias em municípios do interior 
e dá outras povidências", ora rubricadOs pe
lo signatário deste, por ter sido constatada 
inexatidáo material devido a lapso manifesto. 

Aprov-eito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelencia protestos de estima e 
apreço. -Deputado Inocêncio Oliveira, Pri
meiro Secretário. 

PROmTO DE LEI DA CÂMARA 
N" 128, DE 1990 

(N° 3.733/89, na origem) 

Diapl!e oobrc a criação de Procurado
riBIJ Regionafa da Rep'liblica, da Procmado-
ria da Rcp6bllca do Botado do Tocantinl, 
de Procuradoriaa cm muniápioa do inte~ 
rfor e dá outraa provfdenctaa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Ficam criadas cinco Procurado

rias Regionais da Repóblica, com sede em, 
Bras11ia, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto 
Alegre e Recife. 

Art 2° Fica criada, no ambito do Ministé
rio Público Federal, a Procuradoria da Repú
blica no Estado do Tocantins, com sede em 
sua capital. 

Parágrafo único. Os nócleos criados pe
lo Decreto-Lei n° 2386, de 18 de dezembro 
de 1987, paSSam a denominar -se Procurado
~as da Repóblica. 

Art. 3" Ficam C'!adas Proc:owGv&i~ da 
República nos municípios relacionados no 
Ancc:o I desta lei, que integrarão as estrutu
ras das Procuradorias da Repóblica nos seus 
respectivos estados. 

Art. 4° As unidades criadas por esta lei 
contarão com pessoal do Quadro Permanen
te do Ministério Póblico Federal e pessoal 
requisitado, aos quais se poderá atribuir Gra
tificação de Representação de Gabinete. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de 
provimento nas condições fDCadas neste arti
go, a contratação será feita pela Gratificação 
de Representação de Gabinete, cujos valores 
o:pressos no Ancc:o III desta lei serão acres
cidos de noventa por cento. 

Art. 5° Ficam criadas, na Tabela do Mi
nistério Público Federal, os cargos e funções 
de confiança da categoria Direção e Assesso
ramento Superior, Código DAS-100, constan
tes do Anexo II desta lei, mais oitenta Fun
ç6es de Assessoramento Superior - FAS, e 
acrescidas à tabela de Gratificação de Repre
sentação de Gabinete as quantidades constan
tes do Anex-o III. 

Art. 6° Fica o Poder Executivo autoriza
do a abrir ao Ministério Público Federal cré
dito especial no valor de Cr$ 4L 749.160,00 
(quarenta e um milhões, setecentos e quaren
ta e nove mil, cento e sessenta cruzeiros) va
lor de outubro de 1989, para atender as des
pesas iniciais de instalação, organização e 
funcionamento das Procuradorias Regionais 
da Repóblica, da Procuradoria da Repábli
ca no Estado do Tocantins e Procuradorias 
da Repüblica em municípios do interior. 

Parágrafo único. Os recursos necessários 
à execução do disposto neste artigo serão 
atendidos à conta das dotações do Orçamen
to Gera 1 da União. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ArL H') Revogam-se as disposições em con
trário. 

ANEXO! 

(Art 2°, da Lei n° , de de de 19 ) 

PROCURADORES DA REPÚBLICA EM MUNICÍPIOS 

Unidade da Federação 

Santa Catarina 
Santa Catarina 
Santa Catarina 
Santa Catarina 
Paraíba 
Pará 
Minas Gerais 
Rio Grande do Sul 
Rio Grande do Sul 
São Paulo 
São Paulo 

Município 

Chapecó 
Cricidma 
Joaçaba 
Blumenau 
Campina Grande 
Santarém 
Juiz de Fora 
Santo Ângelo 
Uruguaiana 
Presidente Prudente 
São José do Rio Preto 
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Grupo 

DAS 

Total 

Grupo 

DAI 

Total 

ANEXO II 

(Art. 5°, da Lei n° , de de de-19 ) 

FUNÇÕES DE CONF1ANÇA A SEREM CRIADAS 

Denominação 

Procurador Chefe 
Secretário Regional 
Chefe de Gabinete 
Coordenador 
Chefe de Gabinete 
Assessor 
Chefe de Gabinete 
Supetvisor 
Chefe de Divisão 
Assessor 

Código 

DAS 10L4 
DAS 101.4 
DAS lOL3_ 
DAS 10L2 
DAS 10L2 
DAS 1022 
Df\.S 101.1 
DAS 101.1 
DASlOU 
DAS 1021 

FUNÇÕES GRATIF1CADAS A SEREM CRIADAS 

DenominaçAo 

Secretário Administrativo 
Chefe de Seção 

ANEXOill 

Código 

DAI.2(NM) 
DA!.3 (NS) 

(Art. 5_0 , da Lei n° ' de de de 19 ) 

Quantidade 

1 
5 
5 

13 
5 

56 
1 
4 

40 
35 

165 

Quantidade 

3 
9 

12 

TABELA DE GRATIF1CAÇÁO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE 

Quantidade Denominaçlo Rem.uneraçi'io 

92 Oficial m 431,49 
85 Oficial II 345,17 
80 Oficial I 310,66 
80 Auxiliar II 276,15 
52 Auxiliar I 241,58 

OBS.: 1. Em ncréscimo à tobeltl do Ministério Público Feden~l; 
2. Valores de agost~9, a JCrcm reojustados llDS memt!lS i:poeu e pcrcentU!1Is dois reajustes dos vencimentos dos 

Servidoi:'CS Públicos Civis da União. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O cc.pediente lido será anf:xado em · 
substituição ao Projeto de Lei da Câmara 
n° 128, de 1990. 

Será providenciada a confecção de novos 
avulsos. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será li~ 
do pelo Sr. 1° Secretário. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 16, DE 1991 

Para os fins do disposto no artigo 13, § 
1° do Regimento Interno desta Casa, solici
to autorização do Senado Federal para au
sentar-me do Pafs no peOOdo compreendido 
entre os dias 25 ,a 28 de fevereiro, quando 

estarei na França participando do Ericontro 
de Socialistas Franceses e Latino-America
nos, a convite do Partido Socialista Francês. 

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1991. 
-Senador Fernando Henrique Cardoao. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Renevi
des)- O requerimento lido será votado após 
a Ordem do Dia da presente sessão. nos ter
mos do§ 3°doart. 40,,do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Passa-se à lista de oradores. 

O:mcedo a palavra ao nobre Senador Jo
se Fogaça. (Pausa.) 

S. Exa não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nObre Senador 

Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - RA 
Pronunica o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Sen<idores, õ- Governo Collor, an
tes mesmo de completar um ano no poder, 
já demonstra estar sofrendo do mal denomi
nado fadiga decisória. Incapaz de implemen
tar diversas medidas constantes de seu pri
meiro plano de estabilização econOmica, co
mo a reforma administrativa do Estado, sua 
própria redefinição do papel no processo pro

. dutivo, a abertura da economia ao ex:terior, 
mostra-se atordoado e começa a tomar as 
mais disparatadas e incoerentes decisões. 

Não possuindo nenhum plano de metas 
negociado com a Nação, bastou o fracasso 
das medidas que, unilateralmente, impôs à 
Nação, quando de sua posse, para que o Go

- vemo se tomasse presa da desorientação e 
da improvisação e desse in{cio à busca de no
V3$ medidas econOmicas, muitas delas contra
ditórias e por ele próprio antes rejeiladas. 

O novo plano econOmico é um claro refle
xo da incapacidade do atual Governo de ad
ministrar o Pa!s. Derrota~o pelas crescentes 
e refratárias taxas de inflação, que não foi 
capaz de exterminar com o malsucedido Pla
no Brasil Novo, o Governo, com seu novo 
plano, decreta um1 11trégua" para o PaiS, cu
jo objetivo maior é protelar a solução de 
nossos- graves problemas. Na verdade, o 1iní
co beneficiário das medidas outorgadas é o 
próprio GovernO, que necessita de tempo 
para encontrar um caminho que o conduza 
a algum lugar. Enquanto ganha tempo, o 
Governo busca inventar" mais um malabaris
mo para tentar disfarçar sua incompetência 
na gestão da económia, em virtude, sobretu
do, de não pretender enfrentar o combate 
das verdadeiras causas da inflação, que, por 
certo, recrudescerá com muito mais vigor 
nos pródmos meses, a exemplo do que tem 
ocorrido desde o Plano Cruzado I. 

Com efeito, o atual Governo tem-se mos
trado perito na arte do ilusionismo e da ence
nação. Quando em campanha eleitoral, o en
tão candidato Collor de Mello incensava as 
descamisados c pés descalços, prometendo
lhes o paraíso, logo tomado inferno pela re
cessão que promoveu no País, a qual retirou 
o emprego principalmente dos mais necessita
dos. Além disso,. tendo acussado outros can
didatos de _pretender lançar mão da proprie-
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dade privada, não hesitou em desonrar suas 
promessas de campanha promovento o maior 
confisco de ativos financeiros de que se temR 
notfcia. Não bastassem esses contra-sensos, 
o atual governo iniciou a pregação do evan
gelho liberal, porém, absurdamente, tem agi
do como quem não acredita nas suas próprias 
idéias, pois os dois. planos que editou contem
plam o mais descomedido intervencionismo 
estatal na economia. A rigor, o atual Gover
no tem demonstrado cotidianamente que não 
está preparado, política e tecnicamente, pa
ra administrar o Pafs. 

O Governo Collor de Mello apresenta
se como monocrático e autoritário. Tem op
tado por medidas provisórias porque não tem 
tido competência para dialogar com o Con
gresso Nacional. Isso equivale a dizer que 
ele não revela competência politica, o que é 
profundamente lamentável, em virtude de 
ter sido ungido pelo voto direto que lhe foi 
conferido na primeira eleição realizada no 
Brasil, após todos os anos de arbítrio dos go~ 
vemos de <::l!:ceçáo. Igualmente, seu fracasso 
político poder ser expresso pelo malogro de 
sua participação no processo de di:-.cussáo 
sobre o pacto wcial ou enlcndimcnro nacio
nal. Tendo convocado. como se sabe. diver-

sos segmentos da sociedade bra'iileira para 
o debate da solução negociada da crise, o 
Governo,' após ter revelado. durante as reu
niões por ele mesmo convocadas, toda espé
cie de hesitações e crOnica abulia, bateu em 
retirada, aproveitando-se do momento de fi
nal de ano, ocasíão em que muitos setores 
da Nação entram em recesso. na verdade, 
não tendo conseguido o aval de empresários 
e trabalhadores para impor ll: Nação suas dis
cutíveis pretensões, preferiu o Governo es
quecer o pacto social, para, logo a seguir, 
determinar conjunto de medidas mais uma 
vez forjadas nos gabinetes de seus tecnocratas. 

A compreensão desse ato governamental 
é algo ímpossfvel, pos o principal argumen
to que o Governo usou para demonstrar que 
recusava as propostas de seus interlocutores 
era a de que elas colocariam em risco os prin
cfpios liberais <I e sua polftica. Ora, esse argu
mento, no instante da edição das novas medi
das, é solertemente esquecido, porquanto 
muitas delas ferem os mais elementares pre
ceitos do liberalismo e da economia de mer
cado. 

Então, o que fica patente perante toda 
a Nação é que ou o Governo não sabe ler a 
cartilha do liberalismo, ou o seu secreto e in
confessável desejo é o do dirigismo, que se 
estriba na vaidade de seus membros, ou o ra
dical despreparo de seus técnicos da área 
econômie;a para o exercício de suas missões. 
É mais provável, no entanto, que o mal de 
que padece o Governo seja uma sfudrome 
em que estejam presentes todos esses sintomas. 

De fato, não estamos diante de incapaci~ 
dade polftica apenas. A incapacidade técni
ca do Governo é também gritante.CJ Pois, o 
Plano Brasil Novo, editado um dia após a 
posse do Presidente Collor de Mello, foi im
plementado de acordo com sua concepçAo 

original, tendo o Congresso Nacional aprova
do as medidas provisórias que o institufram, 
ainda que elas tenham afrontado a própria 
dignidade dos Poderes Legislativo e Judiciá
rio. Ora, o constatado fracasso do Plano Coi
lar deve ser, então, atribufdo ao próprio Go
verno, e não a setores da sociedade, como 
os empresários, sobre quem são agora atira~ 
das as pedras de inexplicável transferência 
de responsabilidade. Ao fazer essas afirma
ções, não pretendo, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, eximir de responsabilidade todos 
os empresários brasileiros pélo caos em que 
se encontra nossa economia. Porém, tenho 
que destacar que o Congresso Nacional, em 
nenhum momento, faltou ao Senhor Presiden
te da República, deixando de aprovar os ne
cessários instniinentos legais que-lhe outor
gassem os- devidos meios para sanear nossa 
economia, como no caso da Lei n° 8.158, de 
8 de janeiro de 1991, que instituiu nonnas 
para defesa da concorrência pCiblica, sequer 
uma Cinica vez aplicada pelo Poder Executi
vo. Fato:> recentes ilustram esse comporta
mento: duas agências de publicidade que par
ticiparam da campanha do Presidente Collor, 
a Setembro e a Giovanni Associados, foram 
contratadas sem licilação pelo Governo. A 
Procuradoria-Geral da Repllblica considerou 
os contratos ilegais e lesivos ao Erário Pllbli~ 
co. Então, a frustração dos objetivos do Pla
no Collor é de inteira responsabilidade de 
seus autores, seja porque não tiverani"compe
~ncia técnica para concebê-lo, seja porque 
não souberam implementá-lo. 

Em sfntese, a~cima da imcompetência poli
tica e técnica, col()ca.~se uma questão maior, 
a qual designarei questão ética. Não tendo 
compromissos com o bem comum, o Gover
no Collor de· Mello não está apto a promo
ver a verdadeira solução de nossos problemas. 

A rigor, não bastasse essa carência ética 
de nosso Governo, há nele, ainda. a lacuna 
até mesmo de racionalidade, porquanto, em-

bora apre!!Oe com insistência seu compromis~ 
so de cundu:tJr o PaJS à modernidade, não 
dC?monstra nenhuma vontade polftica de fa~ 
zê-lo, pois nenhuma prioridade tem conferi
do às atividades que poderão sustentar nos
so desenvolvimento social e económico, co
mo a educação, a ciência e a tecnologia. 

A verdade é, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, que o desgaste do atual Governo vem
se processando de fonna galopante. Parece
me que ele não tem mais as forças n'ecessá
rias para domar o monstro da inflação, de 
cujo dorso foi arremessada a equipe do Mi
nistério da Economia, Fazenda e Planejamen
to. 

O Plano Collor II é, então, a obra de 
uma equipe derrotada. Não é senão a mani
festação dos estertores de quem se debate 
na agonia, em meio à alunicação de que a 
queda da inflação pode dar-se por decreto. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em virtu
de das reações. de toda a sociedade brasilei
ra em geral e da classe política, dos trabalha
dores, dos empresários e dos economistas 
em particular, e da própria essência do Pia-

no Collor II, é mais do que previsfvel o fraca
se de mais essa tentativa do Governo no com
bate à innação. Argumentos que o demons
tram não faltam. Vejamos, pois. 

De plano, deve-se colocar em evidência 
a contradição do congelamento de preços e 
salários, segundo a ótica da política liberal 
que se vinha preconizando para o Pafs. A 
medida não convence nem a trabalhadores 
nem a empresários. 

Aos empresários não convence porque 
arrasa todos os preceitos até então proclama
dos pelo Governo, no sentido de que se bus
cava implantar no Pafs uma verdadeira eco
nomia de mercado. Negada pelo congelamen
to de preços e salários a sinceridade desses 
preceitos cai por terra como também a credi
bilidade presidencial, tantas e tantas vezes 
sustentada por reiteradas afirmações de que 
devefia existir liberdade de preços no Brasil. 

Aos trabalhadores, igualmente, o plano 
não convence porque protela mais uma vez 
a promulgação de uma polftica salarial, há 
tanto reclamada pela sociedade brasileira, 
além de coibir a livre negociação salarial, 
uma das práticas consagradas pelas econo
mias liberais. Ao determinar a projbição, ain
da que temporária, do entendimento direto 
entre trabalhadores e patrões, o Governo 
Collor, que tantas vezes tem afirmado pre
zar a livre ininiativa, não faz outra coisa se~ 
não negá-ta, porquanto promove brutal inter
venção nas leis de mercado. 

Na questão do congelamento, tal como 
proposto nos recentes planos de estabiliza
ção económica, há uma face cruel. Durante 
sua vigência, o valor dos salários, em geral, 
tem-se mantido inalterado, não tendo ocorri
do o mesmo com os preços dos demais servi
ços e bens, cuja fiscalização é impossível. 
Além disso, quando se trata da determinação 
de preços, há toda a comple<idade das rela
ções entre produtor, indústria e comércio. 
Como se sabe, o congelamento de pre~ 
costuma desaguar em desabastecimento. É 
o que já verificamos em tão poucos dias do 
Plano Collor li. 

O congelamento Imposto pelo Plano Coi
lar II brinda os trabalhadores com dura pe
nalização: embora o arL 8° da Medida Provi
sória n° 295 estabeleça que os salários sejam 
reajustados em fevereiro, os fndices determi~ 
nados pelo Governo para serem utilizados 
no reajuste não promovem a recuperação 
do poder de compra dos assalariados, subme
tidos há quase um ano a continuadas perdas. 

F..ssas constatações bem revelam o propó· 
si to ilusionista do Plano Collor 11: reduzir a 
inflação por decreto, sem que _se vá ao âma
go da questão. Ademais, o plano consagra a 

prática do confisco, traçando uma estratégia 
de estabililação de preços de bens e st.•rviços 
escudada em apreensões de valores em po~ 
der do setor privado, pois, ao tempo que im~ 
pede a majoração dos preços de bens e servi
ços, decreta um brutal aumento nos preços 
dos derivados de petróleo, gás natural e álco
ol etllico hidratado caburante, bem como pro
move um reajuste monumental das tari[as 
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de energia elétrlca, dos serviços de transpor
te ferroviário urbano de passageiros, dos ser
viços postal e de telegrama nacionais e dos 
&etvíços de telecomunicações nacionais. No 
mfnimo, falta decoro a essa prática de ado
tar medidas diferentes para as áreas pública 
e privada. 

O Sr. Nelson Wedckin - Permite-me V. 
Ex8 um aparte? 

O SR. RUY BACELAR -Tem V. Ex' 
o aparte, eminente Senador. 

O Sr. Nelson Wedeldn - V. Rx8 traça 
um retrato absolutamente fiel de toda a traje
tória, de todo o conjunto de medidas e deci
sões do atual Governo e levanta, quando fala 
do chamado tarifaço, unia das questõ& mais 
contraditórias desse Plano Collor II. Ao mes
mo tempo em que se reajustam a patamares 
elevadtssimos as tarifas de vários SCIVÍÇos pú
blicos, impõem-se, ainda uma vez, o arrocho 
e o achatamento salariais. O Governo, a pre
texto de combater a inflação, a pretexto de 
vencer a inflação teimosa e recalcitrante, ape
sar de todo otimismo ·da equipe eronOmica, 
afirma, com todas as letras, que o tarifaço 
era uma necessidade e que ele, por si só, não 
seria capaz de dar origem a outros fndices 
inflacionários e, ao mesmo tempo, arrocha 
os salários. Ou seja o-Governo insiste numa 
tese antiga que nós. da Oposição, que nós, 
do PDT especificamente, inclusive o seu par
tido, sempre defendemos a tese de que salá
rio não é: causa, não é origem da inflação. 
Na verdade, os salários sempre correm atrás 
da inflação. Os salários não é causa, não é 
origem da inflação. Na verdade, os salários 
sempre correm atrás da inflação. Os -salários 
dos trabalhadores sempre ficam a reboque 
dos fndices de inflação. De modo que o Go
verno poderia perfeitamente, ao invés de 
um tarifaço dos serviços pOblicos. fa1.er um 
"salariaço~~", alguma coisa que significasse 
uma política de rendas, de aumento da ren
da, da criação de um mercado interno, de 
melhorar um pouco as condições de salário 
dos trabalhadores brasileiros e, por conse
qüência, melhorar a qualidade de vida do po
vo trabalhador e brasileiro. Em cada uma 
dessas medidas governamentais, em cada 
um dos planos de estabilização económica, 
tanto no Plano Collor I quanto no Plano 
Collor II, não há uma só vfrgula que distri
bua melhor a renda do nosso Pafs, confirman
do o velho modelo das elites deste País, de 
concentrar a renda nas mãos de uns poucos, 
sacrificando a imensa maioria dos brasileiros, 
que são os trabalhadores, que são os setvido
res pl1blicos, que são os pequenos e médios 
empresários, que são os produtores rurais, 
sobretudo os pequenos produtores rurais. 
De modo que desejo cumprimentar V. F.x• 
pelo relato e pelo retrato fiel e completo 
da trajetória de equívocos, tanto do ponto 
de Vista político, tanto do ponto de vista dos 
compromissos do então candidato Fernan
do Collor de Mello, tanto do ponto de vista 

do fracasso técnicO que V. E'x8 aborda nes
te momento, mostrando, de uma vez por to
das, nesse retrato que trata, o completo fra
casso do atual Governo. O que o atual Go
verno deve fazer, Senador Ruy Bacelar, sem 
dl1v:ida nenhuma, é: sair um pouco da sua ar
rogancia, da sua auto-suficiência, da idéia 
de que ele sabe tudo e consultar um pouco 
a Nação, consultar trabalhadores, consultar 
empresários, como V. Ex8 disse, e ouvir dis
cursos c pronunciamentos da qualidade des~ 
te que V. J3x8 está fazendo neste momento. 
Muito <?brigado, Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR- Agradeço e 
incorporo o apane de V. l!x"', Senador Nel
son Wedckin, ao meu pr<munciamt•nto. En
dosso suas_ palavras quando diz que salário 
não causa inflação. Se causasse, a inflação 
não estaria tão galopante como está, cm fa
ce do arrocho salarial que já VC'm dC' muito 
tempo. Alem d\l mat:>, ac.:n:dito que é prcct
so uma polftica muito séria para reverteres
se quadro que af está, essa desigualdade gri
tante que existe na sociedade brasileira. Agra
deço e incorporo, com muita honra, o apar
te de V. & 3 

Dando prosseguimento, Sr. Presidente, 
quero dizer que no que me diz respeito à 
desindexação da economia, estabelecida pe
la Medida Provisória n° 294, paira no ar, a 
meu ver, uma incógnita. A bem da verdade, 
muitos economistas não estão vendo na me
dida a garantia de queda da inflação. Segun
do os especíalistas, não basta que o Gover
no extermine os indexadores oficiais para 
que a inflação seja igualmente dizimada, por
quanto a indexação é muito mais resultado 
do que causa da inOação. Em assim sendo, 
persistindo a inflação, o próprio mercado se 
encarregafá·de "iilstituir mecanismos de inde
xação. 

De tudo isso, depreende:.Se, Sr. Presiden
te e Srs. Senado~ que as recentes medidas 
decretadas pelo Governo não passam de pia
cebo administrado a paciente cm estado ter
minal. Talvez nem isso seja, porque o povo 
brasileiro já demonstra conhecer profunda
mente os engodos que nossos governantes 
costumam utilizar na dissimulação de sua in
competência para solucionar as grandes cri
ses nacionais. Com efeito, o conjunto das 
medidas decretadas pelo Plano Collor II con
tém dispOsitivos que t.êm mera finalidade de 
ludibriar. 

A Medida Provisória n° 295, por exem
plo, unifica as datas-base de todas as catego
rias profissionais em 12 de julho e estabele
ce que poderá haver, no mês, de janeiro de 
caoda ano. processo de negociaçi>o para de
terminação dos índices de antecipação Sala
rial. Ora, a escolha dessas datas foi feita de 
má fé, conrorme denúncias dos sindicatos 
de trabalhadores, que identificam os meses 
apontados como os piores para o processo 
de negociação salarial. 

Já o decreto de 1° de fevereiro de 1991, 
que cria Comissão Intenninisterial para ela
borar proposições relativas à legislação traba
lhista trata somente de etérias competências 
da comissão e de sua composição. Na verda
de, o decreto preconiza o exame da legisla
ção trabalhista vigente, com vistas à apresen
tação de recOmendações relativas à sua atua
lização Tendo em vista essa iniciativa, o Go
verno vem apregoando sua disposição de la
borar no sentido de tornar reais dispositivos 
constitucionais como o que dispõe sobre a 
participação dos trabalhadores nos lucros 
das empresas. Pela forma como o assunto é 
tratado, percebe-se que o Governo_ não o 
considera nem prioritário nem percuciente 
no quadro da economia. Porque, em verda
de, a questão, diferentemente das demais, 
objeto de medidas provisórias, fica para ser 
regulamentada em futuro. Não bastasse a 
evidente intenção protelatória, fica patente
a desconsideração governamental pelo Con
gresso Nacional, que já deu mostras de estar 
perfeitamente aparelhado para regulamentar 
a matéria, considerados os projetes de lei 
aqui já apresentados por ilustres parlamenta
res, para cuja aprovação o Governo não tem 
demonstrado maiores interesses. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, sou força
do, agora, a denunciar mais uma odiosa tra
ma do novo plano. Trata-se da tentativa da 
criação de 11um estado sem díreito", confor
me expressão do Dr. lves Gandra da Silva 
Martins, em artigo publicado na Folha de 
S. Paulo. no (lllimo dia 3. De acordo com a 
apreciação do ilustre jurista, há, nas medidas 
provisóriaS que constituem o plano, 11a maior 
deleg.:rção de competência legislativa outorga
da a um Mmistro de Estado, na história bra
sileira". ~cgÜndoo articuli!Ha. 11no Plano 7élia, 
e.tabclcce~c u mamr proce.!iSO de mterven
ção da histótia da Hvrc· iníci3tíva, com a Sr* 
Ministra da f'l..conomia, podendo alterar tabe
las de Imposto -de Renda, declarar quaiS o 
actores que deseja privilegiar, quais aqueles 
que pretende punir, quais ·aqueles que lhe 
desagradam, de que f~rma d~erão as empre
sas agir, quais as leis que, alravés de porta
rias, produzirá e como alterará ó plano, sem
pre que necessário, sem consultar o COngres
so~~. 

E mais, adverte o Dr. Ivcs Gandra: ~~"se 
as medidas provisórias forem aprovadas, com 
o instrumental de poder repressivo- que o 
Congresso já oferecera à Sr" Ministra. trans
formar.se-á ela também no novo POder Judi
ciário, punindo, decidindo, julgando, interdi
tando empresas, a tftulo de preservar se~ pla~ 
no de -redenção nacional". E ainda: ''se as 
medidas provisórias fOrem- Convertidas em 
lei, o Brasil deixará de ser um Estado de di
reilQ, a Constituição terá sido definitivamen
te dilacerada e a Sr' a Ministra da Economia 
ter-se-á investido nas prerrogativas do Poder 
Executivo. do Poder J ..egislativo e dO Poder 
Judiciário do Brasil11

• 

Por fim,-desejO denunciar com veemencla 
o maio! ardil presente no plano. _Refiro-me 
àquele presente nc; Decreto n° 21, de 1° ~ 
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fevereiro de 1991, que toma indisponíveis 
para movimentação e empenho parcelas das 
dotaçõesconstantesdosOrçamcntosda União 
e dá outras providências. Após estabelecer, 
no art. 1°, que está bloqueado: 1°- o valor 
correspondente a noventa e cinco por cen~ 
to de cada dotação atendida por qualquer ti~ 
pode fonte e classificada nos grupo-S de des~ 
pesa '1nvestimentos" ou 110utras Despesas 
de Capital"; Z.O - o valor correspondente a 
noventa por cento de cada dotação atendi
da por qualquer tipo de fonte e classificada 
nos grupos de despesa "Outras Despesas Cor
rentes11 ou "Inversões Financeiras"; 3°- ova
lor correspondente a cem por cento de ca
da dotação atendida pela fonte 100 e_ classifi
cada nos grupos de despesa "Outras Despe
sas de Capital", das despesas a cargo dos. 
Minístérios da Educação, do Trabalho e da 
Previdência Social, da Sa6de, e de suas resw 
pectivas unidades orçamentárias; 4° - o vaw 
lor correspondente a cem por cento de caw 
da dotação atendida pela fonte 100 e classifiw 
cado nos grupos de despesa 11lnvestimentos11

, 

''Inversões Financeiras11 ou 110utras Despesas 
de Capital11

, das despesas a cargo do Ministéw 
rio da Ação Social e de suas unidades orça
mentárias; 5°- o valor correspondente a cem 
por cento de cada dotação referente aos sob
projetas e subatividades constantes do ane
xo que acompanha aquele teJUo legal, após 
decretar que todo esse volume de recursos 
financeiros é tornado indisponfvel para moviw 
mentação e empenho, o art. ~ do mesmo 
decreto confere ao Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento a competência pa
ra liberar para movimentação, no todo ou 
em parte, os valores tornad~s indisponíVeis 
no art. 1°, desde que os órgãos e entidades 
da administração p6blica federal indiquem 
as respectivas prioridades., especificadas em 
nfvel de subprojeto e subatividade, à Secreta
ria Nacional de Planejamento, do Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamen~o e des
de que haja previsão de efetiva disponibilida
de de recursos para atender ruo despesas pre" 
tendidas. 

Na verdade. Sr. Presidente e Srs. Senado
res, o Decreto n° 21/91 não foi editado com 
nenhum propósito mais sério de conter des
pesas públicas, pois que não passa de incscru
puloso artifScio que confere à Ministr~ da 
Economia poderes quase i1imitados para or
denar o que bem quiser no que diz respeito 
à gestão orçamentária. 

Srs. Senadores. a mím me parece quase 
impossivel que o Congresso Nacional venha 
a aprovar o Plano C.ollor 11, sem as necessá
rias correções. Será prudente que o Congres
so Nacional ofereça à Nação uma melhor al
ternativa para a solução de seus problemas 
econômiGOS. 

O nosso Partido, o PMDn, entende que 
é necessário um grande pacto nacional para 
vencer a dift'cil fase que atravessa o Pais. 
Daí termos, em 1989, apresentado como nos
so candidato à Presidência da República a 
figura inquestionável de Ulysses Guimarães 
que, se eleito houvesse sido, governaria o 
Brasil através do entendimento e participa-

ção de todas as camadas sociais por não lhe 
faltar índole democrática e credibilidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, com a 
responsabilidade de partido majoritário nas 
dua$ cas;m do Congresso Nacfona 1, nos senti
mos na obrigação de conclamar a todos, sem 
mágoas ou ressentimentos, a fimdeencontrar
inos uma saída para a crise penalizadora dos 
brasileiros que muito esperam de nós e já 
estão profundamente decepcionados com tan
tos desacertos do Poder Executivo. 

Muito obrígado. (Muito bem!) 

Durante ó discurso do Sr. Ruy Bacelar, 
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a 
cadeira-da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. AleXandre Costa, 1° Více-Prcsidente. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy, para uma brevissima comu
niCaÇão. 

O SR- EDUARDO SUPLICY (PT -
SP. Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Exm0 Senador Alexandre Costa 
que preside esta sessão. estamos recebendo, 
neste instante, a visita, na Tribuna de Hon
ra desta Casa, do Presidente Nacional da 
Central Única dos Trabalhadores, Jair Mene· 
guelli e do Presidente do Sindicato dos Meta
ldrgicos de São Bernardo do C.ampo e Diade
ma. Acabaram eles de ter uma audiência, 
acompanhados por diversos Srs. DeputadosCI 
Federais do Partido dos Trabalhadores, com 
o Presidente do Senado, Senador Mauro Bew 
nevides. Vieram a esta casa transmitir a sua 
preocupação a todos os Srs. Senadores e Se
nadoras com respeito ~ atitude da Autolati
na, que vem de demitir alguns milhares de 
chefes de famflia. Anuncia-se mais de 5 mil 
trabalhadores sendo des.pedido_~_ 

Há uma 61tima comunicação, anuncian
do a possíbflidade de sustar essas demissões. 
Entretanto, isto não-está confinnado. A pró
pria Srll Ministra da Economia, 7..élia Cardo
so de Mcllo, decidiu receber os Presidentes 
Jair Meneglli e Vicente Paula da Silva, da 
CUT e do Sindicato dos Metallírgicos de São 
Bernardo e Diadema, que estão mobilizan
do todos- Os--trabalhadores naquela região. 
Obviamente, a todos os trabalhadores das 
empresas que fornecem autopeças ~s empre
sas que produzem automóveis. Nessa ocasião, 
um estudo realizado pelo sindicato. pela sub
secão do Dieese, do Sindicato dos Metahírgi
cos de São Bernardo do Campo, foi entre
gue pelo Presidente Vicente Paula da Silva 
ao Presidente Mauro Benevides. Eu gostaria 
de pedir o registro na íntegra desse documen
to, que mostra como o emprego na categoria 
vem diminuindo significativamente, em espe
cial na Autolatína. Em dezembro de 80, haw 
via 52 mil 157 trabalhadores empregados; 
em dezembro de 86, 49 mil 107; em dezem
bro de 90, 37 mil 876; e em fevereiro de 91, 
32 miJ 198 trabalhadores. 

Desde o Plano Co11or a Categoria perdeu 
22 mil 347 empregos., ou seja, 15,3% dos pos-

tos de trabalhos existentes em 28-2-90 que 
eram de 38 mil 684. Esse estudo mostra tam
bém que desde a decretação do Plano CoUor 
atê o mês de fevereiro de 91 os salários já 
acomularam a perda de 74% na categoria. 
E, na Autolatina, até o mês de fevereiro de 
91 os salários da empesa acumularam uma 
perda de 56%, ou seja, o salário real no fi. 
na1de março equivale apenas a 44,5% do seu 
valor em 1° de março de 90. 

Esse estudo procura mostrar que o valor 
da mão-de-obra no preço final do automóvel, 
das empresas montadoras., representa aluai
mente apenas 3% do valor final do automów 
vel, se se considerar o que se gasta em ter
mos de mão-de-obra nas montadoras., aqui
lo que se gasta em cada automóvel em ter
mos de matéria-prima, peças., algumas das 
quais envolvendo preços de outras matérias 
primas e mão-de-obra nas que produzem pe
ças, representam 25% em termos de custo; 
imposto 38% o lucro do fabricante 19% desw 
pesa de comercialização 8%; o lucro da co
mercialização S%. Portanto, justificar-se que 
é o valor da mão-de-obra que estaria pesanw 
do de mais é algo inadequado e há de se so
licitar do Governo Federal, mas tambêm com 
o apoio do Congresso Federal, medidas e ati
tudes para que não venha simplemente a ha
ver essa demissão, a diminuição sensfvel, sig
nificativa, da produção de bens, ainda mais 

· porque se nota algo muito estranho, ou seja, 
de um lado se registra na imprensa a dififul
dade de se comprar automóvel no BrasiL 
Diversos automóveis desapa~ram do mer
cado porque as montadoras deixaram de for
necê-los. Como pode haver a demissão de 
trabalhadores e a diminuição de produção? 

Ora, algo está errado e é preciso que as 
autoridades, tanto do Poder Executivo quan
to do Poder Legislativo, venham a.se preocu
par com isso, bem como o poder de oligopo· 
lizaçãodas empresas automontadoras, empre
sas que têm até procurado agradar o ChP.fll! 
da Nação, pois recentemente a Fiat resolveu 
doar um Alfa Romco último tipo para o Pre
sidente da República, cm comodato; a Ford 
quatro autontnvds I .incoln Continental, o 
mesmo tipo utilizado pelo Presidente da Re
p11Loíica dos Estados Unidos, um pais tão 
mais desenvolvido; outra empresa resolveu 
oferecer uma Mercedes, e assim por diante. 

Ora, que tais presentes que são de estraw 
nhar, ao Presidente da Repúhlica. não ve
nham a lazer com que se tenha qualquer ati
tude que não seja no interesse maior desses 
trabalhadores que hoje, ontem, nesses dias, 
estão se mobilizando em toda São Bernar
do do Campo e Diadema, mas certamente 
com repercussões para todos os municfpios 
brasileiros. 

Por isto, Sr. Presidente, é que quero re
gistrar com satisfação a visita que fazem, hc
je, a todos os Srs. Senadores, o Presidente 
Nacional da CUT, o Sr. Jair Meneguelti, e 
o Presidente do Sindicato dos Metallírgicos 
de São Bernardo e Diadema, q_ue também é 
o dirigente da Central Única dos Trabalhado
res, Vicente Paula da Silva. 

Muito obrigado. 
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DOCUMENTO A Ql!E SE REFERE 
O SR EDUARDO SUPUCY EM SRll DIS
CURSO: 

AS MONTADORAS OPTAM 
PELA RECESSÃO 

Informaçõea que aa Empresas 
Nlo Di'IUIJIIIm ••• 

SUBSEÇÃO DlEESE - Sindicato dos 
Metal6rgicos. de São Bernardo e Diadema 

L Emprego e Salário na Categoria de Metal1irgica de S. Bernardo e Diadema 

A) O Emprego na Categoria: 

~ 
SO,dez 
83,dez 
86,dez 
90,fev 
90,dez 
9l,fev 

VoJks/Ford 

5?-157 
42.860 
49.107 
38.684 
37.S76 
32.198 

Montadoras 

. 72.689 
54.264 
67.492 
58.399 
58.105 
52:225 

Outras 

62.823 
52.358 
85.Sl8 
91.673 
76.925 
75.500 

Total 

B5.512 
106.622 
153.310 
150.072 
135.030 
127.725 

Desde o Plano Collor, a categoria perde 22.347_ empregos, ou seja, 15,3% dos pos
tos de trabalho existentes e_m 28--2-90. 

B) Salário Médio (fevereiro-91): 

Auto latina 
Montadoras 
(5 eritpresas)da base 
Outras empres. 
da base 
Categoria 

Ct$ 
83.925,00 
84-400,00 

48.840,00 

63.380,00 

No mes de janeiro de 1991, o salário mf
nimo necessário, calculado pelo Dieese, era 
de Cr$ 84.927,00. Obsetva-St; pois, que este 
valor supera inclusive o salário mêdio pago 
nas montadoras de vefculos. 

C) Perda Salarial após o Plano CoUor: 

a) Na Categoria 
Desde a decr~açAo do Plano Collor ate 

o mês de fevereiro de 1991, os salários já acu
mularam uma perda de 74,34%. Isto é, o salá
rio real no final de fevereiro equivale ape
nas a 25,66% do seu valor de 1 o de março 
de 1990. 

b) na Autolatina 
Desde a decretação do Plano Collor ?.té 

o mês de fevereiro de 1991, os salários da 
empresa acumularam uma perda de 56,20%. 

Ou seja. o salário real no final de março equi
vale apenas a 44,57% do seu valor de 1° de 
março de 1990. 

_n. Elemento. para uma análise das de
~ na Autolatina 

A) Em_pre,go na Autolatina: 

ADo Slo Bernardo Brasil 

1980 
1983 
1986 
1990 
1991' 

52157 
42.860 
49.107 
37.876 
32198 

67.152 
53.<í85 
65.025 
52.411 
44.300 

Obs.: Computados os cortes anunciados 
pela empresa, de 2.910 trabalhadores da 
Volks-Anchieta. 2.580 na Ford-Taboão, e 
um total de 8.111 postos em todo o Pais 
(15,5%). 

B) O impacto do corte de pessoal no fatu
ramento da Autolatina 

a) Sabendo-se que a "economia" mensal 
com pessoal, em função do corte anunciado, 
será de Cr$ 681 milhões (que é o resultado 
da mUltiplicação do salário médio pelo tota! 
de demitidos), ou Cr$ 989 milhões, se incluí
dos os encargos sociais; 

b) e que o ['\turamento estimado da em
presa (multi pi' ~ndo-se o volume de produ
ção dos diferentes modelos pelos seus preços 
médios), em fevereiro, é de Cr$ 102 bilhões; 

Conclui-se que: 

O impacto da "economia com pessoal" é 
.ie no máximo 0,97% do faturamento estima
do em fevereiro; ou 1,6% do faturamento 
previsto pela empresa para os próx:imos me
ses, supondo uma queda de 40% nas vendas 
a partir de fevereiro. 

C) O peso da mão-de-obra no preço uni
tário final do vefculo: 

Partindo de estudo realizado por esta sub
seção do Dieese (tabela e gráfico anexos), 
notamos que: 

a) a participaçao dos gastos com a mão
de-obra no preço final do veículo vendido 
no mercado interno tem caído sistematica
mente- dos 6,4% em março de 1986 cai pa
ra o irrisório percentual de 3,0% em outubro 
de 1990. 

b) isto fez com que a parecia de mão-de
obra nos custos de produção declinasse de 
15,7% para '>,'>% no mesmo perfodo. 

c) cnquanm is.\o, as margens de lucro 
dos fabricantes pularam de 1 0,6f'/(1 para 18,8%. 

D) Reflex:os do desemprego nas montado
ras sobre os fornecedores e a economia em 
geral: 

Com a redução anunciada nos programas 
de produção, e as primeiras demissões em 
massa, ê possfvel projetar o seu efeito sobre 
cis fOrnecedOres de autopeças e o restante 
da economia. ~opondo que não haja altera
ções no atual cenário, teríamos, entre dezem
bro de 1990 e fevereiro de 1991: 

- queda no emprego das montadoras de 
15% (ou 17.658 posto-s, admitindo-se que to
da as montadoras venham a reduzir seus qua
dros); 

- queda no emprego da autopeças de 
6% (ou 17.420 empregados dispensados); 

- queda no emprego da economia em ge
ral: 522.177 trabalhadores dispensados em 
todo o País (adotando-se a relação de nt1me
ro de empregos direta e indiretamente envol
vidos com a produção de vefculos no País, 
de 1 emprego nas montadoras gerando 29,6 
outros empregos, divulgada pela Anfavea, 
em seu anuário estatístico de 1988). 

São Bernardo, 19 de fevereiro de 1990. 
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ESTRUTURA DF PRECO DO J.\UTOtv10VLL 
Eh.I.Pf.;;[S/-\: TODAS AS AUTOivíOBfliSTICAS 

O SR. PRESIDENTti (Alexandre Cos
ta) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Cid Sa.bóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Ses. Senadores peço 
desculpas por voltar ~ tribuna já tendo ocu
pado espaço nesta Casa ontem. Mas alguns 
assuntos são de grande preocupação e não 
puderam por mim ter uma abordagem ontem, 
em face dos outros assuntos que foram n-azi
dos a debate aqui, no Senado. 

Lemos nos jornais o apelo da Ministra 
Zélia Cardoso de Mello, para que as monta
doras não pratiquem os atas de demissão 
que estão ameaçando a estabilidade social 
do PaiS. Esse desemprego realmente assusta 
e n§.o há como negar que a Sra. Ministra 
Zélia Cardoso de Mello tem muitas razões 
e mi!ritos para o seu protesto, e na essência 
de sua advenência. Falta, no entanto, a for
ça moral. Falta a força moral, Sr. Presiden
te, porque este Governo levou o terror aos 

\ 

OUT/90 

selares produtivos do País e levou o terror 
mais ainda lt administração pt1blica. Os servi
dores pl1blicos federais neste momento vivem 
a dolorosa ccpectativa de se saberem reduzi
dos nas suas preocupações mensais, em face 
dos cortes anunciados e prometidos pelo Go
verno, cujas bandeiras inglórias estão perfei
tamente desfraldadas neste País, O Gover
no que promete acabar com a estabilidade 
já cuida de acabar com o vencimento, já cui
da de afetar o rendimento mensal de quem 
trabalha para o Estado no Brasil. Essa situa
ção é de pleno terror. Então, não podemos 
entender, não dá para entender, como seja 
n~rmal a demiS&ã<? que se faça no setor pú
blico, enquanto causa indignação a demissão 
no setor privado. 

Na verdade, Ses. SeDadores, nada há de 
mais preocupante do que o ato demissioná
rio, o ato que desemprega, o ato que leva o 
trabalhador a ficar numa situação absoluta
mente estranha e ínsusr.entável, Mas o que 
o Governo pretende que os empresários não 

façam, ele deve também não fazer, e a pri
meira coisa; evideillemente,. é conSeguir um 
modo de humanizar as gestões do Sr, João 
Santana, que atê parece ter curso com o dia
bo na arte de fazer o mal a quem trabalha 
no Brasil, É uma grande arte, é uma arte 
de PHD, na prática do terror no setor pt1bli
co brasileiro. É demonfaca a ação governa
mental sobre os servidores pt1blicos do Bra
sil. Não sei onde est~ portanto, a força mo
ral que leva o Governo a.apelos e a desejos 
de conduta do setor atinente lt produção de 
automóveis no BrasiL 

É evidente que uma prática levaria à fun
damentação moral de outra, para o Gover
no se nãO lt,uvesse demitido, se não houves
se aterrorizado, se não conduzisse grav1ssi
mas ameaças em todas suas gestões, se ele 
assim não procedesse, teria os costumes ne
cessários para fundamentar a força do seu 
apelo para os setores da indústria brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o terror 
não é apenas do Governo Federal. Já há go-
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vernadores GCe vão assumir, nem assumiram 
ainda, e já empunham a bandeira da dcmis~ 
são, anunciando que nos estados haverá a 
demissão de todos os servidores que a 5 de 
outubro de 1988 não tinham cinco anos e 
que, no entender desses governadores, não 
teriam a estabilidade do art. 19, das Disposi
ções Transitórias da ('onstituição Federal. 

Há talvez nisso um engano a ser corrigi
do pela Justiça. porque a cstabilidadc-existcn· 
te na Con!-.llluição cm vigor preoustiu em 
outras Constituições, há jurisprudência firma~ 
da, e aqueles que vieram a completar os cin
co anos são dignos do mesmo favor constitu
cional, não por uma extensão, mas pelo prin
cípio isonômico do Direito, porque o trata
mento passa a ser exatamcntc o mesmo na 
defesa da eqüidade que é: a essência do Di
reito. Mas promete~se a demissão, porque a 
moda, o modismo no Pafs é a pcrseiguição 
do funcionário p(Jblico com essa boba histó~ 
riade marajá. Marajá que não anda de esqui, 
marajá que nlio anda de moto importada, 
marajã que não pilola avião a jato, marajá 
que não vai a Antártida, maraj~ afinal de 
contas, que não tem os doces hábitos do "prin~ 
cipc11

, os doces hábitos presidenciais! Encan~ 
tadores hábitos do Senhor Presidente da Re~ 
pública que, enquanto fala aos descamisados, 
procede como se fora filho do próprio Onássis. 

A situação no Brasil, Sr. Presidente, é 
de plena hipocrisia. Não sei se é maior a cri~ 
se advinda da hipocrisia ou se é maior a ina
bilidade de conduzir os temas econômicos 
na busca de soluções adequadas para nossa 
gente, para nossa Nação. 

Plano Collor I, Plano C.ollor II. e saiamos 
a experimentar todos os numerais e não va
mos resolver nada sob a égide da hipocrisia, 
porque, na verdade, o Governo Federal, no 
momento, pela sua propaganda é muito mais 
uma griffe do que propriamente um poder. 
Isso até parece uma griffe e daqui a pouco 
aparecerá a Luiza Brunet como ministra de 
qualquer coisa, porque é bonita e vai agra
dar aos olhos do Pafs. Tudo o que se faz ago
ra tem em vista um know-how mercado lógi
co, é a pesquisa de mercado que dirige a fala, 
os ates, a conduta presidencial, não há since
ridade de queeu as Repúblicas precisam. 
No Brasil, velha, nova, novmima, seja o que 
for em matéria de República, ainda não se 
aprendeu a absoluta sinceridade para com 
o povo. 

No Ceará, fala-se da extinção do DNOCS. 
E ainda há pessoas inocentes. que vão aos 
Srs. Ministros pedir o adiametno da providên
cia de fusão do DNOCS! Vão pedir o adia
mento da providencia de extinção, de reestu
do! Não se sabe que prática exorcista se pre~ 
tende para o DNOCS, quando, na verdade, 
uma coisa é preciso ser dita por uma voz 
nordestina: é que ao Nordeste o DNOCS é 
absolutamente necessário e que por isso é 
intocável, tão intocável quanto qualquer ór
gão sulino que se liga ~o desenvolvimento e 
se liga h estabilidade s.ocialdessesetordo País. 

Não se há de cogitar, apenas de des.mon
.tar, desfazer. Destrói e, depois, não há co-

mo reconstruir. não há como montar, não 
há como ajuntar novamente as peças que fo
ram separadas apenas por uma condição psi~ 
cológica, para dizer ao povo que o Governo 
eatá mudando, que o Governo está inovan
do, que o Governo altera, que_ o Gove_mo 
modifica, mas tudo para pior. Esta Nação 
não alcança, no momento, aquilo que dantes, 
porventura, poderá ter existido: um instante 
de tranqUilidade social. 

É isso que está raltando ao Brasil: um ins
!<:tnte de tranqüilidade, o momento em que 
o cidadão possa, no recôndito do seu lar, ter 
a paz no seu esp!rito e a tranqüilidade de 
sua alma. É um PalS controvertido, Sr. Presi
dente, para não dizer 11collorido". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aleocandre Cos
ta) - Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 17, DE 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alrnea c, dO Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei n° 1 de 1991, que ndispõe so
bre a utilização de saldos em cruzados novos 
retidos no Banco C'.entral do Brasil, para pa~ 
gamento de débitos junto aos Governos Fe~ 
dera~ estaduais e municipais e dá outras pro
vidências~'. 

Sala das Sessões, 20_de fevereiro de 1991. 
- Epi~Cio Cafeteira - Amazonino Mendes 
-Chagas Rodrigues- Eduardo Suplicy- Jo-
saphat Marinho - Albano Franco - Moisés 
Abrão - DIV31aO -su-ruagy- Gerson C~mata 
- Esperidião · Amin - Alexandre Cosla - Ro
nan Tito- Júnia Marise- Oziel Carneiro -
João Rocha - Maurício Corrêa - Lourem
berg Nunes Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Aleocandre Cos
ta) - O requerimento lido será submetido 
ao Plenário após a Ordem do Dia, n~s ter
mos regimentais. 

Sobre a mesa. comunicação que será li~ 
da pelo Sr. 1° Secretário. 

E lida a seguinte: 

Rrasflia. 20 de fC'verC'im d<" 1991 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a VO!!sa Ex

celência que, a partir desta data, desligo-me 
do Partido SociaJísta Brasileiro (PSB) e pas~ 
so a integrar a Bancada do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro (PMDB). 

Atenciosamente, - Senador Amir l.ando 

O SR. PRESIDENTE (AI<'Xandre Cos
ta)- O expediente lido vai h publicação 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quando assumiu 
o Governo do Distrito Federal, no (Jltimo 
dia 1° de janeiro, como primeiro governador 
eleito da história de BrasOia, Joaquim Roriz 
deu início a um grande número de projetes 

cuja execução havia defendido em sua plata
forma de campanha. 

Como companheiro de chapa de Roriz, 
concorrendo à vaga que hoje ocupo no Sena
do Federal, pude acompanhar de perto o en
volvimento e o comprometimento do Gover
nador com as causas e aspirações do povo 
de BrasOia e suas cidades"\Satélites. 

A intensidade da identificação de Roriz 
com Brasflia e seu povo, a coerência de suas 
propostas com as aspirações populares, po
dem ser medidas pela maciça e consagrado
ra votação que recebeu em todos os segmen
tos sociais. 

Profundo conhecedor da máquina admi
nistrativa e da estrutura do Governo do Dis~ 
trilo Federal, vez que já havia exen;ido o 
cargo anterionnente, como govern3dor nome
ado, Roríz não teve problemas de adaptação 
às suas novas funções. Tão logo assumiu, co
meçou a trabalhar em ritmo intenso. 

Um dos projetes do Governo Roriz, que 
mais positivamente repercutiu local e nacio
nalmente, foi o ''Projeto Nossas Crianças", 
concebido para enfrentar um dos mais gra
ves problemas do Distrito Federal: a questão 
dos chamados meninos de rua. 

A problemática do menor desamparado 
nas médias e grandes cidades brasileiras, con
forme é do conhecimento piÍblico, já extrapo
lou as fronteiras nacionais, sendo l)oje tema 
de preocupação em foros e na imprensa in
ternacionais. 

Em face desta realidade, o Governo Ro
riz não poderia ter agido de melhor forma, 
quando abraçou a causa dos meninos de 
rua, através do "Projeto Nossas Crianças". 

As providências iniciais na execução do 
projeto não deixaram dúvidas quanto à dispo
sição e empenho do governo na condução 
de um problema tão dclic_ado. Entidades. as
sistenciais, filantrópicas, grupos humanitá~ 
rios, a comunidade em geral, todos se sensi~ 
bili2:aram, juntando-se ao Governo nessa ver
dadeira cruzada de salvação das nossas crian
ças desamparadas. 

O próprio Governador, numa demonstra
ção de abnegação e solidariedade impressío~ 
nantes, foi o primeiro a adotar dois meninos 
de rua, dando infcio a uma campanha de ado~ 
ção abraçada por muitos outros brasilienses, 
entre os quais o tricampeão mundial de auto
mobilismo, Nelson PiqueL 

Os menores que perambulavam pela Esta
ção Rodoviária de Brasflia foram cadastra
dos. Passaram a receber alimentação, orienta
ção e ensino, num verdadeiro mutirão de li
bertação da miséria e da promiscuidade em 
que viviam. -

Passos concretos foram dados na implan
tação plena do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Os menores deixaram de ser 
tratados como marginais pelos órgãos de se
gurança, passando a ser encarados como prio
ridade de um amplo esforço de reabilitação 
e integração social. 

Sinceramente, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, uma tal atitude de um governo recém
empossado, só pode ser saudada com entusias
mo e incentivo. 
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Vejo nessa iniciativa do Governo Roriz 
um exemplo a ser seguido pelos demais esta~ 
dos da Fcderaç.io. A experiC:ncia piloto. im
plantada em Brasília, pode perfeitamente ser
vir de inspiração e modelo para projetar. S.("

mclhant~ adaptados a rcahJ<tdc de cada re
gião do Pa&. 

Se cada governo estadual tiver a mesma 
disposição que o Governo dó Distrito Fede
ral está tendo no tratamento da questão dos 
meninos desamparados. em muito pouco tem
po vamos pelo menos minimi1.ar o problema. 

O que não se pode fazer é permanecer 
de braços c..Tuzados, porque o problema assu
miu proporções tais que está se tornando 
uma "questão de Estado". 

Todos sabemos a situação alarmante a 
que chegamos em relação ao abandono e de
samparo de crianças no Rrasil. Em cidades 
como o Rio e São Paulo, as crianças a bando~ 
nadas formam contingentes tão numerosos 
quanto os exércitos envolvidos no conflito 
do Golfo Pérsico. 

Esta é uma guena nossa, uma guerra bra~ 
sileira, que temos que vencer custe o que 
custar. Não é mais possfvel termos chegado 
ao estágio de desenvolvimento em que chega~ 
mos e tolerarmos uma situação dessas. Ver~ 
dadeiros exércitos de crianças perambulam 
pelas cidades brasileiras sem um pedaço de 
pão para se alimentar, sem ter onde dormir 
e convivendo com toda a nmá sorte11 de desca
minhos e vfcios abomináveis. 

Quero hipotecar o meu integral e irrestri
to apoio ao Governador Roriz nessa sua ini
ciativa pioneira. F.stou pronto a desenvolver 
qualquer esforço para viabilizar o "Projeto 
Nossas Crianças11

• 

Conclamo todos os governadores recém
eleitos a seguirem o exemplo de BrasOia, a 
fazerem alguma coisa pelas nossas crianças 
desamparadas, antes que seja tarde demais. 
Antes que tenhamos, não o Brasil dos nos
sos sonhos, não a Pátria do Terceiro Milênio, 
mas a Terra dos Deserdados e a nação da 
vergonha e da infâmia universais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Concedo a palavra ao _nobre Senador 
Josaphat Marinho. 

O SR- JOSAPHAT MARINHO (PFL 
- BA Pronuncia o seguinte discurso.) -·Sr; 
Presidente, e Srs. Senadores ausente desta 
tribuna há precisamente 20 anos, esperava 
ocupá·la de novo, no infcio das atividades 
do Senado Federal, com um voto de congra
tulações ao Poder I .egislativo e à Nação pe
lo restabelecimento do regime democrático, 
banido quando daqui safem 1971. 

As circunstâncias que envolvem a despe
dida coletiva de trabalhadores, especialmen
te em São Paulo e, de modo particular, no 
grupo Autolatina, aconselham-me, entretan
to, a desenvolver algumas reflexões que pos
sam concorrer para obstar o agravamento 
da situação. 

Toda a imprensa noticia que a Autolati
na anuncia que despedirá de mais de cinco 

mil trabalhadores. Os jornais de hoje já co
municam que quase cinco mil teriam sido efe
tivamen te despedido. 

Também os jornais, de modo geral, acu
sam que, durante o mês de janeiro., a empre
sa usou de um artifício, do qual conseguiu 
que três mil funcionários solicitassem o seu 
&fasiameiüo dO trabalho. Para tanto, ao la
do da garantia dos direitos previstos na legis
lação, prometeu aos que espontaneamente 
deixassem o emprego o pagamento de mais 
cinco sa!ários. 

·Assim, a empreSa estará afastando, se se 
positivar o que ainda hoje os jornais confir
mam, oito mil trabalhadores. 

Não venho discutir o poder da empresa 
de admitir e de despedif. Não desejo exami
nar os custos da empresa. Não quero mes
mo entrar na análise das particularidades 
que a levam ao procedimento anunciado. O 
que co;tá a me-recer nossa consideração é a 
gra\ 1dadc do fato daantc da situação econó
mica do Pais e que atinge, sobretudo, aos 
mais pobres. 

Ainda agora, o Congresso se ret1ne e, 
num esforço enorme, busca, ouvindo repre
sentantes de todas as classes sociais represen
tativas, encontrar uma fórmula consensual 
para a solução dos problemas que resultam 
das duas medidas provisórias encaminhadas. 
ao Poder l..egislativo pelo Governo da Repíi
blica. 

Ora, enquanto o Congresso promove es· 
se esforço, é extremamente estranhável que 
um grande conjunto eoonOmico tome a inicia
tiva da despedida de cerça de cinco mil traba
lhadores depois de já haver conseguido o afas· 
lamento de três mil. 

RecOnheço as dificuldades. O quadro ge
ral do Pafs, a polftica adotada pelo Governo, 
são circunstâncias que geram obstáculos ao 
desenvolvimento regular. Mas n.ão quero se
quer aqui acusar o Governo. Certa ou erra
damente, vem este propondo as medidas que 
dependem do Congresso e adotando outras 
de sua competência, na tentativa .de deter a 
inflação e de restabelcer o desenvolvimetno 
econOmico e social do País. 

Não é hora de entrarmos em pormenores, 
nem de nos fiXarmos em posições ideológicas 
para discutir tais proCedíi:D.entos. O que se 
me afigura essencial, no caso, é convocar 

· -quem quer que exerça uma parcela de auto~ 
ridade, no setor público ou no domínio priva
do, para que não agrave a situação com prá
ticas que, aos trabalhadores sobretudo atin
gindo, não poderão ser compreendidas. 

Ouvimos, há. pouco, o nobre SeD.ador 
EduardO Suplicy, em comunicação, anunciar 
à Casa que talvez a empresa venha a suspen
der sua decisão. 

Somente aplausos merecerá se o fizer, 
mas a questão não é apenas da Autolatina, 
pois que a imprensa também informa que 
no mês de janeiro, em São Paulo, já foram 
despedidos 68 mil trabalhadores. 

As empresas argüirão as dificuldades por 
que passam. inclusive, dirão, resultantes de 
medidas governamentais. Mas se todos ape-

Iam para o Congresso Nacional no sentido 
de que exerça um papel moderador e encon
tre soluções aptas a tranqüilizar a Nação, 
não é razoável que alguns tomem a posição 
de querer defender-se a si mesmos, com sa-
crifício geral da comunidade~ . . .. 

A Constituição brasileira, se garaÍl.te a li
vre iníciatíva, estabelece, ao mesmo tempo, 
princípios e regras por meio dos quais o Es
tado exerce o papel de agente regulador e 
normativo da atividade económica. 

Generaliza-se um vfcio ae pensãiri.erito 
no Brasil, segundo o qual a iniciativa priva
da hoje tudo pode, a livre iniciativa é que 
há de expandir-se, como se o Estado, no fim 
do século XX, pudesse restringir-se ao esta
do-pol1cia do século XIX 

Há nisso um grave enganO. Não depen
de da posição filosófica, ideológica ou politi
ca de ninguém, o papel do Estado de redu
tor dos problemas sociais, políticos e econó
micos. Nein seria posSíVel pOr~Se o proble
ma em tais termos quando a Constituição é 
expressa em garantir a intervenção do Esta
do em diferentes formas e momentos, para 
resguardar o interesse coletivo. 

O Sr. Maurício Corrêa- V. Exame per
mite um aparte, nobre Senador? 

O SR- JOSAPHAT MARINHO - Pois 
não, nobre Senador Maurício Corrêa. 

O Sr. Mauri::io Corrêa" - Em primeiro 
lugar, quero comemorar e até festejar ·a· sau
dável reingresso de V. Exa. no Senado da 
Repüblica. E sinto, pelo teor das suas pala
vras, aquela velha vibração do parlamentar 
de então, que sempre teve uma atividade a 
mais vibr:!nte, patriótica, cfvica, em defesa 
do nosso povo, da nossa Pátria. De ~elho ad
vogado que, após afastar-se compulsoriamen
te das atividades parlamentares, teve de abra
.car a sua pasta e postular perante os tribu
nais brasileiros e com que_ independência, 
com que tirocínio, com que cultura. V. Ex8 

volta a esta Casa com aquela mesma vibra
ção, com aquele mesmo timbre de indepen
dência, com aquela mesma posição de um 
brasileiro que não está vinculado a nenhu
ma grupo senão ao sacrário da sua consciên
cia. Quando V. Exa trata da questão relati
va à Auto-latina, faz-me recordar também. 
na época do Império, aquilo que passou a 
rei·, Senador Josaphat Marinho, uma espécie 
de provérbio, de ditado comum, que se temia 
mais a instalação, no Rio de Janeiro, de um 
escritório inglês do que a própria existência 
da Armada Britânica nos portos do Rio de 
Janeiro. Tal é, evidentemente, a influência, 
o poder de fogo, digamos assim, que tinha 
um escritório inglês naquela época da Colô
nia brasileira e, depois, no próprio Império. 
Hoje, sabemos da existência da trilateral, co
nhecemos, Senador Josaphat Marinho - V. 
Ex8 é um nacionalista e eu conheço muito 
be.m as suas posições - os que significam es
sas multinacionais aqui no nosso Pafs; sabe
mos o 'SaCrifício que esse povo brasileirO tem 
pago. Ora, somos um País que paga na Amé
rica Latina o segundo pior salário mfuimo: 



Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACfONAL (Seçao TI) Quinta-feira 21 339 

ao trabalhador brasileiro. Cheguei, agora, 
da Argentina, passei lá, é uma catástrofe, o 
parque industrial está arrazando, sucateado, 
um país que está entrefue nas piores conse
quências e vislumbra-s~ que aquilo que acon-
tece na Argentina acontece no Brasil. _-

Eu queria saudar V. Exa pelo seu discur
so, pela sua preocupação. Nós estamos na
quela comissão da Medida Provisória D0 295, 
estamos aí tentando um entendimento, um 
diálogo com o Governo, e até fiquei, Sena
dor Josaphat Marinho, satisfeito, quando ou
vi que parece que o Presidente da Repúbli
ca desce do seu pedestal e procura querer 
dialogar como parlamentar. 

Nós, atê agora, fomos vítimas, e V. Ex11 

ainda não tendo chegado a esta Casa, segura
mente porque acompanha a ~tividade pfibli
ca brasileira, deve ter visto o de_scalabro que 
foi esta figura do porta-voz do Presidente 
da República, com todo o tipo de impropé
rios, de palavras indevidas com relação ao 
tratamento que deve ser dispensado pelo Pre
sidente da República ao Parlamento brasilei
ro. E ele diz, neste último pronunciamento, 
que pretende dialogar, que pretende gover
nar em parceria com o Congresso-Nacional. 
Senador Josaphat Marinho, nós tivemos algu
mas experiências amargas. A primeira delas 
foi no que tange à questão relativa à politi
ca da Previdência Social, ao custeio da Previ
dência Social, porque nós votamos aqui, e 
houve um compromisso do Governo, e o Go
verno apôs os seus vetos. Depois, nós vota
mos-a Lei do Regime Único, regulamentan
do o art 39. O Senador Ney Maranhão, que 
não se encontra aqui presente, usou da tribu
na, e disse que o Governo não pretendia 
apor nenhum veto àquela lei que foi negocia
da com cle e, lamentavelmente, os artigos 
principais da Lei relativa ao Regime Jurfdi
CÇ) foi vetada. De sorte que eu espero que 
esta afirmação seja verdadeira. :Mas, uso es
se aparte apenas para dar-me a satisfaçã·o e 
o privilégio de ter conosco, aqui no Senado, 
a expressão altaneira, a figura tão exponen
cial, o homem tão limpo na sua atividade 
parlamentar, um modesto, que sempre foi 
um advogado, mas independente, um homem 
que não teve riqueza, mas teve sempre a ri
queza da palavra pela sua independência, re
torna a esta Casa com esse mesmo espírito 
de querer servir o nosso Pafs com essa inde
pendência, com es-sa altanaria. Eu sa1ido V. 
Er ao reingressar nesta Casa e, mais ainda, 
pela conservação do mesmo ponto de vista, 
pela autenticidade daquele velho Josaphat 
Marinho, jovem e desse jovem Josaphat :Ma
rinho de hoje. Era isso que eu tinha a dizer. 

O SR JOSAPHAT MARINHO- Agra
de_ço, Senador Maurfcio Corrêa, a bondade 
de suas expressões a meu respeito e me sin
to tranqüilo com o apoio que recebo do seu 
pensamento, na mesma direção do que ve
nho defendendo nesta tribuna. 

Dizia, Sr. Presidente, que a Constituição 
não autoriza esta concepção exagerada e ana
crónica de livre iniciativa e de economia de 
mercado, como se o Estado do fim do sécu-

lo 20 retroagisse à fase superada do liberalis
mo vencido e sepultado. Hoje, o que se bus
ca ê conciliar as idéias liberais no sentido 
de defesa dáS direitos e prerrogativas do ho
me~ com os principias de socialização que 
garantam não apenas a liberdade formal, 
mas, sobretudo a real igualdade entre todas 
as pessoas. 

A Constituição, já na sua introdução, ou 
seja, noarL _3° dos seus princípios fundam~n
tais, refere-se a que o Estado democrátJco 
brasileiro, a República Federativa Brasilei
ra tem, entre os seus objetivos básicos, finali
dade de constuir uma sociedade livre, justa 
e solid_á_ria. 

Ora, sociedade livre, justa e solidária, não 
se construirá senão na medida em que o Es
tado exercitar um papel relevante no contro
le e na fiScalização de todas as atividades, 
notadamente da atividade econOmica. 

Não defendo aqu~ evidentemente, o Esta
do absoluto, o Estado concentrador de pode
res abusivas, mas um estado rigoroso, fixa
do na ordem jurídica, um estado sólido com 
fundamento ·em regras econômícas capazes 
de garantir a correção das desigualdades so
ciais para dar, efetivamente, um mínimo de 
oportunidade a todas as pessoas. Tal não se 
dará se vier a prevalecer o espírito, que se 
está generalizando no Brasil, consoante o 
qual só se fala cm restrição ao Estado e em 
apliação do poder econOmico privado. 

Não tenho má vontade de qualquer natu
reza com o poder económico privado. Não 
escondo que fui diretor e assessor de empre
sa. À própria empresa capitalista, porém, 
não interessa que se lhe dê este poder abusi
vo, porque é o caminho mais fácil para des
truição do capitalismo. 

o que importa é que o· Estado e<éi:"cite 
a sua tarefa, desempenhe o seu papel, como 
está na Constituição, de agente normativo e 
regulador da atividade económica. Se o flzer 
não pratica nenhuma violência, mas estará 
conc-orrendo para que não se reproduzam 
atas, como praticando ou em via de ser pra
ticado pela Autolatina. Tanto mais importan
te é que assim se observe, porque este é o 
mesmo grupo económico que, no Governo 
anterior .ao atual, praticou preços além dos 
autorizados pelo Governo. E talvez haja fal
tado maior disposição na administração de 
entãó, pãta esgotar os recursos legais que 
demonstrassem a impossibilidade daquele 
procedimento. 

Numa sociedade que apresenta as desi
gualdades e os problemas por que passa o 
Brasil, não pode haver interesse privado su
perior ao- interesse p6blico. O Estado é cria
do exatamente para ser o órgão capaz de im
pedir que abusos se pratiquem dentro do 
Governo; se desenvolvam no domínio priva
do. É no equilíbrio das decisões que o Go
-~effio-as~gurará a paz colétiva. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. 
& 0 um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador 
Josaphat Marinho, cumprimento V. Exa pe
la brilhante análise que está fazendo, pela 
preocupação demonstrada e, em especial, pe
la maneira como agudamente está observan
do os problemas que hoje afligem, na verda
de, não apenas os 5 ou 8 mil trabalhadores 
prestes a serem demitidos da Autolatina, 
mas mais de 60 mil trabalhadores na Gran
de São Paulo, onde há o registro de demis
sões. Mas, obviamente, o fenômeno-da reces
são espalha-se por toda a economia brasilei
ra. Pudessem os trabalhadores de todos os 
segmentos Ua sociedade, de todos os Se tores 
da economia terem a capacidade de organiza
ção, de mobilização dos Sindicatos dos Meta
lórgicos de São Bernardo e Diadema, hoje, 
teríamos, nesta Casa, não apenas o Presiden
te Vicente Paulo da Silva, acompanhado do 
Presidente da CUT. mas, talvez,. os presiden
tes de centenas de sindicatos aqui dizertdo 
aos representantes do povo, que há que se 
dizer ao Governo que a responsabilidade es
tá em conseguir debelar o problema da infla
çãO, atravéS do aumento da atividade econô
mica. É preciso criar-se meios de fazer com 
que as empresas tenham a condição de asse
gurar o crescimento da produção. Qaro que 
é dificil isso. Mas há que se pensar em co
mo administrar o crédito e a moeda, em co
mo se administrar o conteúdo dos gastos p!i
blicos, para que volte a economia brasileira 
a crescer. É preciso que o Estado.- e V. Exa 
observa bem que o Estado tem responsabili
dade sim - comece a definir para onde vai 
crescer a economia, e venha a Colocar os 
seus faróis acesos, claro que complementan
do com aquilo que irá dizer à atividade em
presarial, na medida em que todos os agen
tes econômicos detectam as possibilidades 
de crescimento. 

Mas há que se interagir, há que se ter 
uma forma de o Governo pensar em-quais 
são as metas que [arão o Brasil crescer de 
uma maneira mais saudável, porque se hou
ve problemas, quando da época de rápido 
crescimento, foi exatamente o contelldo do 
crescimento. Então, temos que pensar aqui 
para onde crescer, crescer em termos de fa
zer com que as necessidades_básicas da popu
lação mais marginalizada comecem a ser aten
didas. Mas isso não ocorrerá na medida em 
que em quase todos os setores se registra o 
decréscimo da produção e, conseqüentemen
te, as oportunidades de emprego. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sou 
muito grato a V. Exa, Senador Eduardo Su
plicy, pelo prstfgio de sua intetVenção. Ta~
bém estou de acordo com V. Ex11 ' em que é 
preciso que de parte do Estado sejam adota
das as práticas e e:ocecutados os princípios 
suscetíveis de garantir o desenvolvimento 
da atividade econômi~a, não' só de aumentar 1 1 
a produção, como de m'elhorar a produtividade. ' I 

A esse respeito espero, em tempo oporth- I 
no, voltar a essa tribuna, para salientar que,·· f' 1 
no meu modesto ver, nos falta o instrumeni· l ·; 
to principal para garantir esse desenv.olvimen- (' .. / i 

' I I 
I . 

I '1 
I I 
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to regular, que é o regime plano d.~ Gover
no convertido em lei, na forma da Constitui
ção e como ex:igem os interesses gerais. 

O Sr. Nelson Wedekin - Permite-me V. 
Exa um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ou
ço V. Exa com muita atenção. 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador Josa
phat Marinho, em primeiro lugar, como não 
poderia deixar de ser, quero saudar a sua 
presença nesta Casa. Tenho certeza de que 
esse 1/3 renovado no Senado dará uma luz 
nova, uma força nova e uma d.inâmíca nova 
está Casa, como já demoriStfaram pronuncia
mentos feitos ontem pelos senadores recente
mente eleitos e, como podemos verificar, com 
muita clareza, neste seu pronunciamento, 
porque V. Exn fere um ponto pouco observa
do nestes tempos de desregulamentação, nes
tes tempos em que todos acha:rp. que o Esr.a
do tem que sair fora da economia, ter a for
ça dominante na mfdia e na opinião nacio
nal. V. Ex11 repõe o papel do Estado, como 
ele deve ser. V. Ex8 resgata as razões históri
cas que levaram à criação e à existência do 
Estado. V. Ex8 coloca tarefas e responsabili
dades das quais o Estado não- tem 6 direito 
de se demitir e nem de renunciar. E V. Ex8 

também denuncia aquilo que é preciso dizer 
e repetir com insistência: o liberalismo é 
uma doutrina anacrônica superada historica
mente no século passado, esta é a verdade 
das coisas. Em nenhum país do mundo, hoje, 
vigora o liberalismo. Em nenhum país existe 
o império absoluto do livre mercado. E o 
Estado existe exatamente para corrigir as dis
torções, as desiguldades e para buscar um 
razoável equilíbrio nas relaçõeS sociais e nas 
relações do trabalho. Portanto, V. Ex8 traz 
à colação e ao debate desta Casa alguma coi
sa que pre<:isamos produzir aqu~ para que 
seja um contraponto e uma contrafacção à 
ideologia dominante, que é uma ideologia 
falsa, equivocada e anacrônica. V. Ex8 tam
bém aborda uma outra questão, que é da 
maior importânciá, quando diz que a Consti
tuição brasileira prevê o regime da livre ini
ciativa, ela está devidamente fixada nos ter
mos constitucionais. Quero lembrar aqui que 
o art. 1° da Constituição, quando fala dos 
fundamentos do Estado brasileiro, no seu 
ítem IV, .fu:a os valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa. Queria lembrar aos Srs._ 
Constituintes e àqueles que nãO foram Cons
tituintes, que não foi- por coincidência que 
os valores sociais do trabalho aparecem em 
primeiro lugar. foi uma discussão intensa 
na Constituinte. Lembro até mesmo do Sena
dor Mário Covas debatendo isto na tribuna 
e defendendo esta posição: que o trabalho 
deveria aparecer antecedendo a livre iniciati
va. Exatamente porque há, dentro de toda a 
História do nosso País, da nossa cultura, dos 
nossos valores, a primazia do capítal sobre 
o trabalho. Enfim, quero também cumprimen
tar V. Exn pelo corajoso pronunciamento. É 
preciso! Eu também, como V. Exa, não tenho 

nenhum parti pris contra a iniciativa priva
da. Estamos no sistema capitalista. Está aí, 
é uma realidade: Mas é: preciso também que 
não se sacralize a iniciativa privada. Não há 
nacla sagrado. sagrado, quando muito, são 
as coisas de Deus. Não é sagrada a institui
ção Presidência da Reptíblica; não é sagra
da a instituição SenadO; não é -sagrado o Es
tado; não é sagtada a iniciativa privada. Es
ses grandes empresários, com sua atitude 
de sempre confrontar as melhores intenções, 
até mesmo de governos com os quais nl!o 
concordo, como é o caso do Governo Collor, 
prestam um desserviço a esta Nação. Tenho 
em mãos, apenas para sabermos, porque es
sas coisas são importantes saber, um peque
no recorte de uma coluna de Joelmir Beting, 
em que ete diz o seguinte: ''Para pensar na 
cama. Os salários respondem por 17% dos 
custos industriais no Brasil. Na Europa Oci
dental, entram com 42%". Está aí uma das 
rafzes profundas da verdadeira crise nado
na~ que é a má, a injusta, a vergonhosa dis
tribuição de renda do nosso Pafs. Temos a 
intenção, o Governo declara freqüentemen
te a sua intenção de ingressar no pequeno 
ntímero de países do clube do Primeiro Mun
do, e para isso diz que vai desregulamentar, 
para isso impõe regras à Nação. Mas não 
cuida daquilo que é uma das coisas essenciais 
na vida dos povos e dos trabalhadores do 
Primeiro Mundo. Nos custos de qualquer em

:_presa - bem ao contrário do que disse o Se
nador Eduardo Suplicy, quando fez a sua co
muniçação a esta Casa -os_ custos dos salá
rios são altos, porque o traballiDador da Eu
ropa Ocidental, dos países do Primeiro Mun
do, deste objetivo que nós temos de perse
guir, têm um peso específico e forte na eco
nontia. Por isso eu_ lhe cumprimento, por to
das essas razões e, sobretudo, porque vejo 
que sua voz se junta :àqueles que, como _eu, 
desejam pelo menos colocar nos seus devi
dos termos essa tese do neo-liberalismo no 
Brasil. Meus cumprimentos,. Senador Josa
phat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Obri· 
gado, Senador Nelson Wedekin, por sua va
liosa ajuda. E se me permitisse, eu lhe diria 
que seu pensamento se harmoniza com o 
que a própria Constituição aconselha, ou se
ja, o reconhecimento de que não há, nem 
no domínio pdblico nem no· domínio priva
do, direito ou poder absoluto. Todo direito, 
como todo_ poder, é relativo, P:Orque é condi
cionado ao interesse social E por isso que 
a Constituição mesma diz, no artigo que V. 
Exa citou, que: " ... considera os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa.11 Não é qual
quer trabalho, portanto, nem qualquer livre 
iniciativa que a Constituição protege; mas o 
trabalho e a livre iniciativa compatíveis com 
os valores sociais. É que são os valores so
ciais que estabelecem a melhor conjugação 
dos interesses para a harmonia dos homens. 

Eram eStes -Os argumentos que julguei 
do meu dever desenvolver aqui, hoje Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Exa 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois 
não. Ouço o aparte de V. Exa, nobre Sena
dor Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, 
peço um aparte a V. Exa o meu velho compa
nheiro de longos anos de luta na Bahia., ooin
panheiro de décadas de conviv!n.cia. Todos 
nós, que aqui estãv8:i:n0s, Seritfaiilos saUdades 
do Senador Josaphat Marinho, da sua inde
pendência intelectual, da sua cultura e da 
sua bravura. Felizmente, o temos de volta e 
é para saudá_-lo e para nos- felicitar _a nós, 
Senadores que-aqureSt3VaiDoS~--por--termos 
recuperado, para os nossos trabalhos, a inte
ligência, a bravura e, principalniente, a digni
dade intclectual do nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sabe 
V. Ex8 , nobre Senador Nelson Carneiro, com 
que alegria, depois de tê-lo encontrado na 
Câmara, eu o_revejo, hoje, no Senado daRe~ 
p!iblica. As circunstâncias do aparte de V. 
eco. me permitem, até de público, agradecer
lhe o comovente artigo com que em 1970, 
quando eu disputava a renovação do manda
to, enfrentando o poder discricionário e mili
tar, me distinguiu, escrevendo sobre o Sena
dor da Bahía. Hoje, o encontro com aqueles 
mesmos propósitos da nossa mocidade, a par
tir..da campanha autonomista da Bahia. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Permi
te-me V. Exa um aparte? 

O SR. J:OSAPHAT MARINHO - Ou
ço V. Exa com muita honra. 

O Sr. Qd Saboia de CaiValho - Esta 
mos ouvindo a palavra de V. Exa já- nesse 
ponto final, já nesse encerramento de sua fa
la, quando, no entanto, queremos acrescer 
aos louvores aqui já erguidos, o nosso, exala
mente para saudar o parlamentar veterano 
que volta e acrescenta um grande patrimOnio 
de cultura e de moral, um grande patrimOnio 
intelectual ao_ Senado da República. V. Exa 
volta a esta Casa _extamente _ no __ momento 
em que sua personalidade, se aqui não esti
vesse, seria uma grande lacuna. E uma con
tribuição que o Estado da Bahia nos oferta; 
uma contribuição, acima de tudo, a uma vi
são mais ampla e a uma defesa maior das 
prerrogativas do Senado Federal. Aqui V. 
EJcD. já esteve, como esteve na Câmara dos 
Deputados. Seu nome- não pertence- somen
te ao Estado da Bahia, pertence à história 
do Parlamento Brasileiro e acreditamos que 
seu lugar aqui será muito bem preenchido 
por um talento por todos louvado ao longo 
de tantos e tantos anos, um louvor que não 
cessou diante de sua ausência temporária, 
tanto assim que há 20 anos V. E.xH não usa
va a tribuna do Senado Federal. O tema que 
V. Exa trouxe é dos mais importantes, por
que é o destaque da relevância social, do sen
tido social que há que se dar a todas as solu
ções que realmente desejem alcançar o ~
to neste Pafs. Louvo V. Ex8, o ~u pronuncia-
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menta e, principalmente, a sua volta ao Sena
do e a sua volta a sua trituna. Muito obrigado. 

O SR JOSAPHAT MARINHO- Agra
deço-lhe, Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
a bondade de suas palavras. Mas me permi
ta assinalar que sou apenas um modesto com
panheiro entre os eminentes Senadores que 
comigo foram eleitos para ingressar no Sena
do neste ano de 1991. Estarei aqui exatamen
te para, na medida em que me for possfvel, 
participar dos debates e ajudar a que se en
contrem as melhores soluções. 

Por hoje, Sr. Presidente, eu_queria, já che
gando ao término destas reflexões, relem
brar palavras de um grande professor e orien
tador polftico, particularmente inspirador 
do Partido Trabalhista, Inglês, que foi Harold 
Laski. Num livro dos maiores .escritos no fim 
da última guerra, entre observações excepcio
nais, ele fez uma que vale para todas as gera
ções, incLusive para o Brasil de ..nosso tempo. 
11As formas legais são respeitadas - disse ele 
- quando os homens sentem que tem em co
mum os grandes fins da vida". 

Sr. Presidente, Srs.. Senadores, se conti
nuarmos praticando o que estã sendo pratica
do pela Autolatina, os trabalhadores doBra
sil não sentirão que têm em cotnum, com o 
resto- da sociedade brasileira, os grandes fins 
da vida-

o .Sr. Humberto Lucena - Pennite-me 
V. Exa. um aparte? 

OSRJOSAPHATMAruNHO-Qm 
muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- EJ.i.desejo in
terromper o pronunciamento _de V. Ex11

, pe~ 
la afinidade que sempre tivemos em passa
do recente, na luta pela democratização des~ 
te Pafs. V. &a, como eu, foi fundador do 
MDB e, juntos, estive-mos, ao "lOngo dos tem· 
pos do autoritarismo, na mesma trincheira, 
pugnando pela restauração do Estado de 
D'ireito no Pafs. E, agora, quando volta ao 
Senado Federai, ungiOo pelo voto dos baia
nos, V. &a chega a esta Casa cerCado pelo 
respeito, pela estima e pela admiração dos 
seus pares, acima dos partidos. 

Vejo com muita Satísf<i.çãif que V. Bica, 
já agora, com a sensibilidade política que lhe 
é peculiar, assoma ~ tribuna, para versar te
ma dos mais atuais, quaf Seja aquele que se 
relaciona com a sorte dos trabalhadores. 

V. & 8
, portanto, receba em meu nome 

e ~m .nome da Bancada do PMDB os nossos 
cumprimentos e, ao mesmo tempo, os votos 
que formulamos pelo pleno êxito de sua atua
ção parlamentar nesta Casa do Congre~so 
Nacional, a que faz jus pela sua inteligência, 
pelo seu talento, pela sua cultura. 

O SR JOSAPHAT MARINHO- Esti
vemos juntos ontem, efetivamente, nobre Se
nador Humberto Lucena, na mesma trinchei
ra contra o poder militar, não importa hoje 
que estejamos em legendas diversas, não são 
as legendas que nos qualificam, mas a conti
nuidade do nosso pensamento. Continuare
filOS juntos, lutando pela ordem democráti-

ca e, sobretUdo agora quando a própria Cons
tituição 91-z q_ue se instituiu no J?rasil o esta
do democrático de direito. Vamos por ele lu
tar, acima de nossas divergências partidárias. 

Mas nós s6 o faremos, Sr. Presidente, con
vincentemente; ~e ao lado da garantia das li
berdades iissegurarinos um m.fnimo de oportu
nidade, pela redução das desigualdades, aos 
economicamente mais fracos. Vamos evitar 
que o desencanto atinja essas camadas, por
que, a respeito do desencanto, nós não tere
mos medidas que adotar. 

O Sr. Divaldo Sur1,1agy - Permite-me V. 
&;a uiD. aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois 
não, nobre Senador. 

O Sr. Divaldo Suruagy- É com orgulho 
que ouço a fala de V. Exa Líder estudantil, 
em Alagoas, já havia ungido V. Exa como 
modelo de homem público. E com que orgu
lho digo eu, hoje posso afirmar que sou cole
ga de V. Exa na Câmara Alta do_ País. V. Exa, 
nobre Senador Josaphat Marinho, dignifica, 
não apenas a Bahia, não apenas o Nordeste, 
roas dignifica a classe pol~tica brasileira. Ho
m<;-mi como V. Exa são atestados eloqüentes 
de que politica pode ser feita com dignidade. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Não 
sei nem como lhe agrade.cer a bondade de 
suas expressões, tão grand~, talvez, pela pro
ximidade dos nossos estados. Mas s6 lhe pos
so dizer que, na medida em que me for pos
sível, a:Cfili-·esta·rei ·para qUe põssámos ser 
üteis ao País. 

Sr. _Fre,sidente, era o que tinha a decla
rar, apenas assinalando, pOr fim, que um apar

te como o _que acabei de ouvir, do nobre Se
nador Divaldo Suruagy, p.os dá energia para 
que o desencanto não_ atinja a sociedade bra
sileira. (M:uito bem! I;'alr;nas) 

COMPARECEM MIIIS OS SRS. SENil
DORES: 

Aureo Mello - Carlos Patrocínio - Darcy 
Ribeiro- Eduardo Suplicy- Francisco Rol
lemberg -José Eduardo - José Paulo Biso! 
- Jólio Campos - Mário Covas - Marluce 
PintO - Raimundo lira. 

Dur;mte o discurso do Sr. Josa
phat Marinho, o Sr. Alexandre Cos
ta, 1° Více-Presidente, deixa a cadeí
.rn da presidência, que é ocupada pe
lo Sr. Meíra Filho, Suplente de Secre
tário. 

Durante o discurso do Sr. Josa
pliat Marinho, o Sr . .Meira Fiffio, Su
plente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidencia, que é ocupada pelo 
Sr. Alexandre Costa, l 0 Vice-Presiden
te. 

O SR PRESIDENTE (Aie<andre Qs
ta)- A presidência recebeu, do Governador 
do Estado de Minas Gerais, o Ofício, n° S/5, 
de 1991 ~ 579/90, na origem), solicitando 
a retificação da Resolução n° 377, de 1987, 
do Senado Federal. 

A matéria será despachada à COniissão 
de Assuntos EconOmicos, 

Sobre a mesa, projetos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 2, DE 1991 

Faculta ao empregado e servidor 
pó.blico a- percepção do 13° salário 
cm_ parcelas duodecimaia, deposita
das em cademeta.de poupança. 

O Congtesso Nacional decreta: 
Art. 1° A opção do.empregado, ou servi

dor p11blico, manifestada por e"scrito, ate o 
dia cinco de janeiro de cada ano, ou mês se
guinte ao da admissão, a gratificação .salarial 
a que- se- referem as Leis n° 4.090, de 13 de 
julho de 19?2,- e n° 4.749, de 12 de_ agosto 
de 1965, o art. 10 do Decreto~Leí n° 2413, 

.de 10 de fevereiro de 1988, e o art 26_da 
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, ser
lhe-á paga, merisalmente, em parcelas duodeM 
cimais, :oiedia:nte depósito em caderneta de 
poupança de que seja titular.- . 

Art. 2° As parcelas creditadas em cader
neta de poupariça, referentes aos rries~s- de 
janeiro a novembro de cada ano, serão consi
deradas como adiantamento da gratificação 
de Natal (13° .salário), devida em dezembro, 
e compensadas com o respectivo valor, inclu
sive para cálculo de incidências tributárias. 

Art. 3° O -Poder ExecutiVõ~ no prazo de 
trinta dias, adaptará a regulamentação sobre 
o pagamento da gratificição de Natal às dis
posições desta lei. 

Art. 4° Esta lei entra em vigór na data 
de sua publicação-

Art. 5° revogam-se as disposições em con
trário. 

.Justificação-

Pretende-se, com o incluso projeto de le~ 
que o empregado, ou servidor público, .se as
sim o preferir, venha a perceber, mensalmen
te, além da remuneração norma~ mais uma 
parcela duodecimal do 13° salário (gratifica
ção de Natal), lhe seria creditada em cader
neta de poupança de que seja titular, a títu
lo de adiantamento do valor devido em de
zembro de cada ano, ocasião em que se pro
cederia~ compensação dos depósitos efetua
dos nesse futerim, bem como ao cálculo da 
incidência do imposto de renda e das contri
buições previdenciáriaS, -observada a legisla
ção aplicável. 

Com tal providência, visa-se, de um lado, 
atribuir ao empregado, ou servidor piiblico, 
maior autonomia quanto _l!:. gestão financei
ra de algo que lhe pertence -·o 13° salário 
- e que, preservado da corrosão inflacionáM 
ria, poderá ser gasto, ao longo do ano, em 
função de melhor programação individual e 
familiar, ou, meSmO, para atender a necessi
dades imprevistas sem o risco dos irresistí
veis apelos ao consumismo indiscriminado e 
sazonal. 
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De outro lado, estar-se-ia contribuindo 
para a reabilitação desse tradicional mecanis
mo de proteção da .economia popular que é. 
a caderneta de poupança, e, por conseqüên
cia, ao se fortalecer o hábito salutar desse 
investimento, injetar-se-ia considerável mas
sa de recursos em programas sociais de reco
nh~cido proveito coletivo, como os destina
dos à construção de moradias e à produção 
agro pecuária. 

Há, sem düvida, algum acréscimo aos en
cargos burocráticos do empregador, com a 
inovação ora proposta. Mas, devido ao pro
gresso das té_cnicas de informatização, a maio
ria absoluta das empresas não terá qualquer 
dificuldade em assimilar, de pronto, as altera
ções decorrentes dessa lei, cuja regulamenta
ção seria expedida pelo executivo, nos trin
ta dias sbseqüentes à sua publicação. 

De resto, o saldo altamente positivo dos 
benefícios sociais e económicos daí advindes 
cobre, de muito, os pequenos iTiconvenientes 
que a le~ ora proposta, possa ocasionar aos 
procedimentos operacíonais dos empregado· 
res, cujo senso de solidariedade e t:;ompreenK 
são dos elevados propósito não será, mais 
uma vez, desmentido em nossa sociedade de· 
mocrática, a caminho de maior liberdade com 
responsabilidade e justiça social 

E por tais razões que submetemos à con
sideração e, se for o caso, ao aperfeiçoamen
to dos ilustres_ Pares a presente proposição, 
na expectativa de vir a ser aprovada quanto 
antes. 

Sala das Sessõ~ 20 de fevereirÕ de 1991. 
- Senador Marco Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 4.090, DE 13 DE 
JULHO DE 1962 

Institui a gratificação de Natal 
para os trabalhadores. 

LEI N" 4.749, DE 12 DE 
AGOSTO DE 1965 

Dispõe sobre o pagamento da 
gratificação prevista na Lei n° 4.090, 
de 13 de julho de 1962. 

DECRETO-LEI N" 2.413, DE 10 DE 
FEVEREIRO DE 1988 

Altera a legislação do imposto 
de renda e dá outras providências. 

Art. 10. O disposto no a_rt. 2° do Decre:
to-l..ei n° 1.695, de 18 de se_tem_bro de 1979, 
aplicaKse à Gratificação de Natal concedida 
aos funcionários, civis e militax-es, _da União, 
do Distrito Federal, dos territórios, dos esta
dos e dos municfpios e das respectivas autar
quias, e aos membros do Podei" Jud.ici~rio, 
do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste ar~ 
tigo, oconsidera--se Gratificação -de Natal a 

que corresponder a 1/12 (um doze avos) da 
remuneração, a que o funcionário fizer jus 
em dezembro, por mês de efetivo exercício, 
no respectivo ano. 

LEI W 7.713, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 1988 

Altera a legislaçllo do imposto 
de renda e dá outras providências. 

ArL 26. O valor da Gratificação de Natal 
(13°salário) a que se referem as Leis n°_4.090, 
de 13 de julho de 1962, e n° 4.281, de 8 de 
novembro de 1%3, e o art. 10 do Decreto
Lei n° 2413, de 10 de fevereiro de 1988, se~ 
rá- tributado~ mesma alíquota (art. 25) a que 
estiver sujeito o rendi_IIiento mensal do con~ 
tribuinte, antes de sua inclusão. 

-··----·----·-·-·--
À Comissão de Assuntos Socfaís 

- decjsão terminativa 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
n" 3, de 1991 

Autoriza o abatimento das despe
sas de instrução para efeito de c4lcu
lo do Imposto de Renda. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É acrescentado ao art. _8° da Lei 

n° 8.134, de 17. de- dei:eri:J.bro- de 1990, o s_e~ 
guinte inciso: 

''V - as despesas comprovadamen~ 
te realizadas com instrução do pró-
prio contn"buinte, seus dependentes 
ou de menor que crie ou eduque, até 
o montante de Cr$ 200.000,00 por be~ 
neficiário." 

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

Justificação 

A questão educacional é o grande desafio 
nacional Se não procurarmos solucioná~la, 
não teremos uma sociedade democr~tica nem 
desenvolvida. Por isso, entendo que todo_es
forço deva ser feito no sentido de promover 
a_ melh_oria do ensino. 

A educação do- povo é condição essen~ 
cial para maior coesão nacional, para a defe~ 
sa dos direitos individi..Ji:~js e a prática da de
mocracia. 

A estabilidade política será mais fa'cilmen~ 
te alcançada ~ medida que educarmos nossa 
j?"'6púlação e formos capazes de apoiar meca
n1SniiX; d~ Earticipação gerados pela própria 
sociedade, e de promover o surgimento e flo~ 
rescimento de novos caminhos e novas forR 
In:as de incorporação de todo o nosso povo 
ao process_o político de construção nacionaL 

O ensino público no Brasil continua proR 
fundamente deficiente, exigindo intensa cola
boração dos contribuintes, mediante eleva
dos dispêndios em educação, para formar o 
cidadão, no sentido pleno da palavra. Obriga-

ção do Estado, não se justifica por :i:>so que 
o c_ontribuinte, além de custear despesas sem 

·as quais o País não se desenvolverá, deva ainR 
da pagar, sobre essas despesas; Imposto de 
Renda. Daí por que se propõe restabelecer 
a e,{cJusão que no passado se 'moStrOU VantaR 
josa. 

Importa, entretanto, introduzir cautelas 
ci:paze·s âe evitar dispêndios sUperiores aos 
normalmente exigidos do cidadão, como ocor
re quando o contribuinte ou seus dependen
tes passam a despender vultosas quantias 
em gastos educativos sofisticados, inclusive 
com estudos no exterior. Se o abatimento 
não sofresse 14nites, o Imposto de Renda es~ 
taria fadado a se tornar regressivo, perdenR 
do com isso a sua importância como instruR 
mente de redistribuição de renda e de jus ti R 
ça fiscal. 

Diante do exposto, esperamos contar com 
_o_ irldispensável apoio dos ilustres pares pa
ra a aprovação do referido projeto. 

SaJa das Sessões) 19 de fevereiro d~ 1991. 
- Senador Marco Maciel. -

LEGISLAÇÃO ClTADA 

LEI N° 8.134, DE 27 DE 
DEZEMBRO DE 1990 

Altera a legislação do Imposto 
de Renda e dá outras providências. 

-···················-··········--··-··---
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), po

derão ser deduzidos: 
I - os pagamentos feitOs, no anaRbase, a 

médicos, âeritisias, psicológos, íiSioterapeu~ 
tas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais 
e hospitais, bem como as despesas provenienR 
tes de exames laboratoriais e serviços radio
lógicos; 

II - as contribuições e doações e_fetuadas 
a entidades de que trata o art. 1° da Lei D0 

3.830, de 25 de novembro de_ 1960, observa
das as condições _estabelecidas no art. 2° da 
mesma lei; 

m - as doações de que tra_ta o __ art. 260 
da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 199_0; 

IV - a soma dos valores referidos no art. 
'?,observada a vigência estabelecida no pará
grafo único do mesmo artigo. 

§ 1° o disposto no inciso I deste artigo: 
a) aplica-se também aos pagamentos fei

tos a empresas brasileiras, ou autorizadas a 
funcionar no País, destinados à cobertura 
de despesas com hospitalização e cuidados 
médicos e dentários, e a entidades que asse
gurem direito de atendimento ou ressarciK 
menta de despesas de natureza médica, odon-
tológica e hospitalar, . 

b) restringe-se aos pagamentos feitOs pe~ 
lo contribuinte relativo ao seu próprio trata
mento e ao de seus dependentes; 

c) ê condicionado a que os pagamentos 
sejam especifiGf!Jdos e comprovados, com in
dicação do noróe, endereço e número de ins
crição no Cadastro de Pessoas Físicas ·ou 
n-o Cadástro de Pessoas Jurídicas, de quem 
os recebeu, podendo, na falta de documenta
ção, ser -feita indicação do cheque nomfuatiR 
vo pelo qual foi estudado o pagamento. 
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§ '2:' Não se incluem entre as deduções 
de que trata o inciso I deste artigo as despe
sas cobertas por apólices de seguro ou quan
do ressarcidas por entidades de qualquer es-
pécie. _ 

§ 3° As deduções previstas nos incisos n 
e III deste artigo estão limitadas, respectiva
mente, a cinco por cento e dez por cento 
de todos os rendimentos computados na ba
se de cálculo do imposto, na declaração anual 
(art. 10, I) diminuídos das despesas menciona
das nos incisos I a III do art. 6° e. no inciso 
II do art . .7° 

§ 4° -A dedução das despesas previstas 
no art. 7°, inciSO III, da Lei n° 8.023, de 12 
de abril de 1990, podedrâ ser efetuada pelo 
valor integra~ observado o disposto neste ar
tigo. 

·············xa;;;;;;~ã~·d;·;;;~-;;~t6;E;;;;;;;_ 
cos decisão lermipa_tiva·-

O SR. PRESIDENTE (Ale><andre Cos
ta)- Os projetas lidos,vão à publicação e 
às comissões competentes. 

Está finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

'Item li 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 10, DE 1990 

(Inclufdo em Or5le~ do Dia 
nos termos do art. 353, parágrafo 
. ünico do Regimento Interno) 

Discussão em turno linico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 10, de 
1990, (n° 148/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a concessão à Rádio Heróis do Jenipa
po Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão srinoi'ã, -éin onda média, 
na cidade de Campo Maior, Estado 
do Piauí (dependendo de parecer da 
COmissão de Educação). 

Solicito ao nobre Senador Carlos Patrocí
nio o parecer da Comissão de- Educação. 

O $R. CARLOS PATROclNIO (PFL 
-TO. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

'1 Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 10, de 
1990 (n° 148-A, de 1989, na Câmara dos o.~~ 
putados) que "aprova o ato que renova con 
cessão à Rádio Hérois do Jenipapo Ltda. pa
ra explorar serviço de radiodifusão sonora, 
em onda na cidade de Campo Maior, Esta
do do. Piaur'. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
462, de 1989, o ExcelentíSsimo Senhor Presi
dente, da Repúblca submete ao Congresso 
Nacional ato de renovação de concessão de 
exploração de canal de onda média, nos ter
mos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do art 223, da Constituição Federal, 

ato este constante do Decreto D0 98.032, de 
9 de agosto de 1989, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 1° de agosto de 1989. 

Na exposição de Motivos, o então Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações 
esclarec-e:. 

"Os órgãos competentes deste 
ministério manifestaram-se sobre o 
pedido1 achando-o regularmente ins
truiio obedecidos os requisitos le
gais e técnicos atinentes ao procedi
mento renovat6rio.11 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Átila Lira, e aprovação unâ
nime, daquela comissão. 

Está pendente o parecer da Comissão 
de Çq_nstituição e Justiça e de Redação da-
quela Casa: - -

Já no Senado, após ter s!do · r:etirada na 
seSsão ordinária de 30-5~90, e desarquivada, 
apóS aprovação de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, lido no dia 
10-7-90, éstéve ó Prójeto- em ·afiálise nesta 
comissão, à disposição dos Senhores Senado
res para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer re
paros. 

2 _ Voto do Relator 

Diante da regulai-idade dos procedimen
tos e do testemunho ministeruil de que a em
presa Rádio Heróis do Jenipapo Ltda. aten
de a todos os requisitos técnicoS e legais pa
ra sua renovação, opinamos pela aprovação 
do ato., na forma do presente projeto de de
creto Legislativo. 

- É o par~cer, Sr. Eres~dente. 

O SR. PRESIDENTE (Alciandre Cos
ta) - é favorável o parecer. 

Em diséu.ssão o prOjetó, eirl t~mo ónico_, 

_Q Sr.Jutahy Magalhães _ Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- ·ccmce"àOa -palãvra a V. Ex8 · 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES (P.MDB 
- BA Para djscutir. Sem revisão_ do orado_r.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde o ano 
p8ssado, Venho manifeStando minha contra
riedade quanto à votação dessas matérias sem 
o devido exame e sem o conhecimento das_ 
razões que levaram à concessão de explora
ção dessas emissoras de rádio. 

Este ano retomamos a mesma questão. . 
Como fiZ no ano passado., continuarei votan•_ 
do pela abrtenção em todas essas matérias,· 
e tentarei apresentar um projeto para fazer 
com que matéria como esta tenha tramitação. 
mais-adequada no Senado. 

Não adiantou, Sr. Presidente, adiar por 
24 horas a votação desta matéria, porque ó 
que teríamos que fazê:::r era convocar a Co-. 
mi.ssão de Educação os acionfstas dessas rá
dios; convoca:r representantes das comunida-

des quando houver· renovação de concessOes 
para saber se as emissoras de rádio estão aten
dendo aos interesses reais da comunidade, 
porque até o momento, comQ está sendo fei
ta essa outorga de cólicessões, estamos ape
-nas referendando um ato de livre arbítrio 
das autoridades da área. 

Esta matéria serviu pelo menos, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, para que eu tomasse 
conhecimento de um fato histórico ocorrido 
no Piau~ que foi a Batalha do Jenipapo. 

Ontem,_ infelizmente, não encontrei V. 
& 8 , nobre Senador Hugo Napoleão; mas o 
Senador Chagas Rodrigues me deu uma lição 
a respeito do significado, não apenas para o 
Píau~ mas para o Brasil, da famosa ~atalha 
do J enipapo, no período da Independência 
do Brasil. 

O Sr. Hugo Napole.lf.o - Permite V. EJc8 
ainda que íntempestivamente, uma obsenra-
ção? . . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃEs- Com 
prazer,_-ouço V. Ex8 

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, apenas para dizf:r a V. 
Ex0 que fui naturalmente chamado à cola
ção, uma vez que para o meu estado, o meu 
querido Piauí, a histórica Batalha do Jenipa
po foi o marcO da Independência do Brasil 

O SR. nJTAHY MAGALHÃES - Es
sa foi a interpretação que fiz quando conver
sei com o Senador Chagas Rodrigues.. 

O Sr. Hugo Napoleão - A colocação 
do Senador, s.eguramente, ê essa também 
Foi justamente lá, às margens do Rio do 
mesmo nome, que as tropas brasileiras, de 
piauienses, cearences e, depois, maranhenses 
expulsaram o Brigadeiro Jo_ão losé da Cu
nha Fidié, qué· era ·o grande representante 
das forças lusitanas no Piauí. De lá, Santo 
Antonio do Surubim, hoje município de Cam
po Maior, empuraram-no para Livramento, 
hoje, José de Freitas, estranhado, hoje, União, 
e até Caxias do Maranhão, onde nasceu Gon
çalves Dias--que, mais tarde, coi:D.póS um poe
ma magnífico- justamente sobre a Batalha 
do Jenipapo e o término das forçu de Fidié 
que s_e deu em Caxias. Naquele momento 
C::~nsolidava-se a Independência do Brasil, 
de maneira sangrenta, mas vigorosa, de ma
neira hercúlea, diria eu. Agradeço a V. Ex8 

a modesta )ncilrs.ão que e permite fazer no 
pronunciamento' de V. & 8 para, como piauien
se, testemunhar a grandeza de um povo que 
tem sabido engrandecer a Pátria. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES-Agra
deço a V . .Ex8 a intervenção que traz ao Se
nado Federal a informação que tive a oportu
nidade de tomar conhecimento ontem, con
versando com o nobre Senador Chagas Ro
drigues. Mais ainda, a interpretação dada pe
lo Senador Chagas Rodrigues, que acredito 
seja a de V. Exa também; a de que essa bata
lha foi determinante para manter a integrida
de do Brasil, porque o governo português 
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procurava, naquela época, fazer a divisão: 
Grão-Pará, etc. 

Gostaria de chamar a atenção para o no
me: Heróis do Jenipapo. Quando vi esse no
me, imaginei logo que teria havido uma bata
lha e procurei me inteirar da questão. 

Mas o principal, Sr. Presidente, ê não 
continuarmos vatando matérias da maneir2 
como estamos fazendo até o momento. 

O Sr. Gerson Camata - V. Ex11 me per
mite um aparte? 

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

O Sr. Gerson Camata - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, V. Ex* coloca um ponto 
importantíssimo na função que a nova Cons
titutição Federal deu ao Congresso Nacional 
com relação às concessões de ex:ploração de 
emissoras de rádio e televisão. Ora, não Va
mos ficar aqui, como V. Ex11 bem registra, 
apenas para homologar os ates arbitrários 
que o Poder Executivo vinha fazendo e con
tra os quais tantas e tantas vezes nos levanta
mos! Na hora em que temos a oportunida
de de tomar as concessões mais democráti
cas, de tornar a exploração e uso deses ca
nais que pertencem ao povo brasileiro e que 
são concedidos a empresas privadas pela 
União favoráveis à comunidade, ao desenvol
vimento de ações comunitárias e ao cresci
mento das comunidades onde essas emisso
ras de rádio e televisão vão e!l!:ercer as suas 
atividades, se não usamos o nosso poder pa
ra isso, terá sido vã a concessão constitucio
nal que passamos a ter depois da nova Cons
tituição. Seria interessante qi.J.e o futtiro con
cessionário, ou o permissionáriO,--qi.J.e está 
tendo renovada a sua concessão, ser chama
do l:!. Comissão para explicar quantas horas 
de noticiário local, quantas horas de música 
brasileira, quantas horas a emissora de rádio 
dele vai dedicar à cultura da região, a progra
mas sobre ecologia, a programas sobre edu
cação; ao mesmo tempo, se fôssemos chamar 
aqui os representantes da comunidade, isso 
acarretaria um alto custo, mas a Comissão 
de Educação deveria oficiar .às entidades da
quelas cidades, às entidades associativas, às 
igrejas, aos Rotary clubes, às asso~iações co
munitárias, aos sindicatos que ali estivessem, 
para que eles testemunhasse_ro. através de 
correspondência à ComisSão, dizendo se aque
la emissora, efetivamente, exerce um traba
lho em favor da comunidade; se ela defende 
interesses daqueles que são os seus proprietá
rios. Esse o tipo de critério que, daqui para 
frente, tenho certeza de que o Senado, e a 
própria Câmara dos Deputados, terá que ado
tar; se homologarmos simplesmente, estare~ 
mos quase que desprezando o poder que a 
Constituição colocou em nossas mãos e que 
deve ser exercido em favor dessas comunida
des onde essas emissoras vão começar a fa
zer suas transmissões. 

OSRJUTAHYMAGALHÃES-Agra
deço a V. Ex11, Senador Gerson Coamata, 
porque V. Ex11 , com a experência que tem 

da vida profissional nas emissoras de rádio, 
V. &a pode dar uma grande contribuição 
ao Senado para exercitar essa nova função 
que foi outorgada pela Constituição. Acredi
to, como V. Ex4 e outros Srs. Senadores, que 
poderemos juntai--nos para -que--Venhamos, 
no futuro, desempenhar nossa verdadeira 
missão e não apenas chegar aqui e dizer sim 
ou não a uma concessão de exploração de 
nídío que tem uma importância tão grande 
para a sodedade. E, no entanto, nós aqui na
da fazemos para examinarmos devidamente 
essa questão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este o meu 
protesto, mais ma vez. Espero que, em um 
futuro próximo, tenhamos uma nova manei
ra de decidir a respeito dessas questões. 
Meus votos, Sr. Presidente, cotinuarão sen
do pela abstenção em todas essas matérias. 

O Sr. Alexandre CoSta, 1° Vice
Presídente, deixa a cadeira da presí
dência que é ocupada pelo Sr. Mau
ro Benevides, Presidente. 

O SR. _FRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Concedo a palavra ao Senador Maurí~ 
cio Corrêa. 

o SR MAURÍCIO CORRM (PDT -
DF. Para discutir. Sem reviSão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores ao elaborar
mos a Co:ilstituiçãO, tiVemos a cautela inclusi
ve de_ propor a criaÇão daquele chamado 
Conselho, que, a despeito de uma grande po
lêmica, aprovamos no S~nado no final do 
ano passãdo: -

Sem que a sociedade civil, enfim, que a 
sociedade brasileira participe, é -diffcil mani
festar uma opiriTão conclusiva- a respeito do 
acerto dessa concessão ou daquela outra pror
rogação. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Seandores, nós 
conhecemos, ao longo da história dos últi

-mos anos, o verdadeiro escândalo com que 
foi feita a distribuição de concessão de explo
ra·ção de emissoraS-de rádio, -e televisão por 
este Brasil afora. 

Sabemos a troca que foi feita entre ovo
to de determinado parlamentar em busca 
dessa ou daquela outra concessão de rádio 
ou televisão. Foi a maior vergonha da histó
ria brasileira. Sobretudo na Bahia, o caso 
foi dramático, porque o Min-istro das Comu
nicações de então, exatamente era o homem 
da Bahia, é o Estado foi privilegiadíssimo 
com relação a essas concessões: parentes, 
amigos, enfim, foi a maior troca já havida 
na história do Brasil, essa de entrega de con
cessão de exploração de canais de rádio e te
levisão. 

Neste momento temos uma pauta superlo
tada de projetas, de decretos-legislativos que 
precisamos aprovar. Ora, vamos aprovar, exa
tamente, sem saber o que estamos fazendo, 
quais as combinações feitas, quais os enten
dimentos havidos por trás dessas concessões, 
desses favores que foram feitos? 

Sabemos da famosa frase, aliás, muito 
comprometedora na sua origem: "É dando 
que se recebe"~ Quando São Francisco de 

Assis fez aquele famoso poema "A oração 
da Fraternidade", ele tinha um escopo: "É 
dando que se recebe", quer dizer, pratican
do o bem e ajudando os miseráveis. E, lamen
tavelmente, utilizou-se aqui como uma tro
ca algo extremamente injusto com a origem 
dessa formulação de São Francisco de Assis. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente, o 
PDT deixa aqui formalizado a sua posição. 
NO ano passado, aprovamos váiiãs conces
sões que estavam na Ordem do Dia, em virtu
de de o Senador Nelson Carneiro ter encon
trado essa solução, por cau~a _do prazo. Não 
vamos criar obstáculo nesse momento, mas 
vamos abster-nos com relação a essas votações. 

Queremos deixar bem claro-para o Sena
do que depois de exaurida essa pauta, o PDT 
não concordará mais com a aprovação sumá
ria, de plano, desse projeto, sem que haja 
uma pesquisa, sem que haja um estudo por 
parte da Comissão de Educação, inclusive 
com a presença, na Comissão, das partes inte
ressadas, dos diretores, enfim, temos que exer
citar a função fiscalizadora p~ra que, exer
cendo o voto, nós o façamos com consciência. 

Aqui fica portanto, Sr. Presidente, explíci
ta a posição do nosso partido que é a de abs
tenção neste momento. E, com relação ao fu
turo, n·ão votaremos mais, salvo depois de a 
matéria ter sido exaurida lá na Comissão de 
Educação. Onteril, quando o nobre Senador 
Cid Saboia de Carvalho levantou aquela ques
tão de ordem, eu a senti muitó mais como 
um protesto que S. Exa fazia pela forma com 
que estamos aprovando todos esses projetes 
de decre.tos-legislativos nesse instante. Por
tanto, com essa garantia do PDT, ··de que 
nós vamos fios abster e futuramente usar das 
nossas prerrogativas parlamentares para não 
votarmos açodadamente, manteremos essa 
posição. 

O.Sr. ad Saboia de Carvalho- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para discutir. 

O SR PRESIDENTE (Mauró Benevi
des)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Cid Saboia de Carvalho, que falará pelo seu 
Partido, o PMDB. 

O SR CID SABOIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Para discutir.)- Sr. Presiden
te, sabe V. Exa que a nova Liderança do 
PMDB foi hoje, eleita, mas não está ainda 
feita a indicação do nobre Senador Humber
tO Lucena, diante da Mesa, uma vez que esta
mos colhendo as assinaturas dos Srs. mem
bros da bancada para essa nova indicação. 

Já conversei com o Senador Humberto 
Lucena a respeito desses projetas, que af es
tão tramitando, esses decretos legislativos, e 
o PMDB terá uma posição diante dessa fata
lidade, uma posição de aprovar fatalmente. 
Mas, individualmente, mesmo sendo vice-Lf
der do Partido ainda em exerçício, quero fi
xar a minha posição individual nesse debate. 
Inclusivel tomando para mim as observações 
do Senador pelo Espírito Santo, Gerson Ca
m.ata, que tocou bem no âmago da questão. 
Tenho uma vida toda dedicada ao rádio, mi
nha atividade radiofónica é de longas datas, 
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oonheço muito bem o setor radiofOnico bra
sileiro, atuando, como atuei, em muitas emis
soras de rádio. 

Sr. Presidente, o rádio brasileiro atraves
sou fases terríveis, em que, por exemplo, era 
impossível se rodar discos de cantores nacio
nais. Somente por volta de 1967, 1968, é que 
houve uma reação da mósica brasileira, que 
começou a ganhar espaço no rádio. O rádio 
cometeu grandes delitos culturais. Tanto as
sim que há um decreto ainda do presidente 
Jânio Quadros determinando que a progra
mação deva ser ao vivo, num grande percen
tual, para estimular a existência do artista 
em cada cidade onde exista uma emissora 
de rádio. Hoje, o rádio ê enlatado, principal
mente depois que nós fizemos proliferar as 
emissoras de transmissão especial, de faixa 
especial, as emissoras de freqüência modulada. 

Essas emissoras dedicam..se a uma progra~ 
mação interamente vazia, sem nenhuma con~ 
tribuição para o País, sem nenhuma contri~ 
buiçáo_--para -as popUlações, sem nenhuma 
contribuição para a educação. O rádio brasi~ 
leiro viveu mon:ientcis- pior_es __ do que os de 
hoje; mas é nesse momento e-m que falo, que 
encontramos as emissoras brasileiras massifi~ 
cadas, absolutamente iguais. Quando sintoni~ 
za..se uma emissora de FM no Rio de Janei~ 
ro e outra em São Paulo, verifica-se que são 
absolutamente iguais-. Se sintonizarmos uma 
emissora de FM numa cidade do interior do 
País verificamos que é igual a FM da capital, 
sem nenhuma distinção cultural, sem nenhum 
respeito regiona~ sem nenhuma marca regia~ 
nal, sem nenhuma qualidade regional. Por is
so, seria importante, importatíssimo qUe, p-a
ra a renovação de cada concessão ou para 
a oferta de cada autorização, de cada permis~ 
são, fizéssemos o que sugeriu o Senador Ger~ 
son Camata; inquirir sQbre a programação, 
sobre qual o compromisso dessa empresa 
com a questão sacia~ qual o con:;prom.i:sso 
com a informação, qual o compromisso com 
a educação.- Porque, na: verdade, essas emissO
ras, via de regra, são meramente comercia"is. 
O grau cultural mais alto que se alcança, 
quando muito, é a transmissão de um jogo 
de futebol. Os programas culturais foram in~ 
teiramente banidos, foram retirados das em.is~ 
soras de rádio, e falo coin a autoridade de 
quem os fez, de quem os produziu, porque, 
ao longo de 30 anos de rádio, produzi pro~ 
gramas culturais, levando a informação im~ 
portante sobre a inteligência brasileira, pa~ 
ra os ouvintes das emissoras pelas quais pas~ 
sei. Tive o cuidado da informação p-recísa, 
da notícia correta, a crítica, acima de tudo, 
da busca na versão real de cada fato. 

Mas isso parece que hoje não é uma mo~ 
demidade. Isso parece coisa antiga, o anti~ 
go comportamento, que já não encontramos 
nas emissoras. 

Particularmente. Sr. Presidente, pelo meu 
desejo, todos esses processos parariam aqui 
e agora. E quero lembrar a V. Ex8

, como 
Presidente do Senado, como jurista, o que 
vou expor a partir de agora, pedindo a aten~ 
ção do Senado Federal. 

Essa matéria está em pauta, Sr. Presiden~ 
te, por uma questão- de prazo. O Regimen
l:o ê utilizado aqui porque faltariam menos 
de 10 dias para o encerramento do prazo 
do exame. Mas, Sr. Presidente, esse prazo é 
prescricional, ele se interrompe, ele não con
ta no recesso, ele não conta no tempo em 
que foi realizado o arquivamento, pOr deter
minação do Presidente do Senado, Senador 
Nelson Carneiro. Esse prazo foi interrompi
dor então não faltam menos de 10 dias para 
o encerramento do prazo, faltam muito mais. 

Nós tivemos os períodos de recesso, nós 
tivemos perfódas de arquivamento. Esse pra~ 
zo foi interrompido porque não é pt:azo deca~ 
dencia~ esse prazo é prescricional. Aqui, nós 
não podemos seguir outra regra que não se~ 
ja a do código de Processo Civil, que é o uni~ 
co instrumento para se tratar de prescrição, 
não se tratando de prescrição criminal, sen
do a prescrição cível. Logicamente, todas 
as prescrições atinentes aos diversos ramos 
do Direito excetuai:tdo-se apenas as questões 
penais. 

Então, Sr. Presidente, não quero nem Ie~ 
vantar questão de ordem, estou entendedo 
isso como uma fatalidade; mas é importante 
meditai-se soõre a interrupção desses prazos, 
porque o que está oacontecendo aqui é a 
inibição de todos os Senadores, pórque aqui 
muitos se tocam com o problema radiofôni
co brasíleiro e iOdos quereriam, aquela opor
tunidade, necessária ao engrandecimento 
do setor. Aqui está Gerson Camata, que é 
homem de rádio; aqui está José Paulo Bisol, 
que én bomenie dC i"ádio e televisão; aqui 

_ está José Fogaça, que é homeme de rádiO e 
televiãO e· CoinpoSitor; qui ~á Aureo Mel~ 
lo, que também foi homem de rádio; aqui es.,. 
tou eu, aqui estão muitas pessoas que têm 
plena familiaridade com esse setor e sabem 
que absurdo está sendo cometido nesse exa-
to momento. · 

Por isso, ericatriinhando esta votação, anun
cio a minha pessoal absten-ção, embora pela 
lide:rança~âo PMDB, diga que o partido en
tende que está diante de um caso consuma
do e que votará sim. pela aprovação desses 
projetes, não somente desses, mas dos demais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - A Presidência acredita que o debate 
travado na tarde de hoje1 no Plenário do Se
nado Federal, em tomo dessas proposições, 
vai levar a Casa a disciplinar, de uma forma 
mais rlgida, a apreciação dessas matérias que, 
sem dúvida alguma, interesSam de perto à 
comunidade brasileira porque o rádio é sem 
dúvida um instrumento poderoso de comuni~ 
cação. 

Encerrada a discussão, passa~se à votação 
do projeto. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queí~

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com a abstenção dos Srs. Sena~ 

dores Mauricio Corrêa, Cid Saboia de Carva-
lho, Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, Jo
sé Paulo Biso~ Dívaldo Suruagy e José Fogaça. 

· A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 10, DE 1990 

(N° 148/89, na Câmara 
dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a con~ 
cessão à Rádio Heróis do Jenipapo 
Ltda. para explorar serviço de radio
difus~o sonora, em onda média, na 
Cidade de Campo Maior, Estado 
do Piau:r. 

O Congresso Nacional decreta: 
.Art. 1° Fica aprovada renovação de con~ 

cessão à. Rádio Her6is do Jenipapo Ltda. pa~ 
ra explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifu~ 
sãO sonora, em onda média1 -na Cidade de 
Campo Maior, Estado do Piau~ a que se refe
re o Decreto n° 98.032, de 9 de agosto de 1989. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Item 2: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N' 11, DE 1990 

(Incluído em Ordeni do Dia 
nos termos do art. 353, parágrafo 

único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro~ 
jeto de Decreto Legislativo n° 11, de_ 
-1990 (n° 149/89, na Câmara dos Depu~ 
tados). que aprova o ato de renovação 
de concessão outorgada à Rede Eldo~ 
rado de Rádio Ltda., para explorar 
serviçlo de radiodifusão sonora, em 
onda média, na Cidade -de Eldorado 
Estado de Mato Grosso do Sul (de

pendendo de parecer da Comíssão 
de Educação). 

Solicito ao nobre Senador Oziel Camei
r~ o parecer da, Comissão de Educação. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS -
PA Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Primeiro Secretário da Câ
mara dos Deputados, através do Ofício -
PS-GSE/67/90, de 25 de maio de 1990, envia, 
a fim de ser submetido à. consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Decreto Legis~ 
lativo n° 149-~ de 1989, apreciado pela ca.~ 
mara dos Deputados1 onde foi aprovado no 
dia 23 de maio de 1990. 

Trata..se de diSpositivo amparado no art. 
49, inciso XII, combinado com o art. 223 da 
Constituição Federal. 

Segundo a Exposição de Motivos que acom
panha a Mensagem do Presidente da Repú~ 
blica n° 463/89, os órgãos competentes da 
administração direta mnifestaram~se favora
velmente à renovação pleiteada, observando 
estar o processo- instruído adequadamente 
do ponto de vista técnico e juddico. 

Voto do Relator 

Analisando os documentos enviados à es
ta comissão, ohservamos n_ão existir nada 



346 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) Fevereiro de 1991 

que o obste a renovação de conc~ão de O!J.
torga ~ Rede Eldorado de Rádio Ltda., pa
ra a exploração de serviço de radiodifusão 
sonora em onda média no Município de Eldo
rado. 

Voto pela aprovação do Projeto de De
creto Legislativo n° 149-A na forma aprova
da na Câmara dos Deputados. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matéria. 

Passa--se 'à discussão do prójeto, em tur
no único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com a abstenção dos Srs. Sena

dores Maurfcio Corrêa, Cid Saboia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutahy_Magalhães, Jo
sé Paulo Bisai, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 11, DE 1990 

(N° 149/89 nil Qlmara 
dos Dq>utados) 

Aprova o ato de renovaçlo de 
conccaslo outorgada h Rede Bldora~ 
do de Rádio Ltda., para explorar 
aerviço de radiodifusão sonora cm 
onda m&Jla, na cidade de Eldorado, 
Estado de Mato Grosso do SuL 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovada a renovação de con

cessão outorgada k Rede Eldorado de Rádio 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos,. sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Eldorado, Estado de Mato Gros
so do Sul, a que se refere o Decreto n° 98.033, 
de 9 de agosto de 1989. 
· Art. 2o Este decreto legislativo entra em 

vigor na data de sua 'PUblicação. 

O Sr. Jutahy Magalhlcs - Sr. Presiden
te, para não termos que falar todas as vezes, 
solicito a V. Ex• faça constar nosso voto pela 
abstenção em todas as matéri,as. 

O SR- PRESIDENTE· (Mauro Benevi
des)- A Mesa adotará as providências solici
tadas por V. &• 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 3: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 12, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, parágrafo 

ánico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ~nico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 12, de 
1990 (n° 154/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 

concessão ao SPC - Sistema Paranaf
ba de Comunicação Ltda., para explora
çãO de sons e imagens (televisão), na 
cidade de Itúmbiara, Estado de 
Goiá-s (dependendo de parecer da Co-

-- _ _ missão de Educação). 
Solicíto-ao nobre Senador-Oziel Carnei

ro o parecer da Comissão de Educação. 

O SR- OZIEL CARNEIRO (PDS -
PA. Para emitir parecer.) -Sr._ Presidente, 
Srs. Senadores: 

Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de D~creto Legislativo n° 12, de 
1990 (n° 154~A de 1990 ria Câmara dos Depu
tados) que 11aprova o ato que outorga conces
são ao SP_C- Sistema Paranaíba de Comuni
caçoes Ltda., para exploração de sons e ima
gens (televisão), na cidade de ltumbiara, Es
tado de Goiás". 

Por rileiO da Mensagem Presidencial n° 
472 de 1989; O &Celen-ussimó Senhor Presi
dente da Repáblica submete ao Congresso 
Nacional ato que outorga concessão de explo
ração de canal de radiodifusão sonora, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do artigo 223, da Constituição Fede
ral, ato esse constante do Decreto n° 98.070, 
de 18 de agosto de 1989, publicado no Diá· 
rio Oficial da União do dia 21 de agosto de 
1989. 

Sua Excelência -fãz anex:M ll sua -Mensa
gem Exposição de Motivos do então Minis
tro de Estado das Comunicações, na qual se 
informa que treze empresas acorreram ao 
Edital n° 249/00 e, sob aos aspectos técnico 
e jurídico, [oram consideradas aptas a rece
ber a concessão. São elas: 

Televisão Liberal Ltda., 
TelevisãO Anhangüerade Araguaína Ltda., 
Barra e Andrade Ltda., 
Goiás Sul ComuniéaÇôes Ltda., 
Rádio Televisão de Uberlândia Ltda., 
Radiodifusão e Comunica-ção AIO Brasil 

Ltda., 
Consórcio de Empresas de Radiodifusão 

e Notícias do Estado - CERNE, 
Radiodifusão Goyana Ltda., 
Rádlo Beira Rio Ltda., 
SPC - Sistema Paraoafba de Comunica

ções Ltda., 
TV Canal 9 - Som- e Imagem da Comuni

cação Ltda., e-
Rádio Paranafba Ltda. 
De acOrdo com o Regulamento dos Servi· 

ços de Radiodifusão, é prerrogativa do Se
nhor Presidente da República, determinar li
vremente a vencedora dentro as pretenden
tes tfcnica e juridicamente habilitadas. 

Na exposição de motivos, o Senhor Minis
tro óe Estado das Comunicações esclarece: 

"Os órgãos competentes deste mi
nistério conclufram no sentido de que, 
sob os aspectos técnico e jurídico, as 
entidades proponentes satisfizeram 
:às e:cigências do edital e aos requisi
tOS da legislação específica da radiodi
fusão." 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Manoel Mota, e aprovação 
unânime daquela comissão. 

Pende, ainda parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daque
la Casa. 

Já no Senado, após ter sido retirada na 
sessão ordinária de 3:0-5-90, e posteriormen
te desarquivada, por força da aprovação de 
parecer da Comissão_ de Constituição, Justi
Ça -e Cidadania, liOdo no dia 10/7/90, esteve 
o projeto em análise nesta comissão, k dispo
sição dos Senhores Senadores para recebi
mento de emendas, no prazo regimental, não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que aRá
dio Vitória de Batalha Uda., atende a todos 
os requisitos técnicos e legais para recebi
mento da concessão, e lamentando que ain
da a alínea a do art. 16 do Regulamento dos 
Setviços de Radiodifusão, ~nstitufdo pelo De
creto n° 52 795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação dada pelo Decreto n°91.837/85, 
que diz, verbis: 

"§ 3° Constitui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outor
ga de concesS5o. e do MinistrO OC Es
tado das Comunicações a outorga de 
permissão, para exploração de servi· 
ço de radiodifusão. n 

Opinamos pela aprovação do ato, na rOr
ma do presente projeto de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
dcs) - O parecer conclui favoravelmente ~ 
matéria. 

Passa-se ll discussão do projeto,_ em tur
no ánico. Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa. 
AproVado, com a abstenção dos Srs. Sena

dores Maurfcio Corrêa, Cid Saboia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutahy MagalhãeS, Jo
sé Paulo Bisol, Diva Ido Suruagy e Jo_~ fogaça. 

A matéria vaí à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJEI'O DE DECRETO lEGISlATIVO 
N° 12, DE 1990 

(N° 154!89, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o ato que outorga concea

slo ao SPC Siatcma Paraoa:lba de 
Comunicaç&o Uda, para cxplora
çlio de oona c imagcna (tclevioio), 
na cidade de Itumblara, Estado de 
Goiú. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovada a outorga de con

cessão ao SPC- Sistema Paranafba de Comu-
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nicações Ltda., para explorar, pelo prazo de 
15 (quinze) anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão), na cidade de Itumbiara, 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. 

O SR. PRESIDENTE (!Viauro Benevi
des)- Item 4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 13, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, parágraro 

único, do Regimento Interno) 

Discussão , em turno ünico, do 
Projeto de Decr6to Legislativo n° 13, 
de 1990 (n° 117/89, na Câmaia dos 
Deputados), que aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio 
Gaurama Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora, em onda 
média, na cidade de_Gaurama, Esta
do do Rio Grande do Sul (dependen
do de parecer da Comissão de Educa
ção). 

Concedo a palavra ao Senador Jonas Pi
nheiro para emitir parecer. 

O SR JONAS PINHEIRO (PTB -AP. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 13, de 
1990 (n° 117, de 1989 na Câmara dos Deputa
dos)que "aprova o ato que renova -concessão 
outorgada à Rádio Gãurama Ltda.~ para a
piorar serviço de radiodifusão sonora, em 
onda média na cidade de Gaurama, Estado 
deo Rio Gnincle do Sul. - -

Pór meio da Mensagem Presidencial n° 
268 de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi~ 
dente da Repóblica submete ao Congresso 
Nacional ato de renovação de concessão de 
exploração de canal de onda média, nos ter
mos do art. 49, inciso >m, combinado com 
o §- 1° do art. 223, da Constituiç§o Federal, 
ato este constante do Decreto n° 97.736, de 
12 de março de 1989, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 15 de maio de 1989. 

Sua Excelência anexa à sua mensagem 
exposição de motivos do então :Ministro de 
Estado das Comunicações, que esclarece: 

"Os órgãos competentes deste mi
nistério manifestaram-se sobre o pedi~ 
do, achando-o regularmente instruí
do, obedecidos os requisitos legais e 
têcnicos atinentes ao procedimento 
renovatório. 11 

O presente projeto foi ccaminado pela 
Comissán de Qência e Tecnologia, Comuni-

cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido Pflrecer favorável de seu Re
lator, Deputado Erice Pegoraro, e aprovação, 
contra o voto do Deputado LySâneas :Maciet; 
e com a abstenção de voto do Deputado Gu
mercindo Milhomem, ambos daquela comissão. 

Está pendente o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação da
quela Casa. 

Já rio Senado, após ter sido retirada na 
sessão ordinária de .30-5-90, e deserquivada, 
após aprovação de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania lido no dia 
10-7-90, _ eSteve O projeto em análise nesta 
comissão, à disposição dos Senhores Senado
res para: recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer re
paros. 

II Voto do Relator 

Diante da regulé!lidade- <!,os _procedimen
tos e do testemunho roinisterial_de_ que a em
presa Rádio Gaurama Ltda., atende a todos 
os requisitos técnicos e legais para sua reno
vação, opinamos pela aprovação do ato, na 
forma do presente projeto de_ d_ecreto lgislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente ~ 
matéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em tur-
no único. -

Em dis_çussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peÇa á palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Ses. S6tadores que o aprovam quei:. 

ram permanecer sentados. (Pausa. -

Aprovado, com as abstenções dos Srs. Se
nadores, Mauricio Corrêa, Cid Sabóia de 
Carvalho, Nelson Wedelin, Jutahy Magalhães, 
Jos€ Pau1Q Bisol, Divaldo Suruagy e_ José 
Fogaça. 

A matéria vai ~ promulgação. 

É o segufu.te _o projeto aprovado: 

PROlEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 13, DE 1990 

(N° 117J89, ~a -~ara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Gauram.a 
Ltda., para eKplorar serviço de radio
difusio sonora em onda m~, na 
cidade de Gaurama, Estado do Rio 
Grande do SuL 

O Cong~--~acional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato que renova 
a concessão outorgada ~ Rádio Gaurama 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Gaura
ma, Estado do Rio Grande do Sul, nos ter
mos do Decreto D0 97.736, de 12 de maio 
de 1989. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item S: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 14, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
noS' termos do art. 353, parágrafo 

ú:nico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 14, de 
1990 (n° 121/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio CUltu
ra de Várzea Alegre Ltda. para ex:plo
rar serviço de radiodifusão sonora, 
em onda média, na cidade de Várzea 
Alegre, Estado do Ceará (dependen
-do de parecer da Comissão de Educa-

. -Çãci} 

Soficito do nobre SenadOr Jonas Pinhei-
ro o parecer da Comissão de Educação. 

. O SR JONAS PINHEIRO (PTB -AP. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo D0 14, de 
1990 (n° 121, de 1990, ru:;: Câmara dos Depu
tados) que "aprova o ato que renova conces
são outorgada à Rádio Cultura de Várzea 
Alegre, Estado do Ceará 11

• • 

POr meíO -da Merisagem n° 459, de 1989, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete ao Congresso Nacional ato 
de renovação de concessão de exploração 
de- cariai de onda média-, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 1° do art. 
223, da Constituição Federal, ato este cons
tante do Decreto n° 98.029, de 8 de agosto 
de 1989, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 9 dei agosto de-1989. 

Na ecposição de motivos, o entlío Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações escla~ 
rece: 

'IQs órgãos competentes deste 
ministério manifestaram-se sobre o 
pedido, achando-o regularmente ins
truído, obedecidos os requisitos le
gais e técnicos atinentes ao procedi
mento renovatório." 

O presente_ projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câinara dos Deputa~ 
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Josê JOrge, e aprovação da
quela comissão. 

Está pendente o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação da-
quela Casa. • 

Já no Senado, após ter sido retirada na 
sessão ordinária de 30-5-90, e desarquivada, 
após aprovação de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, lido no dia 
10-7-90, esteve o projeto em análise nesta co
missão, à disposição dos Senhores Senadores 
para recebimento de emendas, no praZo regi-



348 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o II) Fevereiro de 1991 

mental, não tei::Ldo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em· 
presa Rádio CUltura Várzea Alegre Ltda., 
atende a todos os requisitos técnicos e legais 
para sua renovação, opinamos pela aprova
ção do ato, na forma do presente projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente ~ 
matéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em tur-
no ónico. -

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer-

ro a discussãO. - --
Em votação. 
Os Srs. senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. Com abstenção dos Srs. Sena

dores Maurício Corrêa, Qd Sabóia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutaby Magalhlíes, Jo
sé Paulo Bisai, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matêria vaí k promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 14, DE 1990 

(N° 121/89, na CAmara doa Deputados) 

Aprova o ato que renova a con
cesdo outorg'ada h Rádio CUltura 
de V~nea Alegre Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Vár
zea Alegre, Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato 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 excJ:usiYid_a_9.e, serviço de 
radiodifusão sonora erit onda média. 

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

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 6: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° IS, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, parágrafo 

único, do Regimerito Interno) 

Discussão, -em turno ünico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 15, de 
1990 (n-o 118189, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada k Rádio Prince
sa do Vale Ucta., para explorar servi
ço de mdiodifusão sonora na cidade 
de Açu, Estado do Rio Grande do 
Norte (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

Solicito do nobre Senador Jonas Pinhei
ro o parecer da Comissão de Educação. 

O SR JONAS PINHEIRO (P'IB -AP. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 15, de 
1990 (n° 118, de 1989, na Câmara dos Depu
tãdos) que "aprova o ato que renova conces
são outorgada à Rádio Princesa do Vale 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Açu, Estado do Rio Gran
de do No_r_t~". 

:_Por meio da Mensagem- Presidencial n° 
350, de 1989, o Excelentíssimo Senhor P"resí
dente da República submete ao Congresso 
_Nacional ato de renov_ação de concessão de 
exploração de canal de onda média. nos ter
mos do art. 49, inciso :xn, combinado com 
o § 1° do art. 223 da Constituição Federal. 
atO este- cOristante do Decreto n° 97.935, de 
10 de julho de 1989, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 11 de julho de 1989. 

Na exposição de motivos, o então Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações escla
rece: 

"Submetido o assunto ao exame 
dos órgllos competentes deste minis
t6rlo, as conclusões foram no senti
do de que, sob os aspectos ~nico 
e jurídico, as entidades proponentes 
satisfizeram ks exigências do edital 
e aos requistos da legislaçllo especí
fica da radiodifusão. n 

O presente projeto foi e:.caminado pela 
Comissão de Oência e Tecnologia, Comuni
cação e Info!'lll.itica da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Henrique Eduardo Alves e 
aprovação, contra os _votos __ d_9S _Deputados 
Lysâneas Maciel e Gup1ercindo Milhomem. 

Está pendente o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação da
quela Casa. 

Já no Senado, após ter sido retirada na 
sessão ordinária de 30-5-90, e desarquivada, 
após aprovação de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, lido no dia 
10-7-90, esteve o projeto em análise nesta co
triiSSãó, à disposição dos Senhores Senadores 
para recebimento de emendas, no prazo regi
_ mental, não tendo recebido_ quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Rádio Princesa do Vale Ltda., àtende 
a todos os requisitos técnicos e legais para 
sua -renovação, -opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do presente projeto d~ decre
to Legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

_ ~ O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em tur
no único. 

Em. discussão. (Pausa.) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Sr:s. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentadOs. (Pausa.) 
Aprovado, com a abstenção dos Srs. Sena

dores Maurício Corrêa, Cid Sabóia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutahy MagalMes, Jo
sé Paulo Biso~ Divaldo SuruagyeJosé Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJJ>TQPE~DECRETO 
LEGISLATIVO 
N" 15, DE 1990 

(N° 118189, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Princesa 
do Vale Ltda., para explorar seiVi
ço de radiodifusão sonora na cida
de de Açu, Estado do Rio Grande 
do Norte. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.1°Fica aprovada a renovação de con

cessão outorgada à. Rádio Princesa do Vale 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, em onda média, na cidade de Açu, 
Estado do Rio Grande do Norte, a que se 
refere o Decreto D0 97,935, de 10 de julho 
de 1989. 

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

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 7: 

PROJETO DE DECRETO 
LEqlSLA1'JVO N" 16, DE 1990 

(Ióduído em_Ofdem do Dia nos 
termos do arL 535, parágrafo único do Regi

mento Interno) 

Discussão, em ti!rno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo no 16, de 
1990 (n° 126/89, na camara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão à. Rádio e Televisão Imagem 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 
15 (quinze) anos, sem direito de e:x:clu
sividade, serviço de radiOdífiiSão de 
sons e imagens (televisão), na cidade 
de Paranavat Estado do Paraná. (de
pendendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

Solicito ao nobre Senador Meira Filho 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR MEIRA FILHO (PFL- DF. Pa
ra emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 16, de 
1990 (n° 126, de 1989 na Câmara dos Deputa
dos) que 11aprova o ato que outorga conces-
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são"à Rádio e Tel~áQ. :[magem Ltda., para 
explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem 
direito de e.xclusividade, serviço de radiodifu~ 
são de sons e imagens (televísão), na cidade 
de Paranava~ Estado do Paraná". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
353,-de 1989, o Excelentfssim_o Senhor Presi~ 
dente repüblica submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga concessão de exploração 
de canal de televisão, nos t\!rmos do art. 49, 
inciso XII, combinado com o § 1° do artigo 
223, da Constituição Federal, ato esse cons
tante do Decreto n° 97.942, de 11 de junho 
de 1989. 

A documentação ane:~cada :a Mensagem 
Presidencial informa que três empresas foram 
consideradas aptas a receber a concessão, 
cabendo, então ao senhor Presidente da repú
blica, nos termos do artigo 16 e seus parágra
fos do Regulamento dos Serviços de Radiodi
fusão, com a redação dada pelo Decreto 
n091.837 /85, determinar a vencedora. O pro
cesso foi examinado pelos órgãos técnicos 
daquele Ministério, constatando-se que a em
presa supramencionaada atende ~s exigên
cias do Edital e aos requisitos da legislação 
específica de radiodifusão. 

O presente Projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciencia e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Gerson Peres e aprovação 
nnânime dauqele Comissão~ 

Está pendente o parecer da Comissão 
de Constituição e Redação daquela Casa. 

Já no Sensdo, após ter sido retirada na 
sessão ordinária de 305/90, e desarquivada, 
após aprovação de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, lido no dia 
10/790, esteve o Projeto em análise nesta Co
missão, ~ disposição dos senhores Seandores 
para recebimento de emendas, no prazo regi
mental, não tendo rec_ebido .quaisquer reparos. 

2 Voto do Relator 

Diante da regulariedade dos procedimen
tos eúo testemunho ministerial de que aRá
dio e_ televisão Imagem Ltda atende os requi
sitos técnicos e legais para recebimento da 
concessão, opinamos pela aprovação do ato, 
na ofrma do pres_ente Projeto de Decreto 
Legislativo. 

E o parecer, Sr. Presidente. 
Sala das Comissões,- Seaitdor Meira Fi

lho, Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi

des) - O parecer conclui faVoravelmente ~ 
matétia. 

Passa-se ~ discussão do projeto, em tur
no íinico. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores q-ue estiverem de acor

do queiram permanecer sentados. (PaUsa) 
Aprovado, com a abstenção dos Srs. Sean

dores Maurício Corrêa, Cid Sabóia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutahy :Magalhães, Jo
sé Paulo Biso I, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai :à promulgação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROmTO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 16, DE 1990 

(NO 126189, Na <:amara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga coces
são à rádio e Televisão Imagem 
Ltda., para explorar, P,elo prazo de 
-15- (quinze) anos, sem-direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televido), na ci
dade de Paranavaf, Estado do ParaDA. 

O-Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Feia aprovado o ato que outorga 

concessão à Rádio e Televisão Imagem Ltda. 
, para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) 
anos, sem direito de exlcusMdade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na cidade de Paranav~ Estado do Paraná. 

Art. 2? Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de -s~~ publiC:Sção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro O:enevi
de•)- Item 8: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 17, DR 1990 

(IitClurdo cm Ordem do Dia 
nos termos_do a.rt. 3$3, parágrafo 

llnico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Pro
jeto de Decreto legislatiVo !J.0 17, de 
1990, (r'i0 -137 /89, nã Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão~ Rádio Cidade FM de Lau
ra Müii~r Ltda._, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora. na cidade de 
Laura Müller, Estado de Santa Catarí-
na (dependendo de parecer da Comis-

--___ são de Educação). 
___ SoJicito ao nobre Senador Meira 

Filho o parecer da Comissão de Edu
cação sobre a matéria 

O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Pa· 
ra emitir pârCCer.) ·- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 17, de 
1990 (n° 137, de 1989, na Câmara dos Depu
tado~) que "aprova o ato que outorga peiÍnis
são à Rádio Cidade FM de Lauro Müller 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, na cidade de Laura MUller, Estado 
de Santa C'..atarina". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
335, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Rep!iblica submete ao Congresso 
Nacional, nos termos do arL 49, inciso XII, 
combinado com_ o§ 1° do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato que outorga permissão 
de c;:..:ploração de canal de friqüência modu
lada, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direi
to de exclusividade, ato este constante da 
Portaria n° 68, de 7 de julho de 1989, publi
cada no Diário Oficial da União de 11 de 
julho de 1989. 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial informa que duas empresas fo- '< 

ram consideradas aptas a receber a permis
são, a saber: 

Rádio Cidade FM de l.auro Müller Ltda; 
Rádio Princesa da Colina FM Uda. 
A referida documentação infonna ainda 

que o processo foi examinado pelo órgão téc
nico do então Ministério das Comunicações, 
constatando-.se que a empresa vencedora aten
de tts exigências do edital c aos requisitos 
da legislação específica de radíodifusão. 

O presente projeto, apreciado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, C'..omunica
ção e Informática, da Câmara dos Deputa
dos, recebeu parecer favorável de seu Rela
tor, Deputado Roberto Jefferson e aprova
ção unânime daquela comissão. Ficou p~
dente, no entanto, o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação. 

Já no Senado, ap6s te-r tido stia retirada 
deferida na sessão de 30-5-90, a matéria foi 
dcsarquivada por força de parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, apro
vada em Plenário em 8 de novembro do cor
rente, passando a tet' tramitação normal. Nes
ta Comissão de Educação esteve~ disposição 
dos Scnho!"CS Senadores para recebimento 
de emendas, no prazo regimental, não ten
do recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do teslemunho ministerial de que a "Rá
dio Cidade FM dc- l..auro Mfillc-r I .tda.11 aten
de a todos os requisitos técmcos c legais pa
ra ret."<'bimento da JX"nni~<õão. opinamos pe
Ja aprovação du ato, na turma du prcscnte 
projeto de decreto legislativo. 

B. o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi· 
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matéria. 

Em discussão o prOjeto, em turno 6nieo. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer-
ro a discussão. - - - - -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados.. (Pausa.) 
Aprovado, com a abstenção dos Srs. Sena

dores Mauricio C..orrêa, Cid Saboia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, Jo
sé Paulo Biso I, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai ~ promulgação. 

É o ~~:eguinte o projeto aprovado: 

PROmTO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 17, DE 1990 

(N° 137/89, na C4mara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga per
missão 11. Rádio Cidade FM de Lau
ra Milller LtdL para exPlorar servi· 
ço de radiodifusão sonora, na cida~ 
de de Laura Müller, Estado da San~ 
ta Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovada a outorga de per
missão à Rádio Cidade to""M de J .aura Müller 
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Ltda., para o:plorar, pelo pra7.o de 10 (dez) 
anos. sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora, em frcqüência modu
lada, na cidade de I.auro Müller, Estado de 
Santa Catarina, a que se refere a Portaria 
n° 68, de 7 de julho de 1989, do Ministro de 
Estado das Comunicações. 

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

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 9: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 18, DE 1990 

(Incluído em Oi"dcm dO -Dia 
nos termos do art. 353,- parágrafo 

(mico, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno fínico, do Pro-. 
jeto de Decreto l.egislatívo n° 18, de 
1990(n° 142/89, na C..âmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão ao Sisfran - Sistema de Co
municação Alto São Francisco Ltda., 
para explorar, pelo pra?..O de 10 (dez) 
anos,-·serrr direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Pompeu, 
Estado de Minas Gerais (dependen
do de parecer da Comissão de Educa
ção). 

Solicito ao nobre Senador Meira Filho 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR MEIRA FILHO (PFL- DF. Pa
ra emitir parecer.) - Sr. PrGidcnte. Srs. Se
nadores, o 1 o Secretário da c amara dos De
putados, através do Oficio - PS-GSE/62/90) 
de 25 de maio de 1990, envia," a fim de ser 
submetido à consideração do Senado Fede
ral", o Projeto de Decreto _Legislativo n° 
142-.A, de 1989, apreciado pela Câmara dos 
Deputados, onde foi aprovado no dia 23 de 
maio de 1990. 

Trata-se de dispositivo amparado no art. 
49, enciso XII, combinado com o art. 223 
da Constituição Federal. 

Segundo a exposição de motivos que acom
panhas a mensagem do Presidente da Repti
blica de 9.279/89, os órgãos competentes de 
Administração Direta manifestaram-se favo
ravelmente à outorga pleiteada, observan
do estar o processo instruído adequadamen
te do ponto de vista técnico e jurrdico. 

Voto do Relator 

Analisando os documentos enviados à es
ta Comissão, observamos não existir nada 
que o osbte a concessão de outorga ao Sisfran 
-Sistema de Comunicação Alto São Francis
co Ltda., para a exploração de serviço dera
diodifusão sonora em onda média no municí
pio de Pompeu. 

Voto mais aprovação do Projeto de De
creto Legislativo D0 142-A na forma aprova
da na Câmara dos Deputados. 

é: o prrecer, Sr. Presidente 

O SR.. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matéria. 

Em d!scussão o projeto, em turno (inico. 
(Pausa.)· 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada com a abstençã_~ dos Srs. Sena

dores Maurício Corrêa, Cid Sabóia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, Jo
sé PaUlo Bisai, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N° 18, DE 1990 

(N0142/89, na ca·mara dos Deputa
dos) 

Aprova o ato que outorga per
missão ao Sisfran- Sistema de Comu
riicaÇão AltO-São Francisc-o Ltda, pa
ra explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em 
freqilencia modulada, na cidade de 
Pompeu, Estado de Minas Gerais 

·o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica-a-provado o ato que outorga 
permissão ao SiS.fian -Sistema de Comunica
ção Salto São Francisco I .tda., para explorar, 
pelo praw de 10 (dez) anos, sem direito de 
cc:clusividade, serviço de radiodifusão sono
ra Cm freqüência modulada, na cidade de 
Pompeu, Estado de Minas Gerais. 

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

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- item 10: 

PROJETO DR DECRETO 
LEGISlATIVO N" 19, DR 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, par1:igrafo 

tínico, do RC"g-imt'ilto fnlcrno) 

Discussão, em turno tínico, do Pro
jeto de Decreto l.egislativo n° 19, de 
1990 (n° 144/R9, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que ourorga 
concessão à Telecomunicações Cam
pos Dourados Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora. na cida
de de C..ascavel, &ta do do Paraná (de
pendendo de parecer da Comissão 

_ de E~ucação ). 

Solicita ao nobre Senador Meira Filho 
o parecer da ComiSsão de Educação. 

O SR MEIRA FILHO (PFL- DF. pa
ra proferir parecei.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto I.egislalivo n° 19, de 
1990 (n° 144, de 1989, na Câmara dos Depu
tados) que "aprova o ato que outorga conces
são h Telecomunicações Campos Dourados 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, na cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná". 

Por meio da mensagem Presidencial n° 
351 €!e 1989, o F.xcelentfssimo Senhor Presi
dente da Reptiblica submete ao Congresso 
Nacional ato que autorga concessão de explo
ração de canal de radiodifusão sonora, nos 
termos do arl 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do arl 223, da Constituição Federal, 
ato esse constante do Decreto n° 97.943, de 
11 de julho de 1989. 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial informa que quatro empresas 
foram consideradas aptas a receber a conces
são, cabendo, então ao Senhor Presidente 
da Repii.blica, nos termos do art 16 e seus 
parágrafos do Regulamento dos Serviços de 
Ra.cJ.iodifusão, com a redação dada pelo De
creto n° 91.837/85, determinar a vencedora. 
O processo foi examinado p~~os órgãos técni
cos daquele ministério, constatando-se que 
a empresa supramencionada atende às exi
gências do edital e aos requisitos da legisla
ção específiCa de radíodifusão. 

O presente projeto foi examinadf? pela 
Comissão- de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática ôa Câmai-a dos Deputa
dos. tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Matheus Iensen e aprovação 
unânime daquela ComisSão.-

Está pendente o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça daquela Casa. 

Jã_ no Senado, após ter sidElo retirada 
na sessão e de Redação Ordinária de 30-5-90, 
e desarquivada, após aprovação de parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, lido no dia tOn/90. esteve o Projeto 
em análise nesta Comissão, à disposição dos 
Srs. Senadores para recebimento de emen
das, no prazo regimental, não tendo recebi
do quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regul3ridade dos prcicedÍmen
tos e do testemunho ministerial de que a Te
lecomunicações Campos Dourados Ltda., aten
de a todos os requisitos técnicos e legais pa
ra recebimento da Concessão, opinamos pe
la aprovação do ato, na fonna do presente 
projeto de decreto legislativo. 

E o parecer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE- (Mauro flenevi
des) - O parecer conclui t"avoravelmenie à 
matéria. 

Em discussão o projeto, em turno (meio. 
(Pausa.) 

Não ljavendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 



Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) Quinta-feira 21 351 

Aprovado, com a abstenção dos Srs. SenaR 
dores Maurício Corrêa, Cid Saboia de- CaJVaw 
lho, Nelson Wcdekin, Jutahy Magalhães, Jow 
sé Paulo Bisai. Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N°19, DE 1990 

(N" 144/89, oa Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concesw 
sio k Telecomunicações Campos 
Dourados Ltda., para explorar aervi
cp de radiodifusão sonora, na cida
de de Cascavel, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovada a outorga 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 e:<clusividade, ser
viço de radiodirusão sonora em onda média, 
a que se refere o Decreto n° 97.943, de 11 
de julho de 1989. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevi
des)- Item 11: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 21, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do an. 3S3, parágrafo 

único, do Regimento Interno) 

Discussão, em tiinio iíil.ico, do Pro
jeto de, Decreto Legislativo n° 21, de 
1990 (n° 160/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga_ 
permissão à RádioFM Itabaiana Ltda. 
, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em fl'eqüên
cia modulada, na cidade de ctabaiana, 
Estado de Sergipe (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Meira Filho, para proferir o parecer da Cop 
missão de Educação. 

Relatório 

O SR. MEIRA FILHO (PFI.- DF. Pa
ra emitir parecer.)- Sr. Presidente, Ses. Se
nadores, chega a esta Comissão, para pare
cer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 21, 
de 1990 (n° 160-A, de 1989 na Câmara dos 
Deputados), que "aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio ltabaiana Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cida
de de ltabaiana, Estado de Sergipe". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
467, de 1989, o Exeelentfssimo Senhor Presi
dente da República submete ao Congresso 

Nacl;mal ato IJUe outo:-ga p~issão de expio~ 
ração de canal de h·~qUência mod?lada, nos 
termos do art. 49, inciso XII. combmado com 
o§ 1" do art. 223, da Constituição l•'cderal, 
ato esse cono;tanle da Portaria n° 123, de 11 
de agosto de l'J~f.J, publicada no Diário Ofi
cial da União do dia 14 de agosto de 1989. 

A documentação anexada à Mensagem 
Presidencial inrorma que acorreram ao Bdi~ 
tal n<> 266/88., com vista à implantação de 
uma estação de radiodifusão ~onora em fre
qüência modulada, na cidade de Ita baiana, 
as seguintes empresas: 

Rádio Princesa da Serra Ltda.; 
Rádio FM Itabaiana Ltda.; 
Televisão Atalaia Ltda.j e 
Rádio Clube de ltabaiana Ltda. 
A referida documentação informa, ainda, 

que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos daquele ministério. constatando-se 
que a empresa supramencionada atende às 
exigências dO edital e aos requisitos da legís
lação específica de radiodifusão. 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e ln rormática da C'.âinil.ra dos Deputa~ 
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Antonio Salim Curiati, e 
aprovação unânime daquela comissão. 

Pende, ainda, parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e Redaçáo, daquela 
Casa. 

Já no Senado, após ter sido retirada na 
sessão ordiná_ria de 30-5-90, e desarquivada, 
por força da aprovação de parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, li
do no dia 10-7-90, esteve o projeto em análi
se nesta comissão, à disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Râdio Itabaiana Ltda., atende a todos 
os requisitos técnicos e legais para recebi
mento da permissão, opinamos pela aprova
ção do ato, na forma do presente projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matéria. 

Em discussão o projeto, em turno llnfco. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com a abstenção dos Srs. Sena

dores Maurício Corrêa, Cid Saboia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutr.Jahy Magalhães, 
José Paulo Biso!, Divaldo Suruagy e José 
Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N° 21, DE 1990 

(N° 160/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga per~ 
missão h Rádio FM ltabaiana Uda. 
, para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusio sono
ra em freqtlência modulada na cida
de de lta.baiana, Estado de Sergipe. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 
pennissão à Rádio FM ltabaiana Ilda., pa
ra explorar, p<"lo pra70 de 10 (dcr.) anos. sem 
direito de exclusividade, seiViço de radiodifu
são sonora em frcqütncia modulada. na cida
de de- Jtahaiana. 'Estado de Scr&ipe. 

Art. 2:' I·:stc dccrew legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 12: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 22, DE 1990 

(lncluida em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, parágrafo 

llnico do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 22, de 
1990 (n° 165/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Televisão 
Uruguaiana Ltda., para e:rcplorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão), na cidade de Uruguaiana, 
Estado _do Rio Grande do Sul (depen
dendo d~ _ parecer da COmissão de 
Educação). 

Solicito ao nobre relator da Comissão 
de Educação, Senador Meira Filho, o parecer. 

O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Pa
ra proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 22, de 
1990 (n° 165, de l989 na camaradas Deputa
dos) que "aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Televisão Uruguaiana Ltda. 
, para explorar setViço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na cidade de Uru
guaina, Estado do Rio Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
460, de 1989, o &ceJentfssimo Senhor Presi
dente da Repllblica submete ao Congresso 
Nacional ato de renovação de concessão de 
exploração de canal de televisão, nos termos 
do arL 49, inciso XII, combinado com o § 
1° do art. 223, da Constituição Federal, ato 
este constante do Decreto n° 98.030, de 8 
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de agosto de 1989, publicado no Diário Ofi~ 
cial da União do dia 9 de agosto de 1989. 

Na exposição de motivos, o então Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações escla
rece: 

"'s 6rg§os competentes deste 
minis~rio manifestaram-fie sobre o 
pedido, achando-o regularmente ins
tru:rdo, obedecidos os requisitos le
gaia e t&micos atincntes ao procedi
mento renovatórío." 

O presente projeto roi examinado pela 
Comissão de Cie-ncia e Tecnologia, C.omuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu rela
tor, Deputado Carlos Cardinal, e aprovação, 
unânime, daquela comissão. 

Está pendente o parecer da Comissão 
de Constituição c Justiça e de Redação da
quela Casa. 

Já no Senado, após ter sida retirada na 
sessão ordinária de 30-5-90, c desarquivada, 
após aprovação de parecer çla Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, lido no dia 
10~7 ~9~ esteve o projeto em análise nesta 
Comissão, à disposição dos Senhores Senado~ 
res para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer re
paros. 

II -Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen~ 
tos e do testemunho minísterial de que a Em~ 
presa Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., atert~ 
de a todos os requisitos técnicos e legais pa~ 
ra sua renovação, opinamos pela aprovação 
do ato, na fonna do presente projeto de de
creto legislativo. 

R o parecer Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matêria. 

Em discussão o projeto. em turno ünico. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Bm votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei~ 

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com a abstenção dos Srs. Sena~ 

dores Maurício Corrêa, Od Sabóia de Carva
lho, Nelson Wedek:in, Jutaby Magalhães, Jo~ 
sé Paulo Bisol, Divaldo SUruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N° 22, DE 1990 

(N" 165/89, Na C!mara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Telcvislio Uru~ 
gualana Ltda., para explorar servi~ 
ço de radiodifuslo de sons e ima
gens (televisio) na cidade de Uru
guaiana, Estado do Rio Grande do 
SuL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato que 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 (te~ 
tevisão ), a que se refere o Decreto n° 98.030, 
de 8 de agosto de 1989. 

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

O SR. t»RESIDENTE (Mauro Benevi~ 
des) - Item 13: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N°23, DE 1990 

Qnclufdo em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, parágrafo 

úriico, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno 11nico, do Pro~ 

jeto de Decreto Legislativo n° 23, de 
1990 (n° 145/89, na Câmara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Melodia - Sistema Cape~ 
linhe.nse de Radiodisusão Ltda., para 
explorar scrvíço de radiodifusão sono~ 
ra, na cidade de Capelinha, Estado 
de Minas Gerais (dependendo de pare~ 
cer da Cóoiissão de Educação). 

Solicito ao nobre- Seri.3dor Meira Filho 
o parecer da Comissão_ de Educação. 

O SR- MEIRA FIÍ.HO (PMOR - DF. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto I ..egislativo n° 2.'\ de 
1990 (n° 145-A, de 1989 na Câmara dos De
putados). que "aprova o ato que outorga per
missão à Melodia - Sistema Capclinhense 
de Radiodifusão Ltda., para explorar servi
ço de radiOOffusão sonora na cidade de Cape
linha, Estado de Minas Gerais". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
367, de 1989, o F..xcelentfssimO Senhor Presi
dente da Repüblica submete ao C'..ongresso 
Nacional aiO que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos 
te'rmos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do"- art. 223, da Constituição Federal, 
a_to esse constante da Portaria n° 95, de 19 
de julho de 1989, publicada no Diário-Ofi
cial da União do dia 21 de julho de 1989. 

Na exposição de motivos, o então Senhor 
Ministro de Estado das C'...omunicações escla
rece: 

~!Submetido o assunto ao exame 
dos 6r'glo1 competentes deste minis
tério, as conclusões foram no senti
do de que sob os aspectos técnico 
e jurfdico, aa entidades proponentes. 
satisfizeram ks cxigencias do edital 
e aos requisitos da legislação eapccf
fica de radiodifuslo." 

O presente projeto foi examínado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni~ 

cação e Informática da C'..âmara dos Deputa~ 
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re~ 
Jator, Deputado Ronaldo C'..arvalho, e aprova~ 
ção, unânime, daquela comissão. 

Bstá pendente o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação da~ 
quela Casa. 

- Já no Senado, após ter sido retirada na 
sessão ordinária de 30-5-90, e desarquivada, 
após aprovação de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, lido no dia 
10-7 ~90, esteve o projeto em análise nesta co
missão, à disposição dos Srs. Senadores pa.~ 
ra recebimento de emendas, no prazo regi~ 
mental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho minísterial de que a em~ 
presa Melodia - Sistema Capelinhense de 
Radiodifusão Ltda., atende a todos os requi~ 
sitos técnicos e legais para recebimento da 
permissão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do presente projeto de decreto le~ 
gislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matéria. 

Em discussão o projeto, em turno íinico. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer~ 
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Sri. Senadores que o aprovam quei~ 

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, coma abstenção dos Srs. Sena

dores Maurício Corrêa, Cid ~a bóia de Carva~ 
~o, Nelson Wedekin, Jutaby Magalhães,- Jo~ 
sé Paulo Bisol, Dívaldo Suruagye José Fogaça. 

Matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado; 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 23, DEll990" 

(N° 145189, na camara dos Deputadoa) 

Aprova o ato que outorga per
missão à Melodia _ Sistema Capeli
nhense de Radiodifusão Ltda., para 
explorar serviço de radiofifuslio so~ 
nora na cidade de Capelinha, Esta
do de Minas Gerais, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1° Fica aprovada outoigada de per~ 
missão à Melodia - Sistema Capelinhense 
de Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, na cidade de Capeli
nha, Estado de Minas Gerais, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so~ 
nora em freqüência modulada, constante de 
Portaria n° 95, de 19 de julho de 1989. 

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



Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao H) Quinta-feira 2r 353 

O SR. PRESIDENTE Mauro Benevi
des)- Item 14: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 2S, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 35, parágrafo 

(mico do Regimento Interno) 

Discussão, cm turno-(mico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 25, de 
1990 (n° 152189, na C.âril3fã dos Depu· 
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à FM Sudoeste Radiodifuso
ra Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direilo de exclu
sividade, seJViço de radiodifusão sono
ra, em freqüência modulada, na cida
de de Pira~ Estado do Rio de Janei
ro (dependendo do parecer da Comis

...são de Educação). 

Solicito do nobre Senador Carlos Patrocí
nio o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL 
-TO. Para proferir parecer.)- Sr. Presiden

. te, Srs. Senadores: 

Relatório 

Chega a eSta Comissão; j:iãi"a parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 25, de 
1990 (n° 152-A, de 1989, na Câmara dos De
putados), que "aprova o ato que outorga per
missão à FM Sudoeste Radiodifusora I .tda. 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüencia modulada, na 
cidade de Pira~ Estado do Rio de Janeiro11

• 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
469, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Reptíblica submete ao Congresso 
Nacional ato que outorga permissão de explo
ra-ção de canal de freqüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do artigo 223 da Constituição Fede
ral, ato esse ·constante da Portaria n° 125, 
de 14 de agosto de 1989, publicada no Dü.
rio Oficial da União do día 16 de agosto de 
1989. . 

Sua Excelência faz acompanhar sua men
sagem de exposição de motivos onde, o en
tão Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, 
acorreram à convocaçlo de edital 
aa seguintes entidadea: FM Sudoes
te Radiodifusora Ltda. e Rádio lb 
dical FM Stéreo." 

"Submetido o assunto ao CX:t. .:: 

dos 6rglios competentes deste minis
tl:rio as conclusões foram no senti
do de que, 80b os aspectos técnico 
e jurídico, as entidades proponentes 
satisfizeram às exig.!ncias do Edital 
e aos requisitos da ICgislaç§o especí
fica radiodifuslo. n 

O presente projeto foi examinado pela 
Çpmissão de Ciencia e Tecnologia, Comuni-

cação e Informática da camara dos Deputa
dos, tendo tido parecer ravorável de seu Re
lator, Deputado Arolde de Oliveira, e aprova
ção, unânime, daquela comissão. Citamos, 
por oportuno, trecho do parecer do citado 
relator: 

"Não havendo anormalidade for
mal ou de conte(Ído e, enquanto o Po· 
der Legislativo não estabelece outros 
critérios e exigências que regulamen
tem o ato de outorga, cabe ao Presi
dente da Reptíblica, no exercício de 
seu pOder discricionário, a escolha e 
a preferência dentre pretendentes le
gal e tecnicamente habilitados." 

pendente o parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e Redação daquela Casa. 

Já no SenadO, após ter sido retirada na 
sessão ordinária de 30-5-90, e desarquivada, 
após aprovação de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, lido no dia 
10-7-90, esteve o projeto em análise nesta co
missão, ~ disposição dos senhores senadores: 
para recebimento de emendas, no prazo regi
mental, não tendo recebido quaisquer reparos . 

II~ Voto do Relator 

Díãntê dã. regularuídade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa FMS-üdoeste RadiodifusOra Ltda. Aten
de a todos os requisitos técnicos e legais pa
ra recebimento da permissão, e lamentando 
que ainda vigore a alínea a do artigo 16 do 
Regulamento dos SeJViços de Radiodifusão, 
instituído pelo _Decreto n° 52 795, de 31 de 
outubro de 1963, com -a redação dada pelo 
Decreto n° 91.837/85, que diz, verbis: 

§ 3° CoDBt-itui ato de ilvi'e esco
lha do Presidente da Repáblica a 
outorga de concessão, e do Ministro 
de Estado das Comunicações a ouw 
torga de permisslo, para exploração 
de serviço de radiodifuslo." 

Opinamos pela aprovação do ato, na for
ma do presente projeto de decreto legislativo. 

Este ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE _(Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente h 
matéria. 

Em discussão o projeto, em turno tínico. 
r-·.,usa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com abstenções dos Srs. Senadores: Mau

rfcio Com~a, Cid Sabóia de CaJValho, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, José Paulo Bi
sei, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N" 2S, DE 1990 

(N" 151J89, na CA.mara dos. Deputados) 

Aprova o ato que outorga permis
são à FM Sudoeste Radiodifusora 
Uda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de occlusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade 
de Pira~ Estado do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 
permissão à FM: Radiodifusora Ltda, para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, na ci
dade de Plraí Estado do Rio de Janeiro, sem 
direito de occlusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada . 

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

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 15: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 27. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, parágrafo 

único do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno únicO, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 27,D 
de 1990 (n° 151/89, na Câmara dos 
Deputados), que aprova c ato que ou
torga concessão à Televisão Planalto 
Central Ltda., para exploração de 
sons e_imagens (televisão), na cidade 
de Porangatu, Estado de Goiás (de
pendendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

Solicito ao nobre Senador Carlos Patrocí
nio o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL 
-TO. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, 
Ses. Senadores: 

Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 27, de 
1990 (n° 151-A, de 1989, na Cãmara dos De
putados), que "aprova o ato que outorga ~..'On
cessão à Televisão Planalto Central Ltda.", · 
para exploração de sons e imagens (têlevi
slã), na cidade de Porangatu, Estado de Goiásn. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
465, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Repliblica submete ao Congresso 
Nacional ato qu-e· outorga concessão de explo
ração de canal de televisão, nos termos do 
art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° 
do art. 223 da Constituição Federal, ato es
te constante do Decreto n° 98.035, de 9 de 
agosto de 1989. 
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À documentação anexada à mensagem 
presidencial informa que sete empresas foram 
consideradas aptas a receber a concessão, 
cabendo então ao Senhor Presidente da Re
pública, nos termos do art. 16 e seus parágra
fos do Regulamento dos Serviços de Radiodi
fusão, com a redação dada pelo Decreto n° 
91.837/85, determinar a vencedora. Foram 
elas, a saber: 

-Televisão Liberal Ltda.; 
- TV Planalto Ltda.; 
-TV Canal9- Sons e Imageni de Comu-

nicações Uda.; 
- Radiodifusão Planalto Central Ltda.; 
-Radiodifusão Goya na· Ltda.; 
-Televisão Angatu Ltda.; e 
- Rádio e Televisão Tropical Ltda. 
O processo foi ccaminado pelos órgãos 

técnicos do então Ministério das Comunica
ções, constatando-se que a empresa supra
mencionada atende hs exigências do edital e 
aos requisitos da legislação especffica de ra
diodifusão. 

O presente projeto, apreciado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
recebeu parecer favorável do seu Relator, 
Deputado Manoel Mota, convalidado por 
consulta direta à comunidade interessada, e 
aprovação unânime daquela comissão. Ficou 
pendente, no entanto, o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e -de Redação. 

Já no Senado, após ter tido Sua retirada 
deferida na sessão de 30 de maio de 1990, a 
matéria foi desarquivada por· força de pare
cer da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e 
Cidadania, aprovado em Plenário, em 8 de 
novembro do corrente, passando a ter trami
tação normal. Nesta Comissão de Educação 
esteve à disposição dos Srs. Senadores para 
recebimento de emendas, no prazo regimen
tal, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Rela~r 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministeflal de que a Te
levisão Planalto Central Ltdâ. atende a to
dos os requisitos técnicos e legais para rece
bimento da concessão, opinainos pela aprova
ção do ato, na fonna do presente projeto 
de decreto legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matéria. 

Em discussão o projeto, em turno (mico. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram pcrmãnecer seütados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a abstenção dos Srs. Senadores: 

Maurkio Corrêa, Cid Sabóia de Carvalho, 
Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, José 
Paulo Bisai, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 27, DE 1990 
(N°151/89, na Câmara dos Deputa

dos) 

Aprova o ato qUe outorga conccs
SAo h Televisão Planalto Central 
Ltda. para exploraçlo de sons e ima
gens (televisão), na cidade de Poran
gatu, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovada 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 radio
difusão de sons e imagens (televisão), na ci
dade de Porangatu, Estado de Goiás, a que 
se refere o Decreto n° 98.0_3_5, de 9 de agos
to de 1989. 

Art. 2° Este. decreto legislativo entra em 
Vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 16: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 28, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
ímicõ, dO Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro-
. jeto de Decreto Legislativo n° 28, de 

1990 (n° 146/89, na Câmara dos Depu
tados). que aprova o ato que outorga 
pennissão à Rede Gerais de Comuni
cação Ltda. para explorar; pelo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, setViÇO de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Coromandel, Estado de Mi
nas Gerais (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

Solicito ao nobre Senador José Fogaça 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. JOS:f> FOGAÇA (PMDn - RS. 
P8ra emitir parecer.)- Sr. Presidente, 

Relatório 

Chega ã esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 28, de 
1990 (n° 146-A, de 1989, na Casa de origem), 
que 11aprova o_ ato que outorga permissão ~ 
Rede Gerais de Comunicação l.tda. para ex
-plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di
feito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em fr"eqüência modulada, na cida
de de C"..oromandel, Estado de Minas Gerais". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
372, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República submete ao Congresso 
Nacional ato que outorga jlernlissão-de -expiO

J'ij._ção de ca11al de freqüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciSo XII, combinado com 
o.§ 1° do art. 223, da Constituição Federal, 
ato este constante da Portaria n° 99, de 24 

de julho de 1989, publicada no Diário Ofi
cial da União de 25 de julho de 1989. 

A documentação anexada à Mensagem 
Presidencial informa que acorreram ao Edi
tal n° 5/&9, com vistas à implantação de uma 
estação de radiodifusão sonora em freqüên~ 
cia modulada, na cidade de Coromandel, as 
seguintes empresas: 

ECC- Empresa Cdromandelense de Co-
municação Ltda.; 

Rede Gerais de Comunicação Ltda.; 
Rádio Coromandel Uda.; e 
Rádio Sociedade Coromandel Ltda. 

_ A rdàida documentaçãO informa ainda 
que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos do então Ministério das Comunica
ções constatando-se que a empresa supramen
cionada atende .às exigências do edital e aos 
~uisitos da !egislação especffica de radiodi
fusão. 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e_ Tecnologia, Comuni
cação e ln(ormática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Átila Lira, e aprovação unâ
nime daquela comissão. Encontra-se penden
te, ainda, parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação daquela Casa. 

Já no Senado, após ter sido retirada na 
sessão ordinária de 30-5-90, e desarquivada, 
por força da aprovação de parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, li
do no dia 10-7-90, esteve o projeto em análi
se nesta comissão à disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto qo Relator 
Diante da regularidade dos procedimen

tos e do testemunho ministerial de que a Re
de Gerais de Comunicação Ltda. atende a 
todos os. requisitos técnicos e legais para re
cebimento da permissão, opinamos pela apro
vação do ato, na forma do presente projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matéria. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 
--- Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discuss§o. 

Em votaçao. 
Os Srs. _Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
_Aprovado. 
Com a abstenção doS Srs. Senadores: 

Maurfcio Corrêa. Cid Sab6ia de Carvalho. 
Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, José 
Paulo Bisol c D1valdo Suruagy. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projetO aprovado: 
-- PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N° 28, DE 1990 
{N° 146/89, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o ato que outorga permisalo h 

Rede Gerais de Comunicação Ltda. para 
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czplorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusiVidade, serviço de radiodi
fusão sonora cm freqilê:ncia modulada, na 
cidade de Coromandel, Estado de Minas 
Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 
permissão à Rede Gois de Comunicação 
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqUência modu
lada, na cidade de Coromandel, Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra t:ll.t 

vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- I !em 17: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 29, DE 1990 
(Inchifdo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno (mico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 29, de 
1990 (n° 155/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Rainha de Co
municação Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em frCqüên
cia modulada, na cidade de Campina 
Grande, Estado da Parafba (dependen
do de parecer da Comissão de Educa
ção). 

Solicito ao nobre Senador José Fogaça 
· o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, 

Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto E..egislativo n° 29, de 
1990 (n° 155-A, de 1990 na Câmara dos De
putados). que 11aprova o ato que outorga per
missão ao Sistema Rainha de Comunicação 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada, na cidad'e 
de Campina Grande, Estado da Parafba11

• 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
475, de 1989, O Excelentfssimo Senhor Presi
dente da República submete ao Congresso 
Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § t 0 do arL 223, da Constituição Federal, 
ato esse constante da Portaria n° 135, de 17 
de agosto de 1989, publicada no Diário Ofi
cial da União do dia 18 de agosto de 1989. 

Sua[ Excelência faz acompanhar sua Men
sagem de Exposição de Motivos onde, o en
tão Senhor Ministro de Estado das Comuni-
caçOes esclarece: 

''No prazo estabelecido pela lei, acorre-
ram as seguintes entidades: 

Rádio Laser FM Ltda., 
Sistema Rainha de Comunicação Ltda., 
Rádio Cidade de Campina Grande Ltda., 

Televis.lio Tambali Ltda., 
Rádio c 1V At.ual Ltda., e 
Rádio Vanguarda FM Ltda." 

"Submetido o assunto ao exame 
dos órgãos competentes deste Ministé
rio, as conclusões foram no sentido 
de que, sob os aspectos técnico e jurí
dico, as entidades proponentes satisfi
zeram ~s exigências do Edital e aos 
requisitos da legislação específica da 
radiodifusão." 

Coube, então, ao Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 16 e seus pará
grafos do Regulamento dos Serviços deRa
diodifusão, -com a redação dada pelo Decre
to n° 91.837/85, determinar livremente a ven
cedora. 

o- presente Projeto foi examinado pela 
Comissão de Oência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da camara dos Deputa
dos, tendo aprovado, por unanimidade, pare· 
cer favorável de seu Relator, deputado José 
Jorge. 

Está pendente parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daque
la Casa. 

Já no Senado, após ter sido retirada na 
sessão ordinária de 30-5-90, e desarquivada, 
por força da aprovação de parecer da Comis
são de Constituição, JustiÇa e Cidadania, li
do no dia 10-7-90, esteve o Projeto em análi
se nesta Comissão, ~ disposição dos Srn. Se
nadores para recebimento de emendas, no 
prazo regimental, não tendo recebido quais
quer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que o Sis
tema Rainha de Comunicação Ltda., atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para 
recebimento da permissão, e lamentando que 
ainda vigore a alínea 11a" do art. 16 do Regu
lamento dos Serviços de Radiodifusão, insti
tuído pelo Decreto nu 52 795, de 31 de outu
bro de 196.~, com a redação dada pelo Decre
to n° 91837/85, que diz, vcrbia: 

"§ 3° Constitui ato de livre esco
lha do Presidente da República a ou
torga de concessão, e do Ministro de 
Estado das Comunicações a <5utorga 
de permissão, para exploração de ser
viço de radiodifusão.'1 

Evidénteinente, esta legislação se encon. 
tra superada pelo novo processo que a Cons
tituição determina. Sendo assim, opinamos 
pela aprovação do ato, na forma do presen
te Projeto de Decreto Legisl~tivo. __ 

É o parecer, Sr. ,Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des - O Parecer conclui favoravehnente à 
matéria. (Pausa.) 

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

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Sr&: Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Com abstenção dos Srs. Senadores: Mau

rício Corrêa, Qd Sabóia de Carvalho, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, José. Paulo Bi
sol e Divaldo Suruagy. 

A ·matéri:i ·vaiã promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N"29, DE 1990 

(NO 155/89, na Câmara dos Deputa
dos) 

Aprova o ato que outorg.!;l per~ 
m.iasAo ao Sistema Rainha' de Comu
nicaçlo Ltcla., para explorar serviço 
de radiodifuslo sonora cm frcqüênw 
cia modulada, na cidade de Campi
na Grande, Estado da Paraíba. 

O Congresso NaCional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 
permissão ao Sistema Rainha de Comunica
ção Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na cidade de Campina Grande, 
Estado da Paraíba. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 18: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 30, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

tennos do art. 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno '6:nico, do 
Projeto de Decreto Legislativo n° 
30, de 1990 (n° 156/89, na C4mara 
dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permisslio l Sociedade 
Rádio Sinuelo Ltda., para explorar, 
pelo piliZo de 10 (dez) anos, sem di
reito de e:xcluaividadc, serviço de ra
_diodifusãO sonora cm freqftência 
modulada, na Cidade de Carazinho, 
Botado do Rio Grande do Sul (de
pendendo de parecer da Comi.sslo 
de Educação). 

Solicito ao nobre Senador José Fogaça 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR, JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. 

I Relatório 

Chcg~ ª esta Comissão, p~rª paremrr, o 
Projelo de Decre10 J..eg~Iativo ntJ 30, de 
1990 (nu 156-A,. de !9&9 na Câmara dos De
putados), que 1'aprova o alo que outorga per
missão à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., pa
ra explorar, pelo prazo de 10(dez) anos, sem 
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direito de e<clusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqUência modulada, na cida
de de Carazinho, &tado do Rio Grande do 
Sul11

• 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
476, de 1989, o Excelentfssimo Senhor Presi
dente da República submete ao Congresso 
Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, 
ato esse constante da Portaria n° 139, de 18 
de agosto de 1989, publicada no Diário Ofi
cial da União do dia 22 de agosto de 1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Men
sagem de Exposição de Motivos onde, o en
tão Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações esclarece: 

"Submetido o assunto ao o::ame 
dos órgãos competentes deste ministé
rio, as conclusões foram no sentido 
de que, sob os aspectos técnico e jurí
dico, as entidades proponentes satisfi
zeram as exigências do Edital e aos 
requisitos da legislação espec(fica da 
radiodi[usão.11 

O presente Projeto foi examinado pela 
Comissão de Qência e Tecnologia, Comuni
cação e Inrormática da camara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Paulo Marques, e aprova
ção, uninime, daquela Comissão. 

Está pendente o parecer -da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação da
quela Casa. 

Já no Senado, após ter sido retirada na 
sessão ordinária de 30-5-90, e desarquivada, 
após aprovação dC'. parecer da Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania, lido no dia 
10-7-90, esteve o Projeto em análise nesta 
Comissão, 'à disposição dos Srs. Senadores 
para recebimento de emendas, no prazo regi
mental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., aten
de a todos os requisitos técnicos e legais pa
ra recebimento da permissão, opinamos pe
la aprovação do ato, na rorma do presente 
Projeto de Decreto Legislativo. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui ravoravelmentc à 
matêria. 

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

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com abstenção dos Srs. Senadores Mau

rício Corrêa Cid Sabóia de Carvalho, Nelson 
Wedekin, Ju'tahy Magalhães, José Paulo Bi
aol e Divaldo Suruagy. 

A matéria vai :à promulgaçao. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 30 DE 1990 

(N° 156/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga per
m:isslo à Sociedade Rádio Sinuelo 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dcz)anoo, aem direito de exclusi

---vidade, serviço de radiodifusAo sono-
ra em freqüência modulada, na cida
de de Carazinho, Eatado do Rio 
Grande do Sul. 

O. Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 
permissão 'à Sociedade Rádio Sinuelo Uda., 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqUência modulada, na 
cidade de Carazinho, Estado do Rio Gran
de do Sul. 

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

O SR. P!m-SIPEJ'ITB (Mauro Benevi-
des) - Item 19: ~ ~ 

PROJETO DE DECRETO 
~ LEGISLATIVO N" 63, DE 1990 

(Incluklo em Ordem do Dia 
nos termos do al1. 353, parágrafo 

único do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 63, de 
1990 (n°230/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Tropi
cal de Blumenau Ltda., para explorar 
serviço de radiodirusão- sónora em fre-

- qüência modulada, na cidade de Blu
menau, Estado de Santa Catarina (de
pendendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

Solícito ao nobre Senador José Fogaça 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, trata o presente processo da reno
vação por 10 anos, da concessão~ Rádio Tro
pical de Blumenau Uda. para explorar seiVi
ços de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada na cidade de Blumenau/SC que, 
por disposição constitucional, em seu art. 
223, eStabelece a apreciação pelo Congres
so Nacional dos a tos de concessão pelo Exe
cutivo. 

Assim é que, através do Aviso n° 666, 
de 3-10-89, do então Ministro Chefe da Ca
sa Civil, roi encaminhada à Câmara dos De
putados a Mensagem Presidencial que subme
tida a apreciação deste Parlamento a prorro
gação da pennissão -õutorgada à Rádio Tro
pical de Blumenau Ltda., do serviço já referi-

do, objeto da Portaria n° 167, de 19 de setem
bro de 1989. 

Apreciado pela Câmara dos Deputados 
e merecida a sua aprovação, roi o presente 
processo em 6 do corrente, encaminhado a 
esta Casa pelo seu 1° Secretário, no qual se 
insere a redação final lá aprovada:, -do deáe
to legislativo que "aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à !Udio Tropical de 
B;umenau Ltda., para explorar serviço dera
diodirusão sonora em rreqüêncía modulada, 
na cidade de Blumenau. Estado de Santa ca
tarina". 

Parecer 

Pelo constante do presente processo, já 
analisado e aprovado pela Câmara dos Depu
tados, no qual se constata o cumprimento 
de todas as exigências técnicas da abertura 
do edital à portaria ministerial, sou pela apro
vação do ato de concessão nos termos estabe
lecidos no decreto legislativo aprovado pela 
Câmara dos Deputados. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Renevi
des)- O Parecer é: ravorável. 

Em discussão o projeto, em turno llnico. 
(Pausa.) 

- Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a abstenção dos Srs. Senadores Mau

rício Coriêa, Cid Sabóia de Carvalho, Neloon 
Wedekin, Jutaby Magalhães, José Pauto Bi
sol e Divaldo Suruagy. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
~ LEGISLATIVO N" 63, DE 1990 

(N0230/90, _na Câmara dos Deputa
dos) 

Aprova o ato que renova a per
mlsaAo outorgada • R4dlo Tropical 
de Blumenal Ltd..«, para explorar 
serviço de radiodifudo sonora em 
freqüb:cia modulada na cidade de 
Blumenau, Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 

,Art. 1° Fica aprovado o ato que renova 
pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir de 18 
de setembro de 1988, permissão à Rádio Tro
pical de Blumenau Uda., para explorar seiVi
ço de radiodifusão sonora em freqüêncía mo
dulada, na cidade de 'Ulumenal, Estado de 
.Santa Catarina, através da Portaria n° 167, 
de 15 de setembro de 1989. 

Art 2° Este decreto legislativo entra em, 
vigor na data de sua publicação. 
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I) SR. PRESIDENTE (Mauro Bonevi
dos) -Item 20: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N" 64, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do arL 353, parágrafo 
único do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 64, de 
1990(n°231/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a concessão h Rádio Progresso de São 
Carlos Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada,na Cidade de São Carlos, 
Estado de São Paulo (dependendo 
de parecer da Comissão de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Meira Filho, para emitir parecer. 

O SR. ME!RA FILHO (PFL- DF. Pa
ra emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Relatório 

atende a todos os requisitos técnicos e legais 
para sua renovação, opinamos pela aprova
ção do atõ, ria forma do presente projeto 
de decieto legislativo. -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matêria. (Pausa.) 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a abstenção dosSrs. Senadores Mau

rício Corrêa, Cid Saboia de Carvalho, Nelson 
Wedeltin, Jutahy Magalhães, José Paulo Si
sol, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N" 64, 1990 

-- --(No 231/90, na Câmara dos Deputados) 
Chega a esta Comissão, para parecer, o 

Projeto de Decreto Legislativo n° 64, de Aprova o ato que renova a con~ 
1990 (n° 231-B, de 1990 na camara dos De- cessão à Rádio Progresso de Sfio 
putados), que "aprova o ato que renova con- Carlos. Ltda., para cx:plorar serviço 
cessão ll Rádio Progresso de São Carlos de radiod.ifusAo sonora cm freqilén-
Ltda., para e~:plorar serviço deradiodifusão cia modulada, na cidade de São Pau-
sonor3t em freqUência modulada, na cidade lo, Estado de Sfio Paulo. 
de São Carlos. Estado de São Paulo". o Congresso Nacional decreta .. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
601 de 1989, o Excelentfssimo Senhor Presi- Art. 1°Fica aprovada a renovação de coo
dente da Repíiblica submete ao Congresso cessão à Rádio Progresso de Slio Csrlos 
Nacional ato de renovação de concessão de Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
ctploração de canal de freqüência modula- sonora, em freqUência modulada, na cidade 
da, nos termos do art. 49, inciso XII, combi- de São Carlos, Estoado de São Paulo, ato a 
nado coni § 1o do art. 223, da Constituição que se refere a Portaria n° 151, de 12 de se

Federal, ato este constante da Portaria. n° tembro de 1989. 
151. de 12 de setembro de 1989, publicado Art. 2° Este decreto legislativo-entra em 
no Diário Oficial da União do dia 27 de se- vigor na data de sua publicação. 
tembro de 1989. 

A documentação anocada à Mensagem 
Presidencial informa que o processo foi exa
minado pela Diretoria Regional da DENTEL 
em São Paulo, e pela divisão, de Radiodifu
são desse departamento, constatando--se que 
a entidade supramencionada at~{lde às exi
gências mínimas para sua renovação. 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu rela
tor, Deputado Salim OJ.riati e aprovação, 
com abstenção devoto do Deputado Lysâne
as Macie~ daquela Comissão. 

Já no Senado, nesta Comissão, à disposi
ção dos Srs. Senadores para recebimento 
de emendas, no prazo regimental, não ten
do recebido quaisquer reparos. 

n Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Rádio Progresso de São Carlos ~ tda., 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 21: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N" 65, DE 1990 

(lnclufdo em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, parágrafo 

llnico do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n1J-65, de 
1990 (n°229/90, na Câmara dos Depu~ 
tados), qUe 8pi"ov3 o ·ato qtie outorga 
permissão à Rádio Educadora de São 
João da Urtiga Ltda., para C!~Cplorar 
serviço da radiodifusão sonora em on
da média de Ambito local, na cidade 
de São João da Urtiga, F..stado do Rio 
Grande do Sul (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

Concedo a palavra a nobre Senador Jo
sé: Fogaça, para emitir parecer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srn. 
Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 65, _ de 
1990 (n° 229-B, de 1990 na Câmara dos De
putados), que "aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Educadora de São João da 
Urtiga Ltda. para ocplorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade 
de São João da Urtiga, Estado do Rio Gran
de do SUl". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
688, de 1989, o Excelentfssimo Senhor Presi
dente da Rep6blica submete ao Congresso 
Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de onda média, nos termos 
do arL 49~ inciso XII, combinado com o § 
1° do art. 223, da Constituição Federal, ato 
esse constante da Portaria n° 194, de 12 de 
outubro de 1989, publicado no Diário Ofi
cial da União do dia 16 de outubro de 1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua men
sagem de aposição de motivos onde, o en
tão Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações esclarece: -

"No prazo estabelecido pela lei, 
acorreu apenas a Rádio Educadora 
de São João da Urtiga Ltda." 

nsubmetido o assunto ao exame 
dos órgãos competentes deste minis
téio, as conclusões foram no sentido 
de que, sob os aspectos técnico e jurí
dico, as entidades proponentes satisfi- · 
zeram às exigências do edital e aos re
quisitos da legislação espectlica da ra
diodifusão}1 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Oência e Tecnotogiâ, Comuni
cação e Informática da camara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Tidei de Lima e aprovação, 
unânime, daquela comissão. 

Submetida à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o proje
to em ocame não mereceu reparos. 

Já no Senado, esteve o projeto em análi
se nesta comissão, à disposição dos Srs. Sena
deres, para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. -

11 -Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Rádio Educadora de São João da Urti
ga Ltda. atende a todos os requisitos técni
cos e legais para recebimento da pennissáo, 
opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do P.resente projeto de decreto legislativo 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des - O parecer é favoráveL 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 



358 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL -(Seçl!o li) Fevereiro de 1991 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a abstenção dos Srs. Senadores Mau

rício Corrêa, Cid Saboia de Carvalho, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, José Paulo Bi
sol e Divaldo Suruagy. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 65! DE 1990 

(N° 229/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga per~ 
missAo k R.l!dio Educadora de SAo 
João da Urtiga Ltda~, para explorar 
serviço de radiodifusão aonora em 
onda m&lla de Ambito local, na cida
de de Sfio Joio da Urtiga, Estado 
do Rio Grande SuL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° F1ca aprovado o ato constante 
da Portaria n° 194, de 12de outubro de 1989, 
que outorga permissão à Rádio Educadora 
de São João da Urtiga Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média de âmbito local, na cida
de de São João da Urtiga, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

ArL 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des ) - Item 22: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 66, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia, 
nos termos do art. 353, parágrafo 

!mico do Regimento Intemo) 

Discussão, em turno llnico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo ~ 66, de 
1990 (n° 228190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada ~ FtiOdação 
Isaec de Comunicação, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de No
vo Hamburgo, Estado do Rio Gran
de do Sul (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jo
~ Fogaça, para emitir parecer. 

O SR. JOSfl FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para emitir parecer.) - Sr_ Presidente, Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 66, de 
1990 (n° 228-B, de 1990, na Câmara dos De
putados), que "aprova o ato que renova a 

Permissão oútorgada à Fundação Isaec de 
Comunicaç:io, para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Novo Hamburgo, Estado do Río 
Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
590, de 1989, o Excelentfssimo Senhor Presi
dente da República submete ao Congresso 
Nacional ato de renovação de permissão de 
exploração de canal de freqUência modula
da, nos termos do art. 49, inciso XII, combi
nado com o§ 1° do art. 223 da Constituição 
Federal, ato este constante da Portaria n° 
168, de 15 de setembro de 1989~ publicado 
no Diário Oficial da União do dia 22 subse
qUente. 

Sua Excelência faz anexar ~ sua mensa
gem exposição de motivos do então Ministro 
de Estado das Comunicações, que esclarece: 

110s órgãos competentes deste Mi
nistério manifestaram-se sobre o pedi
do, achando-o regularmente instruí
do e obedecidos os requisitos legais 
e técnicos atinentes ao procedimento 
renovatório, o que me levou a deferir 
o_ requerido". 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial confirma que a entidade supra
mencionada atende ~s exigências mfuimas, 
de natureza técnica e jurídica, para sua reno
vação. 

O presente projeto_ foi ~aminado pela 
Comissão de- CiênCia e TecnolOgia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu rela
tor, Deputado Arnold Fioravante, e aprova
ção, unânime, daquela comissão. 

Submetido ~ Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela casa, o pre
sente projeto foi considerado, por unanimida
de, constitucional, jurídico e vazado em boa 
ténica legislativa, com a seguinte emenda: 

Acrescente--se no art. 1° do proje
to a seguinte ex::pressáo final: "através 
da Portaria n° 168, de 15 de setembro 
de 1989". 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, à 
disposição dos Srs. Senadores para recebi
mento de emendas, no prazo regimenta~ não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

ll Voto do Relator 

Diante dâ regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Fundação Isaec de Comunicação aten
de a todos os requisitos téc~icos e legais pa
, ra sua renovação, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do presente Projeto de De
creto Legislativo. 

É o parecer, Sr- Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O parecer é favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussã"o. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado com abstenção dos Srs. Senado
res Maurício Corrêa, Cid Sab6ia de Carvalho, 
Nelson Vedekin, Jutahy Magalhães, José Pau-

lo Biso! e Divaldo Suruagy_ 
A matéria vai~ promulgação. 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W66, DE 1990 

~ 228190, na Câmara dos Deputa
dos) 

Aprova o ato que renova a per
miado outorgada h Fundaçlo Isaec 
de Comunicação, para explorar ser
viço--de radiodifusão sonora em fre
qUência modulada, na cidade de No
vo Hamburgo, Estado do Rio Gran
de do SuL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato que renova 
por 10 (dez) anos., a partir de 18 de janeiro 
de 1989, a permissão outorgada ~ Fundação 
Isaec de Comunicação, para explorar servi
ço de radiodiruSão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Novo Hamburgo, Esta
dO do Rio Grande do Sul, ato a que se refe
re a Portaria n° 168, de 15 de setembro de 1989. 

ArL 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Be~evi
des)- Item 23: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 67, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, parágrafo 

único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 67, de 
1990 (n° 227/90, na Câmara dos l)ePU
tados), que aprova o ato que renova 
permissão à A Gazeta do Espírito San
to Rádio e TV l.J.da., para c:cplorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na Cidade de Vitó
ria, Estado do Espírito Santo (depen
dendo _de parecer da Comissão c:fe 
Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Au
reo Mello, para emitir parecer_ 

O SR AUREO MELLO (PRN - AM. 
Para emitir parecer.) - Sr_ Presidente, Srs. 
Senadores: 

I Relatório 

Chega á esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 67, de 
1990 (n° 227-B, de 1990, na camara dos De
putados), que "aprova o ato que renova a 
permissão a A Gazeta-do Espfrito Santo Rá
dío e TV Uda., para explorar serviço de ra-
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dioDdifusão sonora, cm freqUência modula
da, na cidade de Vitória, Estado do Esplrito 
Santo'~ 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
665, de 1989, o Execelentíssimo Senhor Pre
sidente da República submete ao Congresso 
Nacional ato de renovação de pennissão de 
exploração de canal de freqUência modula
da, nos termos do arl 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223 da Consti.ttiíção 
Federal, ato este constante da Portaria n° 
160, de 15 de setembro de 1989, publicada 
no Diário Oficial da União do dia 4 de outu
bro de 1989. 

Em exposição de motivos ao Execelentf.s
simo Senhor Presidente da Rep6blica, anexa
da à citada Mensagem, o então Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações esclarece: _ 

"Os órgãos conipetentes deste Mi
nistério manifestaram-se sobre o pedi
do, achando-o regularamente instruí
do e obedecidos os requisitos legais 
e técnicos atinentes ao procedimento 
renova tório, o que me levou a deferir 
o requerido." 

O presente projeto foi ccaminado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu rela
tor, Deputado Henrique Eduardo Alves. e 
aprovação, com restrições, do Deputado Lysa
neas Maciel, daquela Comissão. 

Submetido k Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o pre
sente Projeto foi considerado, por unanimida
de, quanto à constitucionalidade,l:!.juridicida
de e h técnica legislativa, adequado. 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, à 
disposição dos Srs. Senadores para recebi
mento de emendas, no prazo regimental, não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa A Gazeta do Espírito Santo Rádio e 
TV Ltda., atende a todos os requisitos tênci
cos e legais para sua renovação, tendo sana
do em tempo as irregularidades apontadas 
pelo Dentel/ES, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do presente Projeto de De
creto Legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O parecer do relator é favorável. 

Bm discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a abstenção dos Srs. Senadores Mau

rício Corrêa, Qd Sabóia de Carvalho, Nelson 
Wedeltin, Jutahy Magalhães, José Paulo Bi
so~ Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É() segui~te o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 67, DE 1990 

(N° 227/90, na Câmara dos Deputados) 

AproVa o ato que renOVa permis
são à A Gazeta do Espfrlto Santo 
Rádio c TV Ltda.,para explorar ser

---viço de radiodifusAo sonora em fre-
qflencia modulada, na cidade de Vi
tória, Eatado do &pkito Santo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovada a renovação de per

miss§o à A Gazeta do Espirita Santo Rádio 
e TV., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, na cidade de Vitória, Estado do 
Espfrito Santo, sem direito de exclusividade, 
setviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, __ J:"enovação a que se refere a 
Portaria n° 160, de 15 de setembro de 1989. 

Art. 2° Este deCreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação; 

- Ó SR. -pRESID-ENTE (Mauro Benevi
des) - Item 24: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 68, de 1990 

(Jnclut"do em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno (mico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 68, de 
1990 (n° 221/90, na amara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM Esperança de 
Guadalupe Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de eX:cluSMdade, serviço de radiodifu
são soilOra em -freqUência modulada, 
na Cidade de Guadalupe, Estado do 
Piauí (dependendo de parecer da ea:.. 
ri:üsSãOde EdUcação). 

Córici::do a palavra ao nobre Senador 
Aureo- Mello para emitfr parecer. 

O SR AUREO MELLO (PRN- AM. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, 0 

Projeto de Decreto Legislativo n° 68, de 
1990 (n° 221-B, de 1990 na Câmara dos De
putados) que "aprova o ato que outorga per
missão à Rádio FM Esperança de Guadalu
pe Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos sem direito a exclusividade, servi.-· 
ço de radiodifusão sonora em frcqüência mo
d:XIada, na cidade de Guadalupe, Estado do 
P1auf'. 

Por meio da Mensagem Presidencial no 
830, de 1989, o F.xeCetentfssimo Senhor Pre
sidente da f{epública submete ao CongreSso 
Nacional atO que outorga permissão de explo
ração de canal de freqUência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combmado com 
o § 1° do artigo 223, da Com~tituição Fede
ral, ato esse constante da Portaria n° 225, 

de 14 de novembro 1989,publicada no Diário 
Oficial da União do dia 16 de novembro de 
1989. 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial informa que o processo foi exa
minado pelos órgãos técnicos daquele minis
tério, constatando-se que a empresa supre
mencionada atende às exigências do edital e 
aos requisitos da legislação especffiCa de ra
diodifusão. 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni~ 
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de_seu Re
lator, Deputado Angelo Magalhães, e aprova
ção, unânime, daquela Comissão. 

Submetido à Comissão- de COnstituição 
e Justiça e de Redação,_ foi ele aprovado por 
unanimidade, quanto ~ sua técriica legislati
va e constitUCinaliClade, com a seguinte eme
nada~ 

"Acrescente-se ao art. 1° do proje
to a seguinte expressão fmal: "através 
de Portaria n° 225, de· 14 de novem
bro de 1989". 

Já no Senado, esteve o projeto em análi
se nesta comissão, à disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emenda, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II _Voto_ d_g Relator 

Diante dã regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Rádio FM _&perança de Guadalupe 
Uda., atende a todos os requisitos técnicos 
e legais para recebimento da permissão, opi
namos pela aprovação do ato, na forma do 
presente projeto de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. _ _ 

O SR PRESIDENTE~ (Mauro BenCvi
des)- O pareCer do relator é favorável. 

Bm discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encer-

ro a discussão. ' 
Em votação. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a abstenção dos Srs. Senadores Mau

rlcio Cc;>rrêa, ad S3bóiS: de Carvalho, Nelson 
Wedekin,_ Jutahy Magalhães, José Paulo Bi
so), Diva Ido Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 68, DE 1990 

(N° 221/90, na Câmara dOS DiPUtildOS) 

Aprova o ato que outorga per
misa!o h ruídio FM Esperança de 
Guadalupe, Ltda. para explorar pe
lo prazo de 10 (dez) anos sem direi
to de exclusividade, serviço de radio
difudo sonora em freqUência modu
lada na cidade de Guadalupe, Esta
do do Piauf. 
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O CongreSso Nacional decreta; 
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Rádio FM Esperança de Guada~ 
lupe Ltda. através da Portaria n° 225, de 14 
de novembro de 1989, para eq)lorar pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito a exclusi
vidade. serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Guadalu
pe, fl..stado do Piauí. 

Art. 2° F..ste decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro llC"ncvi
des)- Item 25: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 69, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parãgraro 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 69, de 
1990 (n°219/90, riã Câmara-dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Imperial FM de 
Pedro II Ltda., para explorar serviço 
de radiodirusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Pedro II, Esta
do do Piauí (dependendo de parecer 
da Comiss§o de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Au
reo Mello, para emitir parecer sobre a matéria. 

O SR. AUREO MELW (PRN - AM. 
Para emitir parecer.) - Sr.- Presidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 69, de 
1990 (n° 219-B, de 1990, na Câmara dos De
putados) que "aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Imperial FM de Pedro II 
Uda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüencia modulada, na cidade 
de Pedro Jl, Estado do Piauf'. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
367, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Reptíblica submete ao C.ongresso 
Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüencia modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do art. 223, da Constii.Uição f."edera4 
ato esse constante da Portaria n° 87, de 18 
de julho de 1989, publicado no Diário Ofi
cial da União do dia 20 de julho de 1989. 

A documentação ane.cada à Mensagem 
Presidencial informa que o processo foi exa
minado pelos órgãos técnicos daquele minis
tério, constatando-se que a empresa supra
mencionada atende às exigencias do edital e 
aos requisitos da legislação específica de ra
diodifusão. 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Angelo Magalhães, e aprova
ção, com restrições do Deputado l.ysâneas 
Maciel, daquela comissão. 

_Submetido à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, foi ele aprovado por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislati
va e constitucionalidade, com a seguinte emen-
da:- - -

"Acrescente-se ao art 1° do projeto a se
guinte exp~essão final: "através de portaria 
n° 87, de 18 de julho de 1989.'[ 

Já no Senado, ~teve o projeto em análi
se nesta comissão, à disposição dos Srs. sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. -

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Rádio Imperial FM de Pedro II Ltda., 
atende a todos os requisitos técnicos e legais 
para recebimento da permissão, opinamos 
pela aprovação do ato, na forma do presen
te projeto de decreto legislativo. 

É o paracer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi

des)- O parecer do relator é favorável. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
.. Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Coma abstenção dos Srs. Senadores Mau

ricio COIT!ã;-Cícl Saboia de Carvalho, Nelson 
Wedekin, Juthay Magalhães, José Paulo Bi
so), Diva19o Suru_~gy _e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 69, DE !990 

(N° 219/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Imperial FM de Pedro II Lida. pa
ra explorar serviço de rad10difuaAo sono~ 
ra em freqüencia modulada, na cidade de 
Pedro II, Estado do Piauí. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 

pennissâo à Rádio Imperial FM de Pedro 11 
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Pedro II, Estado do Piau~ 
ato a que se refere a Portaria n° 87, de 18 
de julho de 1989. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Item 26: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLAJ1VO N" 71, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Día nos 

termos do art. 353, parágrafo 
l1nico, do Regimento Internq) 

Discussão~ em turno llnico do Pro-
jeto de Decreto Legislativo ~o 71, de 
1990 (n°214!90,Il.! Çâmara_dosDepu-

tados). que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Difuso
ra de Itapetininga Ltda. para explorar, 
na cidade de ltapetininga, Estado de 
São Paulo, serviço de radiodifusão so:
nÇ)ra em fre_qüência modulada (depen
dendo de parecer da Comissão de 
Educação). _ 

Solicito do nobre Senador Amir Lando 
o parecer sobre a matéria. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sm. 
Senadores: 

I - Relatório 
Chega a esta comissão, para parecer, o 

Projeto de Decreto Legislativo n° 71, de 
1990 (n° 214-B, de 1990, na cainara dos De
putados) que "aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Difusora de llape
tininga Ltda. para o.::plorar, na cidade deIta
petinínga, Estado de São Paulo, serviço de 
radiodifusão sonora, em freqüência modulada" 

Por meíõ da Mensagem Presidencial n° 
503, de 1989, o_ ExcelentiSsimo Senhor Presi
dente da Rep6blica submete ao Congresso 
Nacional ato de renovação de pennissão de 
ocploração de canal de freqüência modula
~. nos termi?s do art. 49, inciso XII, combi
nadO com o § 1° do art. 223, da o Constitui· 
ção Federal, ato este constante da Portaria 
n° 134, de 15 de agosto de 1989. 

A documentação anexada à Mensagem 
Presidencial informa que o processo foi exa
minado pela Diretoria Regional do Dentei 
em São Paulo, e pela Divisão de Radiodifu
são desse departamento, constatando-se que 
a entidade supramencionada atende às exi
gências mfnimas para sua renovação. 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu rela
tor, Deputado AntOnio Salim Curial~ e api"o
Wfção, com abstenção de voto do Deputado 
Lysâneas Maciel, daquela comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Rcdação daquela Casa, o pre
sente projeto foi considerado, por unanimida
de, adequado, com a seguinte emenda: 

"Acrescente-se ao art. 1° do projeto da 
seguinte expressão final: Através da Portaria 
n° 134, de 15 de agosto de 1989". 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, à 
disposição dos Srs. Senadores para recebi
mento de emendas, no prazo regimental, não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

II -Voto do Relator 
Diante da regularidade dos procedimen

tos e _do testemunho ministerial de que a em
presa Rádio Difusorã de ltapetininga Ltda. 
atende a todw. os. requtsttos té-cnicos c legais 
para sua renovação, opinamos pela aprova
ção do ato, na fonna do presente projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer conclui favoravelmente à 
matéria. -
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Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer· 

ro discussão. 
Em votação o projeto. (Pausa.) 
OS Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. Com a abstenção dos Senado

res Maurício Corrrêa, Cid Sab6ia de Carva
lho, J'ielson Wedekin, Jutahy Magalhães, Jo
sé: Paulo Biso), Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai a promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 71, DE 1990 

(N° 214/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a per
misslio outorgada à Rádio Difusora 
de ltapetinioga Ltda. para explorar, 
na cidade de Itapetininga, Estado 
de Slo Paulo, serviço de radiodifu· 
são sonora em freqüencia modulada. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Fica aprovado o ato que renova 

por 10 (dez) anos, a partir de 6 de julho de 
1989~ a periDissão outorgada à Rádio Difuso
ra de ltapetininga Ltda. para explorar, na ci
dade de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
serviço de radiodifusão sonora em freqUên
cia modulada, ato a que se refere a Portaria 
n° 134, de 15 de agosto-de 1989. 

Art. :ZO Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Renevi
des)- Item Zl: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 72, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do art. 353, parágrafo IJnico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turilo óhico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 72, de 
1990 (n°213/90, na Câmara dos Depu
tados.), que ''aprova o ato que outor
ga permissão à Rádio e TV Vale do 
Mogi-Guaçu Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüên
cla modulada, na cidade de Mogi-Gua
çu, Estado de São Paulo". 

Solicito ao nobre Senador Amir Lando 
o parecer da Comissão de EducaÇão.-

0 SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 72, de 
1990 (n° 213-B, de 1990, na Câmara dos De
putados) que "aprova o ato que outorga per
missão ~ Rádio e TV Vale do Mogi-Guaçu 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada, na cidade 
de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
591, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República submete ao Congresso 

Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos 

-termos do an. 49, inciso XIT, combinado com 
o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, 
ato esse constante da Portaria n° 254, de 14 
de dezembro de 1989. 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial informa que o processo foi exa
minado_ pelos órgãos técnicos daquele minis
tério, constatando-se que a empresa supra
mencionada atende ~s e:dgências do edital e 
aos requisitos da legislação especffica de ra
diodifusão. 

o presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu rela
tor, Deputado Matheuslensen, posteriormen
te subscrito pelo relator substituto, Ervin 
Bonkoski, e aprovação unânime daquela co
missão. 

Submetido à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, foi ele aprovado, 
por unanimidade, quanto à sua técnica legis
lativa e constitucionalidade. _ 

Já no Senado, esteve o projetO em análi
se nesta comissão, à disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Rádio e TV Vale do Mogi-Guaçu Ltda. 
atende a todos os requisitos técnicos e legais 
para recebimento da permissão, opinamos 
pela aprovação do ato, na forma do presen
te projeto de decreto legislativo. 

É ~ __ parecer, Sr. ~residente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Renevi
des)- O parecer conclui favoravelmente. 

Em discüssão a matéria. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
os-ses.:- Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. Com a abstenção dos Srs. Se-_ 

nadares Maurício Corrêa, ad Saboia de car
valho, Nelson Wedckin, Jutahy Magalhães, 
José Paulo I?isol, Divaldo Suruagy. e José 
Fogaça. -

O projeto foi aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO D3 DECRETO 
LEGISLATIVO N° 72, DE 1990 
(N0213/9_(), na Câmara dos Deputa

dos) 

AprOVa o ato que outorga per~ 
missão à Rádio e TV Vale do Mogi~ 
Guaçu Uda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüén
cia modulada, na cidade de Mogi
Guaçu, Estado de S!o Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovada a outorga de per
missão à Rádio e TV Vale do Mogi~Guaçu 
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
ano5r na cidade de Mogi-Guaçu, Estado de 
São Paulo, sem direito de ecclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, outorga a que se refere a Portaria 
n° 254, de 14 de dezembro de 1989. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Item 28: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 73, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo iJ.nico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno iJ.nico, do Pro
jeto de Decreto L.egislativo n° 73, de 
1990 (n° 212/90, na Câmara dos Depu
tados), que "aprova o ato que outor
ga conceSsão à Rádio Educadora de 
Campinas. Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão), na cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo". (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

Solicito ao nobre Senador Wilson Mar
tins o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB -
MS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o 1° Secretário da Câmara 
dos Deputados, através do Offclo 
PS-GSE/229/90, de 6 de novembro de 1990, 
envia, a fim de ser submetido à consideração 
do Senado Federal, nos termos do art. 134 
do Regimento Comum, o Projeto de Decre
to Legislativo n° 212-B, de 1990, apreciado 
pela Câmara dos Deputados, onde foi aprova
do no dia 5 de novembro de 1990. 

Trata-se de dispositivo amparado no ·art. 
49, inciso XII, combinado com o art. 223 da 
Constituição Federal. 

Segundo a exposição de motivos que acom
panha a Mensagem dq Presidente da Repti
blica de 27-1-89, os órgãos competentes da 
administração direta manifestaram-se favora
velmente à outorga pleiteada, observando 
estar o processo instruído adequadamente 
do ponto de vista técnico e jurídíco. 

Voto do Relator 

Analisando os documentos enviados a es
ta comissão, observamos não existir nada 
que o obste a- concessão _de outorga à Rádio 
Educadora de Campinas Ltda. para a explo
raÇão de serviço de radiodifusão sonora em 
onda média nu municfpio de Campinas. 

Voto pela aprovação do Projeto de De
creto Legislativo n° 212-B, na forma aprova
da na Câmara dos Deputados. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneví
des)- O parecer é favorável. 
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Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com a abstenção dos Srs. Sena

dores Mauricio Corrêa, Cid Saboia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutahy :Magalhães, Jo
sé Paulo Bisõl, Divaldo Suruagy e José Fogaça 

O projeto foi aprovado. 
A matéria vãi à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N"73, DE 1990 

(N° 212/90, na Câmara dos Deputados) 
Aprova a ato que outorga conces

são ll Rádio Educadora de Campi
nas, Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (tele
visão), na cidade de Campinas, Esta
do de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.1°Fica aprovada outõrga:- de conces

são à Rádio Ed~dora de Campinas Ltda 
para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) 
anos, na cidade de Campinas, Estado de São 
Paulo, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão, de sons e imagens (televi
são), outorga a que se refere o Decreto n° 
97.f527, de 12 dC junho de 19S9. 

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

CJ SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi-
des)- Item 29: · 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 74, DE 1990 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento InternO) 

Discussão, cm turno tinico, do 
Projeto de Decreto Legislativo n° 
74, DE 1990 (n• 210/90, na CAmara 
dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concesaAo :lt Rádio Jor
nal de João Pessoa Uda. para explo
rar seiViços de radiodifus.liQ aonora 
na cidade de Jofio Pessoa, Estado 
da Para!ba (dependendo de paxecer 
da Comissllo de Educação). 

Solicito ao nobre S"enad6r Aureo MeUo 
o parecer da Comissão de Educação sobre 
a matéria 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo 0° 74, de 
1990 (n° 210RB, de 1990, na Câmara dos De
putados), que 11aprova o ato que renova conR 
cessão à Rádio Jornal de João Pessoa Ltda 
para explorar serviços de radiodifusão sono
ra, na cidade de.João Pessoa, Estado da PaR 
ralba 11

• 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
630,- de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
d~nte da Repóblica submete ao Congresso 
Nacional ato de renovação de concessão de 
exploração de canal de freqüência modula
da, nos termos do art. 49, inciso XII, combi
nado com_o § 1° do art. 223, da Constituição 
Federal, ato este constante da Portaria n° 
166, de 15 de setembro de 19S9, publicado 
no Diário Oficial da União do dia 28 de se
timbro de 1989. 

A doCUmentação anexada à Mensagem 
Presidenciãl frifOima que o processo foi exa
mi~ado pela Diretoria Regional do Dentei 
eoi João PessOa, constatando-se que a entida
de supramencionada atende às exigências 
mínimas para sua renovação. 

O presente projeto foi examinado pela 
ComiSsãO ·ae· Oência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo_ tido parecer favorável de seu Re
lator1 Deputado Maurílio Ferreira Lima, e 
aprovação, cOm restriçõ_es do Deputado Lysâ
n~?~ Maciel, daquela comissão._ 

Na ComissãO_ de COnstituição e Justiça e 
de Redação .daquela Casa, o projeto não me
receu reparos. 

Já no senado, esteve, nesta comissão, ~ 
disposição dos Srs. Senadores para recebiw 
menta de emendas, no prazo regimenta~ não 
te~~o recebido quaisquer reparos. -

---=-------:=--rr Voto do Relator 

_ Diante d~ regularidade dOs pro_cedimen
tos e do teste_munho miQ.isterial de que a em
presa Rádio Jornal de João Pessoa Ltda. aten
de a todos os requisitos técnicos e legais pa
ra··sua reriovação, opinamos pela aprovação 
do ato, na foima do presente projeto de de-
creto legislativo. -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O parecer 6 favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
· ·Em vcitáçãO. 

Os Srs. Sena-dores que o aprovam qUei
ram permanecer sentados (Pausa. 

Aprovaâo, com a abstenção dos Srs. Sena
dores Maurício Corrêa, Qd Sabóia de CarVa
lho, Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, Jo
sé Paulo Biso I, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 74, de 1990 

(N° 210/9'0, na Câmara dos Deputados) 

Ap_rova o ato que renova a con
cessão à Rádio Jornal de Joio Pes
_soa Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de 
Joio _fessciã:, EStado da Parafua. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art.l°Ficaaprovada-a renovação de con

cessão à rádio Jornal de João Pessoa, Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sono-

ra em freqüência modulada, na cidade de 
João Pessoa, Estado da Parafba, renovoação 
a que se refere a Portaria n° 166,-de 15 de 
setembro de 1989~ 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 30: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 76, DE 1990 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos 
termos do arL 353, parágrafo 
único, do Regímen to Interno) 

Discussão, Cm turno ónico, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 76, de 
1990 (n° 207}90, na Câmãra dos Úepu
tados)1 que aprova o ato que Outorga 
permissão b. Rádio Pataxós Ltda. pa
ra explorar serviço de radiodifusão so
nora, na cidade de !tabela, Estado da 
Bahia (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

Solicito ao nobre Senador Aureo Mello 
o parecer da Comissão de Educação sobre 
a matéria. 

O SR. AUREO MELLO (PRN -' AM
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. 

I Relatório 

Chega a esta corriissão, para parecer, o 
Prqjeto _de Decreto Legislativo n° 76, de 
1990 (n° 207-B, de 1990, na Câmaia dos De
putados) que 11aprova o ato que outorga per
missão b. Rádio Pataxós Ltda. para explorar 
serviço d.e radiodifusão sonora, na cidade 
de !tabela, Estado da Bahia". 

Por meio da Mensagem Presidencial ao 
502, de 1989, o EXcelentíssimo Senhor Pr6si
dente da República submete ao Congies&õ 
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, 
comhlnado com o § 1° do art. 223, da Consti.:. 
tuição Federal, ato que outorga permissão 
de exploração de canal de freqUência modu
lada, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direi
to de exclusividade, ato este constante da 
Portaria n° 143, de 29 de agosto de 1989, pu
blicada no Diário Oficial da União de 30 
de agosto de 1989. 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial informa que, no prazo estabele
cido pela lei, acorreu apenas a Rádio Pata
xós Ltda., constatando-se, após exame dos 
órgãos técnicos do então Ministério d<iS Co
municações, o atendimento às exigências do 
edital e aos requisitos da legislação especffi
ca de radiodifusão. 

O presente projeto, apreciado pela Co
missão de Ciência e Tecnologii, ComuníCa
çãO e Informática da Câmara dos Deputados, 
recebeu parecer favorável de seu relator, 
Deputado Maurício Ferreira Lima, e aprova
ção unânime daquela comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Resiação daquela Casa, ó projeto foi con-· 
siderado jurídico, constitucional e vazado 
em boa técnica legislativa. 
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Já no Senado, esteve nesta comissão à 
disposição dos Srs. Senadores para recebi
mento de emendas, no prazo regimental, não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que aRá
dio Pataxós Ltda., atende a todos os requisi
tos técnicos e legais para recebimento da 
permissão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do presente projeto de decreto le
gislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O parecer é favoráVeL 

Em discussão o projeto. (Pausa.) -
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
COm a abstenção dosSrs. Senadores Mau

rício Corrêa, Cid Saboia de Carvalho, Nel.sori 
Wedekin, Jutahy Magalhães, José Paulo Bi
so!, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETODEDEffiETOlEGJSLA'IIVO 
N" 76, DE l!í90 

(NO W1/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga per
miss§o k Rádio Pataxós Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão so
nora, na cidade de !tabela, Estado 
da Bahla. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1° Fica aprovada a outorga de per

míssão à Rádio Patax6s Ltda. para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, na cidade de I ta
bela, Estado da Bahia, sem direito de _exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüencia modulada, outorga a que se refe
re a Portaria n° 143, de 29 de agosto de f989. 

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

O Sr. Mauro Benevides, Presiden
te, deixa a cadeira. da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Car
neiro, 1° Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Item 31: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 77, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos tcirmos 
do art 353, parágrafo tínico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 77, de 
1990 (n° 206190, na Câmara dos-Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão h Rádio FM Jóia Ltda. pa
ra explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên-

cia modulada, na cidade de Pérola, 
Estado do Paraná (dependendo de pa
recer da Comissão de Educação). 

Solicito ao nobre Senador Hugo Nap-o
l~o o parecer sobre a matéria. 

O SR. HUGO NAPOLEÁ.O (PFL- PL 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente; Srs. 
Senadores: -

Rel8i6i-fo 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 77, de 
1990 (n° 206~B, de 1990 na Câmara dos De
putados) que "aproVa o ato que outorga per
missão à Rádio FM Jóia Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito a 
occlusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em Ireqüência modulada, na cidade de Pé
rola, Estado do Paraná." 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
606, -de -1989;"" o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República submete ao Congresso 
Nªcional ato que outorg~p_ermissão de explo
ração de canal de freqUência modulada, nos 
termos do art 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do artigo 223, da Constituição Fede
ral, ato esse constante da Portaria n° 178, 
de 27 de setembro de 1989. 

A documentação anexada à Mensagem 
Presidencial inforri:J.a que o processo foí eXa
tni;nado pelos órgãos técnicos daquele minis
tério, constatando-se que a empresa supra
mencionada atende às exigências do edital e 
aos requisitoS da legislação específica de ra
diodifusão. 

O pres-ente projeto foi exãminado pela 
Comissão de Qência e Tecnologia, Comuni
cação e informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo Lido parecer favorável de seu Re
lator, deputado Paulo Pim.entel, e aprovação, 
com restrição do Deputado Lysâneas Macie~ 
daquela comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição 
e Justiça e Redação, foi ela aprovada por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislati
va e constitucionalidade, com a seguinte emen
da: 

"Acres-cente-se ao art. 1° do proje
to a seguinfe-expressão final: através 
de Portaria n° 178, de 25 de setembro 
de 1989". 

Já no Senado, esteve o projeto em análi
se nesta comissão, :à disposição dos Srs. Sena
dores para· recebimento de emendas, no pra
zo regimental; não tendo recebido quaisquer 
reparos. - -

II_ VotO do Relator 
Diante da regularidade dos procedimen

tos e do teste-inunho ministerial de que a em
presa Rádio FM Jóia Ltda., atende a todos 
os requisitos técnicos e legais para recebi
mento da permissão, opinamos pela aprova
ção do ato, na forma do presente projeto 
de decreto_ Legislativo. -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei-
ro) - O -parecer é: favoráveL · 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer· 

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a abstenção dos Srs. Senadores Mau

rício Corrêa, Cid Sabóia de Carvalho, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, José Paulo Bi
so_~ Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 77, DE 1990 

(N° 206/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga per
miss§o à Rádio FM Jóia Ltda., pa
ra explorar; pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em 
freqne:ncia modulada, na cidade de 
P6rola, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. -lo Fica aprovado o ·aro que autor-· 

ga permissão à Rádio FM Jóia Ltda., para 
explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de CICclusividade serviço de radiodi
fusão sonora, em freqüênci.a modulada, 
na cidade de Pérola, Estado do Paraná, ato 
a que se refere a Portaria n° 178, de 25 
de setembro de 1989. 

ArL 2° Este decreto legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- Item 32: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 78, DE 1990 

(Incluído _em Ordem do Dia nos 
termos do arL 353, parágrafo 
úniCo, do Regimento Interno) 

Discussão, em tUrno 1íriico, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 78, de 
1990 (n°204/90, na Câmara dos DepU-
tados), que aprova o ato que renova 
permissão à Rádio Serrana de Bento 
Gonçalves Ltda., para etplorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, serviço dera
diodifusão _sonora em freqüência mo
dulada, na Cidade de Bento Gonçal
ves,_ Estado do Rio Grande do Sul (de
pendendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jo
sé. Fogaça para proferir o parecer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
ProjetO de Decreto Legislativo o0 78, de 
1990 (n° 204-B1 de 1990 na Câmara dos De-, 
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putados) que 11aprova o ato que renova a per
missão à Rádio Serrana de Bento Gonçalves 
Ltda., para ecplorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, serviço de radiodifusão sonora, em fre
qUência modulada. na cidade da Bento Gon
çalves, Estado do Rio Grande do_ Sul11

• 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
603 de 1989, o Excelentíssimo _S_enhor Presi
dente da República submete ao Congresso 
Nacional a_to de. renovação de_ Dpermissão 
de exploração de canal de freqüência modu
lada, nos termos do art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do artigo 223, da Consti
tuição Federal, ato este constante da Porta
ria n° 153, de 12 de setembro de 1989, publi
cado no Diário Oficial da União do dia 27 
de setembro de 1989. 

Sua Excelência faz anexar a sua mensa
gem exposição de Motivos do então :Ministro 
de Estado das Coi:nunicações, que esclarece: 

''Os órgãos competentes deste mi
nistério manifestaram-se sobre o pedi
do, achando-o regularmente instruí
do e obedecidos os requisitos legais 
e técnicos atinentes ao procedimento 
renovatório, o que me levou a deferir 
o requerido." 

A documentação anex:ada à mensagem 
presidencial confini::r.a que a entidade supra
mencionada atende às exigências mfnimas 
para sua renovação. 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão -de Ciência e Te:çQOlogia, Comuni~ 
cação e Informática da Câmara do~ Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Arnold Fiovirante, e aprova
ção, com restrições do Deput:ado Lysaneas 
Maciel, daquela comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o pre
sente projeto foi considerado, por unanimida
de, constitucional, jurídico e vazado em boa 
técnica legislativa, com a seguinte emenda: 

Acrescente-se no art. 1° do proje
, to a seguinte expressão final: "através 
de Portaria n° 153, de 12 de setembro 
de 1989". 

Já no Senado, esteve, nesta comWsão, à 
disposição dos Srs. Senadores para o recebi
mento de emendas, no prazo regimenta~ não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Rádio Cultura de Santa Maria Ltda., 
atende a todos os requisitos técnicos e legais 
para sua renovação, opinamos pela aprova
ção do ato, na forma do presente Projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - O parecer é favorável 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a _abstenção dos Srs. Senadores 

Maurício Corrêa, ad Sabóia de Carvalho, 
Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, José 
Paulo Bisol e Divaldo Suruagy. 

iJ projetO vai à prCimUiga·çao. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W78, DE 1990 

(N"0 204/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova permis
_!!ão h Rádio Serrana de Bento Gon~ 
-çalves Ltda., para exPlorar, pelo pra~ 
zo de 10 (dez) anos, serviço de radio
difusão sonora em freqüéncia modu
lada, na cidade de Bento Gonçalves, 
Estado do Rio Grande do SuL 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. r;> Fica aprovado o ato que renova 

a permissão outorgada à Rádio Serrana de 
Bento Gonçalves Ltda., para explorar, pelo 
prazo-de 10 (dez) anos, a partir de 24 de ja
neiro de 1989, na cidade de Bento Gonçal
ve-s, Estado do Rio- Grande dó Sul, sei-viço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, ato a que se refere a Portaria n° 153, 
de 12 de setembro de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor Da data de su_a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (DirCeu Carnei
ro) -Item ~3: 

PROJETO DE DECRETO 
l.E~GISLATIVO N° 79, DE 1990 
(Incl_ufdo em Ordem do Dia nos 

termq_~_do art. 353, parágrafo 11nico, 
do Regimento Interno) 

Discu~ão, em turno linico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 79, de 
1990 (n°203/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Arapoti Ltda., pa
ra ~lorar, pelo prazo de 10 (dez) 
~s, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora emfreqüên
cia modulada, na cidade de Arapoti, 
Estado do :Pl!raná (dependendo de pa
recer da Comissjio de Educaç~o). 

_ Concedo a palavra ao nobre Senador Hu
gt! Napoleão para proferir o parecer. 

- O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. 
Para proferir parecer.) - Sr: Presidente, Srs. 
Senadores, chega a esta comissão, para pare
ce~, o Projeto de Decreto Legislativo D0 79, 
de 1990 (n° 203-B, de 1990 na Câmara dos 
DepUtados) que "aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Arapoti Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di
reito a ccctusividade, serviço de radiodifusão 
sonOra, em freqüência !:nodulada, na cidade 
de Arapoti, Estado do Paraná11

• 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
715, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi-

dente da República submete ao Congresso 
Nacional ato que outorga concessão de explo
ração de canal de radiodifusão sonora, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, 
ato esse constante do Decreto n° 98.329, de 
24 de outubro de 1989, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 25 de outubro de 1989. 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial informa que duas empresas fo
ram consideradas aptas a receber a conces
são: Rádio Arapoti Ltda. e Rádio Colombo 
do Paraná Ltda., cabendo, então, ao Senhor 
PreSidente da Rep6blica, nos termos do art. 
16 e seus parágrafos do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, com a redação da
da pelo Decreto n° 91.837 !SS, determimii li
vremente a vencedora. 

Na exposição de motivos, o então Senhor 
Ministro de Estado das Comunicaçõe;; escla
rece: 

"Os órgãos competentes deste mi
nisté-rio manifestaram-se sobre o pedi
do, achando-o regularmente instruí
do obedecidos os requisitos legais e 
técnicos atinentes ao procedimento 
renova tório." 

b -presente prOjeto foi examinadO pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da_ Câmar~ dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Paulo Pimentel e aprovação 
unânime daquela comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição 
e Justiça é de Redação, foi ela aprovado por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislati
va e constitudonalidade, com a seguinte emen
da: 

'~,Acrescente-se ao art. 1° _do proje
to a seguinte expressão final: 'através 
do Decreto n° 98.329, de 24 de outu
bro de 1989'." 

Já no Senado, esteve o projeto em análi
se nesta comissão, à disposição dos Senhores 
Senadores para recebimento de emendas, 
no prazo regimenta~ não tendo recebido 
quaisquer reparos. 

I Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que aRá
dio Arapoti Ltda., atende a todos os requisi
tos técnicos e legais para recebimento da 
concessão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do presente projeto-de decreto_I~
gislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Diroeu Carnei
ro) - O parecer é favorável 

Em discussão. (PaUsa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com a abstenção dos Srs. Sena

~ores Maurfcio Corrêa, Cid Sabóia d~ Calva-
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lho, Nelson Wedeltin, Jutahy Magalhães, Jo
sé PauloBisol, Divaldo SuruagyeJosé Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N° 79, DE 1990 

(N°-203/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga conces
são k Rádio Arapoti Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito d.e exclusividade, selVi
ço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade deAra
poti, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 

concessão à Rádio Arapoti Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez)_ anos, sem direi~ 
to de exclusividade, servíço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada, na cidade 
de Arapoti, Estado do Paraná, ato que sere
fere o Decreto n° 9S.329, de 24 de outubro 
de 1989. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) -ltem 34: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N° 80, DE 1990 
(Inclu!do em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo tínico, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ánico, do Pro
jeto de Decreto Legi81atiovo n° 80, 
de 1990 (n° 202190, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato quere
nova permissão ~ Rádio FM Folha 
de Londrina Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonOra em fteqüên-
cia modulada, na cidade de Londrina, 
Estado do Paraná (dependendo de pa
recer da COmissão de Educação). 

Concedo a palavra ao Senador Nabor Jú
nior para emitir o parecer sobre a matéria. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -
AC. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Sts. Senadores, chega a esta comissão, para 
parecer, o Projeto d~-- Decreto Legislativo 
n°-80, de 1990 (n° 202-B, de 1990 na Câma
ra dos Deputados) que "aprova o ato quere
nova permissão ~ Rádio FM Folha de Lon
drina Ltda., para o:plorar serviço de radiodi
fusão sonora, em freqüência modulada, na 
cidade de Londrina, Estado do Paraná". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
657, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Repüblica submete ao Congresso 
Nacional ato de renovação de permissão de 
o:ploração de canal de onda média, nos ter
mos do art. 49, inciso XII, combinado com 
O § 1° do art 223, da Constituiç§o Federal, 
ato este constante da Portaria n° 165, de 15 
de setembro de 1989, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 5 de outubro de 1989. 

A documentação anex:ada à mensagem 
presidencial informa que o processo foi ex:a
minado pela· Dii:"etoria Regional do Dentei 
em São Paulo, e pela Divisão de Radiodifu
são desse departamento, constatando-se que 
a entidade supramencionada atende às exi
gênCias rilfuiiiías para sua renovação. 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos., tendo tido parecer favorável de seu rela
tor; Deputado Eliel Rodrigues1 e aprovação 
unânime daquela comissão. 

Submetido ~ Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o pre
sente projeto foi considera(:lo, quanto à sua 
constitucionalidade e técnica jurídica,_ por 
unanimidade, adequado. 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, ~ 
disposição dos Srs. Senadores para recebi
mento de_ emenda;;, no prazo regimental, não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) -Item 35: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO NO 81, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo ánico, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno üníco, do Pro~ 
jeto de Decreto Legislativo n° 81, de 
1990 (n° 201/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão.à Rádio Difusora de Ivinhe
ma Ltda., para explorar serviço de ra~ 
diodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Ivinheroa, Estado do Mato 
Grosso do Sul (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Wilson Martins parã emiiir o parecer· sobre 
a matéria. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB -
MS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 

~ :Di.anie da reguiã.ridade dos procedimen- Srs. Senadores, o Primeiro Secretário da Câ
tos e do testemun_ho ministerial de que a em- mara dos Deputados, através do Ofício -
presa Rádio FM Folha de Londrina Uda., PS-GESJ237 /90, de 6 de novembro de 1990, 
atende a todos os requisitos técnicos e legais envia, a fim de ser submetido ~ consideração 
:;>ara sua renovação, opinamos pela aprova- do Senado Federal, nos termos do art. 134, 
ção do ato, na forma do presente projeto do Regimento Comu~ o Projeto de Decre-
de decreto legislativo. to Legislativo n° 201-B, de 1990, apreciado 

É o parecer, Sr. Presidente. pela Câmara dos Deputados, onde foi aprova-
_- - --. . • ---do no dia 5 de novembro de 1990. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Came:t- Trata-se de dispositivo amparado no art 
ro) - O parecer é favoráveL 49 inciso XII combinado com o art. 223 da 

EJ;'l discussão. (Pausa.) ~nstituição FederaL 
___ Na_? havendo quem peça a palavra, encer- Segundoa&posiçãodeMotivosqueacom-

to a dlSCussão. panha a Mensagem do Presidente da Repú-
Em votação. . blica de n° 718/89, os órgãos competentes 
Os Srs. Senadores que o aprovam quet- daadministraçãodiretamanüestaram...sefavo-

ram permanecer sentados. Q:ausa. ravelmente à outorga pleiteada, observando 
Aprovado? com a abstençao d~s Srs. Sena- estar o processo instruido adequadamente 

dores MauríciO Corrêa, 04 Sab612 de Carva- do ponto de vista técnico e jurídico. 
lhO, Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, Jo- · 
sé Paulo Biso!, Divaldo Suruagy e José Fogaça. Voto do Relator 

A matéria vai ~ promulgação. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N° 80, DE 1990 -

(N° 202/90, na Câmara dos Deput3dos) 

Aprova o ato que renova permis
são lo Rlldio FM Folha de Londrina 
Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Londrina, Esta
do do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovada a renovação de per~ 

missão ~ Rádio FM: Folha de Londrina Ltda. 
, para explorar,-pelo prazo de 10 (dez) anOs, 
na cidade de Londrina, Estado do Paraná, 
sem direito de ecclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, re
novação a que se refere- a Portaria n° 165, 
de 15 de setembro de 1989. 

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

Analisando os documentos enviados~ es
ta comissãQ observamqs não ex:_istir nada que 
o obste a concessão de outorga à Rádio Difu
sora de Ivinhema Ltda., para a. exploração 
de serviços de rádiodifusão sonora em onda 
média no Município de Ivinhema. 

Voto pela aprovação do Projeto de De~ 
creto Legislativo n° 201-B, na forma aprova
da na Câmara dos Deputados. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - O parecer sobre a matéria é favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em yotação. . 
Os Srs. Senadores que· o aprovam qUei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a abstenção dos Srs. Senadores Mau

ricio Corrêa, Cid Saboia de Carvalho, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, José Paulo Bi
sai, Divaldõ Sui"uagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 
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- É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRE:Tb 
LEGISLATIVO N" 81, DE 1990 

(N° 201/90;-·na-Câiriani dOs Deputados) 

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Difusora de Ivinhema 
l._tda., para explorar seiViço de radio
difus:!io sonora em onda média na 
cidade de Ivinhema, Estado do Ma
to Grosso do Sul. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovada a outorga de con

cessão à Rádio Difusora de Ivinhema Ltda., 
para explorar, pelo prazo de 10 (de:z) anos, 
na cidade de Ivinhema, Estado do Mato Gros
so do Sul, sem direito de exclusividade, servi
ço de r~diodifusão sonora, em onda médi~ 
outorga.a que se refere o Decreto n° 98.332, 
de 24 de outubro de 1989. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- Item 36: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 82, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo ónico, 

do Regimento Interno) 

Discuasfio, cm turno lin.ico, do 
Projeto de Decreto Legislativo n° 
82, de 1990 (n° 200190, na Clmara 
dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a pcrmiulo outorgada 
k Telcvialio Rio Grande S.A, para 
explorar na cidade de Rio Grande, 
Estado do Rio Graiidc do Sul, scl'Vi
ço de rad.iodifusio de sons e ima
gens (telcvialio) (dependendo de pa
recer da Comissllo de Educaç!o). 

Solicito ao Senador JoSé Fogaça o pare-
cer sobre a maté-ria. -

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, chega a esta comissão, para pare
cer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 82, 
de 1990 (n° 200-B, de 1990 na Câmara dos 
Dep11;tados) que "aprova o ato que renova a 
pemnssão outorgada à Televisão Riogranden
se S.A, para explorar, na cidade de Rio Gran
de, Estado do Rio Grande do Sul, serviço 
de radiodif~são de sons e imagens (televisão t-

Por me10 da Mensagem Presidencial n° 
96, de 1990, o Excelentíssimo St:rihor Presi
dent_e da Repóblica submete ao c;ongresso 
Nactonal ato de renovação de permissão de 
exploração de canal de televisão, nos termos 
do art 49, inciso XII, combinado com § 1° 
do art 223, da Constituição Federal, ato es
te constante do Decreto n° 98.873, de 24 de 
janeiro de 1990, publicado no Diário Ofi
cial da União do dia 25 de janeiro de 1990. 

Sua Excelência faz anccar à sua Mensa
gem Exposição de Motivos do então Minis
tro de Estado das Comunicações, que esclare
ce: 

"Os órgãos competentes deste Mi
nistério manifestaram-se sobre o pedi
do, achando-o oregularmente instruí~ 
do e _obedecidos os requisitos legais 
e técilicos atinentes ao procedimento 
renova tório." 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial confirma que a entidade supra
mencionada atende às e:>s:igências mínimas, 
de natureza técnica e jurfdica, para sua reno-
vação. ·. . 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni~ 
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu rela
tor, Deputado José Carlos Martinez, e apro
vação, unânime, daquela comissão. 

Submetido à Coniissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o preM 
sente projeto foi considerado, por unanimida
de, constitucional, jurídico-e vazado em boa 
técnica legislativa, com a seguinte emenda: 

Acrescente-se no arL 1° do proje
--to a seguinte expressão Imal: "através 
_ çlo decreto n° 98.873, de 24 de janei

ro de 1990". 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, à 
disposição dos Srs. Senadores para recebi
mento de emendas, no prazo regimental, não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

. II _ Voto do Relator 

Diante di i"e"giiiaridade dos procedimen
tos e do teste_m_unho ministerial de que a em
presa Televisão Rlograndense S.A, atende 
a todos os requesitos técõicos e legais para 
sua renovação, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do presente projeto de decre
to legislativo. 

E o_ parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- O pa_recer sobre a _ma~ria_é favorável. 

Em Discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer~ 

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Sis. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a abstenção dos Srs. Senadores Mau

rício Corrêa, Cid Sãboia de Carvalho, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, José Paulo Bi~ 
sol e Divaldo Suruagy. · 

A matéria vai à promulgação. 

--É-O-Seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. . . N° 82, DE 1990 

(N° 200/90", na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a per~ 
~ão_ _Qutorgada ll Televisão Rio 
Grande S.A., para explorar, na cida· 
de de Rio Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul, serviço de radiodifu
slo de sons e imagens (televislo). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato que renova 

por 15 (quinze) anos, a partir de 2 de agos
to de 1989,_ a permissão outorgada l:l. Televi
são Rio GraD.de S.A, para explorar, na Cida
de de Rio Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão), ato a que se refere o Decre
to n° 98.837, de 24 de janeiro de 1990. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Item 37: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 83, DE 199ü 
(Incluído em Ordem do Dia, nos 

termos do art. 353, parágrafo ónico, 
do Regime-ntO Interno) 

Discussá~ cm turn_o 1inlco, do 
Projeto de Deci:"eto Ligislativo n° 
83,-de 1990 (n° lCfl/90, na Cl.mara 
dos Deputados_), que aprova o _ato 
que renova a permissão outorgada 
h Rádio e Televisão Campina Gran
de Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freq"fléncia 
modulada, na Cidade de Campina 
Grande, Estado da Parafba (depen
dendo de parecer da Comiss.lo de 
Educação). 

Solicito ao nobre Senador Wilson Mar
tins o parecer sobre a matéria . 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB -
RS. P~ c:mitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Primeiro Secretário da Câ
mara dos Deputados, através do Ofício -
PS-GSE/239}90, de 6 de novembro de 1990, 
envia, a fim de ser submetido à consideração 
do Senado Federal,nos termos do art. 134 
do Regimento Interno, o Projeto de Decre
to Legislativo n° 197-B, de 1990, apreciado 
pela Câmara dos Deputados, onde foi aprova
do no dia 5 de novembro de 1990. 

Trata-se de dispositivo amparado no art 
49, inciso XII, combinado com o art· 223 da 
Constituição Federai. 

Segundo a exposição de motivos que acom
panha a mensagem do Presidente da Repú
blica de n° 599/89, os órgãos competentes 
da administração direta manifestaram-se favo
ravelmente_ à renovação pleiteada, observan
do estar o processo instruído adequadamen
te do ponto de vista técnico e jurídico. 

Voto do Relator 

Analisando os documentos enviados à es
ta comissão, observamos não existir nada 
que obste a renovação de concessão de ou
torga à Rádio e Televisão Campina Grande 
Uda., para a exploração de serviço de radio
difusão sonora em onda média no muniCípiO 
de Campina Grande. 

Voto pela apfôvação do Projeto de :Oe
creta Legislativo n° 197-B. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carnei
ro) - O parecer é favoráveL 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
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Não havendo quem pt!t;a a palavra, encer
ro a discussão--

Em votação. 
Os _srs. Senadores que o aprovam quei· 

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a abstenção dosSrs. S~nªd-Qr~_Mau

rício Corrêa, Cid Saboia de Carvalho, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, José Paulo Bi
so!, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai h promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 83, DE 1990 

(N° 197/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a per~ 
missão outorgada li Rádio e Televi
sft.o Cam pio a Grande Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusAo sono
ra em freqüência modulada, na Cida
de de Campina Grande, Estado da 
Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato que renova 

por 10 (dez) anos a permissão oUtorgada à 
Rádio e Televisão Campina Grande Uda., 
através da Portaria n° 149, de 12 de setem
bro de 1989, para explorar serviço de radio
difusão sonora cm freqüência modulada, na 
Cidade de C"...ampimt. Grande, Estado da Para
lha. 

Art 2° Este de_crcto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

. O_ SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Item 38: 

l'ROJBTO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 84, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo único, 
do Regimen_to Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 84, de 
1990 (n° 192/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão h Rádio FM 102 Ltda., pa
ra explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqUC!-ncia modulada, na Ci
dade de Cariacica, Estado do Espíri
to Santo (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

Para relatar a mat6ria, concedo a pala.vm 
ao Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDJJ -
AC. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, chega a esta comissão, para 
parecer, o Projeto de Decreto Legislativo 
no 84, de 1990 (n° 192-B, de 1990, na Câma
ra dos Deputados) que "aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM 102 Ltda. pa
ra explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na .Cidade de Cari_a
cica, Estado do Espírito Santo"-

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
682, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Repú.blica submete ao Congresso_ 

Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqUência modulada nos 
termos do ar_t. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do art. 223 da Constituição Federal, 
ato esse constap.te da Portaria n° 195, de 12 
de outubro de 1989, publicada no Diário 
Oficial da União_ do dia 16deoutubro de 1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua men
sagem de exposição de motivos onde o então 
Sr. Ministro de Estado das Comunicações 
esclarece; 

''No prazo estabelecido pela lei, 
acorreram as seguintes entidades: 

Rádio Mensagem Ltda. 
Rádio FM 102 Ltda., 
Empresa Capibara de Radiodifu

são Ltda., 
Sistema de Radiodifusão e Preser

vação Cultural Ltda., 
A Gazeta do Espírito Santo, Rádio 

eTV.11 

Submetido o assunto ao exame dos ór
gãos competentes deste ministériO, as conclu
sões.foram no sentido de que, sob aspectos 
técniCo e jurfdk:o, as entidades proponentes 
satisfizeram às exigêUcias do edital e ao~ re
quisitos da legislação especifica da radiodifu
são, à exceção da Sistema de Radiodifusão 
e Preservaçõ\_o Cultural Ltda. 

Coube então ao Senhor Presidente da 
Reptíblica, nos termos do artígo 16 e seus 
parágrafos do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, com a redação dada pelo De
creto n° 91.837/85, determinar livremente a 
vencedora. 

O presente projeto foi examinado p~la 
('..orriissão de Ciência e Tecnologia, Comm1i
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo apn.wado, com restrições do Depu
tado Lysâneas Maciel, parecer favorável de 
seu Relator, Deputado Arolde de Oliveira: 

A Comissão de Constituíção e Justiça e 
de Redação daquela Casa considerou o proje
to adequado, com a seguinte emenda: 

"Acrescente-se no arl 1° do proje
to a seguinte expressão final: através 
da Portaria n° 195, de 12 de outubro 
de 1989." 

Já no Senado, esteve o -projeto em análi
se nesta comissão, à disposição dos Srs. Sena
dores para rece_bimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos do testemunho ministerial de que a Rá
dio FM 102 Ltda. atende a todos os requisi
tos técnicos e legais para recebimento ~ 
pennissão, e lamentando que ainda vigore :a 
alínea a do artigo 16 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, instituído pelop 
Decreto n" 52 795, de 31 de outubro de 1963, 
com a rcdação dada pelo l.)ccreto n°91.837/85, 
que diz, verbis: 

"§ 3° Constituí ato de livre escolha 
do Presidente da Rcpú.blica a outor
ga de Concessão,- e do Ministro de Es-

tado das Comunicações e outorga de 
permissão, para exploração de servi
ço e radiodifusão." 

Opinamos pela aprovação do ato, na for
ma do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE- (Dirceu Carnei
ro) - O parecer é: favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discusSão. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado com a abstenção~ dos Sts. se-na

dores Maurício Corrêa, Cid Saboia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, Jo
sé Pauto Bisei, Divaldo SuruagyeJosé Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 84, DE 1990 

(N° 192/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o· ato. que outorga per
misslo k Rádio FM 102 Ltda., para 
cx:plorar serviço de radiodifusão so
nora em_ freqUência ~adulada, na 
Qdade de Cariacica, Estaáo ·do Es
pírito Santo. 

O Congresso. NacionaL decreta: 
Art. l 0 _Fica aproVado o ato que outorga 

por 10 (dez) anos, a partir de 16 de outubro 
de 1989, permissão b Rádio FM 102 Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na Cidade de 
Cariacica, Estado do Espírito SantO, ato a 
que s_e refere a Portaria n° 195, de 12 de ou
tubro de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entm em 
vigor na data de_ sua publicação. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Cam<Ü
ro) - Item 39: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 85. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro· 
jcto de Decreto Legislalivo n° -85, de 
1990 (n° 186/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rede Integração de Co
muniCação Uda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda 
mêdia, na Cidade de Toledo, Estado 
do Paraná (dependendo de pare<.-er 
da Comissão de Educação). 

Concedo a palavra ao Senador Nabor Jú
nior para proferir parecer. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDIJ -
AC Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, 
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Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 85, de 
1990 (n° 186-B de 1990 na Câmara dos Depu
tados) que 11aprova ato que outorga conces
são l'l. Rede Integração de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço da radiodifusão .sono
ra, em onda mêdia, na cidade de Toledo, Es
tado do Paranán. 

Por meio da Mensagem Presidencial n~) 
959, de 1989, o Ex.c.:elcnt!ssimo Senhor Presi
dente da República submete ao Congresso 
Nacional ato que outorga concessão de explo
ração de canal de radiodifusão ·sonora, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, 
ato esse constante do Decreto n° 98.486, de 
7 de dezembro de 1989, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 11 de dezembro de 
1989. 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial informa que tr~s empresas foram 
consideradas aptas a receber a concessão: 
Rádio Cultura Umuarama Ltda. Rede Panam
bi Ltda. e Rede Integração de Comunicação 
Uda. cabendo, então ao Senhor Presidente 
da República, nos termos do art. 16 e seus 
parágrafos do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusáo, com a redação dada pelo De~ 
creto n° 91.837/85, determinar livremente a 
vencedora. 

Na exposição de motivos, o então Sr. Mi
nistro do estado das Comunicações esclarece: 

110s órgãos eompctent_cs deste MiM 
nist6rio condufram no sentido de que, 
sob os aspectos técnico e jurfdico, as 
entidades proponentes satisfizeram 
às cxigl!-ncias do edital e aos requisi~ 
tos da legislação especffica da radiodí
fusAou. 

O presente projeto fol examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer t'avorável do seu Re
lator, Deputado Antônio Salim Curiati, e 
aprovaçãq unanime daquela comissão. 

Na Comissão de Constituição c Justiça e 
de Redação daquela Casa, o projeto em exa
me não mereceu reparos, sendo aprovado 
por unanimidade. 

Já no Senado, esteve o projeto em análi
se nesta comissão, ~disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a Rá
dio Vitória de Batalha Ltda. atende a todos 
os requisitos têcnicos e legais para a recebi
mento da concessão, opinamos pela aprova~ 
ção do ato, na forma do presente projeto 
de decreto Legislativo. 

B o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- O parecer é favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a p_alavra, encer
ro a discussão. 

Em votação o projeto. (I,ausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com abstenção dos Srs. Sena

dores Maurício Corrêa, Cid Sab6ia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, Jo
s{: Paulo Biso!, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai ll promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROmTO DE DECRETO 
LE<ÜSLATIVO N" 85, DE 1990 

(N" 186/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga conces~ 
slío k Rede Integração de Comunica
ção Ltda, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Toledo, Estado do Pa
raná._ 

O Corigresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovada a outorga de con

cessão à Rede Integração de Çomunicação 
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, na cidade de Toledo, EstadQ do Para
ná, sem direito de ecclusividade, serviço de 
radiodifusãO sonora em onda média, outorw 
ga a que se refere o Decreto n° 98.486, de 
7 de dezembro de 1989. 

- Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

0 SR. PRES.IDENTE (Dirceu CarneiM 
ro) - Ite_m 40: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 86, DE 1990 
(lnCIUfdo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo único 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno 11nico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 86, de 
1990 (n" 220/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
por 10 (dez) <:~nos, a partir de 28 de 
fevereiro de: 1989, a permissão outor~ 
gada ll 8 A FM de Jacard Ltdlt. atra
vés da Portaria n° 152, de 12 de setem
bro de 1989, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora cm freqüência 
modulada, na cidade de Jacareí. Esta
do de São Paulo (dependendo de parew 
cer da Comissão de Educação). 

Com a palavra o Senador Nabor Jünior 
para emitir parecer. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -
AC. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, 

Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 86, de 
1990 (n° 220-B, de 1990, na Câmara dos De
putados) que 11aprova o ato que renova por 
10 (dez) anos, a partir ode 28 de fevereiro 
de 1989, a permissão outorgada à 8 A FM 

de Jacaref Úda., para explorar ~(!rvi_ço de ra
diodifusão sonora, cm freqüência modulada, 
na cidade da Jacaref, Estado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
602, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Repúblíca submete ao Congresso 
Nacional ato de renovação de permissão de 
exploração de canal de onda m6dia, nos ter
mos do art. 49, inciso XII, combinado com 
§r=> do arL 223, da ConStituição Fcdefal, ato 
este constante da Portaria n° 152, de 12 de 
:setembro de 1989, publicado no Diário Ofi
cial da União do dia 25 de setembro de 1989. 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial informa que o processo foi CJCa
minado pela Diretoria Regional do Dentei 
em São Paulo, e pela Divisão de Radiodifu
são desse departamento, constatando-se que 
a entidade supramencionada atende às exi
gencias mínimas para sua renovação. 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni~ 
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, teridC>"tldO parecer favorável dt> seu Rew 
lator, Deputado Alvaro V alie, e apt0vação, 
com restrições do Oeput~do ! ysân,•as Ma-

dei, daquela comissão. 
Submetido à Comissão de Constituição 

c Justiça e de Redação daquela Casa, o pre
sente projeto foi considerado, por unanimida
de, adequado, com o acréscimo ao art. 1° 
da seguinte expressão (inal: "atrav{:sda Porta
ria n° 152. de _12 de setembro de 1989''. 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, à 
disposição dos Srs. Senadores para recebi
mento de emendas, no prazo regimental, não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen~ 
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa 8 A fi'M de Jacaref Ltda. atende a to
dos os requisitos técnicos e legais para sua 
renovação, opinamos pela aprovação do ato, 
nã forma do presente projeto de decreto le
gislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - O parecer é favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado com abstenção dos Srs. Senado

res Maur(cio Corri!a, Cid Sab6ia de Carvalho, 
Nelson Wadekin, Jutahy Magalhães, José 
Paulo Biso!, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W86, DE 1990 

__ (N° 220/90, na Câmara dos Deputad?s) 

Aprova o ato que renova por 10 
(d.ÇZ) anos, -a partir ~e 28 de feverei
ro de 1989, a pernussão outorgada 
à 8 A FM de J acarcí Ltda., através 
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da Portaria n° 152, de 12 de •etem~ 
bro de 1989, para explorar serviço 
de ra.diodifus.lio sonora em freqUên
cia modulada, na cidade de J acare~ 
Estado de SAo Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato que renova 

por 10 (dez) anos a permissão outorgada à 
8 A FM de Jacarcí Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqUência mo
dulada, na cidade de Jacaref, Estad_o de São 
Paulo, ato a que se re(ere a Portaria n° 152, 
de 12 de setembm t.le 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em 
vigOr na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- Item 41: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 87, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo Onico, 

do Regimento Interno) -

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 87, de 
1990 (n°205/90, na Câmara dus Depu
tados), que "aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Líder
San de Orlândia Ltda., para explorar 
serviço de radiodi[usão sonora em fre~ 
qüência modulada, na cidade de Orlân
dia, Estado de São Paulo". (Dependen
do de parecer da Comissão c:te Educa
ção.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Wilson Martins para pro[erir o pareCer so
bre a matéria. 

a SR. WILSON MARTINS (PSDB -
MS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs.. Senadores, o 1° Secretário da. Câmara 
dos Deputados, através do _Ofício. 
PS-GSE/244/90, de 6 de novembro Je 19901 

envia, a fim de ser submetido ~ consideração. 
do Senado Federal, nos termos do art. 134 
do Regimento Comuffit o Projeto de Decre
to Legislativo n° 205-JJ, de 1990, apreciado 
pela Câmara dos Deputados, onde foi aprova
do no dia 5 de novembro de 1990. 

Trata-se de dispositivo amparado no art. 
49, inciso XII, combinado com o arL 223 da 
Constituição Federal. 

Segundo a exposição de motivos que acom· 
panha a Mensagem do Presidente da Repú
blica de n'-' 575/89, os órgãos competentes 
da administração direta ma_nifestaram-se favo
ravelmente~ renovação pleiteada, observan
do estar o processo im;truído adequad}lmen· 
te do ponto de vista técnico c jurídic.o. 

Voto do Relator 

Analisando os documentos enviados a es· 
ta comissão, observamos não existir nada 
que obste a renovação de concessão de ou
torga à Rádio Liderson de Orlândia Ltda., 
para a exploração de serviço de radiodifusão 
sonora em onda m!:dia no Município de Or
lândia. 

Voto pela aprovação do Projeto de De
creto Legislativo n° 20S:n, na [arma aprova
da na Câmara dos Deputados. 

É o pareCer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - O parecer é favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que () aprovam quei~ 

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado com abstenção dos Srs. Senado~ 

res Maurício Corrêa, Cid Saboia dG Carvalho, 
Nelson_ Wedckin~ Jutahy Magalhães, José 
Paulo Bisol, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

D o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
~~ N' 87, DE 1990 

(N° ~05/9~, .na ~~ra-d~. Deputados) 

Aprova o ato que renova a per
missão outorgada h Rádio Liderson 
de OrUlndia Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em fre
qUência modulada, na cidade de Or
LQndia, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. _1° Fica aprovado o ato .que renova 

por 10 (dez) anos a permissão outorgada à 
Rádio Lidcrson de Orlãndia Ltda., através 
da Portaria n° 155, de 15 de se-tembro de 
1989, para--explorar seiviÇo de radiOdifusão 
sonora ~ Ercqüência modulada na cidade 
de Orlândia, Estado de São Paulo. 

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

o- SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Item 42: 

PROJETO DE DECRETO 
~LEGISLATIVO NO 88, DE 1990 

(Incluído em Ordem .do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo ímico, 

do_ Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 88, de 
1990 (n°2ll/90, na Câmara dos Depu
tados), que "aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Cultu: 
ra de Santa Maria Ltda., para explo
rar servfço de rãdiodifu.são sonora 
em frequênda modulada na cidade 
de Santa Maria, Estado do Rio Gran
de do Stil". (Dependendo de parecer · 
da Comissão de Educação.) 

Concedo a palavra ao nobre senador 
Carlos Patrocínio para proferir o parecer. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL 
-TO. Para emitir parecer.)- Sr. Pr~idente, _ 
Srs. Senadores, chega a esta Comissão, para 
parecer, o Projeto de Decreto Legislativo 
n° ss; de 1990 (211-B, de 1990, na Câmara' 
dos Deputados), que 11aprova o ato que reno
va a permissão outorgada à Rádio Cultura ' 

de Santa Maria Ltda, para explorar sezviço 
de radiodifusão sonora, em freqUência modu
lada, na cidade de Santa Maria, Estado do 
Rio Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem {lcsidcncial n" 
684, de 1989, o Excelentíssimo Senhor l1 resi
dente da Repú.blica submete ao Congresso 
Nacional ato de renovaçaõ de permissão de 
exploração de canal _de frçqUência modula
da, nos termos doa rt. 49, inciso xn, combi
nado com o§ 1° do art. 223, da Constituição 
Federal, ato este constante da Portaria n° 
149, de 12 de setembro t.le 1989, publicado 
no Diário Ofiçial da Uniãq do dia 17 d~ pl,l
tubro de 1989. 

A documentação anexada ~ Mensagem 
Presidencial informa que o processo foi exa
minado pelos órgãos competentes do_entã_o 
MiDnistério das Comunicações, constatando
se que a entidade supramendonada atende 
às exigências mínimas para sua rcnovaçaõ. 

O presente projeto íoi c~amínado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
caÇão e ln[ormãtica da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorãvd de seu rela
tor, Deputado Aloisio Vasconcelos, e aprova~ 
ção unânime daquela Comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o pre
sente projeto roi considerado, por unanimida~ 
de, adequado. 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, à 
disposição dos Srs. Senadores para recebi· 
mento de emendas, no prazo regimental, não 
tendo recebida· q uaisqucr reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos c do testemunho triinisterial de que a em
presa Rãdio CUltura de Santa Maria Ltda., 
atende a todos os requisitos têcnicos c legais 
para sua renovação, opinamos pela aprova
ção do ato, na (orma do presente projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- O parecer é favoráveL 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado com a abstenção dos Senado

res Maurício Corrêa, Cid Sabóia de Carvalho, 
Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães, José 
Paulo Disol, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NO 88, DE 1990 

~ 211/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a per
mi&sAo outorgada k Rádio Cultura 
de Santa Maria Ltda., para explorar 
serviQO de radiodifuslo sonora em 
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freqÜencia modulada, na cidade de 
Santa Maria, Estado do Rio Gran
de do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1° Fica aprovado o ato que renova 

. por 10 (dez) anos, a permisdo outorgada ~ 
Rádio Cultura de Santa Maria Ltda., através 
da Portaria n° 164, de 15 de setembro de 
1989, para explorar setviço de radiodifusão 
sonora em (reqüê:ncia modulada, na cidade 
de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em 
VigOr na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Item 43; 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W 89, DE 1990-

(Incluído em Ordem do _Dia nos 
termos do art. 353, -parágrafo único, 

do Regimento Interno) 

Discussi!io, em turno: único, do Pro~ 
jeto de Decreto Legisl~tiv:o n° 89, de 
1990 (n° 187/90, na Câmara dos Depu~ 
tados), que aprova o aro que outorga 
concessão à Rede Amapaense de Ra
diodifusão Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda 
média, de âmbito local, na cidade de 
Macapá, Estado do Amapá, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob 
n° 418,- de 1990, da- COmissão 

_ d~ _Relações· EXtetiórcs e Defe-' 
sa Nacional. ' 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, a abstenção, dos Senad_ores 

Maurício Corrêa, Cid Saboia de Carvalho, 
Ne!.son Wedekin, Jutahy Magalhães, José 
Paulo Biso!, Divaldo Suruagy e José Fogaça. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NO 89, DE 1990 

(N° 187/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga conces
são h Rede Am.apaensc de Radiodi
fusão Ltda., para explorar serviço 
de radiodifuslo sonora cm onda mé
dia. de Am.bito loca~ na cidade de 
Macapá, Estado do Amapá. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovada a outorga de con

cessão à Rede _Amapaense de Radiodifusiio 
Ltda., para e<plorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, na cidade de Maca pá, Estado do Ama
pá, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusãO sonora em onda média de âmbi
to loca~ outorga a que se refere a Portaria 
n'-' 169, de 20 de setembro de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativO entra em 
vigor na d~tã ·ae stiã pUblicação. 

O SR. _PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Item 44: 

PROJflTO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W90, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos 
termos-tio art. 353, parágrafo (mico, 

do Regimento Intenlo) 

Discussão, em turno 6nico, do Pro
j6tô âe ·necre'to Legislativo n°_ 90, de 
Ip90(n"-143/89, na Câmara dÕs úepuM 
tados), que aprova o ato que o_utorga 
p'ermissão 'à Sociedade Alfredense de 
RadiridífuSão Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora na cida
de de Alfredo Chaves, Estado do Es-
pfrito Sa'nto, 'téndo · 

PARECER FAVORÁVEL, sob 
n° 419; de 1990, da COmissão 

_·dc'J?dut?Jçlo. 

Em d.i.s.cus,sãQ a· projeto .. (P_ausa,) 
Não havendo_ quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. __ Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado,.com i'l abstenção dos Srs. Sena

dores Mauócio Cç;rrêa, Cid Saboia de Carva
lho, Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães-, Jo
sé Paulo Bi$o1, Divalqo_S_uruagy e Jos~ Fogaça 

A matéria vai à ·promulgação. 

-É o seguinte o prOjeto aproV8q.o. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 9o; DE 1990 

· (N° 143/89, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga per
miBBAo k Sociedade Alfredense de 
-~~i'od~~Ao- i.tda., ·para explorar 
Bt!rirfço de radiodifus§o sonora na 
ci'dãde de Álfredo Chaves, Estado 
d~ .E.BpfrhO SaOtO. . . 

Q,Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovada a Portaria n° 88, · 

de 18 de julho de 1989, do Ministro de Esta. 
do das Comunicações, que outorga permis
são-à Sociedade Alfredense de Radiodifusão 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Alfredo Chaves, Estado 
do Espfrito Santo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu_ Carnei
ro)- Item 45: 

Discussão, em tunlo único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n° 34, de 1990 
(n° 8.089/86,_ na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, 
que autoriza a reversão ao Município 
de lguape, Estado de São Paul~ do 
_terreno que menciona, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob 
n° 421, de 1990, da Comissão 

de Assuntos Económicos. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
.Os Srs. Senadores que o aprovam queiM 

raro permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ~ sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. . . No 34, DE !990 -

(N~ 8~/86~!!_a_ ~sa de origem) 

(De inici~tiva do ~enhor.:_ 
Presidente da República) 

Autoriza a reversão ao Município 
de Iguape, Estado de SAo Paulo, do 
terreno ·que menciona. 

O Congresso Nacional de:creta: 
Art. 1° Fica o Poder 'Executivo autoriza

do a promover a reversão ao Municípío de 
lguape, Estado de São Paulo, do_ terreno, 
com ár~a de 250.000rn2 é duzentos c; c:inqüen
la mil metros quadrados), situado na Rua 
Coronel Rollo, naquele municfpio, doado h 
União F:e~er~l a~avé~ ~ _Lei Mu,nic!~al n° 
106, de 24 de abril de 1954 e da Escritura 
PúbHca de Doação, lavrada _a 17 de novem
bro· de 195'4, ratificada e retificãda ·i Í4 de 
jaD.eiro de 1957 e transcrita no Caftódo do 
Registro de Imóveis da Comarca de IgUape 
- SP, ~s fls. 192 -do Livro n° 3-R, sob o n° 
&669, em 17 de novembro de 1954. 

. Aá. 2°.Esci lei eDtra em vigOr tiã data 
de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em con-
trário. · -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei· 
ro) - Passa-se à votação do Requerimerito 
n° 17, 'de 1991, lido no Expediente, de urgên
cia· para o- ProjetO de Lei do Senado· n° 1, 
de 1991. 

Em votação o reqUerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria será .inclufda na Ordem do Dia 

da segunda sessão ordinária subseqUente, 
nos termos do art. 345, item II, do RegimenM 
to Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Passa-se à votação do Requeririlento 
n° 16/91, lido no Expediente. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.) ' · 

Aprovado. -
Aprovado o requerimento, fica- cbilCedi

da a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- Volta-se h lista de oradores. Concedo 
a palavra, como Uder, ao nobre Senador 
Nelson Wedekin. 
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O SR. NELSON WEDEKll~ (PDT -
SC. Como Uder. Pronuncia o seguinte dis
curso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, ocu
po hoje a tribuna para analisar mais detida· 
mente as conseqüências da política neolibe
ral do atual governo, de abertura indiscrimi
nada da economia nacional para o exterior. 

Ao fazer essas considerações, reportar
me-ei a ações desenvolvidas por outros paí
ses, a título comparativo, especialmente os 
Estados Unidos, o Japão e os "tigres asiáti· 
cos", para os quais a década de 80 se revelou 
um verdadeiro sucesso. . 

Os porta-vozes do nosso atual Governo 
justificam o e~tl)nulo à entrada de novas em
presas estrangeiras no Pafs, argumentando 
que assim procederam as economias dos paí
ses considerados ricos para se desenvolverem 
Em sua gritante ingenuidade, apregoam que 
foi por causa do "livre mercado" que estes 
países cht:garam à condição de desenvolvidos. 
Esse discurso feito por autoridades de pafses 
do 1° Mundo- diga-se de passagem- é diri
gido exaustivamente aos países em desenvol
vimento, mas jamais adotado na prática pe
los próprios países ricos, conforme terei opor
tunidade de comprovar a seguir. 

Inicialmente, vejairios qUais foram OS fru
tos de uma pol!tica de abertura de mercado 
em alguns pai<>es que decidiram obedecer a 
esses discursos liberalizantes. No México e 
na Argentina, a abertura do mercado de in
formátiCa impediu a formação de uma indós· 
tria naciOnal de informática; tonuindo am
bos dependentes da tecnologia e~trangeir3 
e de importações. 

Em meados dos anos 70, foi fundada a 
primeira fábrica de informática da Argenti
na, que teve vida curta, por ter sido varrida 
pelo festival de importações que se seguiu à 
abertura do mercado em 1978. Em 1984, o 
presidente Raul Alfonsín instituiu a reserva 
de mercado para o setor, mas o governo de 
Carlos Menen substituiu a reserva pela prote
ção tarifária. Sobre o sucatéamento d_a indús
tria argentina devido li abertura indiscrimina
da do mercado daquele país, não há necessi · 
dade de alongar-me, já que se trata de assun
to sobejamente divulgado pelos meios de co· 
municação no nosso PaiS. 

No México, a política de reserva de mer· 
cada, erigindo que as multinacionais se_ asso
ciassem a empresas mexicanas e investissem 
6% de seu faturamento em pesquisa e desen
volvimento tecnológico, vigorou atê 1986. 
Sob pressão da IBM e do vizinho Estados 
Unidos, essa política foi abandonada. O re-

sultado é: que a IBM conseguiu manter con
trole total sobre o capital de suas subsidiá
rias mexicanas sob o compromisso (jamais 
cumprido) de exportar 90% de sua produção 
e de manter preços compatíveis com o merca
do internacional. 

Outros exemplos, como o do Chile, Ale
manha Oriental, Venezuela e tantos mais 
mostram o desacerto de uma política indus
trial baseada na liberação geral das importa
ções. Em todos esses casos, o que se viu foi 

a criação de empregos nos países desenvolvi
dos e do desemprego na economia doméstica. 

Qual é a posição dos países industrializa
dos? Poucas vezes o ditado popular "faça o 
que eu digo, mas não faça o que eu faço" foi 
tão adequado para traduzir o discurso dos 
blocos industrializados -EUA, Japão e Euro
pa - na Rodada Uruguaia da reunião do 
GATT em Bruxelas realizado no infcio de 
dezembro de 1990. Esses países exigiram -
e estão conseguindo -que pafses em desen~ 
volvimento, reunidos no grupo dos 77, abris
sem suas· ecoriOinias e iniciassem a elimina
ção de subSídÍos.,mas, en contrapartida, não 
concordaram em liberar os seus mercados 
para a concorrência estrangeira. No caso 
de têxteis, vestuário e agricultura, nenhum 
dos trb admitiu qualquer abertura. Defende
ram os três a manutenção dos seus subsídios, 
e o Japão vai mais longe: além de insistir 
em proteger os seus plantadores de arroz, 
não admitiu invasão do seu espaço aéreo 
por empresas da concorrência estrangeira. 

Vejamos o que ocorreu naqueles pafses 
que recomendam uma polftiCa liberalizante 
aos países em desenvolvimento. Em todos 
eles, sem e:x-ceção, o governo teve um papel 
·~mprescindível" na construção e con-:olida
ção da indústria nacional. Em todos os paí
ses, houve proteção a empresas locais, discri
minação a empresas e produtos importados, 
reservas de mercado formais ou disfarçadas. 
Tudo isso, para que o poder de decisão na
cional não fosse transferido para multinacio
nais ou governos ·estrangeiros. 

A indústria japonsea, que nos é apresen
tada como exemplo, teve_seu processo de for~ 
mação baseado em rígidas políticas protecio
nistas e maciços investimentos do Estado. 

O governo japonês estabeleceu uma re
serva de mercado para os equipamentos japo
neses de informática entre 1958 e 1975. Fo
ram 17 anos, durante os quais o governo con
cedeu Créd_itos especiais- e incentivos fiscais 
e-assegurou àS ·empresas preferência em to
das as compras pCiblicas. As importações 
eram rigidamente controladas. A indóstria 
local ainda hoje continua privilegiada: o pro
jeto de fabricação de computadores de quin
ta geração vem sendo custeado quase integral
mente pelo governo. 

Há pouco, a Intel- empresa norte-ameri
cana de computadores, abriu concorrência 
para a compra de equipamentos e componen
tes, vencida por um grupo japonês. O gover
no norte-americano interveio, proibindo o 
setor privado de comprar produtos daquela 
empresa japonesa, obrigando-a a montar 
uma filial nos Estados Unidos. 

BtD 198"6, -·os -Estados Unidos acusaram 
empresas japonesas produtoras de semicondu
tores de prática de dumping e admitiram a 
venda limitada desses produtos japoneses 
dentro dos Estados Unidos, desde que o Ja
pão permitisse a importação de chips fabrica
dos por empresas norte-americanas. O acor
do entre os dois pafses foi concretizado. 

Desde a década de 50, os Estados Unidos 
vêm usando mecanismos de proteção e reser-

vas de mercado disfl:il-çado"s-para a informáti
ca locaL De acordo com sua legislação (Buy 
AmerlcanAct), os fabricantes norte-america· 
nos de computadores têm preferência nas 
compras -:lo governo, desde que seus preços 
não excedam em 50% as cotações dos con
correntes estrangeiros. O gove-rno norte-ame
ricano, desde os i.Jrimórdios da informática, 
criou linhas de crédito especiais, fixou tari
fas para impedir a importação de produtos 
estrangeiros e investiu pesadamente em pro~ 
jetos de pesquisa e desenvolvi.Jnento. 

Também para os "tigres asiáticos" valeram 
as ações estatais que visassem a -prívilegiar 
grandes projetas nacionais na sua estratégia 
desenvolvimentísta. 

Por exemplo, quatro linhas mestras mar
caram o desenvolvimento de Formosa: o trei
namento de mão-de-obra, o investimento in
tensivo em ciência e tecnologia em conformi
dade com a montagem de um parque indus
trial e um plano de incentivos e suporte em 
áreas prioritárias, tais como a fabricação de 
semicondutores de circuitos integrados e a 
produção de_ memórias. 

Outro exemplo a ser citado é a Coréia 
do Sul. O embaixador brasileiro em Cingapu· 
ra, Amauri Porto de Oliveira, presente no 
'Tech 90" - Seminário sobre transferência 
de tecnologia em São Paulo, em noverilbro 
de 1990 - informou que, no final dos anos 
70, a Coréia acumulava uma dfvida de US$ 
40 bilhões e a inflação comprometia a indús
tria. "A intervenção estatal salvou o país do 
desastre, enveredando pelo caminho do forta
lecimento científico e- tecnológico. O gover
no coreano decretou reserva de mercado pa
ra empresas locais em várias áreas e os con· 
glomerados foram incentivados a tomar posi
ções nessas áreas. A Samsung, Lucky-Gold
&ar e Hyundai investiram US$ 2 bilhões no 
triênio 83/85'', registrou o diplomata. Mas 
para chegar aí, a Coréia cumpriu um rotei· 
ro muito especial: fez a reforma agrária, apli
cou efetiva política de formação de recursos 
humanos, as multinacionais tiveram participa
ção direta reduzida; o estado derramou favo
res e incentivos sobre grupos nacionais, diri
gindo~os na direção do projeto nacional. 

O exemplo da Coréia do sul, sempre lem
brado pelos porta-vozes do Governo Collor 
para defender a política de abertura. agora 
em execução, demonstra a amplitude do equí
voco cometido pelo governo brasileiro. 

Em Cingapura, o governo lançou, em 
1979, o plano de desenvolvimento de 10 
anos, que ficou conhecido como TI Revolu
ção Industrial. Atravé:s dele, foi possível 
apoiar o desenvolvimento sobre uma econo
mia industrial moderna, baseada em ci!ncia, 
tecnologia e knouw-how. 

O Decreto n° 99.541 de_termina que ca
be ao Conselho Nacional de Informática e 
Automação - CON1N, organizar a lista de 
produtos que estarão sujeitos à prévia anuên
cia da Secretaria de Oência e Tecnologia 
para efeito de importação e produção no Pa
ís, até- 19-10-1992_ Todos os produtos não in
cluídos nessa lista estarão liberados, sujeitos 
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apenas, no caso de importados, a tarifas adua
neiras. 

O Conin está ainda autorizado a liberar 
da anuência prévia aqueles produtos que, em
bora constantes da referida lista, não acom
panhem evoluções tecnológicas ou se afastem 
significativamente dos níveis dos preços pra
ticados internacionalmente. 

Parece-me que duas perguntas são cru
ciais: 1) como resumir a uma simples ltsta to
da uma polftica setorial? e 2) como um gru
po heterogêneo como o Conin, com os inte
resses conflitantes de seus participantes, irá 
ditar uma politica de um setor que fatorou 
no ano passado metade das vendas das mon
tadoras de automóveis, e que, apenas através 
da iniciativa privada, investiu US$ 200 mi
lhões e que cresceu a uma taxa média anual 
de 30%? 

Segundo artigo contido na Revista Visão 
de 18·11·1990, denominado 110 Pafos na con
tramão11, a direção da Associação Brasileira 
da Indl1stria de Compu:tadores- ABICOlviP, 
atribui a lib.eração de importações de fibras 
óticas e a autorização para a implantação 
de empresas de fora, nessa área, a partir de 
janeiro de 1991, a pressões da multinacionais 
Pirell~ que teria con$eguido convencer o go· 
verno a considerar as fibras óticas como um 
produto desligado da indústria de informáti
ca e, portanto, não sujeito à reserva de mer
cado. Além disso, estranha o fato de que a 
proposta foi apresentada ao Conin pelo Se
cretário da Administração, João Santana, 
em outubro, e não pela autoridade responsá
vel pela Ciência e Tecnologia dentro do go
verno. 

Senhor Presidente, Srn. Senadores, eviden· 
tes são as razões, portanto, que me levam a 
considerar antinacional o açodamento com 
que agiu o governo brasileiro ao tomar tais 
medidas liberalizante_s sem um estudo cuida· 
doso e critérios norteadores. 

Naqueles pafsesem que ocorreu, a abertu
ra foi sempre ,gradual e seietiva. Aí foram 
adotados critérios de seletividade, com base 
na disponibilidade de mão-de-obra especiali
zada, em sua capacidade de investimento e 
na tecnologia. Entre nós, a estratégia de aber
tura não levou em conta um diagnóstico do 
setor de informática. 

Precondição para o salto dos "tigres asiá · 
ticos" foram reformas sociais profundas, CO· 
mo a reforma agrária na Coréia e os planos 
de alfabetização praticados nos demais pafses. 

A mão-de-obra, nesses países, foi recicla
da e remanejada para postos de trabalho 
qualificados, bem remunerados, de modo a 
responder às novas exigências do processo 
de desenvolvimento industrial. 

O que foi tido por fundamental e essen· 
cial nesses pafses, nem sequer foi considera
do entre nós: a exist~ncia de um projeto na
cional, que efetivamente gere oportunidades 
de emprego qualificado. 

Essas são as conSíderações que julgo im
portante trazer ao conhecimento dos meus 
pares e da sociedade brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Nelson 
Wedekin, o Sr. Dirce Carneiro, 1° Se· 
cret!irio, deixa a cadeira da presiden
cia, que é ocupada pelo Sr. Meira Fi· 
lho, Suplente d_e Secretário 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
ConCedo a paiavra, como Lfder, ao nobre 
Senador Ititahy Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PSDB 
- BA Como Líder. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos 
últimos dias, temos tomado conhecimento, 
por notíciiis de jornais, especialmente a Fo
lha de S. Paulo, de que está em andamento 
um trabalho de retiftcação da demarcação 
das fronteiras entre o Brasil e a Venezuela. 

Para esse fim, os dois pafses constituíram 
uma comissão bilateral, que deveria ter ini
ciado seus trabalhos em 15 de janeiro, o que_ 
só não ocorreu porque o Ministério da Eco
nomia não liberou a tempo a verba necessá· 
ria, em torno de noventa e seis milhões de 
cruzeiros. 

As autoridades envolvidas no assunto di· 
zem tratar-se de mero trabalho técnico, de 
rotina. Entretanto, comenta-se haver áreas 
em disputa entre os dois Países. 

A propósito, o mesmo jornal Folha de 
S. Paulo noticiou, em 6 de fevereiro, a ocor. 
rência de tiioteio entre -a Guarda Nacional 
da Venezuela e garimpeiro~ brasileiros que 
ocupavailfuin avião. O detiühe é que o avião 
tentava pousar na Serra do Parima, área de 
fronteira em disputa entre os dois pafses. O 
governo venezuelano entendeu que houve in
vasão de seu território. 

As atuais fronteiras do Brasil com a Ve
nezuela foram estabelecidas em 1859, pelo 
Tratado de Limites e Navegação, ratificado 
em 1861. A execução do tratado foi desdo
brada em três protocolos de detalhamento, 
em 1907, 1912 e 1928. 

As informações disponíveis sobre a neces· 
sida de de retificação dessas fronteiras são in
suficientes. Sabemos que se trata de áreas 
até hoje pouco exploradas, dentro da selva. 
Isso, entretanto, estaria sendo modificado 
pelo grande fluxo de garimpeiros que se tem 
dirigido para a área norte da Região Amazó
nica. Essa ocupação desordenada, geradora 
de muitos problemas, seria uma das causas 
a justificarem a nova delimitação. 

Esse assunto, entretanto, não pode ser 
tratado de forma isoLada pelo Poder Executivo. 

O art. 48 da Constituição da República 
estabelece, em seu inciso V, que cabe ao 
Cong'"resso Nacional, com a sanção do Presi· 
dente da República, dispor sobre "limites 
do território nacional". 

Não pOdemOs, como parlamentares, ficar 
alheios a essa questão. Muito embora o Mi
nistro das Relações Exteriores, Francisco 
Rezek, tenha declarado que está havendo 
apenas um mero adensamento dos marcos 
divisórios, ainda fincados a grandes distân · 
cias em certas linhas fronteiriças, é da maior 
importância que o Senado obtenha amplas 
informaçeos sobre a questão de fronteiras 

entre o Brasil e a Venezuela, para que nós 
possamos nos posicionar sobre ela. 

Assim sendo, Sr. Presidente, complemen
tando este pronunciamento, sugiro à Comis
são de Relações Exteriores do Senado que 
convoque, o mais depressa possível, o c_o_mpa
recimento do Ministro Francisco Rezek, pa
ra prestar todos os esclarecimentos necessá
rios sobre esse assunto. 

O Sr. C&ar Dias_ Senador Jutahy Ma~ 
galhães, permite-me V. & 11 um aparte? 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Com 
todo o prazer, SeD.ador César Dias. 

O Sr, César Dias - Assumimos o Con
gresso Nacional como representante do Esta· 
do de Roraima. Já trouxemos, através da po· 
pulação de Roraima, a preocupação com re
lação h região do Parima. Solicitamos já au· 
diência com o Ministro Francisco Rezek e 
fomos informados de que existe uma comis
são bilateral que está fazendo o adensamen
to dos dmarcoS-- geodésicos, contudo existe 
muita polêm.ica se haverá perda de terras do 
brasil ou da Venezuela. Estamos preparan
do um pronunciamento, como V. Exa já o 
fez, e ao mesmo tempo [ambém solicitando, 
conforme. os preceitos constitucionais, a pre· 
sença do Ministro Francisco Rezek para in
formação dos Srs~ Senadores porquw ela cons
titui matéria de exclusividade do Congresso 
Nacional. Procopa-nos muito porque talvez, 
quem sabe, estaremos perdendo áreas de ter
ras riquissllnas e pertencentes também à ge· 
ração dos índios Yanomânis. Quero parabe· 
nizar V. Exa pelo pronunciamento e pelo in~ 
teresse nacional , principalmente da Regiãõ 
Amazônica. muito obrigado. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES - Eu 
é. que agradeço a V. Ex 11 e espero que nós, 
em cojnuto com os representante dos Esta· 
dos daquela região no Senado possamos tra
zer à nossa presença, na Comissão de Rela
ções Exteriores o Ministro Francisco Reze({, 
que irá esclarecer com seu conhecimento, 
com sua inteligwencia e com seu espírito pó
blíco, dessa questão, para tirarmos as dó.vi
das que possamos ter - e acredito que sejam 
muitas. o local apmpriado, o fórum adequa
do para debatermos essas questões de polfti· 
ca externa é o Senado. 

Agradeço a contribuição de V. EX3 e sei 
que o nobre Senador, como representante 
de Roraima, irá tomar a freiite dessa questão 
paa que possamos trazer aqui o Ministro das 
Relaçioes Exteriores. 

O Sr. Afonso Mello - Permite V. Exa 
um aparte? 

O SR. JU,TAHY MAGALHAES 
Pois não, Sena'dor Aureo Mello, é sempre 
um prazer escutá -lo, só espero _que não fale 
em rima. 

O Sr. Aureo Mello - Muito obrigado e 
nem em árvores chamadas jota ai1 ... A verda· 
de é que V, Ex 11 merece realemente todas 
as felicitaçOes por ter abordado esse assun· 
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to de alta importância para o nosso recinto 
e o nosso plenário. E também o Sena<Jor Çé:
sar Dias, dom a oportunidade do seu aparte, 
veio trazer um esclarecimento límpido para 
a matéria que está em debate. Quero, ao 
mesmo tempo em que felicito V. Exa dizer 
que realmente, desde a minha infância em 
mana~ quando ainda o antigo Território 
Federal do Rio Branco ou o municfpio de 
Boa VISta do Rio Branco, se não se engano, 
pertencia ao Estado do Amazônas, acompa
nhei bastante os trabalhos de limites entre 
o Brasil e a Venezuela. Havia, presidida pe
lo Comandante Brás de Aguiar, a Comissão 
de limites do Setor Norte. Essa COmissão 
de limites estava ininterruptamente trabalhan
do para demarcar e delimitar as fronteiras 
entre Brasil e Venezuela. Realmente o assun
to que V. Exa abordou, secundado brilhante
mente pelo Senador César Dias. foi de alta 
oportunidade. V. Ex8, que ê um intimorato 
vigilante de tosas as causas nacionalist;;t.s e 
nacionais que transitam por esta Casa, das 
quais se tem notícia atravês do Poder Legisla
tivo, merece, portanto, toda colaboração, e 
o Sr. Ministro Rezek há de prestar, senm dú
vida, todos os esclarecimentos com a lucidez 
e o conhecimento jurídico que lhes são pecu
liares. Parabêns a V. & 11 

O SR.JUTAHYMAGALHÁES - Obri
gado, Senador Aureo Mello. V. Exa, como 
o Senador César Dias, ido certamente nos 
ajudar nessa hora. Vamos nos dirigir ao Se
nador Humberto Lucena, que ainda ê hoje 
Presidente da ComissãO de Relações Exterio
res, enquanto não for feita nova eleição, pa
ra que S. Ex8 se comunique com o Minitro 
das Relações Exteriores e o ·convide a vir o 
mais rapidamente possfvel a esta Casa na 
Comissão, e não no Plenário. Na Comissão 
teremos mais facilidades e maiores possibili
des de debater, questionar e tomarmos co
nhecimento da política externa brasileira atra-
vés do Sr. Ministro. · 

Por isto, acredito e espero contar com a 
colaboração de V. Ex8 para convencermos 
o mais rapidàmente possíveL 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer 
neste momento. (M'uito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a cultura brasileira so
freu um rude golpe com o falecimento, a 8 
de fevereiro, do editor Alfredo Machado, 
de relevantes serviços prestados ao Pafs. Fo
ra ele o responsável pela divulgação da obra 
de autores como Jorge Amado, Gilberto Fre
yre, Graciliano Ramos, Rubem Braga e tan
tos outros. 

Alfredo Machado nasceu no bairro cario
ca de São Cristóvão, tendo cr'escido e vivido 
sempre no Rio de Janeiro. 

Quando ainda estudante secundarista, 
no Cotêgio Pedro II, começou a trabalhar 

em uma publicação de grande apelo na 6po
ca, o Suplemento Juvenil. 

Lá fazia diversos seiViços de redação, en
tre eles a tradução das histórias em quadri
nhos que constitufam o ponto alto da revis
ta. Foi assim que tomou gosto pelo jornalis-
mo e pelo processo editorial. Dois anos de
pois, com apenas 14 anos, passou para o Glo
bo Juvenil, de caractertsticas próximas às 
do Suplemento. -

Ainda muito jovem fundou a Distribuido
ra Record de Serviços de Imprensa. Essa é 
a Editora Record, que ainda hoje tem sua 
razão social de distnbuidora embora se te
nha iomadÕ uma das maiores e mais presti
giosas e(lítoras do Pal's. Nesses primeiros tem
pos, porém, a empresa dedicava-se, como 
agência, a divulgar matérias jornall'sticas, co
locando-as à disposição de veículos de impren
sa. 

Expandindo-se rapidamente, a Record ,. 
passou a ecigir cada vez mais tempo de Alfw 
do Machado que, assim, desligou-se de O 
Globo Juvenil para dedicar-lhe tempo inte
gral. A essa altura Alfredo já se casara co~ 
Maria da Glória Guimarães de Abreu, cujo 
irmão Décio de Abreu fundara a Record co,. 
mt" sócio de seu futuro cunhado. 

Nesse processo de rápida expansão a Re
Cord começou a abrir livrarias, começando 
pelo Rio de Janeiro. Havia a Livraria Re
cord, mas também pertenciam ao grupo a 
Casa do Uvro e a Eldorado, entre outras. 
Essa rede, inclusive, estendeu-se a outras 
unidades da Federação. Paralelamente, em · 
1960 a Recori:l partiu para a edição de livros; 
num primeiro passo esboçou especializar-se 
na Area jurídica, mas rapidamente alcançou ' 
também outros segmentos. 

A essa altura Alfredo Machado formara
se na Faculdade de Ciência Jurídicas e So
ciais da Universidade do Brasil, turma de 
1944. Entretanto, preferiu dedicar-se ~ difu
são culturaL 

Nesse sentido, aceitou com prazer a Se
cretaria Municipal de Turismo, no Rio de ' 
Janeiro, convidado pelo Prefeito Marcos Ta
moyo. Organizou então uma convenção da 
Associação Americana de Agentes de Viagem, 
a Asta, que marcou época. Mais de 13 mil 
empresários e agentes do setor particiParam 
desse encontro. 

A Jirincipal área de atuação de Alfre, 
do Machado, porém, sempre foi a editorial. 
Quando em 1970 o sócio Décio de Abreu re.
solveu dividir o grupo, ficando com as livra
rias. Alfredo Machado reservou-lhe a edito
ra, então ainda pequena para os padrões bra
sileiros - e para o que viria a representar 
mais tarde. 

Nos anos que se seguiram a Record trans
fonnou-se, wb a dinâmica direção de Alfre
dO Machado e da qualiticada e dedicada equi
pe que soube organizar, em uma das princi
pais editOras -do Pal's. Não apenas era- e é 
-uma das que maior quantidade de títulos 
tem publicado, como esses trtulos apresentam 
elevada qualidade. . 

É, aliás, uma decorrência da postura pro
fissionalsempreadotada por Alfredo Macba-

do. Dizia ele, corretamente, que uma edito
ra vale pelos autores que publíca. A Record 
pôde assim crescer com qualidade, reunin
do, graças ao esforço do editor e de sua equi
pe, autores do nfvel de Jorge Amado, Gilber
to Freyre, Graciliano Ramos, Rubem Braga, 
iá citados, e também Fernando Sabino, Car
ias Drummond de Andrade, Maria Alice Bar
roso, Graham Greene, P.G. Wodehouse, Fre
derick Forsythe tantos outros. Entre cente
nas de autores nacionais e estrangeiros estão 
nada menos do que nove prêmios Nobel de 
literatura. 

Essa é a maior herança que Alfredo 
Machado deixa a seus filhos Sérgio e ..{\lfre
do Machado Filho, a sua esposa, á sua famí
lia e a seus colaboradores. Presidente do Sin
dicato Nacional dos Editores de Livros entre 
1987 e 1990, em gestão durante a qual sere
alizaram no Rio a terceira e a quarta Bie
nais Internacionais do Uvro, ele foi antes 
de tudo um patrono da cultura: Seu papel 
não poderá ser minimizado quando se escre
ver a história da cultura brasileira neste pe
ríodo. Desta tribuna do Senado, presto mi
nha homenagem a um dos beneméritos da 
cultura brasileira, que [oi Alfredo lWachado. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mcira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão._ 

. O SR. ED!SON LOBÃO (PFL- MA 
Pronuncia o seguínte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o nosso País, o que é 
do conhecimento geral, vive instantes contur
bados. Nossa política económica parece não 
se ter encaDeado ainda na bitola dos trilhos 
que nos leve a bom destino. 
___ Todos reconhecemos os esforços incansá
veis que o Governo Federal tem desenvolvi
do para encontrar os caminhos certos, e to
dos auguramos que suas propostas estejam 
corretas. 

O apoio e o estímulo do Congresso Nacio
nal ao Governo Federal não têm faltado. 
Os parlamentares, com a sua grave responsa
bilidade constitucional de legisladores, natu
ralmente têm o dever da participação ativa 
na busca de soluções para o Pal's - e ê isso 
o que tem sido feito, nesse gigantesco esfor
ço que nós, senadores, e os ilustres e dignos 
deputados, vamos o::ercitando dia e noite, 
ininterruptamente, sempre voltados para as 
soluções que, a nosso jul7..o, assegurem o bem
estar do povo brasileiro. 

Ainda agora, entre os tantos problemas 
que angustiam os brasileiros, ressalta-se o 
da política salarial, problema grave que atin
ge o meio empresarial e cada lar em nosso 
Pals. A tal problema, vincula-se, como ir
mãos siameses, o do desemprego - chaga so
cial terrl'vel que começa a lançar suas garras 
enegrecidas sobre o Brasil. 

Pessoalmente, Sr. Presidente, sempre esti
ve convencido de que a primeira solução, pa
ra esses problemas, está na capacidade de in
vestir de um pafs. Quando se investe, no se
·tor público ou no setor privado, as obras no
vas criam empregos, suscitam a concorrência 
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e, pelo simples mecanismo do mercado, com
põem salários justos, adequados, ao mesmo 
tempo em que espantam o fantasma do de
semprego. 

Minha maior preocupaç§o no momento, 
portanto, é a de que testemunho, como de 
resto todos os brasileiros, um processo dra
maticamente inverSo: extinguiram-se em nos
so Pafs os investimentos. Paralisado o setor 
público, paralisou-se também o setor priva
do, gerando-se uma 11ciranda de expectativas11 

que ainda não se conseguiu interrOmper. 
Esse "tempo de espera"- em que os agen

tes económicos aguardam o aparecimento 
de nuvens menos sombrias no hori7.onte -
está agredindo o Pafs, fazendo-se retroceder 
e ameaçando-o de convulsões sociais que pre
cisam ser impedidas a tempo. 

Sabemos das dificuldades e obstáculos 
que o Governo Federal enfrenta para reini
ciar os ínvestimentos de que carece o País, 
mas é preciso que o faça com ur"géncia. Com 
"urgência urgentíssima" também devem ser 
encontradas as soluções criativas que estimu
lem os investimentos privados. O Brasil con
tinental, com todas as suas imensas riquezas, 
não pode parar. Ao contrário, tem amplas 
condições de se manter ativo, através da con
solidação e ampliação do que já existe, e atra
vésdos novos empreendimentos, especialmen
te do setor privado, que nossa vida económi
ca reclama. 

Investimento, Sr. Presidente, significa em
prego e salário; e emprego e salário signifi~ 
cam poder de compra, mola mestra para o 
desenvolvimento industrial, agrfcola e comer
cial de um país. 

O Congresso está no dever de, harmoniza
do com o Poder Executivo, buscar respostas 
para tais desafios. 

Não podemos aceitar que, num pafs com 
as potencialidades do HraMI. um cidadão ga~ 
nhe salários que não dêem para o seu susten
to--e-o da-.sua-fam.flia,__e__mujto menos aceitar 
que, dormindo sobre incalculáveis riquezas, 
possa grassar em nosso País o desemprego 
impiedoso quando tanto precisamos do traba
lho, em cada recanto deste Pafs, para fazer
mos florescer o desenvolvimento desejado 
pelos brasileiros. 

Creio, Sr. Presidente, que esta deve ser 
a preocupação do Governo Federal e do 
Congresso NacionaL 

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

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Anta~ 
nio Mariz. (Pausa.) 

S. & 8 desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
S. &• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Mansueto de Lavor. (Pausa.) 
S. Exa não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encer
rar a presente se.são, designando para a or
dinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

MENSAGEM N" 15, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 336, c, âo Regimento Interno) 

Mensagem n° 15, de 1991 (n° 28/91, na 
origem), relativa a pleito da Repl1blica Fede· 
rativa do Bra:sil para que possa contratar 
operação de crédito externo, no valor de até 
trezentos e dez milhões de dólares, ou seu 
equivalente em outr~ _moeda, junto at:) Ban- _ 
co Internacional de Reconstrução e Desen ~ 
volvimento - Banco Mundial (dependendo 
de parecer da ('.omissão de As.<iuntos EconO~ 
micos) 

2 
Discussão, em turno suplementar, do Subs

titutivo ao Projeto d~ Lei do Senado n° 256, 
de 1989 - Complementar, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que dispõe sobre a decla~ 
ração de riulidade dos atos que tenham por __ _ 
objeto a ocupação, o domfnio e a posse das 
terras indígenas, ou a oc:ploração das rique
zas do solo e dos lagos nelas e:<istente:s, e 
dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n° 477, de 1990, da Co
missfio 

_Dirctora, oferecendo a redação do ven
cido. 

3 
Discussão, em turno 6nico, do Parecer 

0°480, de 1990, da Comissão de Constituição, 
Justiça e de Cidadania - Relator: Senador 
JOSêPaulo Biso I (com voto vencido, em sepa
rado, do Senador João Menezes), sobre deci
são da presidência acerca de questão de or
dem levantada pelo Senador Cid Saboia de 
Carvalho :sobre o reconhecimento ou não 
do lfder de Partido que integre bloco parla
mentar. 

_ O_ SR. !'RESIDENTE (Mcira Filho) -
Está encerrada a sessão. 

(I.evanta..se a sessão às 17 horas e 55 
minutos.) 

ATOS DO PRESIDENTE 
ATO DO PRESIDENTE 

_ N" :1.96, DE 199f 
O Presidente do Senado Federa~ no uso 

de sua competência .regimental e regulamen
tar em conformidade com a delegação de 
co~petência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973. 

Resolve nomear TERESO DR JESUS 
TORRES, Assessor Legislativo, código 
SF-AS-1023, do Quadro Permanente do Se
nado Federal- Parte Especial, para respon
der pelO EXpediente da Consultoria-Geral, 
Código SF-DAS-101.5, do Qua~ro Perman~!l
te Oo Senado Federal, a partir de 31 de Ja
neiro de 1991. 

Senado Fede-ral, :20 de fevcrC'iro de 1991. 
-Senador Mauro Bencvidea-, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 1JJ7, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de confonnidade com a delegação- de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1913, de acor
do com o dispositivo no art. 5°, do Ato da 
Comissão Diretora n° 1, de 1991, e tendo 
em vista o que consta do Processo n° 
001.523191.0. 

Resolve rescindir, a partir de 30 de janei
ro de 1991, o contrato de trabalho, sob o re~ 
gime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tem
JlOde Serviço, de EDITH TEIXEIRA MA
CHADO COUTINHO FRANÇA, do empre
go de Assessor Técnico do Gabinete do Pri
meiro-Vice-Presidente do Senado Federa~ 
Senador Iram Saraiva. 

Senado Federal, 20 de feVereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benev:idcs, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 208, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto na Resolução SF n° 130, 
de 1980, no art. 4°do Ato da Comissão O ire
tora n° l, de 1991, e Eendo em vista o que 
consta dos Processos n° 016.170/90-3 e n° 
000.565/91-1, 

Resolve {escindir, a partir de 14 de dezem
bro de 1990, o contrato de trabalho, sob o 
regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por 
Tempo. de Serviço, de JOSÉ RAMALHO 
BURNETT DA SILVA, do emprego de As
sessor Técnico do Gabinete do Senador João 
Castelo. 

--senado -Federal, :w-a e- reve-reiro-de- 1991. 
- Senador Mauro Bcncvides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 209, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, e ten
do em vista o disposto na Resolução SF n° 
130, de 198"0, rio art. 4° do AiO da Comissão 
Diretora ri0 1, -de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 001.701/91-6. 

Resolve autorizar FLÁVIO RUI GUER
RA MOTA, contratado sob o regime jurídi
co da Consolidação das Leis do Trabalho e 
do Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço, para o emprego de Assessor Técnico do 
Gabinete do Senador João Lyra, a ter lota
ção e exercrcio no Gabinete do Senador Gui
lherme Palmeira, a partir de 1° de fevereiro 
de 1991. · 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N" 210, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1973, 

Resolve autorizar o Senhor ANTONIO 
SOARES BORBALO FILHO, contratado 
sob o regime jurídico da Consolidação das. 
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, para o emprego de 
Assessor Técnico, DAS. 3, do Gabinete da 
Segunda Vice-Presidência, a ter lotação e 
exercfcio no Gabinete da Primeira Vice-Pre
sidência, a partir de 2 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevidca, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 211, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 3°, da Resolução 
SF n° 130, de 1980, no art. 4° do Ato da Co
missão Diretora n° 1, de 1991, e tendo cm 
vista o que consta do Processo n°002907/91-7. 

Resolve rescindir, a partir de 1° de mar
ço de 1991, o contrato de trabalho, sob o re
gime jurfdico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tem
po de Serviço, de FRANCISCO FERNAN
DO MOTEOLIVA DORATIOTO, do em
prego de Assessor Té:cnico do Gabinete da 
Uderança do PFI-

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

compet~ncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acoí
do com o disposto rio art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo ·em vista o que 
consta do Processo n° 001.951/91-2. 

Resolve ri.omear THEREZA CHRISTI
NA EUAS QUINAN, para exercer o cargo, 
em comissão, de Secretário Parlamentar, Có
digo SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabinete do Senador Onofre Quinan, a 
partir de 1° de fevereirO de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 214, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o -Qisposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, 00 Ato da Comissão Oire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 002524/91-0, 

Resolve nomear LUCIANO LOBÃO pa
ra exercer o cargo, em comissão, de Secretá
rio Parlamentar, Código SF-DAS-1021, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exerdcio no Gabinete do Primei
ro Vice-Presidente do Senado Federal, Sena
dor Alexandre Costa, a partir de 2 de feve
reiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 215, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
ATO DO PRESIDENTE. de suas atribuições regimentais e regulamen

tares, de confonnidade com a delegação de 
NO 212, DE l991 competê-ncia que lhe foi outorgada pelo Ato 

O Presidente do Senado Federal, no uso _ da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
de suas atribuições regimentais e regulamen- do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
tares, de conformidade com a delegação de n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
competência que lhe foi outorgada pelo Ato tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor- consta do Processo n° 002735/91-1, resolve 
do com o disposto no art. 3°, da Resolução nomear MARIA TRREZA MARSICANO 
SF n° 130, de 1980, no art. 4° do Ato da Co- RODRIGUES para ecercer O cargo, em co
missão Diretora n° 1, de 1991, e tendo em missão, de Secretário Parlamentar, Código 
vista o que consta do Processo 0 °002.674/91-2 SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal do Se-

Resolve rescindir, a partir de 15 de feve- nado Federal, com lotação e eKerc{cio no 
reiro de 1991, o contrato de trabalho, sob 0 Gabinete do Senador Eduardo Suplicy, a par
regime jurídico da Consolidação das Leis. tir de 1° de fevereiro de 1991. 
do trabalho e do Fundo de Garantia porTem- Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
po de Serviço. d(" ADRTANO nnNAYON -Senador Mauro Benevidca, Presidente. 
DCl AMAKAI., ducmpn'g(l dt.• Ass.cssor 'féc- ATO-:ÕO PRESIDENTE 
nico do Gabinete do Senador Mansueto de NO 216, DE 1991 
Lavor. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. O Presidente do Senado FederaL no uso 
-Senador Mauro Benevidcs, Presidente. de suas atribuições regimentais e regulamen-

ATO DO PRESIDENTE 
N" 213, DE 1991 

O Presidente do Senado Federa], no uso 
de suas atribuições regimerttáiS: e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 

tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 001.763/91-1, resolve_ 

nomear SÔNIA GERTRUDES DE SOU
ZA para exercer o cargo, em comissão, de 
SecretArio Parlamentar, Có:ligoSF-DAS-1021, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
com lotação ~ exercício no Gabinete do Se
nador É leio Alvares, a partir de 1° de feve
reiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevídea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 217, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora p0 2, de 1973, de acor
do com o disposto no arL 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990. no Ato da CómiSSlio Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo nG 002340/91-7, resolve 
nomear OSWALDO DE DEUS FERREI
RA JÚNIOR para exercer o cargo, em co_
missão, ae Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federa~ com lotação e exerdcio no 
Gabinete do Senador J..ucfdio Porte lia, a par
tir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado FederaL 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevídea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 218, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regUlamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 4 de 1973. de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 001.815/91-1, resolve 
nomear ANTÔNIO CARLOS MOROZOWS
KI para exercer o cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-1021, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
com lotação e exercfcio no Gabinete do Se
nador flf.·nriquc ~A~Jme-ida. a p~rtir dc 1° de 
(evercirn de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro BenCvides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 219, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares. de confonnidade _cOm a delegação de 
competencia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 24~ § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo -no "001.693/91-3. _resolve 
nomear JOSÉ MARIA CUNHA MELO pa
ra exercer o çargo, em comissão, de Secretá
rio Parlamentar, Código SF-DAS-1021, do 
Quadro de Pes.<~oal do Senado Federal, _com 
lotação e exerctcio no Gabinete do Senador 
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Gari.baldi Alves, a partir de 1° de fevereiro 
de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 220, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dii"etora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 002342/91..0, resolve 
nomear MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTI
MA DE OLIVEIRA E SILVA para e><ercer 
o cargo, em comissão, de Secretário Parla
mentar, Código SF-DAS-1021, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercfcio no Gabinete do Senador Lucfdio 
Portella, a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de (evereiro de 1991. 
- Senador Mauro Bencvidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 221, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen~ 
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, itõ Ato da Comissão Dire
tora 0 ° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 001.788/91-4, resolve 
nomear GUILHERME NERY OLIVEIRA 
CABRAL para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercfcio no 
Gabinete do Senador Hélio Campos, a partir 
de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 199L 
- Senador Mauro Benevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 222, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tare8t de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990. no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 001.694191-0, resolve 
nomearLUIZANTÓNIO TORRES PORPI
NO para exercer o cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, CódigoSF-DAS-102.1, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
com lotação e exercício no Gabinete do Se
nador Garibaldi Alves, a partir de 1 o de feve
reiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Bcncvidcs, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 223, DE 1991 

O Presidente do Senado Fedel]ll, no uso 
de suas 8_tribUiÇões regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor~ 
dO com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 001.814/91-5, resolve 
nomear OSWALDO GUIMARÃES FILHO 
para exercer o cargo, em comissão, de Se

cretário Parlamentar, Código SF-DAS-1021, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
com lõtaÇãO e eXercício no Gabinete do Se
nador Henrique Almeida, a partir de 1° de 
fevereirO de 1991. 

-Senado Federal, 20 de fevereiro de 199L 
- Senador Mauro Bcncvides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 224, DE 1991 

O Presideiite do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tQra n° _l, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 001.816/91-S, resolve 
nomear LUIS CARLOS RAMOS para ex:er
cer o cargo, em comissão, de Secretário Par
lamentar, Código SF-DAS-1021, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercl'cio no Gabinete do Senador Henri
que Alm~ida, a p8rtir de 1° de fevereiro de 
1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 225, DE 1991 

O PreSidente dó Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão O ire
tora n° .1, de 1991, e tendo em vista o que 
cOnsta do Processo n° 002394/91-0, resolve 
nomear RICARDO DE OLIVEIRA CAM
POS para exercer o cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, C6digoSF-DAS-102.1, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
com lotação e exercfcio no Gabinete do Se
nador Hélio Campos, a partir de 1° de feve
reiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Bcnevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 226, DE 1991 

O Presidente do Se-nado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen • 
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 001.711/91-1, resolve 
nomear ALINE ZA.GALLO DA SILVA pa
ra exercer o cargo, em comissão, de Secretá
rio Parlamentar, Código SF-DAS-1021, do 
Qua.d_r_o de Pessoal do Senado Federai, com 
lotação e ex:ercfcio no Gabinete do Senador 
Guilherme Palmeira, a partir de 1° de feve
reiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991 
- Senador Mauro Benevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 227, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 002341!91-3, resolve 
nomear MARIA DACONCEIÇÁO CUNHA 
RIBEIRO para exercer o cargo, em comis
são, de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercfcio no 
Gabinete do Senador Lucfdio Portella, a par
tir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federa~ 20 de fevereiro de 1991 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 228, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e relulamen
tadoras, de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora D0 2, de 1973, de 
acordo com o disposto no artigo 243, § 2?, 
da Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comis
são Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista 
o que consta do Processo n° 001.764/91-S, 

RESOLVE nomear ÉLCIO ÁLVARES 
FILHO para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lOtação e exercíciO no -ga
binete do Senador Élcio Álvares, a partir 
de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
Senador Mauro Benevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 229, DE 1991 

O Ptesidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tadores, de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de 
acordo com o disposto no artigo 243, § Z', 
da Lei n° 8.114 de 1990, no Ato da Comis
são Diretor3 rio 1, de 1991, e tendo em vista 
o que consta do Processo n° 002693/91-3, 

RESOLVE nomear JOSÉ IV ANPINHEI
RO, para exercer o cargo, em comissão, de 
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Secretário Parlamentar, CódigoSF-DAS-1021, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federa~ 
com lotação e exercício no gabinete do Sena
dor Jonas Pinheiro, a partir de 1° de feverei
ro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991 
Senador Mauro Bencvidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 230, DE 1991 

O Presidente do Senado Federa~ no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outOrgada pelo Ato 
da Comissão Direi ora n° 4 de 1973. de acor
do com o disposto no artigo 243, § ZO, da 
Lei n° 8.114 de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 001.762.191-5, 

RESOLVE nomear ANDRÉ MÁRCIO 
DE SOUZA. para exercer o cargOt em comis
são, de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-Hl2.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federa~ com lotação e exercício no ga
binete do Senador Élcio Álvares, a partir 
~e 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federa~ 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 131, DE 1991 

O Presidente do Senado Federa~ no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § ZO, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 002.007/91-6, 

RESOLVE nomear EUNICE QUEIROZ 
ALVES para ·exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federa~ com lotação e exercício no ga
binete do Senador Reni V eras, a parí.ir de 6 
de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 
1991.-Senador Mauro Benevides, Presiden
te. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 232, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade corp a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° '4 de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2?, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 002.317/91-5, 

RESOLVE nomear CIRO EDUARDO 
CÂNDIDO para exercer o cargo, em comis
são, de Secretario Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no ga
binete do Senador Esperidão Amim, a partir 
de 4 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador MaW'O Benevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 233, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuiçõeS regitriCntais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 4 de 1973, de acor
do com -_o disposto no artigo 243, § ZO, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 001.936/91-3, 

RESOLVE nomear ALFREDO ANTÓ
NIO PEREIRA ALV AREZ para exercer o 
cargo, em comissão, de Secretário Parlamen
tar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, com lotação e 
exerc1cio- no gabinete do Senador Epitácio 
Cafeteira, a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Bcnevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
NO 234, DE 1991 

O Presidente do Se_nado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, e ten
do em ·vista o que consta do Processo n° 
002347/91-1. 

RESOLVE noo:=- GI.AlJCE SILVEIRA SA
RAIVA para o cargo, em ooo:issão de Secretário 
Parlamentar, SF-DAS-102:1, do Quadro de Pesro
al do Senado Federal, com lotação 
e e<erccio no Gabinete do Senador Iram Sa
o-aj.va,_ a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal 20, de fevereiro de 1991. 
-Senadoi- Mauio Bencvides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 235, DE 1991 

O Presidente dO Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comíssão Diretora no 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 2A3, § 'lf'., da 
Lei n° 8.112, de 1990, no_ Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que conSta do PrOcesso n° 939/91-2 

RESOLVE nomear FRANCISCO VA
LENTIM PINTO DA ROCHA DE AZEVE· 
DO para exercer o _cargo em comissão de 

Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 

com lotação e exercfcio no Gabinete do Se
nador Epitácio Cafeteira, a partir de 1° de 
fevereiro de 1991.- -

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador MaW'O Bcnevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 236, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua:s atribuições regiriientais·e regulamen
tares, -âe conformidade com a delegação de 
competência que lhe outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n° z,--de 1973, de acordo 

com o disposto no artigo 243, § 2° da Lei 
no 8.11~ de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 002.736.191-8. 

RESOLVE nomear SAMIR CURY, pa
ra exercer o cargo, em comissão, de Secretá
rio Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, co
mo lotação e exercfcio no gabinete do Sena
dor: Eduardo Suplicy, a partir de 1° de feve
reiro de 1991~ 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Bencvidcs, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 'JZI, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outOrgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § z:', da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora no 1, de 1991, 

. REVOLVE nomear RODRIGO DO 
AMARAL SOARES para exercer o cargo, 
eril COmissão, de Secretário Parlamentar, Có
digo SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, a partir de 20 de feverei
ro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 199l 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 238, DE 1991 

O PreSidenÚ:: do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorga pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 4 de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § -zo, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 002494.191-4, 

RESOLVE nomear LEILA DÓRIS DE 
MONTALVÃO GUEDES para exercer o 
cargo, em comissão, de Secretário Parlamen
tar, Código SF-DAS-102.1 do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e exer-
ctcio no gabinete do Senador Coutínho J or
ge, a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro d~· 1991. 
- Senador Mauro Bencvides, Presidente. _ 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 239, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuiç5es regimentais e ~ulaiJlen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor

-do com o disposto no artigo 243, § ZO da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vistas _o que 
consta do Processo n° 002.355.191-4, 

RESOLVE nomear MICHEL AUGUS
TO FEUPPE JORGE para exercer o car
go, em comissão, de Secretário Parlamentar, 
Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pesso-
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ai do Senado Federal, com lotação e exercí
cio no gabinete do Senador Coutinho Jorge, 
a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federai. 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevidca., Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 240, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegagliio de 
competência que lhe foi outorgada pele Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 002354/91-8, 

RESOLVE nome::~;r MIGUEL NOGUEI
RA DE OUVEIRA, para exercer o cargo, em 
comissão, de Secretário Parlaméntar, Códi
go SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, com lotação e exercfcio no 
Gabinete do Senador Coutinho Jorge, a par
tir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Bcnevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 241, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegaç§o de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2,- de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 001.649/914, 

RESOLVE nomear DASO DE OliVEI
RA COIMBRA, para exercer o Cargo. em comis
são, de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Hydekel Freitas, a par
tir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 242, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais ·e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo ato 
da Comissão Diretora n° 2,-de 1 Cf/3, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 'C', da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 001.988/91-3, 

RESOLVE nomear JOSÉ MARIA DE 
CARVAlHO JÚNIOR para ec:ercer o cargo, 
em comissão, de Secretário ?arlamentar, ~
digo SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e ex:ercício 
no Gabinete do Senador Nelson Carneiro, 
a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federa~ 20 de fevereiro de 199L 
- Senador Mauro Benevídes, Presídente. 

I 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 243, DE 1991 

O ?"residente do Senado Federal, no Uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares. de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do ProceBOO n° 003.648/91-5,. 

RESOLVE nomear VERA LUQÀ D> AL
TO MANZOULLO, para exercer o cargo, 
em comissão, de Secretário Parlamentar, Có
digo SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gãbjnete da Liderança do PMDB, a par
tir de 26 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Bcnevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 244, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares. de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1Cf/3, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, 
- RESOLVE nomear RODRIGO OCI'Á
VIOFRANÇADOAMARALSOARES,para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-1021, do Qua
drO de Pessoal do Senado Federal, com lota
ção e ex:erc!cio no Gabioc;;te do Presidente 
do Senado Federal, ã partir de 2 de feverei
ro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevererio de 1991. 
-Senador M_a_uro _Beuevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 245, DE 1991 

O Presidente do Seitado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e reg'!lt:t.men
tar~ de conformidade com a_ delegação de 
competência que lhe foi ·outOrgada pelo Ato 
da ComissãO Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo ri0 002693/91-3, 

RESOLVE nomear NEMIAS DllER
MANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, para 
exercera cargC?, emconiiSsão, de Secretário Par
lamentar, CódigO SF-DAS-1021, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
: exercício no Gabinete dO Sf!nador Jonas 
Pinheiro, a partir de 1° de fevereiro 199L 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
-.Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 246, DE 1991 

O Presidente do Senado FederaL no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de confonnidade com a delegação de 
competencia que lhe foi outorgada pelo Ato 

da Comissão Diretora n° 2, de 1973. de acor
do com o disposto no art. 243. § 2°, da Lei 
n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão O ire

-tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que' 
consta do Processo n° 001.951/91-2 

RESOLVE nomear PAULO LOULY 
QUINAN, para e:-cercer o cargo; em comissão 
de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e ex:erctcio no 
Gabinete do Senador Onofre Quinan, a par
tir de 1° de fevereiro ode 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 247, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares. de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto nO art. 243, § 2°, da Lei 
n°8.112, de 1990, no ato da Comissão Díreto
ra n° 1, de 1991, e tendo em vista o que cons
ta do Processo n° 001.951/91-2, 

RESOLVE nomear'LIS!AFREITAS CAR
VALHO, para_exercero cargo, em comissão, 
de Secretário Parramentar, Código 
SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Onofre Quinan, a par~ 
tir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

GABINETE DO 1° 
SECRETÁRIO 

PORTARIA N" , DE 1991 

O PrimeirO Secretário do Senado Fede
ral, no uso das sUas atribuições reifmentais: 

Resolve designar os assessores legislati- , 
vos THEO PEREIRA DA SILVA, JOSÉ 
LUIZ DA SILVA CAMPOS, FERNANDO 
ARRUDA MOURA, MAURO MÁRCIO 
DE OLIVEIRA e AYLTON OUTRA lE
AL para, sob a presidência do primeiro, inte~ 
grarem, em caráter temporário, a Comissão 
de Avaliação a que se refere o item 1.2 do 
Anexo I da Resolução n° 130, de 14 de no
vembro de 1980. 

Senado Federa~ 20 de fevereiro de 1991. 
-Senador Dirceu Csmeiro, Primeiro Secre
tário. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor-Geral do Senado Federal con
voca os abaixo relacionados para, no prazo 
de 3 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação deste edital, comparecerem ao 
SO andar do Ediffcío Anexo I do Senado Fe
deral, a fim de formalizarem a rescisão con
tratual prevista na Resolução n° 130, de 1980, 
e no Ato da Comissão Diretora do Senado 
Federal n° 12, de 1978. 
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Alleuores Técnicos 

Elia Piccoli 
Vagner Maia Leite 
Mirian Garcia A Souza 
José Bonifácio D. De Andrada 
Ana Luiza Bucar L. Gonçalves. 
Flávio Rui Gut"rra Mota 
Luiz Fclipe C'esar Santos P.P. Menezes 
Flávio Hamilton I.. Busch 
Maria Helena Ruy Ferreira 
Wilson Márcio Depes 
Henrique Marinho L. Chaves 
Luiz Viana Queiroz 
Mauro Borges Teixeira J6nior 
Francisco Guedes de Melo Filho 
Antonio Macedo Bezerra 
José Oscar Pelúcia Pereira 
Bernardo Navais da Matta Machado 
Maysa Maria Canale Leite 
Silas Paes Barbosa Jtínior 
José Roberto Bassul Campos 
Ricardo Pompeu de Sousa Brasil 
Oscar Soto Lorenzo Fernandez 
José: Rodrigues Carneiro C. Neto 
Roberto Átila Amaral Vieira 
Ana Maria de Castro e Silva Olival 
Ronaldo Ferreira Dias 
Maria: Rodrigues Saraiva 

Secretários Parlamentares 

l..etícia Valente Ramos 
João Sales Ramos 
Carlos Antonio Gadelha L. Cavalcante 
Martim Pereira Gomes 
Maria de Lourdes Barbosa Behrensdorf 
Celni Aires A Maya 
Vanda Maria S. Batista de Azevedo Ca· 

valcanti Gurgel 
Beatriz de Lara Maia 
Ana Uícia S. 
Tereza Cristina R. Mala-quías 
Luciene Gomes F. Garcia 
Júlio Fiad 
Waldo Silva 
Oáudia Márcia M. Silva 
João da Cruz C. MilhOmem 
Ronald Bezerra de Menezes 
Gardênia Maria S. R. Gonçalves 
Fauzer Bucar Filho 
Marcelo Augusto L. Bucar 
Rosa Maria Bucar Lobo 
Renata Mylena Felix Guérra 
Rênia Maria B. S. Lima 
Michelli Silva Ferro e Silva 
Maria da Graça B. Lobato 
Marcelo de Oliveira Guedes 
Hélio Mário Guerreiro 
Roselene Sousa Rosa 
Dulce Augusta P. Buendgens 
Fabfola Gouveia Limeira 
Leopoldo Pina Filho 
João Francisco de Souza 
Neusa de Assis Mitterhoff 
Valmir Grein 
Cristina Parra Valera 
Laércio Calixto da Silva 
Adalberto Dias Castro 
Consuelo Pinho Medavar 
Maria da Conceição Tolmasi Costa 

Silvia Maria Almeida Diniz 
Rodrigo Estivallet Teixeira 
Maria Dulce Loyola Teixeira 
_Maria Raimundo Costa Barros 
Sheila Iara Turczinski Gadelha 
Sebastiana Rosa C3riolano 
Eduardo Thadeu Domingues 
José Renato Santos Tavares 
Mário Augusto Maia de Queiroz 
Silvia Maria Nunes F. Cerqueira 
Elizabeth M. Ventura 
Luiz Plácido Cruz 
Aclair Alves 
Virginia dos Santos Mendes 
Hélio Profeta Oliveira 
Fernando Peralta Filho 
Regina Colagrossi Paes Barbosa 
Inocêncio da Silva Rodrigues 
aMaria do Canno Afonso Moreira 
Silvana Maria J. T. Junqueira 
Assis Pereira Branco 
Maria de I .o urdes Pires Dayrell 
Roberto Pompeu -de Sousa Brasil Filho 
Tere?.a Cristina Sobrai Rollemberg 
Samuel Leandro de Santana 
Rita de Cássia Nardelli 
Gilberto Ferreira Paim 
Patrícia Barbosa Lobo 
João Paulo de Almeida 
Diógenes Costa Barbosa 
Flávia Maria Badaró Abrantes 
Ana Luiza A C. Campos 
Gioconda Pontes Mentoni 
Maria Uí:cia C. De Oliveira 
Carlos Bruno Andrade Abreu 
Jaime Wallwitz Cardoso 
Paulo Roberto Pereira Piragibe 
Paula Studart Quintas Lobão 
Silvia Nazaré Pereira 
Ieda Marlà. Morais 
Silvia Bucar Lobo Ameno 
Crizogrino da Costa Vasconcelos 
Maria do Perpétuo S. F. Alencastro 
Wânia Vilela Camargo 
Marcelo Fonseca Pinto 
Sueli Ana de Freitas 
Senado Federal, 15 de fevereiro de 1991. 

- José Passos Porto, Diretor·Geral. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DJRETORA 

4• Reuni.!lo Ordinária, realizada 
a 20 de fevereiro de 1991 

Às dõze horas do dia vin-te de fevereiro 
de hum mil novecentos e noventa e huÔl, re
úne·se a Comissão Diretora do Senado Fede· 
ra~ na sala de Reuniões da Presidência, com 
a presença dos Excelentíssimos Senhores Se
nadores Mauro Benevides, Presidente, Ale· 
xandre Costa, Primeiro Vice·Presidente, Car· 
los Alberto de Carli, Segundo Vice·Presiden· 
te, Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário, 
Mareio Lacerda, Segundo Secretário, Salda· 
nha Derzi, Terceiro SecreUí:rio e Iram Sarai
va, Quarto Secretário. 

O Senhor Presidente declara iniciada a 
reunião e submete aos presentes os seguin
tes assuntos: 

a) Processo n° 01435/89·2, de interesse 
do seiVidor Adilson Ferreira do Nascimento. , 

É designado o Senhor Segundo Vice-Pre· 
sidente para relatar a matéria; 

b) Requerimento n° 13/91, de autoria do 
Senhor Senador Amazonino Mendes, solíci· 
tando, ao Ministério da Infra-Estrutura infor
mações atinentes ~ possível transferência dos 
Escritórios da Petrobrás do Estado do Ama
zonas para o Pará. 

A matéria é distribuWa ao Senhor Segun
do Secretário qlie, de imediato, apresenta 
parecer oral favorável ao requerimento. Os 
presentes aprovam o parecer e encaminham 
a matéria k Secretari~-Geral da Mesa para 
as devidas providências; 

c) Expediente do Diretor da Subsecreta
ria de Administração de Pessoal apresentan
do, em cumprimento à decisão adotada pela 
Comissão Diretora em reunião anterior, rela
ção das vagas e claros existentes no Qvadro 
de Pessoal do Senado Federal. 

Após exame da matéria, os presentes de
cidem, por unanimidade, à vista do progra
ma de informatização da Casa, da redistribui
ção de tarefas e da reorga=nização adminis-
trativa, não efetuar o provimento de cerca 
de 500 (quinhentos) cargos, ressalvando-se, 
entretanto, a realização do processo seleti
vo interno e as necessidades impostergáveis 
de preenchimento de cargos, de determina
das categorias funcionais. 

A seguir, a palavra é concedida, pelo Se
nhor Presidente ao Senhor Primeiro Secretá.:. 
rio que submete ~ apreciação da Çomissão 
Diretora os seguintes assuntos: 

a) Processo n° 016167190-2, que trata da 
concessão de 11gratificação pelo encargo lerfi· 
porário de professor de curso de treinamen· 
to do Senado11

• 

A fnatéria é distribuída ao Senhor Pri· 
meiro·Vice-Presidente para que seja relatada: 

b) Processo n° 016498/89-S, que trata do 
''retorno de ex..servidor do Cegraf, com ba· 
se no art. 8 das Disposições Constitucionais 
Transitórias,. 

É designado o Senhor Segundo Vice-Pre· 
sidente para relatar a matéria; 

c) Processo n° 003617/89..0 (anexos os 
de n% 0149SSJ86-..S e 002953J90-.0), de interes· 
se do servidor Osvaldo Maldonado Sanches. 

É designado o Senhor Primeiro Vice·Pre
!'lidente para relatar a matéria; 

d) Parecer ao Processo n° 10252190-.8, 
que trata do desaparecimento de 31 (trinta 
e um) quadros do acervo do Senado Federal, 
no qual concluí propondo a adoção das pro
vidências que especifica. 

Os presentes, após debaterem a matéria, 
aprovam o _parecer e encaminham o proces
so ~ Subsecretaria de Administração de Ma
terial e Património para cumprir o propos· 
to no parecer; 

e) Proposta no sentido de ser disciplina
do o credenciamento, no .Ambito do Senado 
Federal, de 11segurança externa" de ex-presi
dente da República e de ex-governador no 
exerdcio de mandato de senador. 

Os presentes, após exame da matéria, es
tabelecem o credenciamenlo, através da Pri
meira Secretaria, de até 6 (seis) componen-

'"'-----
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tes para a "segurança cxtemau de ex-presiden
te e de até 3 (três) para a de ex:-governador. 

Na seqüência dos trabalhos da reuni.Ao, 
o Senhor Presidente concede a a palavra ao 
Diretor-Geral que apresenta à decisão da 
Comissão Diretora os seguintes assuntos: 

a) Parecer da Secretaria Administrativa 
sobre a alternativa de racionalízação de cus
tos das máquinas de reprografm no Senado 
Federal, em cumprimento à diligência solici
tada pelo Senador Alexandre Costa, Relator 
do estudo sobre o assunto, feito pelo Prodascn. 

A matéria é encaminhada ao Senhor Pri
meiro Vice-Presidente; 

b) Processo n° 013382/90-0, no qual é so
licitada autorização para alienação de mate
riais ociosos, antieconômicos e inservfveis 
do Senado; 

Os presentes, após debaterem a matéria, 
concedem a autorização e encaminham o pro-

cesso à Subsecretarià de Compra~ Contrata
ções e Alienação para as devidas providênci::Js; 

C) Solicitação da ex:-Deputad& Ana Maria 
Rattes para que seja pUblicado pelo Cegraf 
os trabalhos conclusivos da Comissão. Parla
mentar Mista de Inquérito encarregada de 
"investigar o programa autónomo de energia 
nuclear, mais conhecido como programa pa
ralelo". 

É designado o Senhor Terceiro Secretá
rio para relatar a matéria; 

d) Processo n° 003618189-4, que contém 
a prestação de contas do Grupo BrasDileiro 
da Associação Interparlamentar de Turismo, 
relativo ao 4° trimestre de 1988. 

A matéria é redistribuída ao Senhor Se
gundo-Secretário para que seja relatada; 

e) Processo n° Ó10329/90-4, do interesse 
de Edwiges de Oliveira Cardoso, solicitando 
readaptação. -

A matéria é redistribuída ao Senhor Quar
to Secre!~rio p~ra que seja relatada: 

~.rtl.'\:'~1 rrD;·;~t.L 

lD!,rL rl ~Ot~;ocAÇJ\G 

f) Processo n° 005109/9()..6, que contém 
a prestação de Contas da- Associação lnter
parlamentar de Turismo - Grupo Brasileiro, 
relativo ao exercício de 1989. 

A matéria é redistribuída ao Senhor Pri
meiro Vice-Presidente para que seja relatada; 

g) Processo n° 011112j9()-5, do interesse 
de Raimundo Marques Costa, solicitando 
transferência de cargo. 

A matéria é redistribuída ao Senhor Se
gundo Vice-Presidente para que seja relatada 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerra a reunião, às treze horas 
e trinta minutos, pelo que eu, José PasSos 
Porto, Diretor-Geral e Secretário da Co_mis
são Diretora, lavrei a presente Ata que," de
pois de assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 20 de feverei
ro de 1991. - Senador Mauro Benevides 
Presidente ' 
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SENADO FEDERAL 

I-ATA DA 4• SESSÃO, EM-zr DE 
FEVEREIRO DE 1991 

1.1- ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Ofício do Sr. Primeiro secre· 

tário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando â revisão do Senado au
tógrafo do seguinte projeto:-

- Projeto de Lei da Câmara n9 12191 
(n~ 4.575/90, na Cása de origem), que dis
põe sobre o enquadramento dos ·servido
res da extinta Fundação Projeto Rondon, 
redistribuídos para órgãos· da adminiStra
ção federal direta, autarquias e fundações 
públicas. 

1.2:2 - Requerimento 
- NP 18/91' de autoria do senador Iram 

Saraiva, soiicit3rido licenÇã"j:>afà se auseir.
tar dos trabalhos da CaSa' i do País, no 
perfodo de 23 d_o corfentea-Tde março, 
panr tratamentó ·cte saüde. AProvado. 

1.2.3- Discursos do Expediente 
SENADOR DIVALIY1TSJJRUAGY 

- Proposta de modelo parlamentar ade-
quado à realidade brasileira. -

SENADOR ALUÍZIO BEZERRA, 
como Líder- Guerra no Golfo Pérsico. 

1.2.4--- RequerimentO" 
-N919/91, de urgência para·o Ofício 

n" S/4/91, da Prefeitura do Município de 
São Paulo, encaminhando a:o- Senado Fe
deral pedido formulado por aquela Prefei
tura no sentido de que seja autorizada 
a emissão de Letras e Bónus do Tesouro 
Municipal, destinados à rolagem de sua 
dívida mobiliária. 

1.2.5 - Comunicação 
-Da bancada do Partido do Movimen

to DemocrátiCo Brasileiro- PMDB, re
ferente à indicação do Senador Humberto 
Lucena para Líder do Partido. 

SUMÁRIO 

1.2.6 - Comunicação da Presidêricia 
-Aprovação, pela Comissão Direto

ra, do Requerimento n<:> 13/91, de autoria 
do Senador Amazonino Mendes. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Sena
don~ 256, de 1989- Complementar, de 
iniciativa da Cdinissão DiretOra, que dis
põe sobre a declaração de nulidade dos 
atas que tenham por objeto a ocupação, 
o domínio e a posse das terras indígenas 
uo a-exploração das riquezas dO solo e 
dos lagos nelas existentes, _e dá outras pro
vidências. Discussão encel-radà, voitando 
à comissão competente em virtude do re
cebimento de emendas. 

Parecer n<:> 48o; de- 1990, da COmissão 
de Constituição, JUstiÇa e Cidad.ãnia -
Relator: Senador José Paulo Biso! (com 
voto vencido, em ·sepáràdo, do Senador 
João Menezes), sobre decisão da presi
dência acerca-de questão de ordem levan-. 
~ada pelo Senador Cid Saboia de Carvalho 
sobre o reconhecimento ou não do líder 
de partido que integre bloco parlamentar. 
Aprovado. 

Mensagem n~ 15, de 1991 (n~ 29/91, na 
oreigemJ, relativa a pleito da República 
Federativa do Brasil para que possa con
tratar operação de crédito externo, nova
lorde até trezentos e dez milhões de dóla
res, ou seu equivalente em outra moeda, 
junto ao Banco Internacional de Rec"ons-
trução e Desenvolvimento- Banco Mun
dial. Retirado da pauta pela Presidência. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Or
dem do Dia 

-Requerimento n9 19, de 1991, lido 
no Expediente da presente sessão. Apro
vado. 

. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA 

- Expediente do Conselho Federal da 
OAB, encaminhado à Presidência da Câ
mara dos Deputados, sobre o uso abusivo
das medidas provisórias e sobre a revisão 
constitucional. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY 
-Encerramento dos trabalhos da Cernis-_ 
são Mista incumbida de proferir parecei -
sobre a Medida Provisória n9 294. GUerra 
no Golfo Pérsico._ 

SENADOR LAVOISIER MJUA -
Análise da situaç·ão do Nordeste. 

SENADOR ESPERIDÁO AMIN -
Audiência de S. Ex~ com o Sr. Piesidente 
da República, juntamente cóm"ás-?'retef: 
tos de_ Criciúma e Ariranguá; para frãtat 
dos problemas do carvão e do meio am
biente, em Santa Cata!inã.- Régulinl.en
tação do uso da·s medidas provisórias. 
Guerra no Golfo Pérsico. . .... -

SENADOR MÁRIO COVAS - De
missão de trabalhadores no porto de San
tos. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Fusão das empresas estaduais de_ teleco
municações. 

1.3.3 Comunicações da Presidência 
-Convocação·de sessão Solene do 

Congresso Nacional, a realizar-se no pró
ximo dia 26, às 10 hoias, destinada a co
memorar o centenário da primeira Consti
tuição Republícana. 

-Término do prazo sem apresentação 
de emendas ao Projeto de .Resolução o\' 
1/91. 

1.3.4- Designação da Ordem do- Dia 
da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 
2- ATO DO PRESIDENTE 
N? 180, de 1991 · 
3- MESA DIRETORA 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor hec:utivo 

. _CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA 
Olretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor lnduS1rial 
FlORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
O.retor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GRÃACO DO H-.. DEIUII. 

~-co•miiEMOU
•mpt"esso sob a rnponubtledackt da Mesa do Scn8do Fedefal 

ASSINATURAS 

Semestral 

T1ragem 2.2004xernpllres. 

Cr'S 3.519,6~ 

Ata da 4~ Sessão, em 21 de fevereiro de 1991 

1 ~ Sessáó Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, 
Dirceu Carneiro e Lavoisier Maia 

ÀS 14 HORAS Jl 30 MINUTOS, 
ACUAM.SE !'RESEilTES OS SRS. STi1fA· 
DCRBS: 

- Affonso Camargo ....;... :Alexandre Costa 
- Almir Gabriel - Amazonino Mendes -
Amir Lando - Beni V eras ..:- Carlos Patro
cínio - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de 
Carvalho - Darcy Ribeiro ...,._. D'"rrceu -car~ 
neiro - Esperidião Amin - Epitácio Cafe
teira- Flaviano Melo -Francisco Rollem
berg- Garibaldi Alves Filho- Gerson Ca
mata -GUilherme Palmeira..:- Hélio Cam
pos - Humberto Lucena_- Irapuan Costa 
Júnior- João Rocha- Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho - José Eduardo - José 
Richa - Júlio Cãni'põS- ___;; Júnia Marize -
Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - Leu
rival Baptista - Lucídio Portella - Man
sueto de Lav.o.r- Marco_Maciel- MauiíCio 
Corrêa- Mauro BeneVidês....:. MoiSês Abião 
- Nabor Júnior- Oziel C3meiro- Pedi-o 
Simon- Rachid Saldanha-:ôerii- Ronãldo 
Aragão- Ronan Tito. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A lista de presença acusa o compareci~ 
inento de 45 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão .. 
. Sob a proteção d_e Deus, iniciamoS nóssos 

trabalhos. 

O Sr. Primeiro Secretário procederá à lei
tura do Expediente. 

É Iido.o seguinte: 

OFÍCIO DO SR. PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

- - Encaminhando à revisão do Senado au~ 
tOg~afO do seguinte projeto: 

PIÚJJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 12, DE 1991 

(Ii' 4.5'iS79ó', na-C~as8. de oiigem.) 
(De-iniciativa do Senhor Presidente· da Repú

blica) 

Dispõe sobre o enquadramento dos Ser
vidores da extinta Fundação Projeto R.On

-doo, redistribuídos para órgãos da Admi
nistração Federal direta, autarquias e 
fundações públicas. 

O Congresso Nac_ionaldecreta: 
Art._ i~ Os atuais serVidores da extinta 

Fundação Projeto Rondon redistribuídos pa~ 
ra os órgãos da Administração Federal direta, 
autarquias e fundações públicas, nos termos 
do § 29 do ar-c-99-do Decreto~lei n? 200, de 
25-_de fevereiro de 1967, e do art. 5~ da Lei 
n?-7.662, de 17 de maio de-1988, serão enqua
di'ã:âos nos planos de classificação de cargos 
e empregos dos órgãos ou entidades para on
de ocorreu a _redistribuição. 

§ 1~ O enquadramento far-se-á com a 
transformação do cargo ou emprego ocupado 
na data da redistribuição, observadas as nor
ma~ pertinentes aos planos de classificação 
e retribuição de cargos e empregos dos órgãos 

e entidades a qqe os servidores passaram a 
pertencer. - -

§ 2~ O enquadramento no Plano de Clas~ 
sificação e Retrib1,1ição de Cargos e Empre
gos, instituído de conformidade com a Lei 
n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970, far-se-á 
nos termos do Decreto-Lei fl9 2.280, de 16 
de dezembro de 1985. 

Art 29 Os efeit_os financeiros_do enqua
dramento vigoram a partir de 1 ~ de março 
de 1990. 

§ 1 ~ A diferença que se verifiCãr entre 
a remuneração percebida no órgão õu enti
dade de origem e aquela a que os servidores 
passarem a fazer jus após o enquadramento 
será assegurada como vantagem pessoal, no
minalmente identificada, SObre a qual incidi~ 
rão os reajustamentos gerais de vencimentos 
e salários. ·-

§ 29 A vantagem pessoal de que trata o 
parágrafo anterior será reduzida sempre que 
os servidores, _por qualquer motivo, muda
rem de referência ou de categoria funcional. 

Art~ 39 Esta lei entra em vigor na data 
de su~ publicação. 

Art. 4~ Revogam_-se ~s disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N•l38, DE 1990 

Excelentíssilnos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 61 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Voss_as Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado do Planejamento, o ane-
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xo projeto de lei que "dispõe sobre o enqua
dramento dos servidores da extinta Fundação 
Projeto Rondon, redistribuídos para órgãos 
da Administração Federal direta, autarquias 
e fundações públicas''. 

Brasflia, 21 de fevereiro de 1990. - JOsé 
Sarney. 

E.M. N' 17 
Em 9 de fevereiro de 1990. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública: 
·A Fundação Projeto Rondon foi extinta 

pela Lei n" 7.732, de 14 de fevereiro de 1989 
e seus servidores foram redistribuídos para 
vários órgãos da Administração Diretã.; au-
tárquica: _e fundações. · 

2. As referidas redistribuições ocorreram 
com base no § 2" do art. 99, do Decreto-Lei 
n" 200, de 25 de fevereiro de 1967 e art. 5" 
da Lei n~ 7.662, de 17 de maio de 1988. 

3. Entretanto, para que esse ato POssa 
ser efetivado integralmente, há necessidade 
de medida legislativa com vistas a permitir 
o enquadramento desses servidores nos qllaw 
dros ou tabelas de pessoal que os acolheram, 
tendo em vista o disposto no inciso X do 
art . .48 da Constituição, que somente pêY.inite 
a transformação de cargo e emprego median
te lei. 

4. Por todo o exposto, tenho a honra de 
submeter a Vossa-Excelência o a:nexo projeto 
de lei que visa regularizar a sítuação _desse 
pessoal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os meus ·protestos de estima 
e distin-ta consideração. -.....:....João Batisia de 
Abreu, Ministio dO Plánejiiriento. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 200-

DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a organização da admiw 
nistração federal, estabelece diretrizes 
para a reforma administrativa e dá ouw 
tras providências. 

O Presidente da República, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 9~,_§ z~. 
do Ato Institucional no 4, de ?_de dezembro 
de_l966, decreta: 

TÍTULO I 
Da Administração Federal 

CAPÍTULO II 
Das Medidas de Aplicação Imediata 

Art. 99. O Poder Executivo ado~ará prow 
vidéncias para a permanente verificação da 
existência de pessoal ocioso na administração 
federal, diligenciando para sua eliminãçáo ou 
redistribuição imediata. 

§ 2!> A redistribuição de pessoal ocorrerá 
sempre no interesse do serviço público, tanto 
na administração _direta como em autarquia, 

assim comO de uma para outra, respeitado 
o regime jurídico pessoal do servidor. 

LEI Ne 7.662, DE 17 DE MAIO DE 1988 

- fã_Ctilta aos servidores públicos fedew 
rais a opção pelo regime de que trata 
a Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
e dá outras providências. 

Art. 5o Dsservidbres dos ministérios, 6i- -
gãos autónomos, autarquias e das Í!-mdações 
públicas, cO~_Sf~erados pp~s~i~ç:lí_v~i~ ~ ~xecu
Çãõ de-suas atívidades, poderão ser redistri
buídos ou movimentados no âmbito desses 
órgãos e entidades, no interesse da adminisw 
tração. 

LEI N• 5.645, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece dlretrizes para a classifica
ção de cargos do serviço civil da União 
e das autarquias federais, e dá outras pro
vid_ências. 

Art. 19 A classificação de cargos do ser
viço civil da União e das autarquias federais 
obedecerá às diretrizes estabelecidas na pre
sente lei. 

Art. 2° Os_ c'argos serão classificados co
mo .de provimento em cOmissão e de proviw 
menta efetivo, enquadrando-se, basicamen
te, nos seguintes grupos: 

De -Próviméritci em CorriiSsão 
I - Direção e AssessOran:iento Superiores: 
De Provimento Efetivo; 
II -Pesquisa Científica_e_ TecnQlógica:; 
III- Diplomacia; 
IV- Magistério; 
V.....:.... Polícia Federal; 
VI-Tributação, Arrecadação e Fiscaliza

ção; 
_ VII -Artesanato; 
_VIU~ _Se{viçps Auxiliares; _ 
IX- Outras ativídades de nívei s'uperior; 
X- Outras atividades de nívil médio. 
Art. 3P Segundo a correlação e afinidaw 

de, a natureza dos trabalhos ou o nível de_ 
cOillleClrnentos aj>iicados, cada gGrupo, 
abrangendo várias atividades, compreende
rá: 

--J-- Direção. e Assessoramento Superiores: 
os cargos de direção e_ assesso.t:amento supe
riores da administração, cujo provimento de
va ser r~gido pelo critério da confiança, se~ 
gundo for estabelecido em regulamento; 

II- Pesquisa Científica e -Tecnológica: os 
cargos com atpbuições _exclusivas ou compro
vadamente principaís, de pesquisa científica, 
pura ou aplicada, para cujo provimento se 
exija diploma de _curso superior do ensino 
ou -bãbilitação legal equivalente e não este
jam abrangidos pela lêgislação do-Magistério 
Superior; 

III- Diploinacia: os cargos que se deS.tiw 
nam à representação diplomática; 

IV --Magistério: os cargos com atiVida~es 
de-magistério de todos os níveis de ensino; 

V -Políçja.fe4_eral: O!! cargos com atribui_w 
ções de natureza policial; 

VI- Tributação, Arrecadação e Fis_calizaw 
ção: os cargos com atividades de tributação, 
arrecadação e fiscalização de tributos fede
rais; 

VII- Artesanato: o_s cargos de atividades 
de. n_atureza permanente, principais ou auXi
liares, relacionadas com os ser:viços de artífice 
em suas várias modalidades; 

VIII- Serviços Auxiliares: as cargos de 
ativ1dades admiriistrativas em geral, quando 
não de nível superior; 

IX- Outras Ativldades de Nível Supe
rior: os demais cargos para cujo provimento 
se exija diploma de Curso superior de ensino 
ou habilitação legal equivalente; 

X-Outras Atividades de Nível Médio: 
os demais cargos para cujo provimento se 
exija diploma ou certificado de co-nclusão de 
curSo -de grau médio ou hab.ilitação equiva
lente. 

Parágrafo único. As atividades relaciona
das com transporte, conservação, custódia, 
operação de elevadores, limpeza e outras asw 
semelhadas serão, de preferência, objeto de 
execução indireta, mediante contrato, de 
aCordo com o art. 10, § 7?, do Decreto-Lei 
n~·200, de 25-2-67. 

Art. 4o Outros grupos, com característi
cas próprias, díferenciados dos relacionados 
no artigo ante_rior, poderão ser estabelecidos 
ou desmembrados daqueles, se o justíficareffi 
as necessidades da administração, mediante 
ato do Poder Executivo. 

Art. s~ Cada grupo terá sua piOpria esca- -
la de nível a ser aprovada pelo Poder Execu
tivo, atendendo, primordialmente, aos se
guintes fatores: 

I - importância da atívidade para o desenw 
volvimento nacional; 

II- complexidade e responsabilidade das 
atribuições exer:cidas; e 

III- qualificações requeridas para o de
sempenho das atribuições. 

Parágrafo único. Não hav_erá correspon
dência entre os níveis dos diversos grupos, 
para nenhum efeito. 

Art. 6° A ascensão e a prog:ressão funcio
nais obedecerão a çritérios seletivos, a serem 
estabelecidos pelo Poder Executivo, associaw 
dOS a um sistema de treinamento e qualifi~ 
caÇão destinado a ass_egurar a permanente 
atúalização e elevação do nível de eficiência 
do funcionalismo. 

Art. 7~ O Poder Executivo elaborará e 
expedirá o novo Plano de Classificação de 
Cargos, total ou parcialmente, mediante de
creto, observadas as disposições desta lei. 

Art. s~ A implantação do plano será feita 
por órgãos, atendida uma escala de priori
dade_ na qual se levará em conta preponde~ 
rantemente: 
I- a implantaçao prévia da reforma admi

nistrativá, com base no Decreto-Lei n" 2ÇIO,_ 
de 25-2-67; 



386 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Fevereiro de 1991 

II- o estudo quantitativo e qualitativo da 
locação dos órgãos, tendo em vista a nova 
estrutura e atribuições decorrentes da provi
dência mencionada no item anterior; e 

III- a existência de recursos or:çamentá
rios para fazer face às respectivas despesas. 

Art. 99 A transposição ou transformação 
dos cargos, em decorrên_cia da sl.s~mática 
prevista nesta lei, procesSar-se-á gradativa
mente considerando-se as necessidades e con
veniências da administração e, quando ocu
pados, segundo critérioS seletivbs a. serem es
tabelecidos para os cargos integrantes de cada 
grupo, inclusive através do treinamento in
tensivo e obrigatório. 

Art. 10. O órgão central do Sistema de 
Pessoal expedirá as nOrrii.aS"e-'ihStruções ne» 
cessárias e coordenará a execução do novo 
plano, a ser proposta pelos miriistérios, ór~ 
gãos integrantes da Presidência da República 
e autarquias, dentro das respectivas jurisdi~ 
ções, para aprovação mediante decreto. 

§ 19 O órgão central dQ _Si~tema dr;- Pes~ 
soal promoverá as medidas necessárias para 
que o plano seja mantido permanentemente 
atualizado. 

'§ z~ Para a ·correta e Uniforme implan~ 
tação do_ plano, o órgão -central do Sistema 
de Pessoal promoverá gradativa e obrigato
riamente o trefn~unento de todos os servi
dores que participarem da tarefa, segundo 
programas a serem esta,bçleçidos com esse 
objetivo. 

Art. 11. Para assegurar a uniformídade 
de orientação dos trabalhos de elaboração 
e execução do Plano de Classificação de Car
gos haverá, em cada ministério; órgão inte~ 
grante da Presidência da Repúblíca ou autar
quia uma equipe -técti.iCa de alto nível, sob 
a presidência do dirigente do órgão de pessoal 
respectivo, com incumbência de: 

I -determinar quais os grupos ou respec
tivos cargos a serem abrangidos pela escala 
de prioridade a que se refere o art 89 desta 
lei; 

II- orientar e supervisionar os levanta
mentos, bem como realizar os estudos e análi
ses indispensáveis à inclUsão dos cargos no 
novo Plano; e 

III -manter com o órgãó central do Siste~ 
ma de Pessoal os cantatas nec~ssários para 
correta elaboração e implantação do planO. 

Parágrafo único. Os membros das equi
pes de que trata este artigo serão designados 
pelos ministros de Estado, dirigentes de. 6r-: 
gãos integrantes da Presidência _da República 
ou de autarquia, devendo a escolha reca.ir 
em servidores que, pela sua autoridade admi
nistrativa e capacidade técnica, estejam em 
condições de exprimir os objetivos do minis
tério, do órgão integrante da Presidência da 
República ou da autarquia. 

Art. 12. O novo Piano de Classificação 
de Cargos a ser instituído ~llfaberto, de acor
do com as diretrizes expressas nesta lei, esta~ 
belecerá, para cada ministério, 6fgãO inte
grante da Presidência da Re:Qública ou autar
quia, um número de cargos inferior, em rela
ção a cada grupo, aos atualmentes existentes. 

Parágrafo único. A não observância da 
norma contida neste artigo somente será per
mitida: 

a) nlediante redução equivalente em outro 
grupo, de modo a não haver aumento de des
pesas; ou 

b) em casos excepcionais, devidamente 
justificados perante o órgão central do Siste
ma de Pessoal, se inviável a providência indi
cada na alínea anterior. 

Art. 13. Observado o di.<>posto na Seçáo 
Vlli da ConstituiÇão e, etn particular, no seu 
art. 97, as formas de provimento de cargos, 
no PI3no de Classifió.ção decorrente desta 
lei, serão estabelecidas e clisciplinadas me
di}tnt~- DoimãS ~reg~lãrilentares específicas, 
nãQ s-elliiS-àplicando as disposições, a respei
to,-contidas no Estatuto d"os_Funcionários Pú~ 
blii::oS Civis da União. · 

Art. 14. O atual Plano de Classificação_ 
de Cargos do Serviço Civil do Poder Execu~ 
tive, a que se refere a Lei n~,3.780, de 12-7-60, 
e legislação posterior, é cOnsiderado extinto, 
obser"VaÕª-s_as dispos_ições desta lei. 

Parágrafo único. A meçiida que for sendo 
implantado o novo plano, os cargos remanes
centes de_cada ca(egqria, classífi.Cados confor
me o sistem3, de que trata este árt(gO, pass-a
rão a integrar quadros suplementares e~ sem 
prejuízo das prOmoções e acesso que coube
rem, serão suprimidos, quando vagarem. 

~ Art. iS. Para efeito do diSpostO no- art. 
108, -§ 19, da Constituição, as diretrizes esta~ 
belecidas nesta lei, inclusive o disposto no 
ªrt._ 14 .e seu parágrafo único, se aplicarão 
à clll.ssi!icação dos cargos do Poder Legisla~ 
tivõ, -do Poder Judiciário, dos Tribunais de 
Contas da União e Q.O DiStrito Federal, bem 
como à classifici!.ção dos cargos dos teriitórios 
e do Distrito Federal. 

· Art. 16. Estaleientràráem vigor na dã.ta 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. (DO, de 11-12-70.) 

DECRETO-LEI N• 2.280, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985 

crhl,-Dtl.idiãDte transformação, empre
gos na administr&ção fedeial direta e nas 
autarquias federais e dá outras providên-
cias. --

0 Presidente da RePública, no uso das atri
buiçÕes que lhe confere o art. 55, item III, 
da Constituição, 

Decreta: 
Art. 1~ São criados, mediante transfor

mação e sein aumen.to de despesa, empregos 
no _Plano de Classificição de Cargos, insti
tuído pela Lei N_9 5.64?, de 10 de dezembro 
de 1970, necessários à classifiCãçiio'dOs atUaís 
servidores contratados pelos órgãos da admi
nistração federal direta ou autarquias fede
t:ais, para desempenho de atividades de cará
ter permarierite e retribuídos com recursos 
de pessoal. 

Parãgrafo único. O dist)oSto neste artigo 
p;â"iY se aplica aos servidores: 

a) OCUpantes- de funções de confiança per
tencentes ao Grupo de Direção e Assesso~ 

ramento Superiores de que trata a Lei n9 
5.645, de 1970, ou de Função de Assesso~ 
ramento Superior a que alude o art. 122 do 
Decreto-Lei n9 200, de 25- de fevereiro de 
1967, na redação dada pelo Decreto-Lei fi9 
900, de 29 de setembro de 1969; 

b) a que se referem_ -o § 19 do art. 6~ da 
Lei n9 4.341, de 13 de junho de 1964, e o 
Decreto-Lei n9 1.241, de 11 de outubro de 
1972; 

c) de nível superior, ocupantes de empre
gos que exijam especialização correlata com 
o respectivo grau de fqr_mação universitária, 
nos órgãos ou autarquias voltados para ativi
dades de execução, fomento e controle de 
pesquisa e dese-nvolvimento cieritíficõ _e tec
nológico e registro da propriedade industrial, 
facultada a opção;no prazo de 90 (noventa) 
dias, contado da data da en~rada em vigor 
deste decreto-lei, pela inclusão no Plano de 
Oassifica"ção de Cargos; 

d) auxiliare~ aduaneiros, contratados em 
caráter excepcional e por Prazo determinado 
para o desempenho de atividades de que trata 
o art. 6~ do Decr~to-Lein9 1.437, de_17_ de 
dezembro de 1975, remunerados-por recuisos 
do Ft,mdo Especial de.Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento das _Atividades d~ Fiscali
zação-FUNDAF; -

e) contratados pela União, no exterior, pa
ra a prestação de serviços em localidades si
tuadas fora do Brasil; 

I) bolsistas, estagiários e ctedericiados pa
ra prestação de serviços. 

Art. 29 Os-servidores serão classificados 
após habilitação em processo seletivo inter
no, aplicado pelas unidades de pessoal dos 
órgãos ou autarquias a que pertençam, sob 
a supervisão do Departamento Administra-
tivo do Serviço Público. _ 

Parágrafo único. Os servidoreS inabilita~ 
dos ou que não participarem do processo sele
tive de que trata este artigo serão submetidos 
a· treinamento e a nova avaliação. 

Art. 3~ Os servidores Serão localizados 
'n"a 'primeira referência da classe inicial da ca
tegoria funcional, cujas atribuições guardem 
correlação- co"m as dós empregos ocupados 
na data de vigência deste decreto-lei, OOser-
vada a escolaridade ou habilitação profissio
nal exigida para o ingresso na mesma catego
ria funcional. 

Parágrafo único. - Os servidores localiza
dos nos termos deste artigo s~rão reposicio
nados em uma referência para cada 18 (dezoi
to) meses de efetivo exercício no emprego 
ocupado na data de que trata este artigo. 

Art. 49 Se as atribuições inerentes aos 
empregos que os servidores optantes ocupam 
não estiverem previstas no Plano de Classifi~ 
cação de Cargos de que trata a Lei n9 5.645, 
de 1970, considerar-se-á, para efeito de indi
cação da categoria funcional, emprego seme~ 
lhante quatito às ativídades, ao nível de res~ 
ponsabilidade, à complexidade e ao grau de 
escolaridade exigidos para o respectivo de
sempenho. 

Art. 59 Na hipótese de os servidores de __ 
que trata este decreto-lei estarem percebendo 
remuneração superior à resultante da classifi-
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ca.ção, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 39, ser-lhes-ão asseguradas dife
renças individuais, como vantagem pessoal 
nominalmente identificável, em que incidirão 
os reajustamentos gerais de vencimentos e 
salários. 

§ 1 '? As gratificaç6es e demais vantagens 
a que os servidores venham a fazer jus em 
decorrência da classificação serão calculadas 
nos termos da legislação pertinente. 

§ 29 As diferenças individuais de que tra
ta este artigo serão reduzidas sempre que os 
servidores, por qualquer motívo, mudarem 
de referênCia ou de categoria fuõci0ri3.l. 

Art. 6~ Aplica-se_ o_ ênspcistci- neste-decre~ 
to-lei à classifiCação dos-docentes cOntratados 
e retribuídos pela dotação específica de pes
soal, na carreira de Magistério Superior e 
de 1'~ e 2~' graus do Serviço CiVWda União 
e das autarquias federais. 

ParágrafÔ único. O tempo de efetivo 
exerdcio, no emprego de magistério ocupado 
na data de- vigência deste decreto-lei, será 
considerado 'para efeito de progressão funcio
nal na e<.rreira de Magistério Superior ·e de 
19 e 29- graus, nos 'termos das normas· perti
nentes específicas. 

Art. 7'~ A classificação dos servidores_ de 
que tratam os arts. 19 e 6~ será feita pelo 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público, promovendo-se o ajustamento da lo-

tação·coril--Observância dos percentuais fixa
dos para progressão funcional. 

Art. 87 Os órgãos de pessoal submeterão 
-aO Departamento Adm~nistr~tivo do Serviço 
Público a proposta de inclusão dos servidores 
de que tratam os arts. 17 e 6? até 30 de junho 
de 1986, sendo consideradas automaticamen
te extintas as respectivas tabelas, com a classi
ficação dos servidores de que trata o caput 
do art. 2?, ressalvadas as exclusões a que se 
refere o parágrafo único do art. 19 

§ 19 Os servidores habilitados na avalia
ção de qUe" traia o par'ágr-afo (íniCo do art. 
zo serão classificii.dos até 31 de dezembro de 
1986. . . 

§ 29 • O.s servidores que nãO ·fOrem habíli
tados na avaliaçã_o de que trata o parágrafo 
anterior térão os contratos de trabalho rescin-
didos. , _ 

Art.- 99 Os efeitos financeiros da classifi· 
cação de que trata este decreto-lei vigorarão 
a partir de: 

I --19 de j8neiro de 1986, para os servi
dores a que se referé o cãpu·t do art. 29; 

II -19 de julho de 1986, -para os servidores 
a que se i"efere o§ 19 do art. s~ 

Art. 10. As despesas decorrentes_do dis
posto ileste-decreto-lei _Serão atendidas à con
ta das dotações próprias do Orçamento da 
União e das autarquiaS federais. 

Art. 11. _O ministro extraordinário para 
Assuntos de Administração expedirá, por in-

termédio do Departamento Administrativo 
do Serviço Público, as normas complemen
tares necessárias à execução do disposto neste 
decreto-lei. 

Ãft. 12. Este decreto-lei entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 16 de dezembro de 1985; 164'~ da 
Independência e 979 da República. - JOSÉ 
SARNEY - Aluízio Alves. 

À Comissâo de Constituiçtio, Justiça 
e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O Expediente lido vai ã publicação. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 18, DE 1991 

Nos termos do art. 43, inciso I, do Regi
mento Interno, requeiro licença para me au
_sentar dos trabalho da Casa e do País, no 
·período de 23 do correte a 7 de março, a 
fim de me submeter, em Miami, EUA, a ava
liação fisioterápica. 

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1991. 
- Senador Iram Saraiva. 
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PRtSID~NTE 

~,- - , -- - _ ~ - fUNDAMENíAÇÃn LEGAL 

O Arts, 375, 376, parágrafo único, 377, 378;3130;38"1 c• 382 õo R,agulamcnto Administrativo. 

O Arts. 541 do RA. 2t. pa~ágrafo úniCO. d.:J_~el n•3.f.i07,_d_E! 2~-08·60. !l 7_9, ~S 1_• e 2', do D_:lc.u•S~-?80, ~-C 24-Õ1·7:. 

O_ Arts, 385, §~ t•e 2•,c 541 do Regulãmento Admi~istrativ_o o ~92, §§ t~ <:o 4', d;; CLT. 

D Art. 334, H 1" ao 4' do F',cgulamento Admini<.trativo . 
.. 

. - . - - - . 

Adicionado no(s) perfodo(s) a nterior(es\, p-:lrfaz ur,, total de dias. 

À consid.::ração.da Sr.1. Dirctor.:: da Swbsecrctarl<~ de Administração de Pcsso~•l. 

Em I· I 

~~~,.-~-~--~-~~-~-·~-.-~--.---~-~--~-------~--~~.~~-.,,-.--.-.--~-·-~·=·=·-=·=~=·-.-~.--.~o=="~''~"~'~'~"~'rro~,~~~~--~-~.~-~c----~ 
o De acordo. /,o Sr. Dirctor·Gt'fr<~l, na {orm~ d_o art. 2C:3, I, do Rc9ularnento .1\dministrativo. 

O De acordo.-.. Ao Sr. Dir_etor-GNal para Submeter à cOnsldera~ão do Sr.Primciro·SCcratário, na forma do art._ 383,11, do R(.yt.olamcnto 
Administrativo -

~~~-~I . 
Em 

~~· .. Dli'IETOI\A [Ir, S$AP~S 

.lJ o-()(;{i~o',-m1 frir~ã -do art. 3E3, I, do Regu;-~_mc~JtCl />.drninis.traCivo. 

. . 

o Encaminhe-se_ ao Sr. Prilneii-o-Sec~ctário~ na for!T'a do art. 383,1!, do RcgUiilmento Administrativo. 

Em I I 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Aprovado o requerimento, fica concedida 
a licença solicitada. 

Há oradore_s inscritos. . . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Di~ 

valdo Suruagy. 

O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL-- AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. S~m .revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. SenadO
res, é da tradição republicana que a Federa-= 
ção e a República são princípiOs inamovíveis 
e irreformáveis- de todas as_C_ógstituições que 
adotamos desde 1891, e é de .se supor que 
não haja correntes partidárias ou ideológicis 
expressivas dentro da sociedade com aspira
ções para alterar esse entendimento que_ se 
tornou pacífico ao longo de nossa evolução 
política, nos últimos cem anos. Entretanto, 
se República e Federação são princípios imu
táveis do Direito Consti.tucional brasile~ro, 
o mesmo não se pode dizer da escolha do 
sistema de governo, em que pese o presiden
cialismo dominante que tivemos, quer ·nos 
quarenta anos de vigência da Carta Republi
cana de 1891, quer nos últimos quarenta anQs 
a partir da Constituição liberal de 1946. 

A opção entre parlamentarismo e presi
dencialismo constitui um dos temas mais anti
gos e, por conseqüência, um dos debates mais 

permanentes do Parlamento brasileiro. Não 
apenas nos momentos de elaboração cqnsti
tucional ~mo o que vivemos, mas sobretudo 
nas horas de crise, que não têm sido nem 
menos~ densas nem menos freqüentes_em nos
sa histõdà. põlíticã.. Seria praticamente impos
sível inõVá-lo, quer em t.ermos de apreciação 
doutrinária, quer em relação a soluções criati-
vas ?)inO prática de política. -

Se ~-r~giiDe parlaffientar tornou-se, a partir 
da República, uma tese vencida no processo 
político brasil~iro, isto se dev~_ menos à con
denação formal do regime de gabinete dO 
que à reedição da tese relativa à incompati~ 
bilidade entre sistema federativo e- regime 
parlamentar. A despeito de ter sido esta a 
opinião dos grandes doutrinadores do presi
dencialismo republicano, já que Rui Barbosa 
a defendeu em duas e_ntrevistas famosas sobre 
a revisão constitucional, em 1910 e 1917, não 
foram poucos os que, nos debates constitu
cionais do Congresso, em 1891, defenderam 
posição inteiramente contrária. 

Os adeptos do parlamentarismo, portanto, 
nem se dobraram a uma tese hoje superada, 
nem renunciaram às suas convicções parla~ 
mentaristas pela vitória incontestável da ex
periência presidencialista de 1891. A melhor 
evid~ncia das fragilidades do presidencialis-

mo brasileiro, no entanto, é a circunstância 
d~ que, tanto na Constituição de 1934 quanto 
na de 194§._foi se~pr~_~uit_o_fo~eoempenho 
pela mudança de regirile e mUito VigOrosa 
a corrente a favor do regime de &abinete. 
Não valesse esse argumento que, río nleu en
tender, é suficiente e bastante, baStaiia lem
brar que, niesili.b depois da rejeição da emen
da parlamentarista de Raul Pilla - obtida, 
sobretudo, graças ao brilho, à erudição e ao 
talento do parecer contrário que_ lhe opôs o 
então peputado Afonso Arinos._ mestre de 
todos nós e exemplo para todas as gerações 
-, foi o parlamentarismo a única porta de 
saída para a crise gerada a partir da renúncia 
de Jânio Quadros, em agosto de 1961. 

E quero relembrar vários diálogos que 
mantivemos com o Sr. Senador Afonso Ari
nos de Mello Franco, quando S. Ex• confes
sava o seu arrependimento e' a sua tristeza 
em não ter adotado a tese parlamentarista, 
já quando foi o relator daquele famoso proje
to. O Senador Afonso Arinos de Mello Fran
co defendeu, intra:õ.sigentemente, na Assem
bléia Nacional ttonstituinte de 1987 e 1988, 
e em várias oportunidades, da tribuna desta 
Casa, o íegime parlamentarista como a solu
ção ideal para os conflitos da sociedade brasi
leira. 



Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sexta-feira 22 389 

Há, entre os analistas da nossa realidade, 
os que não se cansam de identificar na origem 
da crise política brasileira menos uma crise 
de poder do que uma crise na disputa pe_lo 
poder, o que agravaria o conflito político in
terno, abrindo caminho para as tentações au
toritárias e o" recurso à mediação militar como 
última instância de arbitramento nesse con
fronto. QU.aiJ.tas vezes lideranças políticas ba
teram à porta dos quartéis fazendo com que 
os militares se transformassem em á_rbitros 
das soluções do processo político nacional! 

Não seria o exercício da Presidência em 
si, com todos os seus defeitos e ornamentos, 
mas a deflagração prematura do processo su
cessório qu·e, tradicionalmente, no Brasil, se 
abre no dia seguirite ao da posse de cada 
Presidente. Mal o Presidente da República 
é empossado, mal o Governador de Estado 
é empossado, já se começa a ·discutir, através 
da imprensa, quem vai ser o seu sucessor. 
Ele está iniciando o seu mandato e já se come
ça a discutir quem vai sucedê-lo. Essa é uma 
característica nociva do regime presidencia
lista dentro da nossa sociedade. 

A essa realidade não formal não foram 
imunes nem mesmo as sucessões dos Presi
dentes militares. Mesmo no regime militar, 
mal o Presidente era escolhido já se começava 
a discutir qual militar iria Ser o seu sucessor. 

Por outro lado, entretanto, entendo os ar
gumentos ponderáveiS e procedentes, sem 
dúvida, dos que continuam com suas inaba
láveis convicções presideiiciã.listas. Partidos 
políticos fortes em sua estrutura, organização 
e capacidade de atuar são requisitos indispen
sáveis ao êxito e à viabilidade dos regimes 
parlamentares. Da mesma forma, a transição 
dos gabinetes, mais ou menos freqUentes, se
gundo a natureza do sistema partidário, im
poe a existência de um estamento burocrático 
estável e organizado, para que não se deses
truture, nem se desorganize, nessa fase de 
mudança, a continuidade das tarefas·adminis
trativas do Estado. No Brasil, como tem sido 
típica- caTacferístiCa ao loilgo dos anos, fal
tam-nos, em maior ou i:nenor escala, os dois 
pressupostos essenciais do_ parlamentarismo. 

Acolho também, como razoável, o argu
mento dos analistas e dentistas sociais, que 
vêem em razões mais estruturais do que de 
organização formal do sistema de Governo, 
a raiz da crise brasileira. Para estes, o que 
contribui para a instabilidade institucional é, 
exatamente, a incapacidade de operar mu
danças na estrutura económica e na cirga:ni

, zação social do País. 
Todas essas razões_ aqui dispostas têm o 

claro sentido de fixar minha posição em rela
ção ao assunto que continua presente no de
bate político brasileiro. Sou dos que enten
dem que os princfpios ideológicos radicais in
flexíveis não se situam no campo da prática 
da política, na medida em que pertencem ao 
domínio da filosofia política, da teoria polí
tica. E são, por isso mesmo, incompatíveis 
com a dinâmica própria da práxis a que está 
submetida a política como atividade humana. 

Tenho a meu favor a afirmação de Karl 
Mannheím de que a ideologia é o mito dos 

qge n;~o têm outro mito. Pessoas carentes 
de mito buscam-no na ideologia para subs
tituir o vácuo, o seu anseio; buscam uma mi
tologia para preencher seus sonhos. 

A escolha do sistema de governo, portanto, 
não é- e o distingo aqui claramente da for
ma de governo- por isso mesmo, uma ques
tão ideológica. Adotam práticas parlamen
taristas em seus sistemas, tanto os países de 
conformação socialista como a União Sovié
tica ou a China, quanto os países de configu
ração tipicamente capitalista, como ocorre 
com ~- Grã-B_r~tanba, a Alemanha ou o Ja
pão. 

O que é curioso e singular é que regimes 
marcadamente comunistas- marxistas ado
taram até como rótulo do seu sistema de go
verno o processo democrático. A então extin
ta República Democrática da Alemanha, que 
era a Alemanha comunista, a Alemanha 
Oriental, se rotulava de república democrá
tica tal a pressuposição de que o regime parla
mentar imposto naquele país era considerado 
uma democracia. 

Trata-se, por conseqüência, de uma ques
tão que transcende os posiciOnamentos ideo
lógicos e partidários. Por isSo, é prec~so discu
ti-la com a racíonaJidade dos momentos de 
reflexão como o que vivemos. 

A discussão entt:_e a opção parlamentarista 
e a tradição presidencialista deve, com toda 
opção típica do processo político, ser enca
rada como de natureza conflituosa. É um con
flito de concepções e é ao mesmo tempo um 
conflito de interess.es. Como conflito antagó
nico, entendo que a solução viável é a nego
ciação entre os dois grupos que, partindo de 
alguns pressupostos com os quais todos con
cordamos, podem levar a um modelo consen
sual para a solução de algumas questões que 
historicamente caracterizarri a luta pelo poder 
no Brasil. __ . . --~ _ 

Essas premissas básicas podem ser sinteti
zadas em alguns pontos que me permito des
tacar e que são--;-suntãriam.ente, os seguintes: 

a) efetivamente, não dispomos, no Brasil, 
de dois requísitoS básicos para o modelo clás
sicO dos sistemas parlamentaristas: uma forte 
e atuante estrutura partidária, nem um esta

-menta burocrático estável e internamente or
ganizado, capaz de assegurar continuidadé 

-ao processo administrativo; 
b) em compensação, todos podemos reco

nhecer que o presidencialismo clássico que 
temos praticado, a despeito dos diferentes 
m-odelos constitucionais que adotamos, é al
tamente cõncentrador de poderes, tornando 
o papel da representação política com assento 
no CongreSsO, quando não meramente deco
rativo, pelo menos institucioria:Jmente frágil. 
E como isso é verdadeiro nos dlas de hoje! 

A conclusão inevitável desses dois pressu
postos é a de que o parlamentarismo é inViá
vel e o presidencialismo é indesejável. O nos
so desafiO para dar racionalidade a esse deba
te consiste em buscar a fórmula de tornar 

· o parlamentarismo viável e o presidencialis
mo desejável. E.m outrªs _palavras, se não 
nos servem as fóimulas clássicas e puras do 
parlamentarismo tal como praticado no Rei-

no Unido, e do presidencialismo, tal como 
concebido nos Estados Unidos, hão de nos 
servir fórmulas intermediárias que de um la
do expurguem o que inviabiliza o parlamen
tarismo entre nós e, de outro lado, abrandem 
os aspectos indes_ejáveis do nosso presiden
cialismo. 

Vou deter-me na análise dos conceitos fun
damentais clássicos de ambos os sistemas pa
ra,-a -partir deles, tirar algumas conclusões 
que embasarão o meu raciocínio. O modelo 
que em seu famoso trabalho Walter Bagehot 
chamou de "governo de Gabinete", título, 
aliás, aproveitado pelo maior constituciona
lista inglês contemporâneo para um dos livroS, 
de sua trilogia clássica, Sir Ivor Jennings,"tem 
por característica o fato de as articulações 
governamentais terem surgido no seio do par
lamento, e de ser ele responsável somente 
perante a representação política que, em caso 
extremo, pode decretar a sua queda ou remo
ção. Da mesma forma, tem o governo a facul
dade de dissolver o parlamento ou de pedir 
a sua.dissolução ao chefe de Estado, quando 
não obtiver o seu voto de confiança, para, 
em melhofes circunstâncias, convocar novas 
eieições parlamentares. 

O que diferencia os vários tipos de gover
nos parlamentares ou governos de gabin:ete 
é a natureza do Sistema partidário. De fato, 
onde só existem dois partidos ou nos países 
em que um partido tem a possibilidade de 
conseguir a maioria absoluta das cadeiras do 
parlamento - aqueles sistemas a que o pro
fessor Maurice Duverger chama de sistemas 
de "partido dominante" - o parlamentaris
mo apresenta características de maior solidez 
e estabilidade. Em outras modalidades, espe
cialmente as que são preponderantes na Eu
ropa continental, a instabilidade das coali
zões governamentais parece endémica. Con
tra essa instabilida_cf_e típica dos siStemas pluri
partidários têm sido tentados diversos corre
tivos, como ocorre na Alemanha. Basean
do-se na dramá.tica experiência da ingover
nável República de Weimar, e na preocu
pação de evitar o vácuo de poder, prevenindo 
ao mesmo tempo a pulverização do sistema 

. partidário, aLei Fundamental da Alemanha 
e á.Iegislação dela decorrente adotaram medi
das preventivas. Em primeiro lugar, a própria 

· lei básica impOe ã necessidade de que a des
confiança relativa a um chanceler não possa 
ser declarada, a não ser através de um voto 
d~ desconfiançf cônstrutivo, o que significa 
·um voto através do qual se eleja um novo 
chanceler. Complementarmente, com o obje
tivo de evitar a pulverização partidária, a le~ 
gislação eleitoral s6 admite representação no 
pai-lamento aos partidos que obtenham um 
niínimo de votos equivalente a 5% do eleito
ciclo. em uni nrlmem m"mimo de _estados. 

-~«:5 depo!s de_-quãrenta allos uma nova le
genda, o Partido" Verde, conseguiu quebrar 
o autêntico bipartidarismo que foi implan
tado entre a Democracia Cristã e os Sociais 
Democratas, entre os quais os Liberais servi
ram sempre de fiel da balança. 

Durante mais de quarenta anos os dois par
tidos, a Democracia Cristã e a Social Demo-
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cracia dominaram a estrutura poi{tica da Re
pública Federal da Alemanha, hoje Alema
nha na sua unificaçãO. 

Como assinala o professor Gianfranco Pas
pino, embora se duvide que em condições 
de crise real esses mecanismos possam asse~ 
gorar a estabilidade da forma de governo, 
eles podem operar como elemento de d.issua
saO? principalmente em relação aos compo
nentes turbulentos da maioria governamen
tal, e também como instrumento para esfriar 
as tensões emergentes. 

Há duas outras variantes típicas do sistema 
clásslco: a primeira é do parlamentarismo ita
liano, talvez o único -que faz exceçáo à regra 
generalizada de que o líder do partido ou 
da coalizão de partidos vitoriosos nas eleições 
se tomem automaticamente o primeiio-mi
nistro, uma prática que, sem dúvida, confere 
maior peso à importância imediata ã escolha 
dos eleitores, e atribui, ao mesmo tempo, 
uma clara responsabilidade ao partido da 
maioria relativa ou absoluta e ao seu líder. 

A outra variante é a dos países escandi
navos, em que a estabilidade conseguida a 
despeito do sistema pluripartidário se deve 
menos aos mecanismos ins1ítucionais do mo
delo políticO-do que às peculiaridades de cu
nho local. 

Nesses países a consistência polítiCo-elei
toral dos partidos social-democráticos e a re
duzida distância ideológica entre os partidos 
chamados burgueses, da oposição, é que têm 
permitido a formação de uniões ministeriais 
estáveis, de que é -exemplo o longo predÇl
mínio exercício pelo Cliariceler Olof Palme, 
da Suécia, assassinado depois da sua volta 
ao poder. 

Ao contrário do que ocorre no sistema par
lamentar, o presidencialismo clássico tem ca
racterísticas inteiramente diversas. O preSi
dente, usualmente eleito pelo sufrágio uni
versal direto, subdividido ou não em colégios, 
acumula os poderes de chefe de estado e de 
chefe de governo, e escolhe pessoalmente os 
ministros, que são perante ele responsáveis 
e representam a Nação nas relações interna
cionais; o presidente é tamb-éril a fonte das 
decisões em todas as leis importantes, quer 
pela iníciativa, quer pelo veto, que só-por 
dois terços das duas Casas do Congresso pode 
ser rejeitado. -

Estamos assistindo a um espetáculo alta
mente preocupante dentro da nossa realidade 
brasileira. 

Os ministros da área económica já elabo
raram o Plano I de combate à inflação e de 
regularidade económica, e o plano fracassou. 
Elaboraram o Plano II. Segundo vários eco
nomistas, este plano já nasceu morto. Tanto 
isso é verdadeiro que o Presidente da Repú
blica o adotou, inclusive emprestando o seu 
nome ao Plano I. Pela primeira vez um Presi
dente na História deste País emprestoU- seU 
nome a um plano de governo. O _E)~esidente 
Eurico Gaspar Dutra elaborou o Plan-o Salte; 
o Presidente Juscelino Kubtschek elaborou 
o Plano de Metas; tivemos o Plano Cruzado, 
no Governo do Presidente 1 osé Samey; tive
mos o Plano Bresser, o Plano Maílson; e, 

pela primeira vez na-história -deste País, um 
Presidente da República emprestou-lhe o no
me e o plano se tx:ansformou no Plano Collor. 
O Presidente fez aquela famosa assertiva -
famosa pelo fracasso que trouxe - de que 
sô tinha uma bala para esmagar o dragão 
da inflação. Já se está no-Plano Collor II 
e nele ninguém acredita. O que vai aconte
cer? Quando esses ministros fracassarem-, 
porque já fracassaram, porque o próprio Pre
sidente da República não acredita no plano, 
tanto é que não o defendeu, já que milhões 
de pessoas estão desempregadas, milhares de 
empresas requereram concordata e falência 
-, esses ministros vão ·dizer siinplesmente 
que nao deu certo e irão embora, sem nenhu
ma penalidade, sem nenhuma_ responsabili
dade pelo caos iffiplantado no País; simples
mente vão reconhecer que erravam e irão 
embora. Isso é um absurdo que não pode 
perdurar dentro da sociedade brasileira. 

O Sr, Josaphat Marinho - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois não, 
nobre Se_n~dor Josa_phat M~rin~o. 

O Sr. JOsaphat Marinho- Ouço o discurso 
de V. Ex• com toda a atenção que merece 
e, inclusive, pela relevância do assunto_. Não 
sei se V. Ex:!. vai chegar ao ponto a que me 
referirei. De qualquer modo, o aparte valerá 
como provocação à sua dissertação. Sou par
lamentarista. Antec-ipo, pol-ém, que tenho re
ceiO da modificação do regíme pela inexis
tência de um quadro partidário adequado. 
Não temos, em realidade, partidos orgânicos, 
atuantes, obedientes a programas. Salvo al
gumas exceções, os partidos funcionam geral
mente conto ajuntamentos-~- para fins pura~ 
meJ!t~ -~Leitorais. Que será do regime parla
mentaristà se for insti"tuído sem prévia e pro
funda modificação do quadro eleitoral, nobre 
Senador Divaldo Suruagy? 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Senador 
Josaphat Marinho, fico feliz em saber que 
um homem da_ estatura política e da grandeza 
cultural e moral de V. Ex• .defende o parla
mentarismo como forma de governo ideal pa
Ia.um povo. 

Nesse trabalho que elaborei, estou citando 
e:xperiências de outras nações para oferecer 
um modelo, que imagino Seja nlais adequado, 
à nossa realidade. Dentro de poucos minutos 
tentarei chegar a estas sugestões; aí, eu gosta
riã de OUvir a opinião crítica--de V. Ex•, por
que a opinião de V. Ex' tefá muita influência 
ná meu pensamento político, tal a adÍniração 
que lhe tributo. 

A importáriCia- do ·papel-do pã.rlamentaris
mo decorre· de duas singularidades: o caráter 
unipessoal do seu comando, quer dizer, o 
regime preside-ncialista, o comando do Presi
dente da República contraposto ao caráter 
coletivo do poder do Congresso. Ai está o 
gTãOde choque_. Enquanto o regime presiden
cialista é unipessoal no Brasil, o poder do 
CongreSsO-é ·colilliVO. Mas sempre o poder 
unipessoal imPOe a sua vontade àtravés de 
mil artifícios ao poder coletivo que, na sua 

sfntese, é o perfil nas virtudes e nos defeitos 
da sociedade brasileira. Em contraposição, 
os representantes populares do Legislativo, 
escolhidos em circunscrições ininominais e 
porta-vozes de interesses setorlais diversos, 
no caso dos deputados; e interesses federa
tivos dos ~stados, no caso dos senadores, nes
tas condições, o Presidente é, necessariamen
te, ao contrário do que ocorre no parlamen
tarismo clássico, o verdadeiro e principal lí
der do partido dominante que o elege ou de 
uma coligação partidária, que lhe dá susten
tação parlamentar. 

Como es~amos ªssistind_o a esse espetáculo, 
fiquei feliz em saber que o ponto de vista 
de V. Ex•, _numa reunião do nosso partido, 
é contrário a fonnação de blocos, porque o 
Presidente descaracteriza os partidos. Se esM 
tamos lutando pelo fortalecimento dos parti
dos, por quê surgimento de blocos, enfraque
cendo os partidos, quando o Presidente im
põe a sua vontade? 

Sua Excelência_ acumula funçõe_s políticas 
e administrativas que num sistema-parlamen
tar estão entregues ao comando de lideranças 
distintas. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalbo_-_Permi
te-me V. Ex• um aparte? 

O SR. DfV ALDO SURUAGY- Pois não, 
Senador Cid Saboia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabola de Carvalho - Estava 
ouvindo V. EX'. ainda no meu gabinete, com 
esse tema fascinante que traz belos_ palpites 
para o coração dl\, democracia brasileira. E 
não pretendia, propriamente, apartear a sua 
inteligência, a sua exposição, apartear-Ihe á 
análise, tendo_em vista não perturbar sua bela 
dissertação, mas, V. Ex• entrou, agora, num 
temã que é- de muita importância e impor
tância pessoal para mim. V. Ex• fala dos blo
cos parlamentares e mostra como isso é um 
abuso, embora autoriZado regimentalmente, 
um abuso do presidencialismo dentro do Par
lamento, porque é mais uni braço, é mais 
uma maneira, é mais um modo de o Presi
dente da República ter interferências e, inter
veniências no Parlãirieiito. Aqui~- Iriuitas ve~ 
zes, falei sobre a formação desses_ blocos e 
até fiz criticas mordãzes, por certo mordazes,
mostrando que se o bloco se formava para 
<lfcançar a substituição dos partidos dos costu
mes do Senado, isso era absolutamente in
compatível com o espírito democrático que 
deve nortear a Casa. O bloco fo1 formado, 
mas se comediu na influêiida me rã· diaDte 
das comissões e, por certo, na formação da 
Mesa. Já foi uma maneira nobre até de não 
3.1argar tantO o conce:ito do bloco. V. Ex' I oU-_ 
va o SeJ!-3dor Josaphat Marinho, que do alto 
de sua experiência e da autoridade de seus 
conhecimentos, na reunião do seu Partido, 
segundo a not.&ç::ia que nos dá agora, ficou 
contra a fonnàç.ão dos blocos, não por um 
sentido pragmático com o qual não se tocava 
ainda o atual senador, mas pelo espírito filo
sófico; no parlamentarismo que V. Ex' defen
de nesse instante, os partidos devem real

. mente ter uma definição doutrinária, uma 
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existência espiritual, material e ao mesmo 
tempo humana. Os partidos devem ser fortes, 
com pessoas fortes, com parlamentares defi
nidos nas suas bancadas na defesa do seu 
programa. Quando se forma o bloco, quando 
os partidos quase se afastam do seu progra
ma, se afastam de sua filosofia e unem uma 
ação dentro do Parlamento que descaracte
riza a existência de cada grémio, isso é real
mente muito ruim para nós parlãriléntaristas,
que sonhamos com partidos fortes, partidos 
definidos e que não se unem porque as aparas 
das incompatibilidades parecerão aconche
gas meramente políticos e porque_ não dizer 
meramente fisiológicos para atender às ne
cessidades deste ou _daquele momento, inclu
sive para acolher a tendência governista no 
coração de muita gente. Louvo V. EX' pelo 
seu pronunciamento, não quero fazer ne
nhum destaque das teses parlamentaristas, 
porque V. Ex~ sabe que na Assembléia Nacio
nal Constituinte eu participei de to_dos ostra
balhos que pretendiam levar o País ao parla
mentarismo. Fui e sou parlamentarista antes, 
durante e depois da Assembléia Nacional 
ConStitUinte. Meus parabéns ao nobre Sena
dor Divaldo Suruagy que sempre que vem 
à tribuna nos brinda com belas apreciações 
e colocações muito bem adequadas à sua bri-
lhante personalidade. _______ _ 

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Agradeço 
a V. Er' o aparte, nobre Senador Cid Saboia 
de Carvalho, que naturalmente enriquecerá 
este pronunciamento. V, EX' é, sem favor 
nenhum, um dos melhores constitucionalistas 
da Casa, uma das melhores cabeças jurídicas 
do Senado da República; endossa o ponto 
de vista que estamos esposando nesse mo
mento na Tribuna da Câmara Alta do País. 

Vejamos o que se vem passando nos Esta
dos Unidos, onde a administração se torna, 
por força das necessidades peculiares do paíS, 
cada vez mais independentes do segmento 
político do poder. E os Estados Unidos são 
apontados como modelo de_ democracia para 
o resto do mundo! 

O Sr. AluW:o_ Be~rr~- P~_rmite.:me V. 
EXf um aparte, nobre senador? 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Pois não, 
nobre senador. 

O Sr. Aluízio Bezerra- Em primeiro lu
gar, eu ressaltaria o pronunciamento que faz 
nesta Casa, creio que de interesse de todos 
nós e de toda a Nação, ao colocar no centro 
do debate a questão do parlamentarismo. 
Quero manifestar minha posição favorável 
a uma estrutura parlamentarista, natural
mente que admitindo que o parlamentarismo 

'não seria uma varinha de condão, que traria 
as soluções dos problem'às da estrutura sócio
económica do nosso País. Cria, entretanto, 
o espaço, a estrutura de combinação das for
ças poiíticas, de maneira, entendo, muito 
mais apropriâda para dar esse encaminha
mento. Se buscarmos os exemplos recentes 
da história, verificaremos qúe a Espanha, que_ 
viveu uma das ditaduras mais longas da histó
ria, secundada pelo seu vizinho Portugal --

sem falar na Grécia-, todos na Europa en
contraram no regime de gabinete o instru
mento de governabilidade que oferece maior 
participação dos diferentes segmentos políti
cos do país, na formulação do governo, sem
pre tendo um governo de maioria. O grande
risco e as criSes de governo resultam quando 
aquele que governa distancia-se, através de 
um fosso. de isolamento das forças majori
tárias que estão em oposição ao Governo. 
O regime parlamentarista, por sua vez, per
mite-se estar sempre apoiado num governo 
de maioria e assegura a continuidade desse 
Governo, bem como assegura a estabilidàde 
política, e, conseqüentemente, dá melhores 
soluções aos problemas económicos e sociais 
a que está subordinado. Parabenizo V. Ex• 
pela oportunidade que traz ao abrir o debate 
sobre esse_- tema_ atual e importante para a 
vida brasileira. E como V. Ex* citou agora 
há pouco os Estados Unidos, abordaria a 
questão sob outro aspecto: dos países desen· 
volvidos e dos países em vias de _ de.senvol
vimento. Entendo que para os países desen· 
volvidos há muito mais facilidades, tanto com 
o regime parlamentarista como com o regime 
presidencialista. Mas para os países em via 
de desenvOlViniento, onde as crises econó
micas se fazem refletir constantemente no 
equilíbrio da vida política, o sistema parla
mentarista - que por sua vez se fortalece 
nos partidos e, mais do que isso, sua existên
cia contribui para fortalecê-los-, sem dúvi
da alguma é um instrumento muito mais con
sistente para dar solução aos problemas eco
nómicos e sociais em bases d~mocráticas. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Senador 
Aluízio Bezerra, agradeço a V. Ex~ ter trazido 
para o debate dois exemplos; da Espanha 
e de Portugal, e por haver tra~ado um para
lelo entre países desenvolvidos e subdesen
volvidos. Não é por aca-.o que todos os países 
deSenvolvidos do mundo, com exceção dos 
Estados Unidos, que têm um regime presi
dencialísta muito peculiar, muito caracterís
ticQ daquele povo, são parlamentaristas; e 
todos os países subdesenvolvidos do mundo, 
como ós da África, da América Central, da 
América Latina e da Ásia são presidencia
listas. Não é por acaso que estamos prisio
neiros de um círculo vicioso, como se fosse 
uma fatalidade que os países desenvolvidos 
sejam parlamentaristas e os países subdesen
volvidos sejam presidencialistas, com exce
ção _dos Estados Unidos. 

Devemos buscar um modelo ou uma reali
dade para o Caie fo social. o·que não podemos 
é importar, a exemplo do que foi feito no 
Império, quando importamos o modelo polí
tico inglês para um país dos trópicos como 
o nosso. Ném na Primeira República, quando 
fomos buscar; ãtravés da inteligência privile
giada de Ruy Barbosa, o modelo da Constí
tuição dos Estados Unidos, para implantar 
dentro de uma realidade totalmente distinta, 
como é a realidade brasileira. 
· _Fnte_n9o que o erro trazido ao nosso País 
por nossos antepassados, maiores na sua inte
ligência e mi sua estatura cultural, foi a impor-

tação de modelos de sistema de governo, in
clusive no Império. Não se deram sequer ao 
trabalho de buscar nova rotulagem para os 
partidos. Os partidos no Império eram Parti
do Conservador e Partido Liberal, os mesmos 
da Inglaterra. 

O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. 
Ex~ um aparte, nobre Senador Dívaldo Su
ruagy? 

O SR. DIV ALDO SURUAG Y - Com pra
zer, ouço V. Ex• 

O Sr. Esperidião Amin- Em primeiro lu
gar, gostari-a de dizer da minha satisfação em 
poder participar, com este modesto aparte, 
do pronunciamento com que V. Ex• enrique
ce o Senado e esta sessão em particular. Junto 
a minha solidariedade à idéia que V. Ex• ex
põe, uma vez que defendo igualmente a ado
ção do sistema parlamentarista, assim como 
defendo, desde a minha rápida passagem pela 
Câmara dos Deputados entre 1979 a 1983, 
a adoção do voto distrital misto. Junto com 
essa manifestação de_ solidaried~de, gostaria 
de- não sei se antecipando trechos seguintes 
do seu pronunciamento - trazer também a 
questão da Federação para o sistema parla
mentarista. Não é o único caso, mas o caso 
que melhor conheço de Federação com parla
mentarismo é o--da Alemaha; repito, não é 
o único, mas o que melhor conheço é o da 
República Federal da Alemanha, agora Ale
manha unificada. E lá, também nos estados, 
prevalecia o sistema parlamentarista, o que 
também defendo. V. Ex• com a experiência 
de governador, por duas vezes exerceu o go
verno das Alagoas, onde também, a nível 
de governo estadual - V. Ex~ há de concor
dar -, existem as mesmas expectativas. 
Aquilo a que V. Ex~ se referiu no início do 
seu pronunciamento que mal alguém assume, 
já se cogita sobre o seu sucessor, quero dizer 
que considero isso saudável, porque s_ó não 
se cogita sobre um sucessor quando existe 
a ditadura. Quando há um mínimo de rodízio 
ou de alternância no poder, é natural _que 
haja essa especulação, claro que exacerbada 
no presidencialismo; mas gostaria de indagar 
a V. Ex~ se neste pronunciamento - até por· 
que is~o seria útil para a discussão que certa· 
mente! se travará na revisão constitucional -
V. E r- tem uma poSição a respeito da adoção, 
da extensão do parlamentarismo, a nível esta
dual, municipal e_ se_ esta extensão, -segundo 
O seu ponto de vista e do estudo que ante_ce
deu este pronunciamento, é ou não flexível, 
ou seja, se a Constituição Federal deixaria 
para estados e para municípios a escolha, a 
alternativa do sistema de governo a nível mu
nicipal ou estadual. Esta a indagação que gos
\:aria de fazer, até como homenagem pelo 
conteúdo doutrinário do pronunciamento do 
ilustre Senador que ilustra com a sua presença 
esta Casa. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Nobre Se· 
nadar Esperídião Amin, V. Ex~ que é um 
des~~s polític~-~-~'!_ros que consegue exercer 
funções executivas vitoriosas e levar o seu 

- talento e o briHio da s_Ua infeligência ao exer· 
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ciciO da atividade parlamentar, nos traz uma 
interpelação que respondemos ao analisar as 
diversas formas de governo, tanto parlamen· 
tarista como presidencialista em países que 
são apontados como modelo~ para o resto 
do Mundo. Ao término deste trabalho, trago 
a minha sugestão concreta, indo buscar um 
misto da experiência italiana e da francesa. 
Na minha opinião, essa conjunção- de mode
los, é o que melhor se adaptaria à sociedade 
brasileira. Como notam os cientistas polítiros 
que mais acuradamente têm acompanhado 
a evolução_ política dos Estad_os Unidos, uma 
vez que o Congresso reage às iniciatívas preSi: 
denciais -e olhe que o Congresso, nos Esta· 
dos Unidos, tem uma força incrível -, mas 
raramente tem capacidade ou possibilidade 
de assumir a própria iniciativa, porque o fato 
gerador do acontecimento político, social e 
econômico é- o ExecUtivo. E aqUi há vários 
ex-governadores de estados. V. Ex~~ todos 
sabem, que o Poder ExecutivO é que cria 
o fato, e o fato depois de analisado, é elogiado 
ou criticado. Daí a crítica qUe, maiS-uma vez, 
faço ao Presidente da República, quando Sua 
Excelência _critica o Congresso-, afirmando 
que os que combatem o Plano Collor II não 
estão oferecendo sugestões, como se a crítica 
em si já não fosse uma grande colaboração 
para o aperfeiçoamento de um projeto de 
Govenio submetido a uma Casa Parlamen~ 
tar. 

Nos Estados Unidos, o Congresso não tem 
competência de gerar o fato político ou o 
fato económico. A iniciativa sempre fica com 
o Poder Executivo. E o resultado inevitável 

. é a paralisia institucional. __ 
Isto se deve, concluem esses cientistas polí· 

ticos, à decadência dos partidos, causa e efei
to da fragmentação da representação política 
e da sua falta de coesão. . 

Esses cientistas políticos estão afirmando' 
que não são os partidos políticos do Brasil, 
são os Partidos Deinocrata e Republicano dqs 
Estados Unidos que estão frágeis na sua es· 
trutura para poder enfrentar o Poder Execu· 
tivo. O mais grave é que ·não é o· poder do 
Presidente, é o poder da bu(ocracia ou da 
tecnocracia montada em torno da Casa Bran
ca, como vou explicar a seguir. 

Os sucessivos escândalos e os inevitáveis 
choques têm levado ao cpnfronto, como os: 
que ocorreram no Governo Ni:ton, no escân- _ 
dalo Watergate; no Governo Carter, no ve- _ 
rão de 1979, quando do episódio da reforma 
da sua administração; no Governo Reagan, 
com o escândalo da venda das armas ao Irã, 
em que o Presidente, pelo menos pela sua 
afirmativa, desconhecia a venda dessas ar
mas, ele era urn prisioneiro da estrutura que 
o sustentava na Casa Branca. É o resultado 
dessa crescente disputa entre o estamento bu
rocrático, que compõe a administração, e o 
segmento político que cerca o Presidente, faR 
zendo da Casa_ Branç_a urrur fonte de poder 
paralela e concorrente à admi_n_istração do 
país. 

Para viabilizar politicamente o seu progra
ma, mantém o controle sobre a maioria parla
mentar e faz funcionar politicamente a má· 

qui na administrativa. O staff da Casa Branca 
tem crescido assustadoramente nos últimos 
anos, não sendo-exagero falar-se hoje de um 
governo paralelo, cuja atuação nem sempre· 
conseg1,1e ficar sob_ os __ olhos do presidente e 
submeter-se ao ·controle do Chefe da Casa 
Civil. 

Aqut; repito, há vários governadores de 
estado, alguns como eu, governadores de me
nores Unidades da Federação. Quantos fatos 
aconteceram no Rio Grande do N arte que 
o Governador Lavoisier Maia não sabia? 
QuantoS fatos aconteceram no Governo do 
Piauí que o GovernadoJ _Lucídio Portela não 
sabia? Quantos fatos aconteceram no Estado 
do bspl!ito Santo que o_ Governador Gerson 
Camat~ QáO sabia? QUantoS fatos acontece
ram·:n-o-Gaverrto do Ri() Grande dO-Sul, em
bora o Rio Grande do Sul seja um grande 
estado, que o Governador Pedro Simon não 
teve conhecimento? Eu poderia citar dezenas 
de exemplos. Imaginem num País continental 
como o nqs~o? Imaginem num continente co
mo os EstadoS UnidQS_? 

A predominância do papel incontrastável 
e a preeminência do poder ilimitado do Presi
dente geraram entfe Os especialistas ameri· 
canos um trocadilho em inglês -vou citá-lo 
em portugUês --:-• segundo o qual o antigo 
!emor da chamada ''Pr'esidênda Imperial'', 
que era uma preocUpaÇão que dominava os 
fundadores da República Norte-Americana, 
quando eles temiam--que- ó P"resldente Wa
shington s_e transformasse em rei, foi substi
tuído pelo pavor da "Presídência em perigo" 
(de Imperial a Imperiled Presidency). Há um 
trocadilho em inglê~, segundo o qual "a presi
dência hoje, o presidente"- é um prisiOneiro 

· da burocracia e da estrutura do estamento, 
num termo mais popular, existente em torno 
da Casa Branca", 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. 
Fazendo soar as campainhas.) - Nobre Se
nador Divaldo Suruagy, peço a V. Ex~ que 
não conceda mais apartes e conclua o seu 
discurso. 

OS~, lliVALDO SU~UAGY- Sr. Presi
dente, Senador Alexandre Costa, é com tris
teza, porque gostaria que este assunto fosse 
<JJ)lplamei:tte debittido pela Casa, mas aten
dendo à determinação de V. Ex~ concluirei 

.o meu_ pronunciamento. 
Tal como -no caso da Alemanha, cuja lei 

fundamental, inspirando-se no exemplo de 
Weimar, que ficõu como um exemplo clássico 
no mu,ndo ocidental! adotou medidas preven
tivas para evitar os riscos da aci{alia. dO po
der, em caso de crise polí~ica, em relação 
ao parlamentarismo. Lá também os sistemas 
presidenciais adotaram precauçõeS específi
cas que evitassem o excesso de concentração 
de poderes típico do presidencialismo clássico 
segundo o modelo norte~american9. 

Q.exemplo de maior sucess_o é o do modelo 
constitucional da Quinta República France-_ 
sa. As diferenças formais e sUbstaãciais em 
relação ao presidencialismo norte-americano 
são inúmeras. mas as semelhanças também 
são importantes. Destas, a mais relevante; é 

a que respeita à eleição direta do Presidente 
da República por parte da população, adoR 
tada com a erri.enda constitucional de 1962 
e, conseqüentemente, sua Jegitimação pelo 
corpo eleitoral da nação. Além dessa seme
lhança, importante pelo título de legitimida
de que-cp-residente adquire, existe uma gama 
de diferenças que o modelam globalmente 
como um sistema não assimilável ao do tipo 
norte-americano. Em primeiro lugar, o presi
dente não é ao mesmo tempO chefe de EstaÇo 
e chefe de Governo, como acontece nos Esta
dos -Unidos. É de sua exclusiva competência 
a _e_s~lha do p~imeiro-miilístró que; depen
dendo em tal_escala de sua opção, torna deR 
pendente de ampla consulta e acordo mútUo_s 
a composição do ministério. Teoricamente, 
o governo não necessita de-um voto-explícito 
de confiança de assembléia, coino ocorie no 
parlamentafismo;_ esta, não obstante, pode 
votar mn_a moção de desconfiaQça, e·rn:Ja:ce 
da qual o presidente deverá decidir se aceita 
a demissão do gabinete ou se dissolve a as~ 
sembléia:- Esta dissolução, no entanto, não 
está sujeita apenas à decisão presídencial, só 
poderá ocorrer depois de um ano das eleições 
legislativas. 

Diversamente do que ocorre no sistema 
norte-americano, o papel dos partidos na 
eleição do presidente e na formação da maio
ria -parlclnientai é fuliifõ" Tmportái'fte, lãlvez 
decisivo. As sucessivas eleições presidenciais, 
depois do desaparecimento de De Gaulle, 
que exerceu o seu mandato acima 9-os partiR 
dos - ele era o salvador_ da pátria, e triste 
de um povo que precisa de salvadores da pá
tria-, mostram exatamente isso. A escolha 
de Portlj:iidou, em 1969, de Giscard d'Estaing, 
em 1974, e a de Mitterrand. em 1981, deixa~ 
rarn clara a divisão do el_eitorado em duas 
facções distintas, segundo suas linhas Paftidá· 
rias: Da mesma forma, as eteiç6es legislativas 
de 1973, 1978 e 1983 tornaram claro o mesmo 
fenômeno. 

O inconveniente, que inúmer-os espe_cialis
tas previram muito antes que ocorresse, entre 
eles Duverger, que dois anos antes do fato 
escreveu o_ "_Bre_viári-º _çie_ _Cohabitação", foi 
a situação vivida pelo país. com o presidente 
eleito por um partido ou coalizão e a maioria 
parlamentar formada pelo partido ou coali
zão rivais. Isto se deveu, sobretudo, à circuns
tância de. que ó mandato Presidencial era dê . 
sete anos e renovável, enquanto os mandatos 
parlamentares eram de cinco. O Partido So~ 
cialista, que em 1981 elegeu Mitterrarid com 
o apoio do Partido Comunista, perdeu para 

··os conservadores do Prefeito Jacques Chirac 
a maioria parlamentar em que se assentava 
o poder do Presidente. 

A abordagem dessas diferentes modalida· __ 
des d_e s_istemas políticos teve o único propó
sito de tornar evidente a verdade que dispen
sa demonstração de que J!ãO há sistemas per
feitos._O que me pareçe c_l(lr_o_, porém, é que 
as Iormas clássicas - a do parlamentarismo 
cOncebido na -Grã_-Bretanha p-or forÇá de-Cir
cunstâncías históricas, e a do presidencialis
mo posto em prática nos Estados Unidos em 
razão _d_e suas peculia"ridades políticas, e a 
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experiência já provou, no Império e na Pri
meira República -, dificilmente podem ser 
transplantadas com sucesso. Os exemplos 
aqui invocados da Alemanha, da Itália e da 
Quinta República em França mostram que, 
adaptados às peculiaridades locais e respei
tando certas particularidades do sistema par
tidário vigente, um e outro podem se revelar 
úteis na cOnfiguração de nosso modelo polí
tico. 

Para preservarmos o pluripartidarismo que 
parece derivar da natureza e da mutabilidade 
do processo político brasileiro, vejo como so
lução de compromisso a adoção do· modelo 
francês, em que a divisão clássica de poderes 
do parlamentarismo entre chefe de Estado 
e chefe de Governo anula ·as ínconveniCntes 
já apontados da excessiva concentração de 
poderes nas mãos de um presidente da Repú
blica que seja, ao mesmo tempo, chefe de 
Estado e chefe de G_overno_~ E o caso dos 
que se imaginam eriviados 4os_ deuses para 
conduzir o destino dos povos. Temo muito 
as pessoa.<; que se julgam enviadas dos deuses 
para a condução do destino dos povos, por
que Deus só concedeu poder de milagre aos 
santos, e por delegação muito específica e 
muito clara. Desconfiõ de todo salvador de 
pátria. 

A circunstância de fazer independer da 
maioria parlamentar a formação do gabinete 
é outra das inovações que. em meu entender, 
ameniza os riscos de instabilidade política do 
gabinete, como ocorre na Itália, por exem
plo. JulgO que a contrapartida dessa desvin
culação clara entre_Executivo e Legislativo 
deve ser a do respeito à integridade dos man
datos parlamentares, negando-se ao chefe de 
Estado a faculdade de dissolver a assembléia. 

Absorvendo o que entendo serem virtudes 
dos dois sistemas, esse modelo que há vinte 
e cinco anos, há um quarto de século,livrou 
a França das crises política-s, pode, em meu 
entender, com as adaptações aqui indicadas, 
ser a solução de compromisso, entre as· ten
dências históricas que, sem alternativas, têm 
separado no Brasil presidencialistas corivictos 
de parlamentaristas obstinãdos. Como não 
se trata, segundo frisei desde() iriíCíO, :de uma 
questão ideológíca. não vejo-pOl-qUe não ten
tarmos vencer o círculo de ferro que, entre 
nós, tem impedido soluções_ que atentem mais 
para a eventualidade da crise do que para 
a permanência da normalidade. Os regimes 
e os sistemas provam-se na crise e na adversi
dade. Os que temos tido, como adaptações 
írriitatívis de modelos _estrangeiros, não pos
suíram outra virtUde que a de instituciána· 
lizar ·a crise, tOi"riàndo-a permanente, como 
provam os últimos ciri.qüc!nta anos da vida 
política brasileira, marcada por nada menos 
de cinco textos constitucio'nãis diferentes, no 
desaguar dos quais, ainda hoje, entre perplew 
xos e preocupados buscamos um modelo polí" 
tico duradouro, estável e factível. 

Exm9Sr. Presidente, Exm"'~s:rs. Senadores, 
essa é a sugestão que trago ao julgamento 
da Casa maior do Parlamento brasileiro, com 
o in tuiiO- apenas de fomentar a discussão, de 
provocar o debate para um tema maior que 

domina os anseios da nossa sociedade, que 
é o da estabilidade política e, conseqüente
mente, o da estabilidade econômica e social. 
Esse é o modelo_ que devemos perseguir. Na 
minha opinião, o mais adequado para uma 
realidade, para um País que, num período 
que considero dos mais democráticos da sua 
História, após a Constituição, a mais liberal, 
antes da de 1987/88, que foi a COnstituição 
de 1946; tivemos, de 1946 a 1964, quantos 
chefes de Governo? Tivemos o PreSidente 
Outra tiVemOs ó Presidente Getúlio Vargas, 
tivemos o Presidente Caíé Filho, tivemos o 
Presidente Carlos Luz, tivemos o Presidente 
Juscelino Kubitschek, tivemos o Presidente 
Jânio Quadros, tivemos _o Presidente João 
Goti1art, tivemos os Ministros Brochado da 
Rocha, Tancredo Neves e Hermes Lima. Ti" 
vemos, de 1946 a 1964, em apenas 18 anos, 
dez chefes de Governo, dez chefes de Estado. 
Alguma coisa está errada nesse processo. 

O regime· pre-sidencialista fracassOu no 
Brasil. FracãSsou porque é altamente concen
trador de poder, num Pafs cheio de distorções 
sociais e ec-onômicas, cheio de concentrações 
de renda, de concentrações de desenvolvi
mento, empresta um poder tão forte ao PreSiw 
dente, que ele é capaz de conquistar carac; 
teres, é capaz de conquistar a honra de pes
soas que, na miflha opinião, eram inconquis" 
táveis em sua integridade moral. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Aluí
rio Bezerra, -pela Liderança dO PMDB. 

O S~. ALUÍZJO BEZE~RA (PMDB -
AC. Como Líder. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a cólera está amea· 
çando as fronteiras do Brasil com o Peru, 
especialmente no que diz respeito ao Acre, 
às cidades de Cruzeiro do Sul e Brasiléia, 
bem assim, através dos rio Caylle e Amazo
nas: pelas cidades de .. .Apucalpa e Iquitos, o 
tJ;á_fego nessa direção, e pelas. cidades do 
Amazonas, ltabatinga, Benjamim Constant, 
Atalaia do Norte, até a cidade de Manaus 
e todas as cidades ribdririhas. Estamos con· 
clamando tOdOS os parlamentares da reiião
amazónica, principalmente os do Acre e do 
Amazonas, para juntos pedirmos apoio do 
Governo brasileiro através _do Ministério da 
Saúde, e do governo peruano, a fim de evitar 
que essa catástrofe atinja as nOssas fronteiras. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
questão principal que nos traz aqui é que 
assistimos estarrecidos os últimos episódios 
da guerra no Golfo Pérsico. Quando final
mente surgiu uma iniciativa que conduz à so
lução negociada - pela qual vínhamos cla
mando daqui desta mesma tribuna há sema
nas- a humanidade observa, surpreendida, 
a decisão do comando militar encabeçado pe
los Estados Unidos de desvalo?íZá"fa desde
nhosamente. 

Estainos iiõi reíennao à iniciativa da 
Uriião Soviética que encaminha o conflito pa· 
ra um cessar-fogo imediato, .para o cumpri-

menta da exigência mais fundamental da Re
soluçào n9 660 da ONU - a desocupação 
militar do Kuwait pelo Ji-aque- a construção 
de mecanismos que visem assegurar uma pãz 
duradoura entre estes dois países- a criação 
de uma força de paz da ONU a ser estabe
lecida entre os campos em litígio - e, final
mente, sem que seja precondição para o tér
mino imediato do conflito, a convocação de 
uma confefênda internacional para a disCus
são e solução de todos os casos pendentes 
no Oriente Médio, sobre os quais, inclusive, 
já existem resoluções anteriores da ONU, co~ 
mo ~a questão palestina. 

Enquanto no mundo todo crescia uma on
da. de esperaJ]ça, os __ comandantes militares 
do Pentágçmo decidem, ao contrário, inten
sificãr os bombardeios maciços. Sabidamente 
atingindo alvos civis não tOmam qrialqrier ati· 
tude que sinalize_ bom-senso, como por exem
plo de adiar a decisão da chamada ofensiva 
terrestre, quando inevitavelmente o volume 
de vítimas e de destruição material será ainda 
maior do que já vem sendo até o momento. 

Acreditamos que o Congresso Nacional 
não pode deixar de adotar uma posição s_ensa
ta, humanitária e coerente com a necessídade 
de dar prioridade absoluta, e sempre, a solu
ções negociadas para todo e qualquer tipo 
de conflito._ A presentamos, pois, proposta de 
moção a ser assumida pelo Congresso, ape· 
lando às forças aliadas para que _aceitem im·e~ 
diatamente um cessar-fogo como condição 
essencial para que sejam examinadas todas 
as propostas de solução para a guerra no Gol· 
fo. 

Queremos, entretanto, registrar a necessi
dade de o Governo brasileiro sair do silêncio· 
e _denunciar as pressões externas. Não há dú
vidas de que um País como o Brasil, com 
forte expressão no chamado Terceiro Mundo 
e com interesses importantes_envolvidos na 
região do Golfo, em particular pela depen· 
dência energética, poderia, e ainda pode, 
adotar uma postura mais cidadã do mundo, 
em favor da paz. 

Essa conduta brasileira é ainda mais opor· 
tuna se analisarmos o noticiário da imprensa 
internacional indicando a existência de insa
tísfação por pai-t"e do governO norte-ameri
cano com a decisão brasileira de não se envol
ver militarmente na guerra do Golfo. Essa 
insatisfação nãó deixa de ser intolerávet! É 
uma interferência indevida nos assuntos in
ternos brasileiros! 

Nossa preocupação com esse fato faz senti
do se analisarmos a possibilidade, muito real, 
dessa cobrança norte-americana sobre o Go" 
verno brasileiro transformar-se, em face do 
não envolvimento militar brasileiro, num ins
trumento a mais de pressões intransigentes 
por parte dos EUA, quando estão em questão 
importantes negociações sobre comércio in
ternacional, sobre transferência de tecnolo· 
gia, sobre registro de~patentes, sobre a_dívida 
externa. Ou seja, temos sérios motivos para 
suspeitar que em face da política brasileira 
de não se somar às iniciativas das chamadas 
forças aliadas, novas e crescentes dificulda
des, exigências e obstáculos sejam colocados 
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no caminho do Brasil quando do tratamento 
daquelas questões mencionadas. 

Evidentemente, não pode haver dúvida de 
que na guerra do Golfo estão em jogo fat()res 
que envolvem absolutamente ~oclos os pafses, 
tendo em vista a disposiÇão norte-americana 
em conseguir o estabelecimento daquilo que 
o Presidente George Bush chama de uma 
"nova ordem mundial". 

A propósito, queremos registrar análise 
neste sentido_ contida e_m editorial do jornal 
militar Ombro a Ombro, considerado o porta
voz dos oficiais_- da _(~_serva das três Forças 
Armadas, que não apenas critiea vigorosa· 
mente a "solução pela força no conflito em 
pleno linii3r do terceiro milênio", uma crítica 
que não exclui o próprio desempenho do Se
cretário-Geral da ONU, Javíer Perez de Cue
Ilar. O jOrnal lamenta que a ONU nunca te
nha levantado sua v_oz em defesa dos povos 
oprirriidos, numa nfdida alusão aos palestinos 
hoje subjugados pelos israelenses que nem 
sequer recebem máscaras contra_ gases vene~ 
nosos que podem ser lançados pelo Iraque. 

De acordo com nota publicada no Cor_reio 
Braziliense no dia 1? de fevereiro, o jornal 
Ombro a Ombro traz ainda uma análise de 
um oficial general que comandou na amazô
nia, que afirma que "se ·a conceito das gran
des potências de que o petróleo é da humani
dade, analisando o affaire Kuwait, for esten
dido à visão de que a amazón_i_a é pattin1.6ni6. 
da humanidade, a soberania da Nação brasi
leira estará seriamente Comprometida pela 
ganância das grandes potências". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cremos que 
essa ilação requer realmente, a nossa refle
xão. 

Ainda segundo o jornal Ombro a Ombro, 
a decisão do Conselho de Segurança da ONU 
diVide opiniões- nas forças armádas. "A ala_ 
moderada do exército - diz O texto acha 
que a ONU se precipitou dando respaldo aos 
países que, ilótoriamente, têm interesse no 
Golfo Pérsico; como Estados Unidos, Ingla
terra, França, Itália, e Uniãq~S_oviética, oS 
principais ihtegranres daquele conselho". 

Os fatos da guerra do golfo só fizeram con
firmar as análises deste seto,r .militar brasi
leiro. Os Estados Unidos est~o visivelmente 
extrapolando o conteúdo da Resolução n~ 660 
da ONU. sua ação bélica v:a_i _mais além da_ 
questão do Kuwait. Nota-se uma clara inten
ção de destruir o Iraque, como prova o bom
bardeio indiscriminado de bairros ciVis, de 
obras de infraMestrutura, de escolas e hos
pitais. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. 
Fazendo soar a campainha:)- Nobre Sen-a· 
dor Aluízio Bezerra, peço a V, Ex~ que con
clua o seu discurso, porque o seu tempo já 

·está esgotado. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Sr. Presi· 
dente, há uma destruição em curso. E quando 
surge a possibilidade de; que a retirada do 
Kuwait pelo Iraque seja finalmente determi
nada, objetivo perseguidO pela Resolução da 
ONU, vemos sin~is de que o comando militar 
~derado pelos norte-americanos tem preten-

sões mais_a_rnplas, tais como a de depor o 
atual governo do Iraque, quem sabe, instalar 
no Iraque, e muito provavelmente no Ku
~ait, g_ovemos to_talm~nte manipulados pelos 
EUA. _Par_a __ que esses objetivos sejam alcan· 

çados, a paralisação da guerra neste momen
to através mesmo de uma Moção de paz é 
um jmenso prejuízo, um obstáculo. 

É exa;tamente por isso que a proposta de 
paz lançada pelo governo na União Soviética 
foi recebida com tamanha incompreensão pe
los Estados Unidos. Neste momento, para 
eles_, a guerra passou a ser uma grande neces
sidade e um·á giande possibilidade_ de lucrar 
e expandir seus domínios. 

É fácil .. entender porque esta i-eação tão 
adversa a uma proposta de solução pacífica. 
O que se faz_necessário é o posicionamento 
do Governo brasileiro diante dess_a oportuM 
nidade e_sperançosa ainda mais, conforme 
alerta _o próprio jornal Ombro a Ombro, 
quando o_s__inte_resses monopólicos que hoje 
pretendem instrumentalizar a guerra no golM 
fo, acalentam o sonho permanente de uma 
intervenção que vise internacionalizar a ama
zônia, apropriar-se dos minerais estratégicos 
ali existentes, quebrando, irreparavelmente, 
a nOssa soberania. 

Por tudo isto, solicitamos ao CongreSso 
Nacional uma moção de _apoio à proposta 
de paz colocada pela União Soviética, e ao 
governo brasileiro uma posição firme, inde
pendente, de apoio àquela proposta. 

Sr. Presidente, tendo em vista as nossas 
re-Spoilsil.bitidades diante de um conflito que 
traz conseqüências tão diretas, tanto por nos
sa estrutura rodoviáriã dependente de com
bustíveis e, portanto, vindo em grande parte 
da região do Oriente Médio, entendemos que 
esta Casa: ·do Congres&o Nacional, não tendo 
uma posição em apoio a paz, possa, significar 
uma omissão que poderá se r_eeditar em tem
po que não podemos avaliar, mas enquanto 
esses inteieSseS.estfatégkos- estiverem, como 
de certa maneira já se tem falado sobre a 
Região Amazônica, uma das regiões que con· 
centra a maior quantidade de recursos natu-
rais do Mundo. -- - -

Essa: a_ observaç_ão que queremos de"iXar 
registrada nesta oportunidade, pedindo 
apoio pata essa prOposta de pãz que encami
nhar~Qs à Casa, na busca das assinaturas. 
para que possamos tomar uma posição dentro 
da responsabilidade que temos diante do po
vo brasileiro- e qUe tem<>:s pei"ante a Histó~~a, 
no ItióineiJ.to em que se discute e em que 
se abre uma oportunidade para colocar tam
bém a nossa opinião para que, de alguma 
maneira, possamos contribuir para os esfor
ços de paz que faZ toda a Humanidade com 
relação aos conflitos do Golfo Pérsico. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(~u~to bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: 

Albano Franco - Alfredo Campos- AI· 
mir Gabriel- Antonio Mariz- Aurelo Me· 
Jlo- César Dias- COUtinho Jorge- Dival- ~ 

do Suruagy -Eduardo Suplicy- Elcio Ál
vares - Fernando Henrique Cardoso ---:--
Henrique Almeida - Hugo Napoleão -:
Iram Saraiva - João Calmon -José Agn· 
pino -José Paulo Bisai - José Sarô.ey ..;;....:. 
Mário Covas-Marluce Pinto- Nelson CaF· 
neiro -Nelson Wedekin - Ney Maranhão 
- Odacir Soares- Ónofre Quinan.....:. RaiM 
mundo Lira- Ruy Bacelar- V_almir Cam
pelO- Wilson Martins. 

Durante O discurso do Sr. Aluizio Be
zerra, o Sr .. Alexandre Costa, 19 Vice-Pre
sz·dente deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ·aene-Vides)· 
-Sobre a mesa, requúimeil.to que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 19, DE 1991 

Requeremos urgência, nOs· termos do art. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para 
o Oficio N~ S/4, de 1991, "da Prefeitu!a do 
Município de São Paulo, encaminhando ao 
Senado Federal pedido formulado por aquela 
Prefeitura no sentido de que seja autoriZada 
a emissão de Letras e_ Bónus do Tesouro Mu
nicipal, destinados à rolagem de sua dfvida 
mobiliária." -

Sala das Sessões, 21 de fevereifõ de _1991. 
Eduardo Suplicy, Ronan Leito - Fernando 
Henrique Cardoso - Marco Maciel -_Mau· 
rido Corrêa. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro B_enevides) 
- O re_querimento lido será votado após a 
Ordem do Dia, na forma do art._342 dq_ Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa; comunicação que será lida 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte: 
Senhoi: PreSidente~ .. 

_ .A bancada do Partido do Movime:r;tto De
niocráiico Brasileiro_- PMDB, Comunica a 
Vossa Exc_elência a indicação do nome do 
Senador Humberto Lucena para exerce-r a 
liderança do partido. 

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1991._ 
- Cid Sab_oia_ :-_Rui Bacelar - Coutinho 
Jorge - Garibaldi Alves - César Dias -
Nelson Carneiro -Flaviano Melo- Anto
nio Mariz - José Fogaça - Mansueto de 
Lavor - Mauro Benevides_ - Nabm;- .J ~mio r 
...:..:_ Irapua-n Costa Junior- Alfredo Campos 
- Amir Lando- João Calmon- José Sar
ney --:- Ronaldo Aragã_o _- Márcio Lace~da 
- Aluizio Bezeri-a- OrioJr.e Quirian- Ro
nan Tito- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A comunicação lida vai à publicação. (Pau
sa) 

A Presidência comunica ao Plenário que 
a ComisSão Diretora aprovou, em reunião 
do dia 20 do corrente, o Requerimento n~ 
13, de 1991, de autoria do Senador Am.azo
nino Mendes, solicitando fnformaçóes do Mi
nistério da Infra-Estrutura. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência ao iniciar a votação da Or
, dem do Dia, sente-se no dever, porém, de 

infOrmar à Casa que em relação ao item I, 
referente à contratação de operação de cré
dito externo no valor de até trezentos e dez 
milhões de dólares, ou seu equivalente ern 
outra moeda, junto ao Banco Internacional 
de Reconstrução e Desenvolvimento- Ban
co Mundial -, a matéria se acha pendente 
de parecer da Comissáó de Assuntos Econô
rn.icos. Esse parecer da Comissão de Assuntos 
EconômiCos está ·sendo ultimado. Em razão 
disso, para não protelar a apreciação do res
tante da matéria da Ordem do Dia, a Presi
dência, com a anuência do Plenário, inverterá 

· a Ordem do Dia para qu:e já se aprecie o 
item 2, e logo ao final do Item 3, apreciemos 
a matéria constante do Item 1, já, então com 
o ·parecer ultimado por parte da Comissão 
de Assuntos Econômicos e, naturalmente, 
com a colaboração da Asses~oria Técnica da 
Casa. 

O Sr. Cid Sabota de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) 
-ConCedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Saboia de Garvalho. 

o SR. CID SABÓIA ,DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Pela ordem.) - Sr~ Presi
dente, eu gostaria de indagar se foi lido algum 
requerimento de urgência há poucO. Se a Se
cretaria da Mesa leu algum requeriniento de 
urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Mauio Benevides} 
-V. EX!' será iitformado agora mesmo. 

O reqúeriri:uiilto, quê Já foi fido, é da Pre
feitura do Município de São Paulo, encami
nhado ao Senado Federal no sentido de que 
seja autorizada a emissão de Letras e Bônus 
do TesOitro, destinã.dos à rolagem de sua dívi
da mobiliária. ---- - --~· -·~ · · · 

Assinam o requerimentO oS eniínenteS ·se
nadores Eduardo Suplicy, Ronan Tito, Fer
nando Henrique Cardoso, Marco Maciel, 
Maurício Corrêa e Humberto Lucena. Ele 
será votado após a Ordem do Dia, nos teimas 
regimentais. 

Em virtude de termos invertido a aprecia
ção··da Ordem do Dfa, passar-einos direta
mente ao item 2. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 256, DE 1989 
(Complementar} 

Discussão, em turno suplementar, 
do substitutivo aO Projeto de Lei do Sew 
nado n~ 256, de 1989- complementar, 
de iniciativas da Comissão Diretora, ·que 
dispõe sobre a declaração de riulidade 
dos atos que tenham por objeto a ocupaw 

ção, o dop:llnio e a posse das terras indí
genas, ou a exploração das riquezas do 
solo e dos lagos nelas existen~s, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob no 477, de 1990, 
da Comissão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. · · 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 1~ Secretáiio.' 

S1fO lidas as seguintes: 

EMENDA N• I 

Suprimir do art. z~ do substitutivo a expres
são: "Observados os pressupostos· legais e 
processuais pertinentes". 

Jt~stificação 

É _evid~nte, em primeiro lugar, que os juí
zes observarão os pres..o;upostos legais e pro
cesssuais parã ·reintegrar liminarm.ente na 
posse a comunidade indígena, sendo, portan
to, inócua a afirmaçãO. 

Em segundo lugar, se a lei reconhece a· 
necessidade e importância de haver a reinte
gração liniiilara, não dev.e se subordinar a 
outras leis que eventualmente tratem da ma
téria, e se oponham a esta. 

Assim, é evidente que o juiz não concederá 
a reintegtação se o requerente não for parte 
no processo, por exemplo, porque este pres
suposto processual é um princípio geral apli
cável, sem necessidade de lei o dizer; mas 
deve haver reintegração independente das in
deni:iaçõCS devídas por benfeitorias de boa
fé: isto quer dizer que a retenção por benfei
torias, embora .Possibilidade legal de ilidir a 
reintegração liminar, não deve ser observa
do, por força desta lei, mas teria qi.re necessa
riamente sê-lo caso haja a manutenção da 
expressão. 

·saia das Sessões, 21 de fevereiro de 1991. 
- Senador José Paulo Bisol. 

EMENDAN•2 

Substitua-se o art. 3~ (caput e parágrafo 
único), que pã.sSa ~i'tef a seguinte redação: 

"Art .. 39 Quando derivadas de ocupação 
de boa-fé, as .benfeitorias úteis .e necessál'ias 
existentes nas terras referidas no art .. l 9 serão 
indenizadas. pela Unfão, desde que relativas 
a posse de área imprescindível à subsistência 
do seu titular e da sua família. 

Parágrafo único. Mesmo que ainda não 
paga a if!;deniza-ção·c.orrespondente às benfei
torais, não se aplicará o direito de retenção 
nas terras indígenas." 

Justificação 

Na verdade o parágrafo único está recon· 
ceituando "boa-fé", o que não é bom, porque 
transforma toda benfeitoria em posse de área 
iippfescindível à subsistência de seu titular 
em benfeitoria de b·oa-íé. 

A redação proposta qualififica a boa-fé das 
benfeitoiias, o que vale diz,er, não é toda 
benfeitoria de boa-fé indenizável, mas apenas 

~guela incidente em área des~inada à subsis
tência. 

Sala das Sessões, J? de fevereiro de 1991. 
- Senador José Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Em discussão a matéria com o parecer 
do vencido, redigido pela Comissão Diretora. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada· 
nia para proferir parecer-sobre as emendaS. 

O SR. PRESIDENTE (MaUro Benevides) 
-Item3: 

PARECER N• 480, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n~ 480, de 1990, da Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania - Relator: 
Senador José Paulo Bisol (com voto ven
cido, em separado, do Senador João Me· 
nezes), sobre decisão da Presidência 
acerca de questão de ordem levantada 
pelo Senador Cid Saboia de .Carvalho 
sobre o reconhecimento ou não do líder 
de partido que integre Bloco Parlamen
tar, 

A Presidência esclarece ao Plenár~o que 
as conclusões do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cid8diii1f3. eSteiO à dis
posição dos Srs. Senadores nos avulsos: da 
Ordem do Di8. 

Em discussão O parecer, em turno único. 
(Pausa.) , · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

com as conclusões do parecer queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
É o seguinte o parecer aprovado: 

PARECER N• 480, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre decisão da Presidência 

. do Senado Federal acerca de questão de 
ordem suscitada pelo Senador Cid Sabóia 
de Carvalho.n:P Sessão OrdbJ;_árla do Se
nado Federal do dia 5 de novembro do 
corrente ano. 

Relator- senador José Paulo Bisol 
No dia 5 de novembro próxímo findo, o 

Senador Cid. Safióia de Carvalho levantou 
questão de ordem sobre se seria exeqüível, 
a teor do Regimento Interno, reconhecer a 
figura de líder de partido que integre Bloco 
parlamentar, e, se. positiva a resposta, quais 
as atribuições conferidas a esse líder. 

Decidindo a questão de ordem,Sua Exce· 
lência, o Presidente o Senado, partiu do § 
1~ do art. 58 da_ ConstituiÇão Federal, in ver
bis: "Na constituição das Mesas e de cada 
comissão, ê assegurada, tanto quanto possí
vel, a repre.t;entação proporcional dos parti
dos ou dos blocos parlamentares que partici
pem da" respectiva Casa". Deduziu desse dis
positivo que, havendo Bloco parlamentar, os 
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partidos que o constituem só se representam, 
nas Mesas e comissões, por mediação do Blo
co. Oficial e díretamente a representação de
saparece. Além disso, Sua: Excelência se de
teve no Título IV do Regimento Interno do 
Senado, que trata "Dos blocos parlamenta
res, da Maioria, da Minoria e das lideranças". 
A teor do art. 61 concluiu que as unidades 
constitutivas dos blocos parlamentares são as 
representanções partidárias e não os parla
mentares, vale dizer, não_pode haver Bloco 
parlamentar por decisãO constitutiva de par
lamentares individualmente considerados; a 
decisão constitutiva terá_ Q_e ser dos partidos, 
o que implicaria, parã os -parlã.mefl.ta-res sem 
filiação partidária, a impossibilidade de inte· 
grar blocos Partidários. Finalmente, percor
rendo dispositivos regimentais que definem 
as atribuições dos líderes de partidos (arts. 
14, II, a e _b, 63, 64, 65, 79, 81 e outros) 
chegou à conclusão de que o líder e os vice-lí· 
deres do bloco parlamentar absorvem todas 
as. tarefas regíriientais dos líderes e vice~lí
deres dos partidos que o constituem. Postas 
essas premissas, decidiU que o Regimento não 
reconhece a figura de líder de partido se o 
partido integra bloco parlamentar, ficando 
prejudicada a segunda parte da questão de 
ordem do Senador Cid Saboia de Carvalho. 

2. Contra a decisão se manifestaram os 
Senadores José Ignácio Ferreira e Hugo Na
poleão. O primeiro SUstentou que os líderes 
dos partidos que constituem bloco parlamen· 
tar são regimentalmente preservados, tanto 
que o art. 62 determina que_ o_ líder do bloco 
será indicado pelos líderes dos partidos cons
tituintes. Por outro lado, os demais líderes 
de partidos pennanecem na liderança do blo
co na condição de vice-líderes, a teor do pará
grafo único do art. 62_. Ademais, a mesma 
conclusão é induzida do § 4" do art. 65 que, 
regulando as lideranças da M~ioria e da Mi
noria condiciona-as à prévia fiderança das re
presentações partidárias. Final~nte, emba· 
sado no art. 66, que define a competência 
dos líderes das representações partidárias 
"para indicar os representantes das respec
tivas agremiações nas cqiriiSsões", conclui 
que, estando esse dispositivo colocado depois 
dos que regulam o bloco parlamentar, é for
çoso reconheCer que a constituição do bloco 
não exclui, regimentalmente, a figura do líder 
partidário: Por sua vez o senador, Hugo Na
poleão, fixaildo-se no parágrafo único do art. 
62, que estabelece a preferência dos lfderes 
dos partidos que constituem õ bloco para as 
funções de vicewJiderança, tira a ilação de 
que, tratando-se de mera_ preferência, outros 
parlamentares, que não os líderes dos parti
dos podem ser vicewlíderes do_ bloco, com o 
que as vice-lideranças partidárias são preser· 
v adas pelo Regimento. 

É o relatório. 
3. Passo ao parecer, começando por de fi· 

nições de premissas óbviaS, mas, por iSM 
mesmo, lógica: e axiomatica~ente necesáraS.: 

1~) o conceito de liderança de que se trata 
não é o de liderança política nem o de lide
rança partidária in genere e sim, estritamente 
o de Iideran~a partidária para ereitos regi· 

mentais; 

2~) ex:cusado o caráter ululante desta evi
dência, não há sujeito de direitos e deveres 
regüneittáiS Se ·não há direitos e deveres regi~ 
mentais; - ------ -

3°) na medida em que os regimentos de 
Casas diferentes atribuírem aos líderes dos 
partidos constitutivos de blocos parlamenta
res direitos e deveres diferentes dos direitos 
e deveres dos líderes repres-entações partidá
rias, estes continuam com existência regimen
tal, mas somente na medida da diferença; 

4"') a eventual inexistência regimental de 
liderança partidária não exclui a existência 
de liderança partidária para efeitos internos 
do partido, isto é, uma Coisa é a existência 
de liderança segundo o Regimento e outra 
é a existêri.cia de liderança segundo a legali· 
dade específica do partido 

Estas premissas propõem um postulado: 
se_ a liderança do bloco Partidário absorve 
regimentalmente todo_s os direitos e deveres 
(atribuições) das_ lideranças dos partidos que 
o constituem, o efeito regimental da absorção 
_é a exclusão regimental das lideranças parti
dárias enquanto o bloco persistir. Para nada 
serviria discutir se _se tr_atade extinção ou 
suspensão das lideranças partidárias porque 
os resultados seriam oS mesmos, embor~_ se 
possa sustentar que no mesmo momento em 
que o bloco parlamentar se dissolver, ocorre 
a reencarnação regimental das lideranças par
tidárias. 

Portanto, a estratégia dó Contraponto, ado
tada pela decisão recouida é tecnicamente 
correta: se as atribuições da liderança do blo
co confeiirem, sem exce·çãó, com as atribui
ções das lideranças partidárias, não há como 
sustentar a convivência regimental delas, por· 
que regimentalmente as tidetanças são titula
ridades e exercícios individualmente determi
nadas, podendo ocOrrer transferência, iw pa
drão da substituibilidade eventual nunca no 
padrão da simultaneidade. A lógica do Regi
mento é a lógica da dísjuriÇáo exclusiva: se 
A não B, se B não A, vale dizer, do ponto 
de vista lógico-formal, o Regimento atribui 
ao conceito-sujeito liderança dois conceitos 
predi dos que se excluem .reciprocamente na 
mesma unidade de tempo: ou o líder a exerce 
ou a exrce um vice-líder por substituição, ra
zão pela qual há uma orientação de prefe
rência no sentido de que os vice-líderes do 
bloco s_ejam os líderes das representações 
partidárias. 

4. A lógica disjuntiva-exclusiva do_ Regi
mento foi assuniida pelã Constituição Federal 
no único momento em que tratou do bloco 
parlamentar. Com efeito, quando § lo do art. 
58 diz que "não constituição das Mesas e de 
cada comissão, é assegurada, tanto quanto 
possível, a representação proporcional dos 
partidos ou dos blocos parlamentares que 
participam da-referida Casa", fica claro que, 
diretameilte, a representação dos blocos ex
clui a representação ~os partidos que o com· 
põem (se A. não B). Desaparece a represen· 
tação direta (diretamente indicada pelo parti
do), sobrevivendo, sem dúvida, a possibili
dade de repreSentação indireta (por media
ção do bloco parlamentar). 

Assim sendo, para os efeitos constitucio
nais, o bloco parlamentar atua no lugar e 
em nome dos paitidos que o constituem. Dito 
de outro modo: para os efeitos constitucio
nais não pode haver simultaneamente lide
rança de bloco parlamentar e lideranças das 
representações partidárias que o compõem, 
simplemente porque duas ordens diferentes 
não podem ocupar, ao mesmo tempo, o mes~ 
mo espaço de operação sem que, reciproca· 
mente, cada uma delas se constitua em desor· 
dem em ieliçãO à ·auha. _ 

s-. Um caminho consistente para refor
çarmos esta idéia de que é incompat(vel, para 
efeitos regimentais, a simultan-eidade de lide· 
rança de bloco parlamentar e lideninças dos 
·partidos que o infegram é õ do exame--das 
atribuições regimentais do líder. 

Como pontO-de-partida;-temos que: "Apli
ca-se ao líder do bloCo Parlamentar o disposto 
no art. 66" (art. 64). O Caput do art. 66 esta-
5-elece: -~'É i;l.a_ COJnpetência- dos lídc!res das 
representações partidárias, além de outras. 
atribuições regimerifais, indiCar os represe-n; 
tantes das respectivas agremiações nas c.omis
sões". 

Os dois dispositivos subentendem que as 
competências regimentais das lideranças do 
bloco e das liderariças dos partidos que o 
constituem são rigOrosamente as mesmas. 
Ora, tal igualdade __ de _a_tri_b_uições __ só pode 
existir de forma alternativa, jamais cumulati· 
vamente. 

Neste sentido, o art. 81 é preciso, ao esta
belecer que "o lugar na comissão pertence 
ao partido ou bloco parlamentar, ... ", o que 
só se justifica,teleologicamente pela necessi
dade de evitar a duplicidade de representa· 
ção. O mesmo ocorre nos art~ 79 a 81, nos 
quais há uma expressa alternatividade entre 
bloco e partido. Quando os dispositivos re
gem atribuições gerais_ do líder, é claro que 
a disjunção "lídet ao bloco padamentar .-ou 
da Representação Partidária desaparece por 
desnecessária. Trata-se de não cair na tauto
logia da não cumulatividade, ou seja, da ob· 
viedade de que um líder exclui o outro, regi~ 
mentalmente. 

Com efeito, determina o inciso II, do art. 
293, que "o voto dos líderes representará o 
de seus liderados presentes, ... ". É claro, se 
há bloco é o líder dele, e não os líderes dos 
partidos que o constituem que vota pelos re
presentandos, a esse nível vistos como os par
lamentares do bloco. Se fosse possível acu
mular liderança de bloco com lideranças de 
partidos, estas últims lideranças, na hora da 
votação, não seriam lideranças com voto e 
sitn representadas, no voto da liderança do 
bloco e nesses termos computadas. Em suma, 
"lideranças" que na hora do voto são repre· 
sentadas por outra liderança não são regi
mentalmente lideranças. E se, como lideran· 
ças, votassem, votariam duas vezes, como li· 
deranças o- como representados. 

Fica claro assim, que não há a necessidade, 
nos demais dispositivos regimentais, de se ex
plicitar, a todo o momento, a qual líder se 
refere: é a um ou outro, para cobrir as alter-
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nati\'aS de existir ou não blocos, pelo simples 
motivo de que a lógica mais rudimentar impe· 
de a coexistência de ambos. 

E o Regimento _Interno do Senado Federal 
é rico em outros exemplos, tão nítidos quanto 
o anterior, da falta de sustentação lógica da 
tese de que poderia existir a duplicidade de 
liderança sobre um mesmo grupo de par\aw 
mentares. Por exemplo, nas hipóteses pre
vistas no art. 338, em que -os- líderes repre
sentam o número de suas bancadas para efei
to de totalizar o necessário aoS requerimentos 
de destaque. Mais uma vez, aqui, a óbvia 
acumulação que resultaria implica a não acei
taçã-o da tese da simultaneidade de líderes. 

Além das atribuições que denunciam clara
mente a incompatibilidade da existência con
junta de lideranças que se sobrepõem, há ou
tras normas regimentais que dão mostras da 
incongruência de tal possibilidade. 

É o caso dos arts. 294, alínea c ("os líderes 
votarão em primeiro lugar", aplicado às vota
ções nominais) em que a aceitaÇão da cumula
tividade poderia acarretar momentos de di
vergência pública com o líder do bloco votan
do (e, portanto, orientando em um sentido) 
e líderes de representações partidárias ado
tando outros caminhos. 

Por fim, o Regimento Interno, se fosse in
terpretado segundo a tese da duplicidade de 
líderes, tornaria o uso da palavra nas sessões, 
um privilégio quase somente destes, pois o 
seu multiplicador (produto da possibilidade 
de cada parlamentar ser parcela para dois 
líderes)seria estimulado. 

6. Coexistência da liderança de Bloco 
com as lideranças dos partidos que o com
põem não se afeiçoa, por outro lado, ao con
teúdo de responsabilidade e compromisso po· 
lítico que a constitUição de Blocõ- Pilrfãmiii.
tar pressupõe. Acontece que, mantida a alu
dida coexistência, os partidos componentes 
do Bloco poderiam proceder ora como Bloco_ 
ora como partidos, isto é, a formação de Blo
co Parlamentar se converteria numa estra
tégia de interesses de má qualidade moral 
e polítiCa, sem prévia carta de princípios e 
sem prévia assunçáo de rumos programáti
cos, em suma, sem prévia determinação de 
políticas que legitimem o Bloco Parlamentar 
como pensamento e praxis social. 

Este arg~mento tem implicações ético-filo
sóficas e pressupõem que as instituições, po"r 
serem instituições, são sérias. 

7. Os argumentos de plenário dos emi
nentes Senadores José lgnácio Ferreira e Hu
go Napoleão não dispõem do rigor lógico in
dispensável ao convencimento. Não são ra
cionalmente conclusivos. Por exemplo o fato 
de que o art. 62 do Regimento prevê a indica
ção do líder do Bloco Parlamentar pelos líde
res das representações partidárias, obvia
mente, não demonstra que, constituído o 
Bloco, as lideranças partidárias sobrevivam. 
Demonst.ra, isto sim, que: as reJ2!eseriülçóes 
partidárias e ·suas lideratiçã:SSào elementos 
sem os quais não há como constituir Bloco 
Parlamentar. O argumento_é uma falá_cia: só 

, porque as representações partidárias e suas 
.lideranças são necessárias para a formação 

do Bloco, deduz que, constituído o Bloco 
e sua liderança. as lideranças partidárias con
tinuam regimentalmente necessárias. A falá
cia conSiSte em:q-ue-ã aJirrilaÇão trata um pres
suposto regimental da constituição do Bloco 
Parlamentar como se o pressuposto para 
constituir o Bloco, em sendo um pressuposto, 
por definição, deve continuar uma vez consti
tuído o Bloco. "É coriío sustentar que a vida 
da mãe, sendo necessária para o nascirilento 
do filho, c-ontinua necessária para que o filho 
viva depois de nascido". Outro -exelnplo, é 
o argumento relatívo ao parágrafo único do 
art. 62, que recomenda a indicação dós líde
res partidários como vice-lfderes do Bloco. 
Além de se tratar de mera recomendação nor
mativa, as premissas desse argumento silo tão 
difusas e ambigreas que, defendendo a mes
ma tese, os S.enadores_José Ignácio Ferreira 
e Hugo Napoleão chegam a conclusões opos
tas. Ademais, os raciocínios são tão alheios 
a qualquer lógica que ambos os argumen
tadores conseguem sustentar a mesma tese 
através da contradição entre suas conclusões. 
Um conclui que a recomendação, em se refe
rindo aos líderes partidários, demonstra a so
brevivência deles na dupla condição de líde
res partidários e vice-líderes de Bloco, e o 
outrO conclui que, em se tratando de reco
mendação, os líderes partidários não serão 
necessariamente indicados como vice-líderes, 
de tal modo que não podem perder a condi
ção de líderes partidários. Da mesma natu
reza é o argumento de que a liderança das 
representações partidárias sendo condição si· 
ne qua non para a assunção da liderança da 
Maioria, a fortiori se depreende a necessi
dade regimental de prosseguimento das lide
ranças partidárias. Outra vez a falácia con
siste em considerar que o pressuposto da 
ao de algo seja, necessariâmente, pressupos
to de sua pennanência. Finalmente, o argu
mento merior de quantos foram trabalhados 
pelos dois ínclitos senadores acima mencío
nados, é o relacionado com o art. 66, que 
diz respeito ã indicação, por líderes de repre
sentações partidárias, dos membros que as 
representam nas comissões. Como elucidou 
o ilustre SenááOr José Fogaça, o art. 64 trans
fere para o líder do Bloco a atribuição dessas 
indicações, e, se não houvesse o art. 64, bas
taria ler o § 19 do art. 58_ da Constituição 
Federal. 

8. Passo a seguir a examinara questão 
do ponto de vista da necessidade -eD.titãtiva 
das lideranças partidárias que integram um 
Bloco Parlamentar. Emprego o conceito de 
necessidade, no sentido lógico, isto é, algo 
só é necessád.o-·se, -devendo ser, não pode 
ser de outro modo. Para resolver sob essa 
6tica a questão, cumpre partír do art. 61 do 
Reginlento Interno do Senado. Esse dispo
sitivo deixa claro que as unidades ou elemen
tos COnstitutivos do Bloco Parlamentar são 
as representações partidárias, não os parla
mentares. Aqui a questão é estrutural: assim 
como os parlamentares são os elementos 
constitutivos das bancadas partidárias, os 
partidos são oS elementos constitutivos do 
Bloco Parlamentar. Conseqüentemente, po-

de-se afirmar que o Bloco Parlamentar é uma 
bancada de partidos. Nesse sentido, o Bloco 
Parlamentar é uma estrutura de estrurura 
pois cada unidade é estruturalmente diferen
te da estrutura do todo, como acontece, por 
exemplo, com os motores em geral. Isso signi
fica que a estrutura de cada unidade carece 
de um comando diferente do comando da 
estrutura totalizadora, o que equivale a afir
mar, no caso, que cada partido componente 
do Bloco Parlamentar Carece de uma lide
rança diferente dei liderariça do Bloco Parti
dário. Tenho que isso é_ verdade, pois ca.da 
re-presentação partidária constituinte do Blo
co continua sendo representação partidária, 
mesmo porque, se deixasse de ser, o Bloco 
Parlamentar seiia- eStruturalmente impossí
vel. Por esse rumo, efetivamente, a conclusão 
é no sentido de que, mesmo depois de consti
tuído o Bloco Parlamentar, as lideranças das 
representações partidárias são necessárias: 

Entretanto, o fato de se admitir que a re
pn'!sentação partidária pressupõe liderança 
mesmo quando integrada a um Bloco -Parla
mentar não importa afirmar qUe essa lide
rança seja necessária para ós efeftoúegime-n: 
tais. Vale dizer, uma coisa é a necessidade 
entitativa da liderença e outra a necessidade 
regimental de liderança. No cas!), o Regi
mento trata o Bloco Parlamentar como uma 
superbancada, uma bancada de bancadas, 
de tal forma que, estruturalmente falando, 
as lideranças das representações partidárias 
sobrevivem apenas no interior de cada uma 
delas, sem competência regimental, subme
tidas à liderança da estrutura global, o Bloco 
Parlamentar. 

Não é demais acrescentar o argumento da 
exceção. Por hipótese, admita-se .que a lide
rança do Bloco não absorva todas as atribui
ções regimentais das lideranças das repre-sen
tações partidárias. Nesse caso, as lideranças 
partidárias sobrevivem somente em função 
das atribuições não absorvidas. É óbvio que, 
em se concretizando essa hipótese, as lide
ranças partidárias não poderiam dispor da 
mesma base logística da liderança do Bloco 
ou das lideranças de partidos não incorpo
rados a Blocos Parlamentares. Por aí se escor
regaria para a improbidade administrativa, 
q-escândalo, a corrupção. Não há como fugir 
do princípio segundo o qual a infra~estrutura 
é necessária na exata medida de suas funções. 

9. Ex positis, constituido o Bloco Parla
mentar, os líderes das representações parti· 
dárias que compõem esse Bloco: 

1. a) perdem as atribuições regimentais da 
liderança na medida em que essas atribuições 
são regimentalmente absorvidas pelas lide
rariÇas do Bloco Parlamentar. Em tese, a titu· 
!aridade e o exercício das que não forem ab
sorvidas continua, mas essa reserva parece 
não ocorrer no caso do Senado; 

b) conservam a condição de liderança na 
bancada (para efeitos polítíco-partidários in
ternos) porque as representações partidárias 
são elementos sem os quais o Bloco Parla
mentar é ontologicamente impossível, o que 
implica reconhecer que continuando como 
representações partidárias no interior do Blo-
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co, carecem de lideranças no interior das re
presentações partidárias; 

c) conservando a condição de liderança 
nas respectivas representações; nada obsta 
que mantenham as ínfra·estruras logísticas 
previstas para as lideranças enquanto não se 
dispuser por resolução administrativa ou ou
tro ato qualquer ou princípio regimental qual 
deva ser a sua redução, se é que deve ser 
deduzida uma redução logística, dado o su
posto caráter eventual e transi_t6rio do Bloco 
Parlamentar (sobre esse assunto o que se veri
fica não é, meramente, uma lacuna na norma· 
tividade regimental (lacuna legis) do Senado 
pois, pode ser solucionado administrativa
mente); 

d) o fato de as lideranças dos partidos que 
compõem o Bloco permanecerem substan
cialmente como lideranças não importa ne
cessariamente em formação logística nova pa
ra as lideranças do Bloco Parlamentar, eis 
que a infraestrutura logísta do Bloco Parla
mentar será obrigatoriamente a infra-estru
tura logfsta à disposição das diversas lide
ranças partidárias que o compõem. 

No que diz respeito aos parlamentares sem 
vinculação partidária observa-se: 

2.- a) que o Bloco Parlamentar é, por defi
nição regimental, um conjunto de represen
tações partidárias (art. 61), o que significa 
que representar um dos partidos que com
põem o conjunto _é condição necessária e sufi
ciente para que o parlamentar se incorporte 
no Bloco; 

b) tratando-se de uma estrutura (o Bloco) 
de estruturas (as representações partidárias) 
o parlamentar que não pertencer a uma das 
estruturas constituintes do Bloco (seja por
que está sem vinculação partidária, seja por
que pertence a partido que não integra o Blo
co) não pode oficialmente incorporar-se ao 
Bloco Parlamentar. 

Assim sendo, ao decidir sobre a questão 
de ordem levan.tada pelo Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, Sua Excelénda o Presidente do 
Senado Federal o fez em consonância com 
a Constituição, a lei, o direito e' o Regimento 
Interno do Senado, ressalvando-se apenas, 
por escrúpulo de rigor técnico-jurídico, o fato 
de que, ao decidir, decidia estritamente sobre 
os efeitos regimentais da formação de Bloco 
Parlamentar, efeitos esses concemerites ao 
fenómeno jurídico (estritamente regimental) 
da absorção, pelas lideranças do Bloco, dos 
direitos e deveres (atribuições regimentais) 
das lideranças das representações partidárias 
que c.ompõem o Bloco. 

:b o parecer. 
Sala das Comissã_es, 13 de d_ezem_bro de 

1990. Cid Sabóia de Carvalho, Presidente 
- José Paulo Bisol, Relator - Fernando 
Henrique Cardoso- Marício Correa- Hugo 
Napoleão - João Lobo - João Menezes -
Jutahy Magalhães - Chagas Rodrigues -
Humberto Lucena- Oziel Carneiro- Ro
naldo Aragão - Ronan Tito - Marcondes , 
Gadelha - Lourival Baptista - Mansueto 
de Lavor ~ Márcio Lacerda - Ruy Bacelar 
- Nabor Junior- Mauro Benevides- José 
Fogaça. 

O Sr. Josaphat Marinho ---Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma declaração. 

O SR.- PRESIDENTE (Ma~ro Benevides) 

-Concedo a palavra ao nobre senador. 

O SR. JOSAPifAT ~MARINHO (PFL -
BA. Para uma declaração. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
somente tendo tomado conhecimento do pa
recer neste momento, e não havendo parttci: 
pado antes de qualqUer deliberação a respei· 
to, quero consignar a minha abstenção na . 
apreciação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Fica registrada a manifestação do eminen
te Senador Jo_saphat Marinho. 

Aprovado o parecer, passa a ser norma 
a ser seguida em decisões posteriores. 

A Presidência, em relação ao item 1, que 
trata de empréstimo externo no valor de 310 
milhões de dólares, junto ao Banco Mundial, 
em razão de não ter sido ultimado o parecer, 
em razão até mesmo de a Comissão de Assun
tos Económicos nãQ _estar ªjnQa_ formalmente 

· composta -e esta seria, realmente, a grande 
razão, ma_s, mesmo assim, a Assessoria Téc
nica estaria preparando o parecer que até 
este ex:ato momento não foi ultimado - a 
Presidência retira da Ordem do Dia a matéria 
constante. do itein 1, fundamentada no íJ.rt. 
175, alínea "e", do Regimento Interno. 

É o seguinte o iteln adiado: 

-l-

MENSAGEM N• !S. DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
336, c, 

do Regimeot_o Interno) 

Mensagem n' 15. de 1991 (n' 29191. 
.na origem), relativa a pleito da Repú
blica Federativa do Brasil para que possa 
contratar operação de crédito externo, 
no valor de até tr~zentos e dez milhões 
de dóJan~.s. ou seu Ccquivalente em outras 
moeda, junto ao Banco Internacional de 
Recon$trução e Desenvolvimento -
Banco Mundial (dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Económicos). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Passa-se, agora, à apreciação do Requeri~ 
menta n~ 19, de 1991, de urgência, lido no 
Expediente. 

PJ:n,_ votação. 

- Os Srs. Senad~res que o aprova~ ~ueiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

~provado. 

-- A matéria será indufda na Ordem do Dia 
da s_egunda Sessão Ordinária subseqüente, 
nos termos do art. 345, do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Antes de dar continuidade à lista de orado
res inscritos, o Senador Maurício Corrêa veio 

à Mesa solicitar a OportUnidade regimental 
de fazer uma breve comunicação. 

Com a palavra o nobre Semi.dor. 

O SR. MAURÍCIO COillffiA (PDT- DF. 
Para breve_comunicação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, 
uso da palavra apenas para c_onsiderar como 
lido o documento que o_ Consel_ho Federal 
da Ordem dos Advogados encaminhou ao 
eminente Presidente da Câmara dos Deputa
dos, Deputado Ibsen Pinheiro- penso que 
também encaminhou a V. Ex•, Sr. Presidente 
acerca de algumas preocupações. A primeira 
delas diz respeito às _medidas provisórias, 
quando aquela entidade se manifesta muito. 
preocupada com o seu uso abusivo, e pondera 
em defesa da ordem instituciori3.1 brasileira 
que os projetas em tramitação, sobretudo o 
do Deputado Nelson Jobim, sejam votados 
com prioridade, para que o instituto da me
dida provisória tenha uma regulamentação 
mai~ adequada. 

Em segundo lugar, o conselho daquela en
tidade, presidida pelo Dr. Ophir Figueiras 
Cavalcante, manifesta preocupação a respei
to das delegações, a seu juízo irregulares, 
contidas nas duM medidas provis6riãS- que 
estão sendo objeto de discussão no Congresso 
neste instante. Ele entende que há uma dele
gação exagerada, sobretudo da Ministra da 
Economia, Fazenda e Planejamento, e isso 
é eminentemente uma regra violadora do tex
to constitucional. 

Em seguida,- faz referência à Taxa Refe
rencial e ao CQilgelamento de preços. Fixa 
no pressuposto de que a taxa dos juros não 
pode exceder a 1%, como det,.ermina a Cons
tituição. Embora essa Taxa Referencial possa 
ter um conteúdo ou uma capa de que se tradu~ 
za afinal numa correção monetária, no fundo 
é um juro e, em virtude disso, não deve ser 
superior a 1%. 

Em seguida manifesta sua preocupação so
bre o congelamento de preços, que- o-Go
verno chama de trégua, mas no fundo é a 
velha regra, utilizada de congelamento de 
preço que, infelizmente, não tem funcionado, 
tendo em vista a desigualdade de tratamento 
entre a política salarial, quer dizer, a injustiça 
que se pratica em relação à política salarial, 
e os preços que, geralmente, são congelados 
no seu pico, acima, ex:atamente, do último 
preço que existia antes da medida provisória. 

Por último, Sr..P.residente, S. Ex:~ faz refe
rência à queStão da revisão constitucipn_al, 

-se manifestando aquela entidade totalmente 
contrária ã revisão constitucional, fora das 
determinações estipuladas no texto constitu
cional, vale dizer, que a revisão se dê nos 
moldes preconizados peta Constituição, isto 
é. em 1993. 

Peço a V. Ex~, Sr. Presidente, que consi
dere como lido este documento, a fim de que 
figure nos Anais desta Casa. · 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem t) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. MAURICIO CORRtA EM SEU 
DISCURSO.- .. . 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL CONSELHO 

FEDERAL BRASÍLIA- DF 

EXm? Sr. 
Deputado Ibsen Pinheiro . 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 

Prezado Sen_hor, __ ., 
Os advogados brasileiros, reunidos sob a 

bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil, 
conscientes de sua indispensabilidade na rea
lização da Justiça, enquanto defensores da 
ordem jurídica e da ConStitUiÇão da Repú
blica, querem trazer uma palavra de alerta 
neste momento de graves dificuldades nacio
nais. 

Dirigem-se para esse efeito aO COngresso
Nacional, cuja nobre precedência constitu
cional, no título referente à Organização dos 
Poderes, deve ser implementada de maneira 
a assegurar o urgente aperfeiçoamento de 
nossas instituições jurídicas. 

O motivo imediato para esta manifestação 
vincula~se à edição do chamado Plano Collor 
2. Todavia, os motivos mediados também im
portam seriamente, voltados que são para a 
preservação da estrutura legal e_constitucio
nal do País. A desordem econômca, a iO<:er: 
teza sobre o futuro e o descontentamento 
notório que grassa nas classes desfavorecidas 
- condenadas a pagar, ao longo dos anos, 
o elevado preço dos desacertos e_ difiCuldades 
da economia nacional- representam amea-
ça a ser afastada. -

O Congresso Nacional, sobre ser o veículo 
adequado para a representação do povo e 
dos estados, deve constituir - nesta fase da 
vida nacional - o mais poderoso agente de 
garantia da paz so_cial. Para tal efeito há de 
cumprir deveres fundamentais·. Eles incluem 
a feitura pronta dos textos que completem 
a legislação infra-constitucional, eliminando 
muitos dos focos de insegi..I!aifça, hOje exis
tentes; incluem, mais, uma importante atitu
de ético-política consistente no pleno exer
cício de suas furtções legislativas e no rigoroso 
resguardo da exclusividade de sua competén
cia nos assuntos previstos pelo art. 49 da Car
ta Magna, especialmente em seu inciso V, 
que lhe dá poderes para "sustar os atos nor
mativos do Poder Executivo, que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de dele~ 
gação legislativa". 

Nas ponderações adiante submetidas, a 
Ordem dos Advogados do Brasil, pela presi
dência de seu Conselllo Federal, destaca al
guns pontos nos quais parece mais premente 
o chamado do Congresso ao pleno exercício 
de sua nobre missão. 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 

Tem sido causa de particular preocupação 
a ininterrupta edição de medidas provisórias, 
cujo número se aproxima das três centenas, 
marcadas pela utilização abusiva, que se mos-

tra pela extrapolação dos limites constitucio-_ 
nais, agravada pela reedição constante, em 

-íiisupOriáv-el usurpação da atividade legisla
tiva congressual. 

A instabilidade da ordem jurídica decor
repte dess~ processo (há medidas provisórias
atnbuín:do funções a autoridades do Execu
tíVCq:>Or praia qUe excede ao· de sua pr6pria 
validade) toma insegura até mesmo a ativi
dade económica, dada a intimidade da rela
ção dela com-o jurídico. É-iinpossívet agir, 
planejar e prever, sé o quadro normativO em 
qUe se inscreve aatividade púl:l:lica e privada 
pode ser profundamente alterado a ca-da dia, 
sem respeito aOs -direítóS idquitidos e às si~ 
tuãÇões defTnitiVairiente constituídas. O salá
rio do trabalhador e os proventos dos- aposen
tados- paiã-Cuja garantia há roteiro seguro 
na Constit~TÇão _- não pode depender de 
sucessivas medidas proviS6fías, cuja reedição 
em cascata difiCulta ou chega mesmo a impe" 
dir o controle judicial desses atos. 

A ação do Congresso será ta-nto m·als- útil 
em dois pontos, Pelo menoS, quanto mais 
urgente for se-u pronunciamétito. Trata-se daS 
questões atinentes ao parágrafo único do_art. 
62 da Constífu_iç<ío (disciplinar as relações ju
rídicas ·dec-Orrentes das medidaS- provisórias) 
e da regulamentação, no menor prazo, do 
processo criador de_ssa íori:ga excepcicirtàl de 
provimento legislativo. No que diz respeito 
a esta última, e tendo oferecido ao Congresso 
o anteprojeto que ensejou o Projeto de Lef 
Complementar n~ 223. C/90, do Deputado 
Nelson Jobim, a ·ordem dos Advogados sa
lienta a necessidade de sua urgente votação. 

.D.ELEGAÇÓES IRREGULARES 

Não podemos deixar de nos deter, dada 
a subversão do processo legislativo constitu
cional, sobre a extensão da p#tica, que ado
ta, de delegaçõeS irregulares de competência. 

O arl. 22 - § 5 da Medida Provisória n" 
294- trã.nsfe-re ao Ministro da Econo_mia poder 
regulamentar que é de privativa competência 
do Presidente da República (CF, art. 84, IV), 
não incluído no parágrafo único do art. 84 
coarcrpassível de delegação a ministrOS. Tra
ta-se no __ caso, além do m~is, de dispositivo 
que cuida dã incidencia de imposto sobre ga
nhos de capital, matéria extraordinariamente 
senSi'vel a-o princfpío da legalidade. 

O art. 30 dessa MP atribui ao mesmo minis
trõ competência para autorizar a emissão de 

' Notas do Tesouto Nacional que instituem 
uma especte ae fndice de correção monetária 
cOm base na variação do dólar norte~ame
ricano: É lfcitã a-um eStado soberano, que 
tem o seu próprio sistema monetário, depen
dente de lei federal (CF, arts. 22, VI, e 48, 
XIII), instituir títulos do Tesouro com valor 
fundado em moeda de outro estado? Pior 
ainda quando isso pode ser feito por ato de 
ministro de Estado e não por lei do Congresso 
Nacional. Esse artigo choca~se ainda com o 
disposto no art. 48, II e XIII, da Constituição . 
. Delegações irregulares encontram-se tam

bém nos arts. 19, § 49, 3~ e 11 parágrafo único, 
da MP o\' 295. Esta última tª"lvez seja a mais 
afrontosa, pois entrega ao Ministro da Eco-_ 

nomia, em caráter permanente, o poder de 
atllal~zar o sãlário rilínímo, cuja fixação de
peride de lei, nos termOS do art: 7\'~ IV da 
ConstituiÇão. 

TAXA REFERENCIAL 
E CONGELAMENTO DE PREÇOS 

A Constituição estatuiu no art. 192, § 3~. 
Um limite claro, preciso, inquestionável da 
taxa de juros anuais de 12%~ A efiCácia plena 
e a aplicabilidade imediata çl.esse disp9sitivo 
já está firmada pela doutrina (CF. Roberto 
Fernandes de Almeida, Eros Roberto Grau, 
Sérgio Gischkow Pereira e Paulo da Matta 
Machado) e por várias deCisões j1,1diciais. 

Apesar desse limite, a Medida Provisória 
no 294 instituiu uma Taxa Referencial de _ju
ros, que se funda no pressuposto de juros 
superiores à taxa limite de 12% ao ano. Não 
só isso, pois a fixação da TR induz juro médio 
de mS.is de 70% ao ano. O desrespeito à Cons
tituição é tão aciútoso que torna inadmissível 
sua aceitação pelo Congresso. 

Há ainda inconstitucionalidade embutida 
nessa Taxa Referencial, quando se pennite 
seu emprego· para atualização -de operações 
financeiras, dos depósitOs de poupança etc. 
É que, não sendo reputada índice de correção 
da desvalorização daJP,oeda, passa a integrar 
a base de incidência do imposto de renda. 
Com issO, indfretáménte, o Governo está_ina· 
jorando imposto O.este exercícío sem observar 
o-prlridpio de-anterioridade da lei. . 

O congelamento dos preços está sendo 
apresentado, não como tal, mas como "'tré
gua dos preços". Na verdade, utiliza-se um 
eufemismo para realizar algo que já é muito 
conhecido do povo brasileiro. Esse modo de 
agir desacredita o Governo, na medida em 
que usa terminologia que mascara o objeto 
real da ação.governamental. 

REVISÃO ANTECIPADA DA CONSTI
TUIÇÃO 

ILEGITIMIDADE 

A Ordem dos Advogados do Brasil, na de
fesa da ordem jurídica, considera inaceitável 
a antecipação da revisão constitucional. O 
art. 39 das Disposições Constitucionais Tran
sitórias estab~leceu que essa revisãO serã rea
lizada após cinco anos, contados da piomUl
gação da ConstituiÇão, peh:fvõto ·da maioria 
absoluta dos membros do Congresso Nacio
nal, em sessão unicameral. Essa disposição 
contém um mandato da Assembléia Nacional 
Constituinte, vale dizer. do poder constituin
te originário", ao CongreSsO que acaba de ser 
empossatlo. Dá-lhe um poder extraordinário 
de revisão da Constituição. assumindo ele, 
com isso, uma função constituinte divúsa do 
pOder da emenda referido no art. 60 da Cons-
tituição. 

Esse mandato outorgadO pela Assembléia 
N~cíonal Constituíitte é imodificável Pelo 
Congresso, precisamente· porque contém li
mitações ri,ç:or_osª_s a serem oPJ>ervadas no 
processo !evisíonal. Se pudesse se-r altàãdo 
qualquer aspecto desse mandato extraordi
nário, coritido n_p citado dispositivo transi-
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tório, seria reduzido a uma inocuidade. Pois, 
a admitir que uma emenda COnstitucional, 
pelo processo do art. 60, possa antecipar o 
prazo estatufdo para a revisão, admitir-se-ia 
também que pode ser modificado o procedi
mento ali estabelecido, o que seria absurdo. 

Ao fixar que a revisão constitucional será 
realizada após cinco anos, contados da pro
mulgação da Constituição, a Assembléia Na
cional Constituinte não obriga o Congresso 
a fazê-la, mas abre-lhe a possibilidade de em
preendê-la, com o quorum de maioria abso
luta em sessão unicameral, apena:.ap6s o dia 
5 de outubro de 1993. Esse limite temporal 
decorreu da ponderação de que era neces
sário estipular um tempo razoável para que 
a experiência e vivência da Constituição indi
quem a profundidade da revisão do texto, 
pois o processo revisional, previsto no art. 
39 transitório, só pode ser utilizado uma vez. 
A Coristftuinte foi sábia no estabelecer esse 
limite temporal, exatamente porque ele evita 
o açodamento revisionista fangido por inte
resses _casuísticos, como já se vem delinean
do. 

Aí se encontram limtes lógico-jurídicos à 
atuação da competência constituinte deriva
da, atribuída ao Poder Legislativo ordinário, 
para emendar a Constituição. A doutrina 
constitucional nega que, nessa compeMncia, 
esteja a possibilidade de alterar o processo 
que a Constituição estabelece para sua refor
ma (CF. Nelson de Sousa Sampaio, O Poder 
de Reforma Constitucional, Bahia, Progres
so, 954, pp. 104 e ss., apoiado em vários auto
res nacionais e estrangeiros; cf. também, em 
geral, sobre os limitesiniPlícitos, Diego Vala
des, em Los Cambies ConstitucionaleS, Mé
xico, UNAM, 1977, pp. 202 e ss., apoiado 
também em vários autores). 

A antecipação, mais do que inconveniência 
política, seria um golpe na legitiiriidade cons
titucional, tão duramente conquistada e reali
zada pela Assemblé_ia Nacional Constituinte. 
Esta conferiu ao Congresso uma legitimação 
revisional extraordinária, cujo exercício não 
pode extravasar os limites desse mandato 
constituinte. 

CONSIDERAÇÓES FINAIS 

A vigência da nova ordem constitucional, 
cobrada pela sociedade civil, é incompatível 
com a persistência de vícios autoritários. Te
mos na Constituição o pacto básico, que exige 
outra conduta dos governantes, outro espírito 
de governo. Se para alcançarmos a paz e o 
desenvolvimento não bastar a fiel observân
cia das leis; se for necessário o sacrifício de 
setores ou parcelas da população, esse enten
dimento há de ser concertado de boa-fé, 
transparentemente, em foro que inspire con
fiança. Esta a rizão e objetivo do nosso apelo 
no momento em que se instala a nova l--egisla
tura, mergulhada no caos da frustração nacio
nal: a preeminência da instância parlamentar. 

Brasília, 20 de fevereiro de 1991.- Ophir 
Filgueiras Cavalcante, Presidente. 

O sR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Concedo a palavra, por ordem de inscri
ção, ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPL.ICY (PT - SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) ..:..... Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a Comissão Mista, encarregada de elabo
rar parecer sobre a Medida Provisória n' 294, 
procurou cumprir com determinação a sua 
responsabiliçl.ade. Nesta noite, ãs 4 horas da 
madrugada praticamente, foram encerrados 
os trabalhos com o exame do parecer do pro
jeto de lei d~ conversão, apresentado pelo 
Senador Odacir Soares. 

Acredito que fof um esforço muito grande, 
ainda mais pelo testemunho dos parlamen
tares que aqui estiveram em legislatura passa
da, quando nos informaram que, até então, 
não ocorrera a complementação do trabalho 
das comissões. Muitas vezes, mal eram for
madas e instaladas, e, quase sempre, o pare
cer era colocado para um relator designado 
no último dia, de última hora, sem o devido 
tempo para que se examinassem as emendas. 

Foi importante que essa comissão não ape
nas tivesse os seus trabalhos instalados, como 
também que tivessem os seus membros pro
curado ouvir tanto as autoridades económi
cas, em especial a MiniStra Zélia Cardoso 
de MeU o, em conjunto com a Comissão Mista 
que examinou a Medida Provisória n9 295, 
como também que tivessem ouvido os repre
sentantes _das centrais sindicais e represen
táriles empr_çsariais, para que, em que pese 
a complexidade das medidas relativas à desin
dexação, bem como diversas outras medidas 
que não estavam propriamente na Medida 
Provisória n~ 294 mas estavam em decretos, 
baixados pelo Governo, bem como em porta
rias e circulares do Banco Central e que preci
saram ser objeto de nossa atenção, enfim, 
tudo isto foi examinado neStas Ultimas duas 
semanas. 

Nós, do Partido dos Trãbãlhadores, bem 
como a representação do PDT, na Comissão 
Mista, avaliamoS: que o pare_ce!'_ do Relator 
Odacir Soares não levou na devida conta to

. d~ as emendas que nós avaliávamos como 
fundamentais, modifiCando o conteúdo da 
medida provisória e por esta razão sendo con
tra a medida provisória em muitas de suas 
partes, e não considerando que o projeto de 
lei de conversão satisfazia inteiramente, pro
nunciamos um voto contrário, mas procura
mos apresentar e vgtar inúmeras emendas, 
algumas das quais foram parcialmente consi
deradas pelo senhor relator e pela comissão. 

Quero registrar, portanto, que hC?uve um 
passo importante deste Legislativo, destaCa
sa, bem como da Câmara dos Deputados, 
na realização de um trabalho sério e que in
clusive mostrou a resistência do Congresso 
Nacional no que diz respeito ao procedimen
to_ do Governo em estar legislando através 
de medidas provisórias. 

Queremos- tC:gistrar que inuitos membros 
da Constituinte, inclUsive a Bancada do PT, 
o Partido dos Trabalhadores, votamos no re
gime presidencialista porque avaliávamos co
mo é importante considerarmos um período 
presidencial com um presidente eleito direta
mente pelo povo para avaliarmos a natureza 

desse regime versus o parlamentarismo. Mas 
a maneira como o Presidente Fernando Co
Uor de Mello vem administrando, elaborando 
a política económiCa, em especial através de 
medidas provisórias, não reforça argumentos. 
em favor daqueles que votaram no regime 
presidencialista. Esta experiência de presi
dencialismo com o Presidente Fernando Co
llor de Mello não tem sido propriamente fa
vorável. Ainda estamos examinando essa 
questão, ainda iremos fazer uma análise de 
maior profundidàde sobre o conteúdo da Me
dida Provisória n9 294. 

Hoje queremos registrar como foi impor-
tante a realização dos trabalhos da comissão 
presidida pelo Deputado Luís Roberto Pon
te. 

Sr_ Presidente, quero também aqui hoje 
ressaltar a importância do Congresso Nacio
nal estar atento aos esforços que se fazem 
necessários para que seja conseguida a paz 
mundial, para que os diversos conflitos que 
existem entre as nações não possam mais ser 
resolvidos através de meios bélícos. 

Há, hoje, uma contradição, um paradoxo 
extraordinário quando nós vemos a evolução 
tecnológica, a evolq.ção dos instrumentos de 
comunicação e a precisão com que mísseis 
destroem com bombas poderosíssimas as ci
dades e a riqueza construída pelo homem; 
não apenas instalações militares, mas resi
dências, matando pessoas, destruindo vidas 
humanas. É estranho e paradoxal que a hu
manidade, que conseguiu um progresso- tec
nológico tão notável, em especial os países 
desenvolvidos, como aqueles que apoiando 
na resolução da ONU resolveram atacar o 
Ira_que~ c;:m vista de sua atitude_ de ter inva.
dido o Kuwait, e como esses países, que têm 
um extraordinário poder em termos de rique
za, em termos tecnológico, hoje s_e vêem ele
vados a uma produção simplesmente extraor
dinária, a gastãr bilhões de dólares para a 
destruição-e não propriamente para a resolu
ção dos_ problemas económicos, dos proble
mas sociais de gra~de parte da humanidade, 
que ainda vive na miséria _e na opressão. Em 
verdade, a maior parte da humanidade hoje 
ainda vive em condições de miséria e de po
breza, então, mais do que nup.ca, se faz neces
sário um esforço de entendimento em direção 
à realização da justiça, em direção àquilo que 
possa, efetivamente, garantir a paz entre os 
povos, entre as nações. 

Ficamos consideran<~.o, Sr. Presidente ~ 
Srs. Senadores, em vista de_que, em 1992, 
diante até do encontro que será realizado no 
Brasil, que se tomará sede de um encontro 
da Organização das Nações Unidas para a 
ecologia, quando se de~á -a década de 90 
como a década da ecologia, ficamos pensando 
que"~ diante das circunstâncias que ameaçam 
a paz mundial, diante das circunstâncias da 
guerra que accintecé hoje no Golfo Pérsico, 
no Oriente ~édio, se faz necessário um esfor
ço para que· essa década seja não apenas ·da 
ecologia mas seja, efetivamente, da p~ e da 
ecologia. _ 

É preciso que o Brasil, que se empenhou 
para que fosse o nosso País a sede de um 
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encontro sobre a melhoria do meio ambiente 
em todas as Naçõe~ do mundo, preocupe-se 
e tome iniCiãfiVaS para que se termine a guer
ra no Oriente Médio. 

Não pode o Brasil estar alheio aos esforços 
mais ativos para qUe seja: conseguida a paz 
o quanto antes. Observamos países como" o 
lêmen, o México, a União Soviética, o Irã, 
a República Popular da China, tomando ini
ciativas, fazendo proposições para o Iraque, 
para os países liderados hoje pelos Estados 
Unidos na aliança para convencer o Iraque 
a deixar o Kuwait. Todos tomam iniciativas, 
fazendo sugestões e observamos que o nosso 
Governo, o Presidente Fernando Collor tem 
deixado de lado essa questão. Tem mostrado, 
às vezes, preocupação, através do Ministro 
das Relações Exteriores, -um-a ou· oUtra pala
vra de preocupação com a paz mundial, ma"S 
sem propriamente estar realizando gestões. 
E, na verdade, o Brasil é hoje uma das dez 
maiores economias mundiais com uma inser
ção muito grande em termos de relações, de 
comércio com o Oriente Médio e, principal
mente, com o próprio Iraque. 

Nos últimos vinte anos cresceu significati
vamente as relações de comércio do Brasil 
com o Iraque. Para o Iraque vendemos instru
mentos bélicos, alguns tipos de tanques, de 
automóveis, de jipes, utilitários. Ali construí
mos obras hidrelétricas; nossas empreiteiras 
estiveram ali construindo estradas. Tivemos 
uma enorme relação de oomércio com países 
relativamente distantes. 

Portanto, o Brasil tem uma r_elaç~o_ próxi
ma com o Iraque. De lá compramos petróleo; 
de todos os países do Oriente Médio compra
mos enormes qua'ntidades de petróleo. So
mos dependentes de importação de petróleo. 
Para nós, por conseguinte, é inuito impor
tante o que se passa, do ponto de vista da 
nossa economia, no Oriente Médio, sobre
tudo no Iraque. Obviameme, cOm paí:c;es Co
mo os Estados Unidos, l]lglaterra, Alemanha 
e outros paíSes empenhados na guefra, tam
bém temõs uma relação de proximidade. Por
tanto a nossa posição é priVilegiada para pro
pbrmos alternativa$, para fazermos gestões 
de paz. 

A grande crise da eço_nomia _ mundici.l, _a 

grande crise da economia brasileira se dá não_ 
apenas em função das questões relacionadas 
à falta de crescimento, à recessão. A grande 
crise se dá por causa da má distribtiiç30 -de 
recursos entre os países ricos e países pobres; 
e, dentro de cada país, por causa da má distri
buição de r~nda e de riqueza entre os que 
vivem em cada país. --- ---

0 Sr. Nelson Wedekin --Permite V. Ext 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EDUARDO SU\'LICY - Apenas 
para concluir este pensamento e já lhe daiei" 
o aparte. nobre Senador. 

A grande crise da economia, portanto, está 
relacionada à questão do conteúdo do que 
se produz, do conteúdo do j;:mprego. Hoje, 
no Brasil, estamos preocupados com o de
semprego, com a recessão e _queremos que 
rapidamente _seja ativada á ecOnomia, para 

que não se despeçam milhões_de __ trabalha
dores, seja da Autolatina, seja de todas as
indústrias, de todas as_ atividades de comér
cio, de s~rviço, da agriCultura._ ~ 

Temos que nos preocupar nãó apenas com 
que cresça a atividade económica, que haja 
oportunidade de emprego, mas, princiPal
mente, com o que será produzido. 

No entanto, seria muito estranho, seria um 
paradoxo, um contra-sen_s_o_ para o nosso grau 
de ci'l(iliiação ·se o crescimento da atividade 
económica fo_sse: para estarmos produzindo 
mísSeis, bombas de todos os tiPos, instrumen
to-s bélicos os mais.~sofjstiCa_9os1 p<>:rque isso· 
só serviria para a: destruição, para-maior ma
lefíciOj>ã:ra à humanidade. 

Portanto, o grande desafio que temos é 
o de procurarmos a realização da justiça no 
âmbito da economia, preocupando-nos com 
o conteúdo do que vai a nossa economia pro
duzir, mas também do que vai ser ProdUZido 
pelas economias, inclusive dos países mais 
desenvolvidos, porque quando os Estados 
Unidos estão a gastar mais de um bilhão de 

, dóla!eS nessa guerra, _a sua _economia está 
produzindo mais e nlãiS -iflStilimentos bélicos, 
que- Dão servem para mélhotar o bem·estar, 
nem mesmo dos habitantes dos EStados Uni
dos e, muito men·os, dos habitantes dos países 
do Tetceiro Mundo, que ainda vivem em con· 
dições de extrema miséria._ 

Concedo O aparte ãO ·nObre Seriad6f Nel
sciõ. W~dekiit, Ccinl inuífO ·praier. 

O Sr. Neison Wedekin- Senador Eduardo 
Suplicy, queria diúr a V. Ex•~ itáo exata
mente como Um a_créscimq a() S~l,l pronuncia
me.nto,_mas lembrar as graves Crises do nosso
tempo~· do- nosso UniVerso, do nosso planeta, 
algumas das quais V. E~-referiu no seu diS
curso: ·a-·crise da pobreza, a crise da fome, 
a ·cnse -~da marginalidade social, a crise do. 
Subdesenvolvimento, deis grãiú~es desníveis 
desses vários mundOs do nosso tempo. FeZ 
também uma referência a uma outra crise, 
que considero de todas a mai~ grave, talve~ 
a origem de todas as demais, que é a cris·e 
da ética, a críse d3: moral, a insensibilidade 
com que,._S()bretudo o mundo desenvolvido 
e- rico; -enxerga, ·ve ·e Considera o restante 
do mundo que passa fome: nesses gastos as_.,_ 
tronômicoS: para a destruiÇão, para a morte; 
para o massacre como está se fazendo agora 
no)raque, e- náo_ para a vida, e não pai-i 
a- saúde, e não pai-a a melhoria das condições 
de vida das populações de todo o mundo.
Cteio qúe ? Brasil - e é nisso_ que eu quero 
concordar com V. EX"-c;leve ter, o Governo 
brasileiro;-porque é õ Governo que precisa 
ter essa atitude e, talvez até mesmo nós, no 
Senado e no Congresso Nacional, devemos 
refletir uma atitude mais ativa na busca dei 
uma solução pacifica para-aquilo que estamos 
assistirido pela televisão, que é o masSacre 
de um povo. Não há nenhum argumento, é 
a insensatez supre_ma, é a falência de todos 
os-valores éticos, morais, é a falência de toda 
a civilização, essa e qualquer outra guerra, 
é preciSO qu~e- Sé -diga. No entanto, eu vejo 
o silêncio da parte do nosso Governo, a om-iS-

são, até mesmo nossa aqui do Congresso Na
cional, até mesmo de amplos_ setores da socie
dade brasileira. Pude observar,_ agora,_ que 
em várias partes-dO mtindo-.começa_m 1,1_cres~ 
cet: OS movimeri.tos ·paciílst:as, mas em todas 
as guerras os movimentos pacifistãs sempre 
tiveram vigor, sempre tiVeram certa força 
mas nessa, talvez a mais _sangrenta, talvez 
a mais contradd6ria,, Cxataifiente pOrque o 
homem_ qsa os r!;!Çurso~s máximos da su~ ~ntelí~ 
gência na cíbernéticá, na informática, na alta 
sofistiCação daqueles aparelhos de morte e, 
aO mesmo_ tempo, renuncia, seja ess_ª <:;oi_sa 
elementar e simples de que vivemoS todos 
neste planeta e precisamos viver em paz, e 
precisamos construir não só_ um mundq de. 
paz mas um mundo desenvolvido Qnde as pes
soas vivam com um mínimo de decência e 
dr;_ dignidade. Por jsso, cumprim<::;nto V. EX", 
primeiro, por abord8.f o -assunto e, segundo, 
por chamar o Governo brasileiro e, talvez, 
por chamar a nós mesmos a uma atitude nlãis 
ativa, mais vigorosa, riabusc_a ou na-prega
ção, pelo menos, dC umã solução pacífiCã p.i
ra o conflito do GOlfo.. ----

O SR. EDUARDO SUPJ,.ICY- Agr-adeço 
a V. Ex~ pelo' seu aparte, rl.obre Senador Nel
son Wedekin, e, considerapdo a prop9_sta, 
gostaria aqui de dei:ç__ar, no sentido d6 SuaS 
palavras, uma sugestão ao Governo brasilei
ro, ao Senado Federal, ao Congresso Naçio
nal, de que se proponha à Organização das 
Nações Unidas que esta década de 90, que 
está para ser proclamada a "Década da EcO
logüt", seja designada a décad_a da paz e da 
ecologia, -que inclusive o encontro que se rea
lizará em 1992, rio Brasil, com sede na cid_ade 
do Rio de Janeiro, mas, também, com even
tos irltportàntes que Se realizarão, seja em 
Brasília, seja em São Paulo, ou em ·outras 
cidades de nosso País, que o SeU sentido seja 
a preservação não apenas do meio ambiente, 
não apenas ·a questão da melhoria do meio_ 
ambiente; ã proteção da nafureza, a preocu
pação com a destruição da qualidade do ar, 
da água e de tudo a_quilo que sejam as nossas 
reservas floiestais, os nossos rios,_ os nossos. 
mares, mas que haja uma preQCupãÇãO para 
que não haja destruição de víçlas através dos 
instrumentos bélicos. 

Assim, Sr. Presidente, acredito que se faça 
necessáriã _Uina comunica~ião ao Secretário
Geral das Nações Unidas, Javier Pàez de 
Cuellar, e .assim é a intenção deste senador 
formular oflcio ao S~cretário-Geral da ONU, 
bem comO aO Senhor Presidente Fernando 
Cotlor de' Metlo, faZendO essa sugestão que 
nasce dasteflexões desta tarde. Muito Obriga~ 
do. (Muito be.m!) -

Durante o discurso do Sr. Edu,_ardo Su
plicy, o Sr. MauroBenevides, Pfi!s{dente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo -sr. Dirceu Carneiro, ]V_ Secre· 
táiid.---

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-_ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoi
sier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN. 
Pronuncia o seguiilte discurso.)~ Sr. Presi-
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dente, Srs. Senadores, volto à tribuna desta 
Casa para abordar urna questão que me preo
cupa muito, e, creio eu, aflíge não sOmente 
aos nordestinos, mas também a todos os par
lamenares do Brasil. É a questão Nordeste. 

UMA NOVA POLÍTICA 
PARA O NORDESTE 

Trazemos hoje â consideração dos Srs. Se
nadores alguns elementos para uma reflexão 
em torno da questão Nordeste. A primeira 
vista, poderá alguém pensar que se trata de 
um assunto ultrapassado, ou no mínimo ex
temporâneo, diante da crise que vive atual
mente a economia nacional. Mas, é justa
mente contra os que assim pensam, que nós 
queremos lançar o nosso grito de alerta. A 
questão Nordeste, assim como a das outras 
regiões brasileiras, é de ordem estrutural e, 
por isso, exige que os parlamentares compro
metidos com o destino das suas regiões man
tenham-se vigilantes, operosos e coesos. 

Abordar a questão Nordeste implica neces
sariamente falar sobre o trabalho realizado 
pela Sudene e conseqúentemente sobre a sua 
situação atual. 

Sudene 

Como é-do conhecimento dos que têm cul
tura histórica e política, a Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (SUDE
NE) foi criada pelO Presidente Juscelino Ku
bitschek através da Lei NY 3.692, de 15 de 
dezembro de 1959. O Brasil vivia naquela 
época momentos de expectativa e de grandes 
mudanças. O Nordeste, na globalidade das 
suas atividades económicas, dava a muitos 
a impressão de ser uma região inviável, domi
nada por coronéis retrógrados e intermiten
temente assolada pelo flagelo das secas, que 
destruíam em alguns meses a riqueza dura
mente acu'Dlulada ao longo dos anos. Esta 
região parecia ser um caso perdido. 

Com a criação da Sudene surgiu um novo 
horizonte para o Nordeste. O Governo Fede
ral resolvera aprofundar a sua intervenção 
dotando-o de uma nova política regional. 

A esta altura é importante- ressaltar as ·ca
racterísticas desta autarquia na sua fase ini
cial, conforme podemos inferir da lei que a 
criou. 

A Sudene nasceu com autoridade, porque 
estava diretamente vinculada ao presidente 
da República. Tinha legitimidade, porque 
contava com a colaboração de todos _os gover
nadores da região era a expressão institucio
nalizada de todos segmentos da sociedade. 
Desfrutava de autonomia administrativa e 
operacional. A Sudene era quase qm minis
tério com atribuições de planejamento, coor
denação, cooperação e execução direta ou 
indireta de planos, programas e projetas. 

No alto do seu organograma, a Sudene tem 
o conselho deliberativo, onde os governado
res dos estados e outros representantes auto
riZados debatem os problemas regionais e de
cidem sobre os investimentos a serem feitos. 

Desempenho 

No decurso dos seus 31 anos de funciona
mento, esta autarquia federal desempenhou 

com eficiência e determinação o papel de con
dutor e indutor de_ significativas mudanças 
s6cio~econômicas em tOdo o Nordeste. 

Segundo os seus técnicos. entre 1960 e 
1988, a Sudene repassou para o Nordeste "o 
equivalente a US$19.3 bilhões (1). 

Com estes recursos foram beneficiados, 
através do sistema 34/18 e do Finar, 2.756 
projetas, que, por suá vez, permitiram a cria
ção de cerca de seiscentos mil empregos dire
tos e de outros milhares de empregos indi
retos. 

Em decorrência da aplicação -destes recur
sos,_o Produto Interno Bruto (PIB) do Nor
deste passou deUS$ 8,6 bilhões em 1960 para 
US$ 51,3 Bilhões, em 1988. É importante 
ressaltar que este crescimento do PIB Nor
destino realizou-se a uma taxa média de 6,6% 
ao ano, ligeiramente superior às taxas médias 
de crescimento da economia nacional nomes
mo período. Estes dados espelham o dina
mismo de uma economia, antes considerada 
es_tagnada e inviável. -

É evidente que todos os setores da econo
mia regional foram contempliuJoi Com estes 
investimentos. No entanto, foi o setor indus
trial que absorveu a maiQt parte dos investi
mentos, crescendo em torno de 8,6 vezes no 
período de 1965 a 1983. Quanto à contri
buição deste sei:Õi à formãção do _capital fixo 
do Nordeste, os dados são igualmente expres
sivos: saltou· de 34,4% para 47,2%. 

Toda esta transformação resultou da im
plantação e modernização de 1.482 projetas, 
nos quais foram investidos US$ 36,6 bilhões. 
Deste montante, os iricentivoS governamen
tais ficaram eni tonlo de US$ 12,2 bilhões. 
Em conseqtlênCia coram &erados 441 OOii ein
pregos índustiiais·. · 

Durante o citado período, os ramos moder
nos _da indústria ultrapassaram os ramos tra
dicionak Verdade é que, em 1960 os setores 
modernos representavam apenas 24,2% do 
valor de transformação industrial do Nordes
te, mas já _em 1984 eles representavam 
60,4%. 

-Outro aspecto do desenvolvimento indus
trial do nordeste que merece destaque é a 
implantação de sete pólos industriais em vá
rios_ estados. Reportamo-nos aos seguintes 
empreendimentos: 

L Pólo Petroquímica de' Camaçari, na Ba
hia; 

2. Complexo Industrial de Base, em Ser-
gipe; _ 

3. Pólo Clor_oquímico de _Alagoas; 
4. Complexo IndUstrial-Portuário de Sua

pe, em Pernambuco; 
5. Pólo Químico-Metalúrgico do Rio Gran

de do Norte; 
6. Complexo Industrial Diversificado do 

Ceará; 
7. Pólo Siderúrgico do Maranhão. .
É verdade que nem todos estes empreendi

mentos foram concluídos, como o do meu 
estado, o Pólo Químico Metalúrgico, que, 
no início; caniiDhou rapidamente, depois, te
ve um desenvolvimento lento e agora parou. 

Mas, Srs. Senadores, é lamentável que to
do esse êxito alcançado pelo N ardeste neste 

3f anos de trabalho da Sudene é anulado 
pela estrutura fiscal e tributária nacional. . 

_Estudo realizado em 1990 pelos técnicos 
do Banco do Nordeste sobre a entrada e a 
saída de recursos federais no Nordeste, apre
sentou conclusões preocupantes: a nossa re
gião continua financiando o desenvolvimento 
económico das regiões mais ricas do País. 
Sai niafs dinheiro do Nordeste do que ele 
recebe. 

Na verdade, concluíram os técnicos do 
BNB: "Essa saída de recursos contabilizada 
representa, em média, cerca de uma vez e 
meia o montante do que foi destinado ao 
Nordeste no período de 1981 - 1985. 

Considerando apenas esse perío-do, a re
gião sofreu uma evasão de recursos no ·mon
tante de Cz$ 26,6 bilhões, a preços de dezem
bro de 1985. Essa perda de recursos do Nor
deste para as regiões desenvolvidas do País 
representou cerca de três vezes (2, 7) o total 
da liberação dos incentivos fiscais, no nieSmo 
período (1981 - 85). Por outro lado. para 
que se tenha idéia da importância desses re
cursos para a economia da região, os mon
tantes anuais representaram uma perda equi
valente a cerca de 3% do PIB nordestino, 
em média, no mencionado período". · 

Por conseguin~e, Srs_. Sena~ores, estamos 
diante-de um quadro de colonialismo interno, 
resultante de uma estrutura fiscal e tributária, 
que, desde a Segunda Guerra Mundial blo
queia o desenvolvimento do Nordeste. 

O Fundo Constitucional que os Constituin
tes de_ 1988 aprovaram para o Norte, Nor
deste e. Centro-Oeste--não consegue neutra
lizar os efeitos _danosos desta estrutura fiscal 
e tributária. 

Discriminação 

Com a eleição do Presidente Collor a dis
criminaÇão- coD.tra o Nordeste vem alcançan
do níveis intoleráVeis. A título de ihistração, 
vejamos alguns fatos: 

1. No mçu Estado, a fábrica de Barrilha, 
em Macau_ (EN)_ é _a imagem do abandono 
em que se encontra o Nordeste. Há mais de 
três anos que se fala ~m privatizar esta fábrica 
- e agora no Governo exi!?te uma febre dC: 
privatização -e eu já diss_e;._que se privatize. 
Quero que a fábrica seja _concluída, ela está 
pela metade faltando apenas uma solução 
desse investimento. E o Governo não chega 
a nenhuma solução: nem privatiza nem inves
te ~~_O_mi!P-ões de dóJares para concluí-la. 

A fábrica está lá abandonada, parada, sem 
nenhuma providêncía do Governo Federal. 

2. O Governo Federal ameaç3. desativar 
os ramais Mossoró/Souza e N atal!Maca"U da 
Rede Ferroviária, o_ que irá prejudicar o es
coamento dos nossos produtos pelo Porto de 
Natal, a fábríca de Barrilha em Macau e o 
transporte do sal de Mosso ró/ Areia Branca 
através da Transnordestina. 

3. Outro .exemplo: 
Á Sheelita, 'minério cujo maior pro_dutor 

nacional é o Rio Grande_ do Norte, vive a 
pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. 
Hoje toda a produção - 45 toneladas por 
mês - está totalmente voltada para o mer-
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cada nacional. Mas, a concorréncia estranR 
geira esmagou o produtor nacional e, até ago
ra, o Governo Federal não toinou nenhuma 
providência para, ao menos, amenizar os 
efeitos desta crise. 

As quatro indústrias de sheelita, no Rio 
Grari.de do Norte, estão paradas, agora, no 
atual Governo do Presidente da República 
nordestino. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite 
V. Ex~ um aparte-? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Pois não, no· 
bre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carv81ho- Senador 
LavOisier Maia, estou ouvindo o seu pronrin· 
cianiento que cabe perfeitamente na sua nor
destin-ídade, na sua responsabilidade de re· 
presentante do Rio Grande -~o Norte e, cOn-
seqüentemente, um dos representantes de 
nossa região. A análise qUe V. Er faz é das 
mais impórtaiites, inclusive porque traz da· 
dos económicos, dado:; históricos, perspec· 
tivas, dramas, denúncias e tudo que realmen
te deve ocouer na fala_ de um representante 
nordestino par"ã que o Nordeste seja escutado 
pelo Governo pe.deral. Vejo que V. Ex' tem 
uma preocupação com a existência da Sude,ni 
e quero dizer, no entanto, a V. Ex• que não 
é apenas essa existência que está ameaçada. 
Neste Brasil, onde se desmopta di(!.riamente 
e nada se constrói, tudo pode acontecer a 
qualquer instante e a qualquer momento. Pa
ra nós a Sudene é intocável, a Su~ função 
social foi muito hem destacada há pouco no 
seu discurso, quando mostrou os reflexos 
pragmáticos da Sudene na existência do Nor
deste, no quadro económico nordestino, ein 
suas rendas, no índice de-· emprego e outras 
coisas tantas que cabem no aspecto social. 
Mas, Senador Lavoisier Maia, V. Ex~ fala 
e chega à tribuna num momento dramático 
para a Nação. E, neste momento dramátlco, 
o Nordeste está todo ameaçado, está amea
çado, inclusive, no que ccmcei-Oe ao Departa
mento Nacional de Obias Cdntr!l a.Sec_a -e 
tenho-a impressão de_que V. Exf teii'ri:línafá 
por mencionar esse fató eni sua fala. Tenta-se 
a fusão do DNOcs-cortnirn outro ente eSta
tal, mas uma função que vai' desaparecer será 
a do DNOCs; porque ·séria anexado a um 
órgão de outros desígnios teleologicamen_te 
diferentes e pertecente a outra regiãO be-m 
mais pródiga do que a nossa, que é exata
mente a Co<J,e'(asf. Essa_fusão preocupa mui
to e ameaça o DNOCS. Alguns parlamen
tares, no entanto, entenderam de fazer uma 
caminhada aos gabinetes ministeriais para 
conseguir o adiamento das providências de 
Governo. Mas, quero dizer a V. :E~· que_ eu, 
particularmente, jamais -pediria esse adia
mento, porque no momento em que pedimos 
o adiamento desta ou daquela providência 
contra o Nordeste, estamos caindo num lo
gro, estamos concordando no mérito com o 
ato -que está, sendo prometido. Assim como 
não podemos concordar com a~ (u_sQes desti
na-das ao DNOCS, como não podemos :eon
cord_ar -com sua extinção, nem Coni sua redu
ção·, só podemos concordar com o seu ·aper-

feiçoamento', com_ a. sua melhora, com o seu 
crescimento, por isso não há nada a pedir 
ao GoVerrio_ senão que pare esSá onda de 
destruição, e-ssa desmontagem a que está sen
do_submetido o País, ao ponto de a economia 
estar totalmente abalada. Se a Auto latina se 
sente abalada no momento e pretende demi
tir oito mil servidores, imagine V. Ex~ o que 
acontece no íntimo de um operário nordes
tino. Dá pata imaginar, numa relação que 
possa ser feita sob qualquer aspecto social. 
V. Ex• está ·numa abordagem muito interes
sante.. Estou a interrompê-lo muito mais para 
prestar-lhe a minha solidariedade e o meu 
apoio às suas considerações do que propria
mente para fazer acréScimos, mas, como o 
nordestino está numa situação difícil, não po
de deixar n~nh.!l_ma oportunidade para colo
Oz de protesto ante as ameãças que, neste 
niõifi~to, patfiD:flsobre o Banco do Nordeste 
cuiDO =sobre- o Banco do Brasil, sobre o 
DNOCS como sobre a Sudene. Tudo o que 
está estrUturado está sob ameaça no Brasil, 
Senador Lavoisier Maia. Muito obrigado a 
V. Ex• 

0 s·R~ LÃ"VV[SIERfflAIA - Muito obri
gado digo eu, Senador Cid Sabóia de Carva
lhi.:i.~Sé:-ti "ã.iúi.rte-·nustre faz um estrondo nõ 
meu pronunciame;:nto, e a sua voz é ouvida 
a tOda hora_ neste PlenáriO, não só pelOs pro
blemas_ naCionais, mas _principalmente sobre 
os regiOiiaTS ein defesa de uma região que 
tem sofrido muito. O DNOCS agora é um 
exemplo, qUC:reiri fechá-lo, ameaçando-o. E
V. Ex~_ tem razão quando não vai procurar 
nirigriém: porque proCurar para adiar é admi
tir o seU fechamento, acabar-se. Então, não 

·~~:t~~~ ~e:~!r ;:~.-q~~moo~~rd~~t:a!~~ 
sofra_ maíS-,- desativando um órgão da impor
tânEia desse-, responsáv_el pela construção de 
açu·des, pelo abastecimento de-âgua para o 
Nordeste, de que nós precisamos. O Presi
dente da República quer acabar com o 
DNOCS, e se nós não tivertrfos união da clas
se- PolítiCa suprapartidáriá da região, e digO 
mais, não só da região, mas de todo o Brasil, 
Sua ExC:etên..c_i.a _fechará_ tudo, prejudicando 
os mais pobres,- os descaniisados, os quais 
estão em sua maior parte no Nordeste, justa
ll!~~t~~queles a quem Sua Excelência prome
teu maior açc'ío no seu goVerno. Hoje eles 
·esfao _decepcionados com esta política cruel 
e desumana do Presidente da República, con
tra quem levanto, neste momento, a minha 
voz de protesto pelo que está fazendo contra 
o Nordeste - e olha que sua Excelência é 
nordestino de .Ala_goas e lif foi Governadqr; 
sabe, tanto quanto ou- mais do que nós, dos 
problemas da região, da pobreza, das desi~ 
gualdades inter-regionais. 

Então, Senador, muitO -ohrigã:do pelo seu 
aparte, porque na verdade valoriza e ilustra 
o nosso_-pensa~ento. _ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. E;t• 
um aparte? 

-Ó -SR. LAVOISIER Mi' IA - Com muito 
prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Lavoi
sier Maia. V. Ex•, como um interessado e 
sempre presente nas discussões dos proble
mas do Nordeste, deve conhecer um relatório 
da Comissão de Ciência e Tecnologia para 
o desenvolvimento do Nordeste, feito pelo 
atual Governo. É um documento de apenas 
quarenta e nove páginas, com um diagnóstico 
que poderíamos aplaudir, se não fossem as 
sugestões e as referências feitas à Sudene e 
ao Fino r. Sr. Senador, considero que a Sude
ne, quando foi criada, teve um objetico:-o 
desensvolvimento do Nordeste, e esse obje
tivo foi alcançado em parte. Melhorou bas
tante a situação do nosso Nordeste em rela
ção ao Centro-Sul. Mas V. Ex• há de convir 
também de que esse desenvolvimento foi mal 
direcionado, não pelo fato de dar prioridade 
à indústria, mas por fazer com que ocorresse 
u~a !Daior concentração de renda na região, 
direc1onando os_ recursos do Fino r e da pró
pria Sudene para aqueles afilhados políticos 
muitas vezes, e esta concentração é cada vez 
maior na região. Mas rião é _em nome desses 
erros, desses objetivos que não foram alcan
çados que se deye pensar em extinguir a Sude
ne e extinguir subsídios para a região. V. 
Ex~ tem, então, a nossa solidariedade quando 
protesta contra isso, porque vamos redire
cionar a ação _da Sudene, vamos solucionar 
os graves problemas da região. V. Er citou 
o problema da água; há sempre esse mito 
de que o Nordeste não tem água. O Nordeste 
tem águal Se nós soubermos aplicar os recur
sos que a natureza nos dá, muito maiores 
do que aqueles de diversos países, que são 
países prósperos e têm uma menor quanti
dade de água, se nós soubéssemos direcionar 
isso em _benefício da população rural da nossa 
região, teríamos também uma região prós~ 
pera e desenvolvida. É preciso ter seriedade 
e continuidade no trabalho. Tivemos mais 
um _candi4ato que fez grandes propostas. du
rante a campanha. Estamos vendo este GoR 
verno completar um ano e até o momento 
estamos a~ardando que essas propostas fei
tas pelo candidato Fernando Collor venham 
a se transformar em realização, porque, até 
o momento, nada foi feito em béneffcio da 
região. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obri
gadÓ, Senador Jutahy Maga(hães. V. Ex~ 
p~ta uma colabo~açáo muito grande e ilus
tra o ~eu pronunciamento. -

A Sudene presta relevantes serviços ao 
Nordeste brasileiro; realmente pode ter co
metido algu:inas falhas, mas precisamos corri
gi-las e aperfeiçoar e fortalecer a Sudene para 
chegarmos um dia ao equilíbrio social entre 
o Nordeste e_as outras regiões do Brasil. 

Muito obrigado a V. Ex• 
O Sr. ADtônio Mariz - V. Ex~ me permite _ 

um aparte, nobre Senado~ Lavoisier Maia? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Pois não, 
Senador Antônio-Mariz. 

O Sr. Antônio Mariz- QJ.l.ero inicialmente 
aplaudir o discurso de Vi~ Ex~ e a posição 
que assume- em defesa do Nordeste, em defe
sa do $eu estado. Não me surpreende que 
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V. Ex• aja dessa forma, pois que dedicou 
a sua vida pública à luta pela elevação das 
condições de vida do povo nordestino. O pro
blema nordestino é, sem dúvida, antes de 
mais nada, um problema nacional. O País 
não alcançará níveis compatíveis com a digní
dade humana para o seu povo; sem que se 
resolva o problema do Nordeste. Enquanto 
o Nordeste permanecer como um bolsão de 
pobreza, enquanto constituir pelos seus tra
balhadores o exército de reserva para a ativi
dade industrial e produtiva do Sul, certamen
te o BrasH não se libertará do subdesenvol
vimento económico em sua totalidade. Os 
objetivos iniciais da Sudene foram, sem dúvi
da, desenvolvidos; o da industrialização e da 
modernização da agricultura do semi-árido 
e, em ponto menor, ou quase nulo, o da con
versão das terras úmidas na produção de ali
mentos. Da mesma forma que não teria sido 
um êxito, não se poderia chamar de êxito, 
o aproveitamento das massas dos trabalha
dores por ventura liberados pela moderni
zação da agricultura que deveriam ter sido, 
segundo o projeto inicial, absorvidos pela ex
pansão da fronteira agrícola sobretudo pela 
ocupação de terras na região geoamazônica 
do Maranhão. Mas, na verdade, parece-me 
que quaisquer que sejam ou tenham sido os 
planos do governo, um ponto essencial foi 
sempre neglicenciado: o da erradicação da 
pobreza, o da redução sistemática do paupe
rismo; as políticas desenvolvimentistas visa
ram antes a elevação e multiplicação do pro
duto económico do que a criação efetiva de 
empregos, o acréscimo aos níveis salariais. 
Em suma, que se assegurasse condição digna 
e. E, se esse é o ponto negativo nos pi'ogra: 
mas de política nordestina no Governo Fede
ral é, também, negativo na política geral des
te País, porque nos pJánoS -econõmicos que 
se sucedem em vários governos nunca se esta
beleceu como prioridade a erradicação da po
breza, a distribuição de renda, a redução das 
desigualdades sociaís neste País. 

Estou certo que pronunciamentos como o 
que V. Ex~ faz, neste momento, constituem 
um alerta à consciência nacional, para que 
se resolva, basicamente, primordialmente, o 
problema do Nordeste, como passo inicial 
à solução da questão social no Brasil. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obri~ 
gado, Senador Antônio Mariz, V. Ex' tem 
razão em dizer que o problema do Nordeste 
não é regional, é nacional. 

O Senador Chagas Rodrigues sabe muito 
bem disso; pois é de um estado pobre como 
o Piauí, que sofre o prOblema na pele. Não 
desConhece isso, também, o Senador Lucídio 
Portella- sabem como vivemos com tantas 
dificuldades. Quantos nordestinos não saem 
de lá num caminhão "pau-de-arara" e vão 
para -o Estado do Senador Mário CoVas, São 
Paulo. Milhões de nordestinos! Assim, vão 
inchar o Estado de São Paulo, criando proble
mas. Então, o problema não é só nordestino, 
é naCiOnal também. O problema do Nordeste 
não pode ser limitado, exclusivamente, a um 
problema de natureza regional, é nacional. 
A desigualdade é muito grande. A renda per 

capita média brasileira está muito adma da 
renda per capita do nordestino. Portanto, a 
desigualdade social, como V. Ex' frisou, no
bre Senador AntOnio Mariz, é gritante. A 
nossa esperança el;'a a de que mais um presi
dente do Nordeste, entendendo a problemá
tica da região, fosse dar a sua contribuição 
e resolver o nosso problema, o que, lamenta
velmente, náo está acontecendo. 

Agora nã-o- vamos votar em nordestino. O 
povo brasileiro deve votar em candidato de 
outra região. Foi com um Presidente de outra 
região que o Nordeste teve jeito. Por exem
plo, o preSidente Juscelino Kubitschek, ao 
criar a Sudene; deU um passo que os outros 
não seguiram. 

Muito obrigado pela sua contribuição, que 
valoriza o nosso pronunciamento. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador 
Lavoisier Maia, V. Ex' me permite um apar
te? 

O SR. LA VOISJER MAlA -" Pois não, 
nobre Sneador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- desejo congra
tular-me com V. EX"! por mais esse pronuncia
mento em defesadas grandes questões nacio
nais. V. Ex• frisou: realmente o problema 
do Nordeste é, antes de tudo, um problema 
nacional, além de ser profundamente triste. 
Mas, dentro da ordem de idéias que V. Ex~ 
estava admitirido, de acordo com a nossa or
ganização federativa, na alta Casa do Con

. gresso Nacional, cada Estado pequeno do 
Nordeste, como o meu e outros, tem o mesmo 
número de representantes dos grandes Esta· 
dos da Região Sul e Sudeste. Em matéria 
de Poder ExecutiVO. tivemos um Presidente 
da República do Nordeste, do chamado Nor
deste Ocidental, constituído pelo Piauí e Ma
ranhão ou Meio-Norte, como querem outros. 
Mas, sem dúvida, região Nordeste. Agora, 
temos. outro Presidente do Nordeste e a situa
ção continua a mesma ou pior. De modo que 
precisamos levar a efeito das grandes mudan
ças deste País. reforina administrativa que 
atenda ao desenvolvimento nacional, dentro 
de um planejamento nacional que encare, em 
primeiro lugai, as regiões mais atingidas, me
nos desenvolvidas, porque precisamos lutar 
contra· os desníveis regionais e a( atendemos 
ao problema do Nordeste, e precisamos lutar 
contra os desníveis sociais e aí, também, en
cararemos de frente o problema do Nordeste. 
V. Ex' tem toda nossa solidariedade. Sempre 
defendemos também as grandes causas do 
Nordeste como o DNOCS e a Sudene. Há 
2 anos fui O Relator na Comissão de Orça
mento da Sudene, fiz o que pude em favor 
da Sudene, mas sempre é difícil se conseguir 
alguma coisa, já que o orçamento tem que 
se.r equilibrado e para conseguir!JlOS verb<~:S 
para determinados órgãos temos que tirar 
verbas âe outros óigãos do mesmo ministé
rio, o que torna muito difícil o trabalho do 
Relator. Mas eu queria lembrar só um fato: 
neste novo século que já está nascendo, por
que estamos no fim de um século e até no 
fim de um milênio, muito se fala em integra
ção e a nossa Constituição prevê a integraçâO 

dos países latino-americanos para ·a Consti
tuição da comunidade latino-americana, cO
mo há a comunidade européia, comunidade 
de países asiáticos, comunidade do norte do 
continente- Canadá, Estados Unidos e Mé
xico-:- e quando tanto !>"C fala em integração 
continental, continuamos~ dentro do Brasil, 
sem integração. A BR-020, de Brasília à For
taleza, no Nordeste Setentrional, ainda não 
foi concluída. Falta precisamente ser cons
truído o trecho que vai de Barreiras, na Ba· 
hia, a Picos, nO Piauí. Mais uma vez, aquela 
região piaui~mse Iõi sacrificada, assim como 
a região da Bahia próxima ao Piauí, de modo 
que V. E)(!' tem nossa solidariedade. E o que 
devemos fazer? Além da grande reforma ad
ministrativa, da grande reforma económica 
e social do País, é a refOima política, com 
a implantação do parlamentarismo, porque, 
sem isso, continuamos uma republiqueta lati
no-americana, sujeita a golpes e a aventuras 
absurdas, inconfessáveis e liberticidas. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obri
gado, emin-ente Sena_õ:o_r Chagas ROdrigues. 

Na ven;l.ade, _V. E::!'~ tetá razão em dar a 
sua contribuição ao nosso pronunciamento. 
Precisa haver uma integração e uma reforma 
~liofunda e séria do Governo Fed~ral, para 
diminuir as injustiças soCiaiS que são enor
mes. 

Continuando, Sr. Presidente. 
4. A construção da barragem de Santa 

Cruz, na chapada do Apodi, possibilitará a 
irrigação de 10 mil hectares de terra e-a gera
ção-de milhares de empregos no meio-rural 
e assegurará o abastecimento de água da cida
de de Mossoró. 

Sua construção é a aspiração maior do oes
te potiguar. O Governo Collor sabe diSSo 
através de seus próprios corieligionários, 
mas, até agora, não tomou nenhuma inicia
tiva. 

5. Durante a sua campanha presidencial, 
o então candidato Fernando Collor prometeu 
em praça pública que, se_ eleito, implantaria 

. uma refinaria de p_etróleo nO Rio Grande _cfo 
Norte. Até agora este assunto está morto. 
O. meu-Estado reivindica. este empreendi
mento, porque é o segundo maior produtor 
de petróleo do Brasil, perdendo apenas para 
o Estado do Rio de Janeiro. 

6. Outro fato que vem comprovar, mais 
uma vez, a discriminaÇão do Governo Collor 
para com a nossa região é o tratamento que 
foi dado aos eEstados do Sudeste e aos do 
NordeSte quanto à rolagem da dívida pública. 
Foram dois pesos e duas medidas . .Para os 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul, a soluçãO para 
a rolagem da dívida foi o socorro financeiro 
do Banco Central no montante de Cr$_ 660 
bilhõeS. -- - -· 

Mas, para os bancos da Paraíba, Rio Gran
de do Norte e Píauí, cuja dívida não ultrapas
sava C~$ 30 bilhões, a solução encontrada 
pelo Banco Central foi uma violenta e humi
lhante liqüídação extrajudicial. A luta do 
mais forte contra o mais fraco está valendo 
neste Governo. 
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7. Durante a seca do ano passado, pela 
primeira vez na história do Nordeste, o Go
verno Federal não prestou assistência à popii
lação flagelada. Restringiu-se ao envfo de 
umas cestas básicas ãs vésperas da eleição 
para favorecer os seus candid:,ttos. A eleição 
passou e as cestas desapareceram. 

8. Nesta semana, o Ministro da Agricul
tura foi ao Rio Grande do_ Norte distQbuii 
sementes inadequadas para a região, certa
mente por desconhecer a problemática da
quela região. 

Ppara a região, sem lhes proporcionãr cré
dito imprescindível à produção agrfcola, por
que quando chove - em toda parte, não é 
só no Nordeste- o agricultor precisa de sub
sídio, financiamento. E o normal, isso acon
tecia. Mas ultimamente desapareceu e o agri· 
cultor não tem condições de plantar, colher 
e minorar a foine por falta de meios. 

Como se tudo isto não bastasse, vejam os 
senhores como o atual Governo Federal está 
administrando os recursos do Finar, um dos 
mecanismos transferidores de dinheiro para 
investimento no Nordeste. O que vamos dizer 
aqui agora está baseado em dados ofidaíS. 

1. O orçamento do Finar para 1990 foi 
fixado em Cr$ 20,2 bilhões, mas até 31 de 
dezembro de 1990, o Ministério da Economia 
havia transferido para o Banco do Nordeste 
à disposição da Sudene, apenas Cr$ 16 bi· 
lhões_. Quatro- bilhões ficaram de lado. 

2. É importante ressaltar que, até dezem· 
bro de 1990, o montante de recursos que as 
pessoas jurídicas transferiram para o Fíriór 
foi em tomo de Cr$ 48 bilhões. Noutras pala· 
vras, tínhamos o direito a 20 bilhões de cru
zeiros para o Finar, o Governo Federal reco· 
lheu 48 bilhões de cruzeiros, mas só ,;epassou 
16 bilhões. Vejam que tremenda injustiçã, 
Srs. Senadores. 

3. Em recente Portaria da Receita Fede· 
ral n~ 23, _de 8 de fevereiro de 1991, o Governo 
elevou os valores do exercício do Finar para 
37.9 bilhões._Entre_tanto·, mesmo· com esse 
ajustamento parcial, continuam suspensas as 
remessas dos recursos do Finor para o Banco 
do Nordeste à disposição da Sudene. 
4. O resultado dessa suspensão injustificada 
traduz-se em crescentes dificuldades para to-__ 
das as empresas em implantação no Nordes
te. Cerca de 900 dos mais diversificados ra
mos de atividades, desde projetas de irriga· 
ção, inclusive do Vale do Açu, no Río Grande 
do Norte, até_ unidades em todos os Estados 
do Nordeste estão com os seus cronogramas 
prejudicados por causa da inadimplência do 
Ministério da Economia. 

5. É importante lembrar que as empresa<; 
incentivadas pelo Finar estão contribuindo 
com arrecadação de tributos, cujo valor é 
três vezes maior do que o orçamento do Fi· 
nor. 

Segundo dados oficiais; Os estados mais po
bres são os que oferecem maior participação 
nesta arrecadação. 

6_. Numerosas pessoas jurídicas de todo 
o Brasil se encontram até numa situação em· 
baraçosa porque fizeram opções em favor do 
Norte e do Nordeste. M~s como os respec· 

ti vos valores não foram transferidos nem para 
o BNB nem para o BASA, complica-se bas
tante a- reg)Jlarização de seus controles con~~
beis - por-não poderem receber os certtÍl· 
'cados de investiniéritos nestes _(undos. 

7. Depois de ocorridas tão graves anoma
lias fica impossível atribuir-se às instituições 
regionais a responsabilidade pelos atrasos de 
cronogramas que se alongam demasiadamen
te. Também o Governo Federal perde a auto· 
ridade para reclamar dos empresários a con· 
clusão desses empreendimentos incentiva
dos. Pois, é certo que com tantos atrasos, 
esses empresários são obrigados a aportar 
muito mais recursos do que os valores estipu· 
lados em_ recursos próprios, enquanto dimi
nuem as parcelas d~ incentivos_. 

Em síntese, prejudica-se a forma moderna 
de desenvolyer o Nordeste, enquanto tanto 
se rec}a~rna do paternalismo improdutivo. 

Já estou por terminar, Sr. Presidente. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. ExA 
um aparte? 

O SR. LA VOISJER MAIA - Com muita 
honra,_~obre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho --Tenho acampa· 
nhado _o des~nvolviJl1ento de roda a sua argu
mentação. V. Ex• aponta fatos indicativos das 
oscilaç~es do trabalho da Sudene e indica 
providências que podem ser corretivas. Te
nho impressão, Senador Lavoisier Maia, que 
talvez o Congresso Nacional pudesse apro· 
veitar a vigência da atual Constituição e ofe· 
reCer _Um co_n:e!ivo permanente _pela e!abo
ração de plano integrado de caráter nacional, 
regional e setoriaLNa medida_em que o Con· 
gresso, provavelmente por iniciativa do pró
prio Poder Executivo, viesse a definir as prio
ridades e os_ recursos anuais e plurianuais, 
muitas das irregularidades que_vêm prejudi
cando o Nordeste poderiam ser sanadas. A 
vontade dõs·gove·rnantes, nas diversas esferas 
de poder, seria substituída pelo conjunto das 
disposições dos planos de ação, aprovados 
pelo CongreSso Nacional. 

-o SR. LAVOISIER MAIA - V. Ex• tem 
razão. E, agora, integrar cqnosco, párticipãi't· 
do do Congresso Nacional, na condição de 
senador, com sua experiência e inteligência 
de homem profundo conhecedor dos proble
mas regioriais e ilã.cí01lais. Porque isso, nobre 
Sena..dor Josaphat Marinho, é um problema 
difícil em que depende muito de cada um, 
de todos n6s~- Essa luta é para apresentar 
sugestões ao Poder Executivo, já que nós te· 
mos o poder, poder autónomo do Poder Le· 
gislativo de dialogar, de apresentar argumen
tos, para que dê meios a diminuir essa tre~ 
menda desigualdade social, injustiça social 
que existe--entre as regiões do Brasil. 

Muito obrigado a V. Ex', pelo seu aparte 
brilhante, que muito me honra com sua idéia 
e sugestão~ 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Pois não, 
com muito prazer. 

cipe da construção da grandeza nacional. 
Meus parabéns, Senador Lavoisier Maia. 

O Sr. Divaldo Suruagy - V. Ex~, uma das 
vozes mais autorizadas do Nordeste, não ape
nas por ter sido Secretário de Saúde do Esta
do do Rio Grande do Norte, quando se iden
tificou_com·os anseios e com os clamores das 
pessoas mais carentes do estado que V. Ex' 
teve o privilégio de governar, não apenas por 
ser um dos mais brilhantes parlamentares que 
o Nordeste já _mandou para esta Casa, V. 
Ex• traduz, neste seu pronunciamento, um 
sentimento que, na verdade, é um grito de 
dor. Um grito de dor de uma região que acre· 
ditou numa instituição em boa hora fundada 
pelo Presidente Juscelino I<ubitschek, como 
a Sudene, saudada pela minha geração como 
a entidade que modificaria os rumos do Nor
deste. Ela é uma entidade-símbolo. Aliás, 
te111 _duas instituições que_ são símbolos de 
um anseio na busca de melhores dias no Nor
deste: o Banco do Nordeste, que tem o nome 
da região, e a Sudene, que conseguiu formar 
dentro dos seus quadros funcionais os melho
res cérebros de corpo técnico que o Nordeste 
forjou. Esses técnicos, desestimulados por 
uma política salarial de arrocho e de não reco
nhecimento aos valores maiores da intelec
tualidade nordestina, ensejaram um éxodoy 
não apenas para o Sul do País mas para vários 
países do mundo, que foram buscar essas in· 
teligências para construir oU consolidar o seu 
desenvolvimento. A Sudene está sendo extin
ta ou, pior, está sendo implodida. Desestru· 
turaram a Sudene, desorganizaram-na, des
viando-a dos seus objetivos maiores. A Sude
ne está impJOdíndo porque está sendo extinta 
e ninguém cobra, ninguém reclama. E o mais 
constrangedor para nós que representamos 
o Nordeste aqui no Senado é verificar que 
o povo brasileiro está perdendo a capacidade 
de indignação. Ninguém está ficarido mais 
indignado com nada. Os maiores àbSUtaos 
estão sendo feitos pelo Governo e ninguém 
fica indignado. Apenas alguém ri, alguém 
acha triste, mas não há mais aquele processo 
de indignação coletiva .. Pareçe que desf)bra
ram as lideranças da região. Quero congratu
lar-me com V. Ex~, Senador Lavoisier Maia, 
neste pronunciamento que tem característica 
de um grito de dor, repito. V. Ex~ está denun· 
ciando mais uma vez os absuxdos de um_ go
verno que afirmava estar comprometido com 
o Nordeste, por ter governado o seu titular 
maior uma das unidades daquela região. Está 
desequilibrando toda a estrutura nord~tina, 
acentuando os desníveis regionais e sociais. 
É por isso que V. Ex• comunga neste instante 
cOm os anseios de todos aqueles nordestinos 
que ainda ousam sonhar, e triste de um povo 
que perdeu a capacidade de sonhar. O nor
destino, lamentavelmente, está perdendo a 
capacidade de sonhar, mas, felizmente, há 
no Nordeste líderes como V. Ex• para conti
nuar batalhando, ao lado .de outros ~plpa
nheiros que representam o Nordeste nesta 
Casa, por Uma região apontada como região· 
problema, quando, na verdade, foi sempre 
contribuidora em transferência de recursos 
para as regiões mais ricas do País. Na verda· 
de, nunca foi um ónus, ela sempre foi partí· 



406 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Fevereiro de 1991 

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito abri· 
gado, eminente Senador Diva!do Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. 
.f'azentlo soar a campainha) -Lembro ao 
ilustre orador que seu tempo está esgotado. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador La
voisier Maia, pei'mite-me-V. Ex• um aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Sr. Pre>i· 
dente, dê-me mais cinco minutO§ para termí
nar, pois o assunto é palpitante. E uma região 
que está sofrendo, é o "grifo de Ô'ir", como 
disse o Senador Divaldo Suruagy, sendo que 
a dor vem aumentando. A dor não é crónica 
não; a dor agudizou e pode matar, e nós esta
mos lutando contra isso. Peço a paciência 
e a condescendência de V. Ex~ para me conce
der um pouquinho mais de tempo para eu 
terminar. Faltam apenas duas folhinhas e o 
aparte que vou receber, neste instante, de 
um colega do Rio Grande do No_rte, Senador 
Garibaldi Alves Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O respeito é devid0 ao Plenário. nobre Sena· 
dor, não à Presidência. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador La· 
voisier Maia, estou solidário com V. Ex• prin
cipalmente porque tenho em mãos uma notf· 
cia que temos todos nós que deplorar. O nos
so estado, cuja vocação mineral é conhecida 
- acredito de todos os Srs. Senadores -
está assistindo ao fechamento do escritórío 
da CPRM- Companhia de Pesquisa de Re· 
cursos Minerais, no Rio Giande do Norte. 
Na verdade. fecha-se o escritório da CPRM 
em um estado que tem a maior reserva de 
scheelita, de tantalita, diatomita, de águas 
subterrâneas, além de ser o maior produtor 
de petróleo em terra do Pais. Deve-se isso 
â reforma administrativa do Governo Fede
ral, que não leva cm conta a realidade social 
e a vocação econômica da nossa região e_ de 
um Estado como o Rio Grande do NOrte. 
Trago esse subsídio e digo à Casa que dentro 
de poucos dias voltarei ao assunto para real
mente trazer outros_ dados a respeito deste 
assunto, pois considero um crime e uma in
sensatez o que e-stá ocorrendo. 

O SR. LAVOISIER MAIA -- Muito obri
gado, nobre Senador Garibaldi Alves Filho. 
V, Ex~ presta mais uma informação a esta 
Casa acerca do que anda acontecendo na nos
sa região. A exemplo do S.enador Divaldo 
Suruagy, que nos honrou com o !ieu impor
tante aparte, o grito é grande, pois a dor 
está aumentando. Temos que_ amenizá-la, 
não podemos sofrer mais. Obrigado mais 
uma vez ao nobr~ Senador Garibaldi Alves 
Filho pelo aparte que ilustra o pronuncia
mento que ora profiro na tribuna do Senado 
Federal. 

O Sr. Maurício CoirêaÊA - Peimite-me 
V. EX" um aparte? 

O Sr.l..A VOtSIER MAiA- -Ouço o nObre 
Senador com prazer. 

O Sr. Maurício Corrêa- Senador Lavoi
sier Maia, V. EX" com esse pronunciamento, 
é claro que honra o nosso partido. Lamento 
que o tempo de V. Ex• se esgote. Apenas 
gostaria de solidarizar-me, sobretudo por ser 
um homem do Centro-Sul, com a angústia 
que parte do seu peito em defesa do Nor· 
deste, principalmente por essas discrimina
ções salientadas pelo pronunciamento de V. 
EX" E tomo conhecimento desse dispara~e, 
que é o que a Sudene dá e que o fisco tira 
com relaçãu ao Nordeste, e mais a injustiça 
atê do próprio Finar, conr o retorno, que 
não é aquele que significa a sua arrecadação. 
De sorte que o protesto de V. Ex~ encontra 
de minha parte uma guarida muito grande. 
Pedi o aparte apenas para registrar o meu 
orgulho em tê-lo como nosso correligionário 
no PDT. -----

0 SR. LA VOlSffiR MAlA - MuHo obri
gado, Senador Maurício Corrêa. 

Vou terminar, Sr. Presidente. Tenha pa
ciência com O Nordeste, Sr. Presidente, V. 
Ex' que é de Santa Calarina, Estado rico; 
tenha paciência com a pobreza. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Só quero lembrar ao ilustre Senador que te· 
mo_s_ mais oradores inscritos. 

O SR. LAVOISIER MAIA- Diante deste 
quadro, um desafm se impõe a todos os parla
mentares, especialmente os do Nordeste: lu
tar pela implantação de uma nova política 
de desenvolvimento regional. Isso implica ne
cessariamente uma tomada de posição em fa
vor da revitalização· da Suciene. ESta autar
quia, outrora prestigiada e eficiente, está sem 
apoio, sem rumo, tão esvaziada ao ponto de 
os governadores da região não comparece
rem mais àsretinlões do seu conselho delibe
rativo. Seus funcionários, na maioria técnicos_ 
altamente qualificados, vivem hoje apreen
sivOS, sOb tensão permanente com medo de 
perder o emprego amanhã. Aliás, este clima 
de terrorismo psicológico ·está presente em 
todas as repartições públicas federais, desde 
que se iniciou este Governo. 

É inadmissível que, após quase um ano 
de Governo, o PreSidente Collor não tenba 
apresentado nenhum plano significativo para 
o futuro do Nordeste. Ou será que até o final 
do seu mandato, a nossa região receberá ape· 
nas cestas básicas para reproduzir a miséria 
do povo e convênios eleitoreir"os "ern véspera 
de eleição? Será que as preocupações do Pre
sidente não irão ultrapassar as fronteiras do 
Estado de Alagoas? 

O Nordeste é-uma iegião riCa- em -recurS<;~s 
minerais, autõ-s.uficio:~-ºte na produção de pe
tróleo, com uma balanç_<:~_ çomercial supera· 
vitária e uma parcela bem representativa da 
população nacional. Por_isso, mer~c_::emos um 
melhor tratamento da União. 

Analisando a situação atual, concluímos 
que o Nordeste está diante de uma encruzi
lhada: ou todas as suas lideranças políticas, 
empresariais e sindicaís- se mobilizam para 
defender uma nova política regional ou sere
mos tragados pela insensibilidade deste Go-

verrlo. Reduzir as desigualdades regionais é 
um dos princípios fundamentais da nossa Car
ta Magoa (item III, do art. 3g), não é benevo
lência governamental . 

Mas, se nós parlamentares do Nordeste; 
com assento no Congresso Nacional, colocar
mos os interesses pessoais e partidários acima 
dos interesses maiores da nossa região, esta
remos comprometendo seriamente o futuro 
do nosso desenvolvimento. 

Acreditamos <J,.Ue ainda há tempo para exi
girque este Governo realize uma política que 
redima a nossa região de todas as suas negati
vidades. 

Como dizem os técnicos do BNB, "somen
te através _de políticas compensatórias e de 
uma ação efetiva do Governo Federal, _que 
realmente priorizem o desenvolvimento da 
região, a sociedade_brasileira poderá resgatar 
sua imensa dívida com relação ao Nordeste". 
(Muito bem! Palmas.) 

_o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao Senador Mansueto de 
Lavor. (Pausa.) 

S_. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao Senador José Foga

ça. (Pausa.) 
-S. Ex• não está presente. 
COncedo a palavra ao Senador Esperidião 

Amim. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIM (PDS - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ao sa~dar a todos, d~
sejo iniciar as minhas palavras complemen
tando com mais um aparte extemporâneo o 
pronunciamento do ilustre Senador Lavoisier 
Maia. Ao lutar por mais tempo para falar, 
o ilustre SenadOr, com a combativíd_ade, com_ 
a fortaleza própria de um ilustre represen
tante de uma região sofrida, mas valente, co
mo-é o Nordeste e o seu estado natal, em 
particular, dirigiu-se ao Presidente da Mesa 
reclamando a discrepância entre uma sUpos
tamente rica Santa Catarina e um pobre Nor
deste. Na verdade, senador, além das dificul
dades estruturais e conjunturais, o Nordeste 
merece de todos nós, brasileiros, não o senti
mento de piedade, mas a aspiração, o com
promisso com a justiça, justiça que pressupõe 
alteração estrutural indispensável a que as 
dificuldades da imensa maioria da população 
daquela região do País sejam socorridas, não 
por assistencialismo, mas por providências 
que habi!item aqueles compatriotas nossos 
ao exercício da cidadania plena, tanto do pon
to de vista político como do ponto de vista 
social. 

- Por isso, começo as minhas palavras com 
a solidariedade de quem conhece um pouco 
a região, de quem já deu urna modesta contri
buição na vida profissíonaf, particularmente 
ao Estado do Piauí, na organização do siste_
ma de telecomunicações daquele estado, há -
17 anos, mas, ~ima de tudo, como brasileiro 
que clama por justiça e que ·se posiciona, prio
ritariamente, em favor do pequeno, em favor 
do mais sofrido, onde quer que ele esteja, 
independente de latitude ouJongitude. Ara
zão pela qual ocupo a tribuna hoje é o fato 
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de ter participado -de uma audi~pcia - não 
solicitada por mim, mas à- qual compareci 
por dever de ofício-, na qual, junto ao Presi
dente da República, prefeitos da região do 
sul de Santa Catarina, :especificamente pre
feitos de Criciúma ·e de Araranguá, açompa
nhados do Deputado Ruberbal Piloto, colo
caram questões daquela região e muito espe
cialmente a questão do carvão e do meio am
biente. Em função do teor da audiência, eu 
não poderia silenciar neste dia, abordando, 
ainda que superficialmente, o quadro grave 
que Santa Catarina vive, com o_proble:ma 
da economia e da questão _s_oçiaJ, ecológica 
e ambiental, em decorrência da crise do car· 
vão. 

O carvão catarinense fo_i __ ~_IÍ.IJ.ica atividade 
económica neste País em r~lação à qual o 
Governo conseguiu, efetivamente, retirar 
subsídios, os quais, diga-se, vigiam há 60 
anos. A partir de setembro do ano passado, 
deixou o Governo de bancar. a aquisiçãO do 
carvão. O sentido da providência do Governo 
é correto, mas nós levamos, mais uma vez, 
hoje, ao Presidente da República, a questão 
social, particularmente a relacionada ao mi
neiro cujo trabalho verdadeiramente desu
mano é sacrificante pelas condições insalu
bres da sua atividade. 

Levamos ao Presidente também a questão 
ambíental. Se existe uma região neste País 
onde uma atividade económica que durante 
muitos anos foi considerada_estrategicamente 
importante para a soberania nacional, posto 
que ligada à questão da autonomia energética 
e que legou um_ quadro deplorável, se existe 
uma atividade tipicamente deficitária, do 
ponto de vista ambiental, é a da extração 
do carvão. 

O que restou para o sul do estado, fazen
do-se um balanço hoje, são mananciais com
prometidos, a saúde comprometida do traba
lhador, tanto pela via do ar'que se respira, 
quanto pela falta de água; a saúde pública 
comprometida e largas porções ·do nosso ter
ritório comprometidas quanto à possibilidade 
do_s.eu uso adequado em função da maneira 
irracional como se extraiu o_ carvão no sul 
do nosso estado .. 

Por isso, quero trazer a esta Casa não ape
nas o lamento, mas a indicação de que é possf
vel dar~se uma solução, um rumo racional 
e bom para o Pafs, dar-se uma solJJção, um 
rumo racional e bom para o País, não_ assis
tenciatista, para a questão do carvão, recupe
rando-se o meio ambiente, compromisso que 
onera também o Governo- FedeÚial que du
rante todo e~se período auf~riu, até 1988, 
do Imposto Unico Sobre Minerais. Tanto o 
Governo Federal quanto o Governo do esta
do devem engajar-se na recuperação do meio 
ambiente, erodido pela atividade de extração 
do carvão ao longo de décadas. 

Quero trazer, portanto, à tribuna do Sena
do não o lamento, mas o compromisso de 
lutar tanto pela questão social quanto pela 
económica e, muito especialmente, pela fór
mula de recuperação ambiental que aquela 
região do Brasil exige. 

Esta é a razão precípua e especial para 
ocupar a tribuna. Mas, assim como não pude 
deixar de mencionar a referência do Senador 
Lavoisier Maia, também não posso deixar 
passar -esta oportunidade sem fazer duas re
flexões: sobre o papel do Congresso, a pri
meira; e a respeito de uma questão interna
cional que foi aqui aventada hoje, a guerra 
no Golfo Pérsico. 

Sob_re o papel do Congresso, temos _<J.Ssis
tido, desde que a 5 de fevereiro fomos convo
cados extraordinariamente para apreciar as 
JYledidas Provisórias n~s 294 e 295, a justas 
manifestações que partilho, com as quais me 
perfilo, com referência do uso abusivo de Me
didas Provisórias. 

É _ponto pacífiCo que O Congresso Nacional 
deve regulamentar o dispositivo que faculta 
a adoção de Medidas Provisórias, mas acho 
também imperioso que nós todos. o Senado 
em particular e oS Parlamentares em Geral, 
desenvolvamos uma grande luta no sentido 
de adequar· a atlvidade parlamentar às res
ponsabilidade que a Constituição estabelece 
para o Parlamento brasileiro. Responsabili
dades de Gove_r_no, respOD?2:bilidades de de
cisão, responsabilidades de presteza e de 
atualidade e_m n_Q~Q trabalho. 

Por ser esta a primeira oportunidade em 
que faço uso da tribuna, quero deixar paten
teado perante os meus Companheiros, de ma
neira muito modesta mas muito firme e vee
me~te, _que aqui pi'etendo ap-render muito. 
Não tenho nenhum receio de dizer que quero 
ser um aprendiz útil. Tenho, como diretriz 
básíca na minha atividade parlamentar, o ab
solUto; o integral respeito às idéias de todos 
os p~rlamentares do Senado e do Congresso. 
Estarei aqui para defender posições, parare
vê-lãs na medida em que possa compreender 
melharo fato_, mas pretendo ser intransigente 
contra todas as formas de omissão. 

A omissão tem sido, na verdade, a larga 
via pela qual se introduziu, no seio da socie
dade brasileira, a idéia de um Congresso inú
til, a ídéia de uma classe política com a qual 
não se pode contar. 

Por isso, repito, com a humildade de quem 
não sabe, que sabe que não sabe,_ mas, com 
a veemência de quem tem trabalhado na sua 
vida pública e tem--trabalhado muito. 

Faço uma cõndamação aos CompanheirÓs 
e às Companheiras para que travemos uma 
batalha muito séria, sem quartel, contra todas 
as formas de omissão, de postergação, que 
tornam o processo parlamentar inexeq üível, 
imprestável e, por isso, sujeito a toda sorte 
de críticãs predatórias, que já se aprofun
daram na sociedade brasileira. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex• um aparte? _ 

O SR. ESPERIDIÂO AMIM - Ouço o 
aparte do nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Desejo apenas 
solidarizar-me com V. E~, que hoje aborda 
questões do Congresso sobre as quais tenho 
por-várias vezes também procurado manifes
tar-me. Um dps pontos iniciais para nós é 
votarmos projetas como o do Deputado Nel-

son Jobim e do Senador Iram Saraiva, ares
peito das medidas provisórias. Não foi conse
guido até então, por que a maioria dos parti
dos na Câmara dos Deputados não permitia 
que os projetas entrassem na Ordem do Dia. 
Com as notícias que tenho lido nos jornais, 
vejo que já existe. por parte de outros parti
dos, que até então não se haviam manifestado 
a esse respeito, uma idéia de apoiar a trami
tação desse projeto. Se isso acontecer-será, 
para nós, de grande proveito. V. Ex• tem 
toda razão": no mom.ento em que conseguir
mos levar à opinião pública a imagem de um 
Congresso presente, atuante, competente. 
iremos modificar essa idéia que a opinião pú~ 
blica tem d_os representantes do povo nesta 
Casa. Uma das primeiras medidas é fazer com' 
que a semana parlamentar não seja de dois 
dias, mas de cinco. Assim, teremos condições 
de faze{coin -que, terminando _com o abuso 
na emissãO de medidas provisórias. os proje
ios tenham um andaniento mais rápido, um 
estudo mais rriinucioso com a rapide-z neces~ 
sária para tomarmos as decisões que o povo 
espera de nós. Agradeço a V. Ex• a-oportU
nidade deste aparte e ofereço a minha ~olida
riedade com o prOnunciamentO de V. Ex• 

O SR. ESPERIDlÃO AMIN - Sou eu 
quem agradece a intervenção do nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. Gostaria apenas de 
aduzir - repetint:Io -que a minha obser
vação não é fruto de nenhuma luminosidade. 
Não estou dizendo algo novo. Mas, por ser 
eu novo aqui, quero deixar muito claro aos 
meus Companheiros que respeitarei as opi
niões mais diversas daquelas que esposo. Se
rei, -no entantO; intransigente na questão do 
combate à omissão, porque, }fOr-feitio pes
soal, não tenho receio de responder por uma 
opinião impopular, incompreendida ou criti· 
Cável, mas não consigo conviver com a idéia 
de que alguém me chame de omisso e não 
saberia conviver numa instituição que tenha 
e não assuma responsabilidades, não chamo 
de prerrogativas, porque prerrogativa soa co
mo se fosse poder. Prefiro falar no dever que 
o Senado, em particular. e o Congresso têm 
perante a sociedade brasileira pela forma es
tatuída pela Constituição. É uma intervenção 
muito sumária esta, repito, ensejada pela 
questão do carvão. Eu não poderia omiti-la. 
no dia de hoje. 

Antes de encerrar esta minha colocação 
eu gostaria também de fazer uma breverefe:-. 
rência à quest6o aqui abordada, especialmen
te pelos Senadores Aluízio Bezerra e Eduar
do Suplicy, relativa à guerra do Golfo Pérsi
co. "Pouca gente, muito pouca gente tem ob
servado um caráter, um detalhe perverso e 
quase pervertido da guerra no Golfo Pérsico. 
Refiro-me à existência, naquela região. oeste 
momento, do maior exército mercenário des
te ,século, posto que o Exército dos Estados 
Unidos não é composto de conscritos. Lá não 
há nenhum soldado sobre o qual se possa 
entoar a balada de que ele era "'um garoto 
que, como alguém, amava os Beatles e os 
RoUing· St_ones" e foi levado, pelo cumpri
mento do dever, para saldar ut:n compromisso 
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da pátria, um conscrito, como ocorreu na 
guerra do Vietnã, com todas as conseqüên
cias sociais e sociológicas. Lá existe um exér
cito profissionaL ProfissiOnaiS optarãm pela 
profissão em tempo de paz, é verdade, e ago
ra, talvez, até estejam surpresos com a guer
ra. Mas são profissionais. E o que torna mer-
cenária esta forÇa é-que está sendo c_usteada 
por outros países, que, não podendo ou não 
querendo intervir diretamente na guerra, va
lem-se do seu teso-um ou dos seus tesouros 
para custeá-la no todo ou em pàtte. 

Este deitalht! é perVerSo e quase pervertido, 
porque a história mostra que a ocorrência, 
a existência de exércitos mercenáiiOs ·acom
panha a decadência das potências. lsto acon
teceu em Roma, quando a elite romana pas
sou a considerar a guerra como algo sujo e 
passou a utilizar bárbaros semiconvertidos -
godos, visigodos -para fazerem aquilo que 
a elite já considerava atividade indevida para 
seus filhos. E aconteceu com muitas outras 
potências que atingiram a sua fase de deca
dência. 

Este é um tema para reflexão, no mo:m-ehto 
em que o arsunto foi colocado de maneira 
oportuna, no meu ponto de vista, nesta tribu
na, pelos que me antecederam. 

Portanto, Sr. Presidente, de maneira sim
plificada, quero dizer que são três_ os assuntos 
que vim aqui abordar, além do aparte que 
me foi concedido pelo Senador Lavoisier 
Maia, que vai acompanhado da minha admi
ração e do meu compromisso de tentar ajudar 
na luta por justiça para o Brasil, _e justiça 
para o Brasil compreende, sem dúvida algu
ma, justiça para o Nordeste também, e justiça 
para o carvão catarinense, sem ricos e sem 
pobres, apenas justiça. 

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

Durante o discurso do Sr. Esperidião 
Amin, o Sr. Dirceu Carneíro, 1~ Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Lavoisier Maia, Su
plente de SeCretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -
Muito obrigado a V. Ex•, eminente Senador 
Esperidião Amin. 

Concedo a palavra ao eminente Senador 
Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
assomo a esta tribuna para uma comunicação 
que certamente será breve mas que, ainda 
assim, aborda um tema profundamente rele
vante e altamente preocupante. 

Os jornais de hoje anunciam, reproduzem 
uma notfcia que já era do nosso conhecimen: 
to, pois estamos acompanhando os aconteci
mentos desde o início; ou seja, a demissão 
de 5.300 trabalhadores no Porto de Santos, 
a totalidade de três das categorias que ope
ram naquele porto, as dos operários portuá
rios, dos guindasteiros e dos motoreiros, al
gurt:Ias das categorias que lá operam. 

A demissão é feita em nome do fato de 
que essas categorias, associadas à adminis· 
tração portuária, estão em greve. Foi dado 
um ultimato pela empresa para que voltassem 
até ontem às 13 horas, após o que foram 
expedidos telegramas, avisos a cada um dos 
membioS cresse sindicato, que não haviam 
comparecido às 13 horas, dispensando-os e 
desvinculando-os do emprego até estão ob
tido. 

Sr. Presidente, acompanhei: desde o início 
do ano, e muito mais recentemente -não 
deste ano, do ano passado - quando uma 
oti.tni. greve já por volta de outubro ocorreu 
naquele porto. Quando ocorreu, em. maio, 
aquilo que deveria ser o estanque do dissídio 
- a rigor, as negociações -lcitas no aug6- do 
Plano Co!Lor I - ofereceu-;;e às categorias 
e, para pagarner,tto com atraso, e_mbora com 
vigência a parfír de junho;30% à época, mas 
inscreveu-se como garantia, no acordo, que 
no més de novembro retomariam-se as nego
ciações e se complementaria aquilo que havia 
sido dado e:JP junho. Todavia, em novembro 
não houve novamente acordo e outra _greve 
Ocorreu. Veja que o acordo determinava que 
em novembro deveria ser revisto o nível sala
rial fixado para estas categorias a partir de 
-jUnho, cOm() complemento daquilo que deve
ria ser o índiCe -ã· ser pago nõ més de junho. 

LelnbrO-nlé- que acompanhei as- categoriaS 
aqui, em Brasília, em suce_ssivos encontros 
que duraram uma semana, com a participa· 
ção das Câmaras de toda baixada santista, 
ju-ntO aO Míi1IStro ·ao tf-ãJ)ãlhO-. 3.0 Ministro 
da Infra-Estrutura e ao Minj§~ro da Justiça. 
Finalmen!e, _depois de uma semana de nego-

- ciações, foi fixado um abono de 10 mil cruzei
ros para ~rem:ifltõrpõra:dos aõs Salários em 
novembro e outros 10 mil cruzeiros para se
rem incorporados aos salários em janeiro, 
criando-seu~ compromisso adicional de que 
no mês de janeiro a empresa voltaria a reexa
niinar esses índices e a renegociar a anteci
pação no que se referia ao _próximo dissídio. 

Nos primeiros dias de janeiro, o sindicato 
se dirigiu à direção da Companhia Docas. 
Esta, por sua vez, informOu que tinha nomea
do uma comis..<;ão para efeito d~ssa negocia
ção e, com isto, dilatou-se o prazo até o final 
do mês de janeiro, sem que nenhuma decisão 
fosse ultimada. Agora, já com 10 dias de gre
ve, a alegação é que, em face da Medida 
P,rovisória, o compromisso que valia para o 
começo de janeiro já não pode ser aplicado, 
tendo em vista que, a partir da Medida Provi
sória n'' 295, os aumentos são limitados àque
les valores que correspondem ã média do sa
lário real obtido no ano passado. 

Foram à Justiça e a greve foi considerada 
n~o abusiva, embora de_terminasse_ ~er pago 
o_ q~e correspóildes~e à medida provisória. 
A greve permaneceu e ontem, finalmente, 
mostrando uma inconsciência que realmente 
espanta, a direção da empresa determinou 
a demissão de 5.300 funcion;írios, o que cor
responde a 3 das 4 categorias envolvidas dire· 
tamente na administração. A quarta catego
ria, a da administração portuária, por ter in-

ciado a greve muito mais recentemente, ainda 
não sofreu idêntica medida. 

Ora, as conseqUências desse ato, Sr. Presi
dente, são absolutamente impensáveis nesse 
instante, são absolutamente inimagináveis. 
As conseqüências de um fato como esse, 
quando salários são pressionados, o desem
prego aumenta e agridem-se trabalhadores, 
pelo_ fato de disputarem a sua parcela no bolo 
económico via mecanismo que, em última 
instância deságua na greve, parece de uma 
insensatez extraordinária. --- -- -

Mas há outras ímplicações. O Presidente 
da empresa diz que a greve e as conseqüentes 
demissões necessitam do que está previsto 
em um projeto de lei enviado pelo Governo 
ao Congres~q __ est(_l semana. Há cerca de 6 
meses que neste País se o_uve, s~bretudo para 
a"queles que vivem mais intimamente a vida 
dã atividáde_ portuáría, nas suas relações de 
-tfabalho, nas suas relações de comércio de 
trocas, que se_ ouv_e fa:lar numa mudança ·de 
muita profundidade nos portos nacionais e 
nas suas relações trabalhistas. A especulação 
~ramuito grande_, emb~ra isso viess~_SeJ!dO 
feito com muito silêncio e de_ forma quase 
clandestina - eu diria - sem acesso a nin
guém, mas, aqui ou ali, uma ou outra notícia 
em jornal aparecia. 

Sorrias Uma sociedade, Sr: Presidente, -eni 
qUe certos Vocábulos têm identidade coni"cer
tos momentos históricos, marcam determi
nados momentos. Neste momento histórico, 
há dois vocábulos que se tornaram moda, 
e em toi-no deleS todas as atitudes <icabani 
sep_do teoricamente justificados. Um del~s se 
Chama mode-rniZação; o outro, desregula~ 

trienta:ção. ~ 
E do que tenta tratar este projeto que se 

encaminha a respeitO dos portos, e que che
gou, coincidentemente, o início da s_emana 
à Câmara dos Deputados - não veio· como 
medida provisória, veio como projeto de lei 
em caiáter de urgência, portanto, com 45 dias 
na Câmara e 45 dias no Senado - na última 
seg~nda-fe.ita, S!Xatamente ãs vésperas em 
que essa situação se_agonizou. e na ariteves
pera em que a demissão se pi-oceSsou? Coinci
dentemente, diz o presidente da empreSa, a 
solução desses pn;>bl~mas n,asce da aprovação 
deste projeto de lei. 

Há algum tempo lia no O Estado de S. 
Paulo algumas especulações, provavelmente 
obtidas em boa fonte, _a respeito do que seria 
a desregulamentação, por exemplo, no pro
cessa de. cabotagem, e de navegação de longo 
curso. E impressionante, porque diz: 

"A desregulamentação na cabotagem 
se dará da seguinte maneira: os navios 
terão absoluta liberdade para formulaM 
rem os seus roteiros, sem terem nenhu
ma linha previamente difinida quanto a 
itinerários, à frC:qü-êil.Cia;- etc.-·· · · 

Em seguida, a mesma notícia dizia, referin
do-se a isso, qúç seria um fator extremamente 
pOSitivo, a desregulamentação, no que se re
fere à ·navegação, não-à operação portuária: 

"Já na operação de longo curso, tendo 
em vista que as conferências -são organi-
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zadas, organizadas no sentido de que 
elas fixam os trajetos, fixam a freqüência 
é impssível a desregulamentação." 

Portanto, desregulamentação é alguma 
coisa que onde há organização é impossível 
de ser adotada. 

Hoje, é em nome disso que se ~p;csenta 
esse projeto, que violenta, que se dmge con· 
trariamente ao exercício de certas atividades 
profissionais. 

A atividade num porto é distribuída pot 
várias categorias profissionais que, afinal, 
respondem por duas operações distintas. 
Uma operação que se faz entre a mercadoria 
que chega ou que sai, no sentido da impor· 
tação ou exportação, desde o instante em que 
ela chega até o atracador, até o cais, até o 
porto, até o costacl_o do navio, esta operação 
se chamacapatazia. E uma segunda operação 
que se faz daí até Q porão do navio, operação 
que em um sentido chama~se estiva e, em 
outro, desestiva. As operações acabam sendo 
feitas por distintos. aglomerados de trabalh
hadores e por distintas entidades. E até pagos 
diferentemente. Toda operação chamada es~ 
tíva ou desestiva, isto é, a operação que pega 
mercadoria do costa.do_do rmvio até o porão 
e a arruma lá dentro ou inversamente, que 
a retira do porão a traz para fora, é feita 
por -categ_orias que sáo denominadas de 
"avulsos", entre _elas excluem_-se _QS estiva
dores, os conferentes, os consertadores e os 
vigias- p-OituáriOs. _ _ _ 

Muita gente confunde. Foi até difícil, na 
CdnStíti.JiÇão, quando houve uma n!fefêilcia 
aos chamados "avulsos", avulsos como even
tuais_ ou como autônomos. Avulsos são traba
lhadores que prestam serviço a uma ·empresa 
chamada sindicato. Avulsos são trabalhado
res que, envolvidos no seu sindicato, sindica~ 
lizados, têm como instrumento da sua nego~ 
ciaçáo de força de tral;mlho o próprio sindi-_ 
cato. _. ·- ... 

No caso específico d_os ~s:tiyadqres -:-.isso_ 
valeria para os demais:_:... tci>t.a C;tsa sucessiva~ 
mente_, inicialmente crio que _em 1956, num 
projeto aprovado do depois Senador Aarão 
Steinbruck - àquele tempo, deputado -
aprovou aquilo que foi a lei que representou 
a redenção da esüva. Estab_~lcç_eu o_çh_arn_ado 
rodízio. Não conheço m~canismo igual, na 
minha longa convivêncía com moVimentos 
trabalhistas, no que se refere à democrati
zação do trabalho. _ .. 

Imagine que diariamente, Sr. Presidenle, 
em 7 ou 8 pontos da faixa portuária, reú~ 
nem~se o que se chrunam paredes. E, naque
las paredes, tendo em vista que dentro ~a 
força de trabalho no sindicato, a cada do1s 
meses, a cada dois anos, uma parcela de 10% 
dos sindicalizados ocupa posição de mestre 
ou de contramestra, ou seja, de chafia, o ser· 
viço convoca os ternos para trabalhar. Esses 
mestres e contramestres, operando no cais 
numa direção, num sentido, passando pela 
parede a cada quatro dias, enquanto que 

as turmas caminham em sentido inverso, tam
bé_m_a cada quatro dias, -mas em dias alterna~ 
dos, com os que caminham no outro sentido. 

Cada estivador tem consigo uma ficha con~ 
tendo três posições distintas: câmbio,_ avan
çado e dobra. De forma que, de manhã-, aque
le que está ocupando a posição de mestr~, 
sabendo a requisição de ternos para determt· 
nado serviço junto ao armazém em cuja pare· 
de está operando, vai à parede e oferece 
aquele serviço. Entre os que ali estão, naque
la parede, as que estão na posição de câmbio 
que querem se habilitar àquele serviço levan· 
tam a sua carteira e, livremente, o que está 
ocupando a posição de mestre, determina 
aqueles com os quais ele quer·trabalhar. Se 
ele esgotou a oferta sem completar o tem~, 
reclama que isso se faça junto à segunda post· 
ção-, a de avançado. Finalmente, esgota isso 
com a terceira pOsição, a. chamada dobra. 

Ora, a formáção de "panelas" não ocorre, 
porque somente a cada dois dias há coinci
dência entre aquele que convoca para o servi· 
ço e aqUele agrupamento específico. Eles ca· 
minbam_.em sentido inverso, com datas alter· 
nadas de mudança de local. 

Quem passa pela posição de mestre e con
trarile'Stre; dois meses depois volta a ser esti· 
vador convencional, enquanto outro vai ocu
par a pos-íção de mestre e contramestre. Co-
mo ___ a, (_e_rilUneração dessas profissões é maior 
do que a de estivador convencional, com_ 

isSO se tem um critério em que todos são 
suvessivainerite trabalhadores e lideranças 
durante algum tempo. Não é possíVel iStabe~ 
lecer nenhum tipo de "planete," porque, a 
rigor, a :rrieCâilíCa impede que isso ocorra. 

_p_oucas vezes na vida vi algo assim. Deve·se 
isso a este Congresso Nacional, a uma lei 
por ele votada. Poucas vezes, na minha vida, 
vi um mecanismo de trabalho tão democrá· 
tico quanto esse. . 

O sindicato, por sua vez, contrata d1reta
mente, junto às entidades estivadoras, que 
são as requisitantes do trabalho, e, finalmen

-te, esta paga aos trabalhadores por interrné· 
dio do sindicato. Tudo se passa como se o 

-sindicato fosse uma empresa ope-rã.:dora, e os 
trabalhadores, ou ·seja, os estivadores, traba~ 
lhadores de_ um._Q. empresa da qual são os pró
prios donOs. 

Portanto, poucas vezes vi algo tão demo~ 
crático. Todavia, a existência disso atenta 
aparentemente, pelo que leio, contra a regu
lamentação, d_e forma que preciso desregula
mentar isso. Trata~se de um privilégio a tra
balhadores que, sendo sindicalizados, detêm_ 
para si o direito de serem estivadores. 

Normalmente, quem reclama disso é quem 
nunca seria estivador e, ainda assim, acredita 
que sê-lo é um privilégio. 

Agora, pretende-se que uma série de enti
dades. possa ter dentro dos seus quadros pes~ 
soas que exercitem essas funções livremente; 
elas estão livres para contratar junto ao sindi· 
cato, se o quiserem, mas podem ter dentro 
dos se__u.s quadros gente que faça esse serviço 
e operar diretamente. E lógico que, nessa 
hipóteSe, o fUJlcionário, o trabalhador q':'-e 
estivesse dentro da empresa faria simultanea
mente, c_Qncomitantemente, várias das tare~ 
fas aí cQntídas. 

Ao mesmo !empo, de alguma maneira lo· 
teia~se o porto, permite·se que, em nome do 
avanço da iniciativa privada - a iniciativa 
privada que, afinal, tem mostrado a sua efi· 
ciência, como ouvi há pouco do Senador Es· 
piridião Amin, na sustentação de exércitos, 
nasce da eficiência da inciativa privada esse 
fato- pretende-se com isso desregulamentar 
o porto. 

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -
Eminente Senador Máxi.o Covas, apenas lem~ 
broa V. Ex• que logo mais, às 18:30h teremos 
sessão do Congresso Nacional. 

O SR. MÁRIO COVAS- Pois não. Vou 
tenninar, Sr. Presidente. 

O objetivo dessa manifestação não er_a ir 
tão longe na análise das relações d~ trabalho 
no porto. Oportunamente, o projeto chegará 
ao Senado, teremos oportunidade de discu~ 
ti-lo nas comissões, discuti-lo no plenário e 
aprofundarmos essa discussão a nível do seu 
detalhatnento. 

O que me traz realmente neste ins_tante 
à tribuna é manifestar, perante o Senado e 
à Nação, a preocupação- não apenas deste 
senador por São Paulo, não apenas do meu 

-estado, mas de toda a comunidade de_ onde 
sou originário, da Baixada Santista - com 
relação à eclosão de um problema cujo desdo· 
bramento é absolutamente impossível de se 
prever, mas que certamente causará profun· 
dos danos, seja nas relações de trabalho, seja 
no desdobramento futuro de uma atiVidade 
fundamental para aquela região. Fundamen~ 
tal quanto à sua economia, quanto ao forneci
mento do potencial de trabalho e quanto à 
perspectiva da sobrevivência de um sem nú
mero de pessoas. 

Há quase 100 mil pessoas que vivem direta~ 
mente vinculadas à atividade de natureza por· 
tuária, direta ou indiretamente por serem fa
miliares daqueles que diretamente exercitam 
a sua atividade ali. Quero crer que ao longo 
desse processo teremos todos a oportunidade 
de aprofundar os detalhes que cercam essa 
medida. 

Mas, sem dúvida alguma, há preliminares 
a serem vencidas e uma delas diz respeito 
ao que ocorre nesse momento, àquilo que 
reputo um gesto absolutamente impemad?: 
dispensa da totalidade da mão-de~obra eXJS· 
tente, naquele porto. 

O Sr. Chagas Rodrigues - V. Ex• me per· 
mite_um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS -- Com pra:zer, 
nobre Senador. 

O Sr. Cbagas Rodrigues- Nobre Senador 
Mário Covas, eu, num rápido aparte, quero 
dizer que V. Ex~ tem a total solidariedade 
da Bancada do PSDB. Vale diz_er, todo o 
PSDB, neste momento, participa dessas 
preocupações e expressa integral apoio e soli
dariedade a esse movimento dos trabalh.a.
dores, dos portuários de Santos e da Baixada. 
Eles exercitam um direito constitucional, o 
direíto de greve. Logo, não podem ser trata~ 
dos como marginais e punidos com exone~ 
ração. Receba, portanto, V. Ex·, e transmita 
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a todos. esses portuários a solidariedãdC de 
toda a Bancada do PSDB, bancada que V. 
Ex~ ilustra e honra e em nome da qual fala 
neste momento. 

O SR. MÁRIO COVAS- É muito confor· 
tador saber que essa solidariedade existe. 
Certamente em nome dos trabalhadores da· 
quela região agradeço ao meu líder aqui pre· 
sente essa manifestação de solidariedade, 
menos para mim do que para toda aquela 
área -trabalhadora. Nem esperavam, aqueles 
trabalhadores, outra coisa dos nossos compa
nheiros do PSDB, senão essa atitude. 

Sr. Presidente, não queria deixar de consig
nar com muita Veemência, de forma muito 
enfática, o meu profundo terrior, a minha 
enorme preocupação que afinal reproduz o 
temor e a preocupação-da população de toda 
a Baixada, de todo aquele corpo de trabalha
dores, de todas aquelas categorias trabalh~
doras com relação a esse fato que vem ocor-
rendo. · -

É preciso, Sr. Presidente, t}ma ação ~áp~da 
voltada para o bom-senso, para a negocxaç~o, 
para a busca de uma solução para a cnse 
que aí está, críse que, afinal, acaba se refle
tindo sobre toda a Nação. 

Vai-se ouvir, cOmo se oUviu ao longo des· 
ses anos-; que há categorias profissionais, nes· 
ta Nação, que ganham em dema,sia e que 
a Naçiio inteini cOncOrre _E_a,t:_~ Cs~e ganho: 
Já ouvi isSo -mUitas vezes há vmte e três anos 
atrás fui, nesta casa, relator de Um~ Comis
são dé lnqüérito: s.obre o conge~ti,onamento 
do Porto de Santos, do Rio. 

Não pude verificar àquela oportunidade es
se fato. Quero-contestá-lo hoje e vou tcJ;J.tar 
fazê~Io numericamente. -

Um País onde o valor agregado na mão-de
obra é apenas de 17%, enquanto _que nos 
Estados Unidos ou Europa Ocidental o valor 
agregado da mão~de-obra chega a atingir de 
35% a 40% e na Escandinávia, os Partidos 
Sociais Democrãtas Europeus chegam a 3.tin
gir 50%, dizer-s_e que qualquer categoria ~e 
trabalhadores, ganha acima do que seria lfctto 
esperar é realmente uma afirmação profunw · 
damente desarrazoada. Creio que teremos 
oportunidade de discutir isso com profundi· 
dade. 

Volto a insistir, Sr. P.residente, e reitero 
o mesmo apelo que fxz quando os acompanhei 
junto aos ministérios, jUnto aos ministros, 
para que tenham um rasgo de bom-senso e, 
ao irem ao encontro dessas legítimas reivindi
cações, busquem alguma forma de concilia
ção, conheçam as lideranças sindi~~is _env_ol
vidas no processo. Sei que àela se pode es~ew 
rar uma enorme predisposição de negocmw 
ção. Já presenciei e testemunhei esse fato, 
viVi esse fato em outras oportunidades e volto 
a insistir para que a Baixada volte a recuperar 
a tranqüilidade. Afinal, é sua busca perfll_~
nente. b preciso que, rapidamente, com mu~
to vigor, muita eficiência e muita determi
nação, determinação que encontro para ou-

tros objetivos, se- busque o mecanismo de 
conciliação e solução para o problema que 
aflige aquele porto, aquelas categorias e, con
seqüentemente, toda a Baixada e todo o Estaw 
do de São Paulo. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Pai· 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. 
Pronuncia Ci seguinte- discurso.) --Sr._ Presi
dente, Srs. SenadOres, qUero registrar o rece
bimento de um telex do Síndicato dos Traba
lhadores em Empresas de Telecomunicações 
do meu estado, no sentido de que_, mais uma 
vez, me pronuncie contrã a possibilidade de 
fusão das empresas estaduais de telecomu
nicações em OtgaríiSmds-regionãis, conforme 
estabeleceu, em seu art. q, a Medida Provi
sória de n" 151, infelizmente aprovada pelo 
Parlamento ~rasile_~ro fi:'? a~o passado. 

A possível_crlação de apenaS sete ·~mpresas 
de telecoriwnicações ressurge agora no deba
te nacional, já que o Governo Federal anun
cia a segunda etapa de sua reforma adminis
trativa. Como se sabe, o assunto esteve para
do por todo o- ano passado, porque foram 
inúmeras -a:s y~zes que se levantaram de todos 
oS cantos do País contra esse dispositivo, já 
que ele não atende nem mesmo à determi
nação oficial de ter empresas estatais mais 
modernas e a~uantes. _ 

Ora, ao conceritrai qü-ase três dezenas de 
empresas de telefonia em apenas sete, o Go
verno brasileiro logo contaria _um tlos princi· 
pais conceitos da modema adminis~ração púw 
blica, que é q_da descentralizaç~o, P.elo ~ortaw 
lecimento das estruturas orgamzaciOnais lo
cais. 

Além disso, é bom lembrar que esse mes
mo centralismo levou ao inchaço até mesmo 
de pessoal da holding- Telebrás- enquan· 
to, nos esta,dos, as operadoras iram reduzindo 
a relação entre funcionários e terminais. A 
medida em que crescia, para justificar esse 
creScimento, a Telebrás passou a sufocar as 
operadoras com exigências burocráticas cada 
ve;z mais complexas e inócuas. 

Outro aspe-cto igualmente essencial neste 
assunto é o da cobrança, por anos e anos, 
de uma tarifa irreal, achatada, de forma a 
que os governos de então fizessem proseli
tismo político com as linhas telefónicas. 

Esses três itens apontados acinla são funda· 
mentais, mas é preciso ressaltar também a 
questão da autonomia política. As empresas 
estaduais de telecomunicação foram conce
bidas para atender às peculiaridades de cada 
unidade da Federação. Só para exemplificar, 
lembro que em Santa Catarina 55% das liga
ções são feitas dentro do estado mesmo. Com 
a regionalização, nosso estado e tantos outros 
perderão autonomia nesse- setor realmente 
fundamental para o desenvolvimento econó
mico. Corremos o risco de ver, por exemplo, 

recursos arrecadados em Santa Catarina se· 
rem desviados em outras regiões, ou até mes· 
mo para outros fins. 

Se a questão é de reforma administr~tiva, 
sugiro que se reduzam os números de direto
rias da Embratel e da Telebrás, bem como 
sejam extintos os cargos de assesSoria das 
presidências e diretorias dessas empresas. Su
giro que se eliminem todas e quaisque: ~or

'domias porventura desfrutadas pelos dmgen· 
tes dessas empresas. No caso das operadoras 
estaduais, basta que se exijam critérios corre~ 
tos de operacionalidade, com cobrança de 
res1.1ltados. 

A Telesc é a empresa eStadual que apre
senta a melhor relação entre funcioná~io e 
terminal instalado. Tem, portanto, uma es
trutura enxuta e agt1. Não pode ser penali· 
zada de maneira alguma. A constituição de 
uma empresa regional, reafirmo, traria efeiw 
tos contrários aos previstos pelo programa 
de reforma administrativa. Vai representar 
morosidade e ineficiência~ 

Sr. Presidente, Sn;. Senadores, ao registrar 
aqui este protesto do Sindic"ato.dos Trabalha
dores .em Empresas de Telecomunicação do 
Estado de Santa Catarina, sei que estou de
fendendo os mais legítimos direitos de meu 
estado, que deseja manter o controle de uma 
empresa construída, em grande parte, com 
recursos do povo catarinense. Ao fazer este 
alerta ao Governo, respondo também "aos 
apelos de inúmeros outros sindicatos, -Como 
o dos engenheiros, e_ também de inúmeras 
Cámaras de Vereadores e da Assembléia Le
gislativa, _que se têm mobilizado contra essa 
medid3: ill}pertinente,, inQcua,. ineficiente e 
retrógrada. 

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

Consultada sobre a realização da sessão 
solene, a presidência da Câmara dos Depuw 
tados comunicou a esta presidência sua 
aquiescência e indicou o nobre Deputado 
Nelson Jobim como orador daquela casa, na 
solenidade. 

Assim sendo, a presidência convoca sessão 
solene do Congresso Nacional a realizar-se 
no próximo dia 26 às dez horas, destinada 
a comemorar o centenário da 1 ~ Constituição 
RePublicana. Falará pelo Senado o nobre Se
nador Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (LaVoiSier MaíaJ .:___ 
Na presente sessão, terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Re
solução n9 1, de 1991, de autoria do Senador 
Co_utinho Jorge, que introduz alterações no 
Título VI do Regimento Interno do Senado 
Federal. - -

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será despachada às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia)_
Não há mais oradores inscritos. Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente 
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sessão, designando para a ordinária de ama
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l

MENSAGEM N• 15, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do an. 
336, c, 

do Regimento Interno) 

Mensage~ n" 15, de 1991 (no 29/91, na ori
gem), relatwa a pleito da República Federa
tiva do Brasil para que possa contratar opera
ção de crédito externo, no valor de até trezen
tos e dez milhões de dólares, ou_seu equiva
lente em outra moeda, junto ao BãnCo Inter
nacional de Reconstrução e DesenVolvimen
to-B~c~ Mundial (dependendo de parécei 
da Comtssao de Assuntos Econômícos). 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 1 DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 

336, c, 
do Regirrieilto Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei_ do Senado n9 1, de 1991, de autoria do 
Senador Epitácio Cafeteira, que dispõe sObre;: 
a utilização de saldos em cruzados novos reti
dos no Banco Central do Brasil, para paga· 
menta de débitos junto aos Governos Fede
r~.~taduais e MunicipaL'>, e dâoutras provi· 
derretas (dependendo de parecer da· Comissão 
de Assuntos Económicos). · 

-3-

Dis-cussão, em turno úni'co, da emenda da 
Câmara ao Projeto de Lei do Se!J.ado no 83 
de 1982 (n' 8,595/86, naquelá Cása), de auto: 
na do Senador Itamar Franco, que dispensa 

a realização de vistoria jU-dicial na hipótese 
que menciona, tendo 

PARECER, sob n" 465, de 1990, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania 
contrário quanto ao mérito. ' 

-4-
Discussão, em turno dniCo, do ProjetO de 

Lei do_ Senado no 165, de 1989 - Comple· 
mentar, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso,_ que _estabeleCe: normas 
sobre a entrega aos estados e municípios dos 
recursos previstos no art . .161,. inciso II, da 
Constitui_ção Federal, especialmente sobre os 
critérios de; rateio do fundo de P~rticipação 
dos Estados e do Distrito Federal, Fundo de 
Participação dos Municípios e Fundo para 
Programas de Financiamento ao Setor Produ
tivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, tendO 

PARECER, sob n" 426, de !990, da Co· 
missão-- -

- de Assl.lntos Econômicos, favorâvel ao 
projeto com as Effiend.aqS nas f a 3-CAE, 
que apresenta. 

-5~ 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de J?ecreto Legislativo n~ 12, de' 
1986, de autona do Senador Nelson Carnei
ro, qUe dispõe sobre a autoriZação ao Presi-· 
dente da República para ausentar-se do País 
no período compreendido entre 19 de julho 
de 1986 a 31 de janeiro de 1987, e dá outras 
prõvidências. 

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -
Eslá encerrada a sessão: 

(Levanta-se a sessão !is 18 horas e 30 
minutos.) - · -

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N' 180, DE 1991 

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· fl9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso~~ 015.936/f!0~2, Resolve aposentar, vo
luntanamente, AUREA MACHADO DE 
ARAÚJO, Analista Legislativo, da Área de 
Processo Legislativo, Classe ''1"", Padrão III, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea 
c, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado comru; artigos 520,:524, 
488, § 49 , 490 e 492, do Regulamento Admi· 

~is~~i~~o 2~~ ~e;~d3t~fr:}·6~~~~J~ml~~~ 
§ 29 , artigo 3~, do Decreto-Lei n9 1.445, d~ 
1976, com as alterações determinadas pelos 
Decretos-Lei no 2.270, de 1985, e n~ 2.365, 
de 1987, aplicados no Senado Federal pelãs 
Resoluções SFn~ 07, de 1987 e SF n9 198, 
de 1988, no cargo em comissão, de Diretoria 
da Subsecretaria de Coordenação Legislativa 
do Senado Federal, Símbolo DAS-4, com op
çã~ pela retribll:ição do cargo efetivo, bem 
asstm con;t o artigo 11, da Resolução SF n• 
87, de 1989 1 com proventos. proporcionaiS ao 
tempo de sérviço, correspondente à razão de 
29/30 (vinte. e nove trif!.ta p.yos) de seu venci
?le?to, obs.ervado o disposto no <i.rtigo 37,' 
tnctso XI, da Constituição ~ederal. 

Senado Federal, 30 de ja_neiro de 19-91. --
Senador Nelson Carneiro, Pres~dente. _ · 

(•) Este Ato deixou de ser publicado no DCN Seçáo 11 
de 31·1·91 ' ' 
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1.1 - ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE_. 
1.2.1 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado no;> 4/91, 

de autoria dO Senador Wilson Martins, 
que dispõe sobre a convocação de plebis
cito, a autorização de referendo, e inicia
tiva popular e dá outras providências. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR EDUARDO SUPLICY 
--Demissão de trabalhadores no Porto 
de Santos. Comentários SQb_re o parecer 
do relator referen1,e a Medi.da Provisória 
n9 294. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES - Resposta da Ministra da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento ao Re
querimento de Informações no;> 446, de 
1990, de sua autoria, que dispõe sobre 
a redução da alíquota de_ IPI incidente 
sobre as aeronaves que especifica. Demis
são de empregados na Autolatina _e no 
Porto de Santos. Noticiário publicado em 
órgão da imprensa, de possível manipu
lação de verbas por parlamentares, na Co· 
missão Mista de Orçamento. Matéria do 
jornalista Gilberto Dimenstein, publicada 
no jornal Folha de S. Paulo, sob o título 
Acredite se quiser. Rotatividade na Presi
dência da Comissão Mista de Orçamento. 

SR. PRESIDENTE- Presta esclareci
mentos ao Plenário sobre a rotatividade 
na PreSidência da CorriiSSão Mista de Or
çamento. 

SUMÁIUO 
SENADOR NEY MARANHÃO -

Rol;~.gem c:Jas dívidas mobiliánas-de alguns 
estados. 

SENADOR COUTIJ;HO JORGE -
Atuação dás Comissões Mistas incumbi
das de apreciar -as Medidas Provisórias 
n"" 294 e 295. 

SENADOR V ALMUCCAMI'ELO -
Defesa da permanência da s.ede da E letra
norte em Brasma. 

SENADOR OZ!EL CARNEJJJ.O -
Transferência da sede da_ Eletronorte de 
Brasília para a cidade de Belém- PA. 

SENADOR ESPER!DIÃO AMIN -
Campanha da Fraternidade da CNBB, 
so_b _o título Solidários na dignidade do 
trabalho. - - -- -

SENADOR MARCO MACIEL- Fa
lecimento de Jo_s_é Guilherme _MeJquior. 

1..2.3 - Leitura de projeto • 
-Projeto de Lei do Senado n9 5/91, 

de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que dispõe sobre a regulamentação do 
exercício dasoberania popular mediante 
plebiscito, referendo e iniciativa popular, 
e dá outras providências. 

L3 -ORDEM DO DIA 
Mensagem n" 15, de 1991 (n-;>29/91, na 

origem), relativa a pleito da República 
Federativa do Brasil para que pçssa con
tratar _operação de crédito externo, nova
lor de até trezentos e dez milhões de dóla
res, ou seu equivalente em outra moeda, 
junto ao Banco Internacional de Recons
trução e Desenvolvimento- Banco Mun
dial, Retirada da pauta nos termos do art. 
175, alínea e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Sen3do n~ 1, de 1991, 

de au.toria do Senl}t:!or ~pitácio Cafeteira, 
que dispõe sobre a utilização de saldos 
em cruzados novos retidos no Banco ~n

. trai do Brasil, par~ Pãiamento_ de ~déPi!os. 
junto aos Governos Federal, estacl,u_ai.s e, 
rriui:iicipais, e dá outras providências. Dis
cussão sobrestada, em virtude da in:_exis
tência de quorum para o pros~eguimento 
da sessão, após pare-cer favorável ·dã co
missão competente, tendo usad() d? pala~ 
vra os Srs. Jutahy Magalhães, Cid Saboia 
de_ Carvalho e Humberto Lucena. 

Ernenda da Câmara ao Projeto 9~ Lei 
do Senado n' 83, de 1982 (n' 8.595186, 
naquela Casa), de autoria do Senadoi Ita~ _ 
mar Franco, que dispensa a realização de 
vístoria jUdicial na ôipótese que mencio
na. Discussão sobrestada, em virtude da 
inexistência de quorum para o prossegui
mento da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n9 165, de 
1989- Complementar, de ~utoria do Se
nador Fernando Henrique Cardoso .• que 
estabelece normas sObre a entrega aos es
tados e municipios do_s recursos previstos 
no art. 161, inciso II, da Constituição Fe
deral, especialmente sobre os critériOs de 
rateio do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal, Fundo de Parti
cipação dos Municípios e Fundo para Pro
gramas de Financiamento ao Setor ProdU
tivo das Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste. Discussão sobrestada, em vir
tude da inexistência de quorum para pros
seguimento da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 12, 
de 1986, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que dispõe sobre a autorização 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Ger•l do Sen•do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor ExeCutivo 
CESAR AUGUSTO JOSE oe SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adiuf!tO 

EXPEDIENTE 
CENT110 GIIÁFICO DO SENADO FEDEIIAL 

.,.._DO~UOU-·L 
lmpres$0 sob a responubd~ da Meu do Senlldo Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ••••~··~~-•·•••o•••••.."••••••M•••••••••••••••••••••••••':_ .CI'$l.519.,*S 

. ~· - tI I • 

aci PreSidieiite da República para ausen
tar-se do País no período compreendido 
·entre 19 de julho de 1986 a 31 de janeir-o~ 
de 1987, e dá outras providências. Apre- . 
ciação sObrestada, em virtude da incxisy -
tência de quorum para o prosseguimento 
da sessão. 

1.3.1 - Comunicações da Presidênci~ 
- Remessa à Câmara dos Deputados 

dos seguintes projetas apreciados conclu
sivamente pelas Comissões técnicas: Pro-

jeto de Lei~o Senado nP 5/90, que dispõe 
sobre a progressão funcional na carreira 
de Magistério Superior e dá outras provi
déncja_s; Projeto de_ Lei do Senado n~ 
89/90, que determina a seleção objetiva 
de pessoas submetidas a fiscalização de 
tributos federais e equipara ao crime de 
prevaric~ção _a ü;.at~rfer_ência contrária por 
autoridades QOlíticas e administrativas. 

-Término do prazo para apresentã.ção· 
de emendas aos Projetas de Lei da Câma-

ranP' 5/83_e 6/90, sendo que-aos mesmos 
não forarri oferecidas emeriOas. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 ATO DO PRESIDENTE 
N' 203-A, DE 1991 

3 ,MESA DIRETORA 

Ata. da s~ Sessão, em 22 de fevereiro de 1991 
H Sessão :Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE fRESENTES 
OS SRS. SENADORES: . 

Affonso Camargo- Beni V eras- Couti
nho Jorge·-'- Dirceu Carneiro-- EdUãfdo 
Suplicy -- Esperidião Amim -_-Francisco· 
Rollemberg - Hélio CampOs - Josaphat 
Marinho - José Eduardo -José Richa -
Jutahy Magalhães- Nabor Júnior- Oziel 
Carneiro- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A lista de presença acusa o cc;>mparecimento 
de 15 Srs_. Senadores. Hav_endo número regi
mental, de.claro aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus, ·iniciamos nossos. 
trabalhos. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lida· 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 4, DE 1991 

Dispõe sobre a convocação de plebisR 
cito, a autorização de referendo, a iniciaR 
tiva popular, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? A soberania popular será exer

cida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

secreto, com direito igual para todos, e, 
nos termos desta lei, mediante: 

I- plebiscito; 
II- referendo; 

-- m - iniciativa popular. 
-A:rt2} Ao Congresso Nacional compete 

convocar plebiscito, além dos casos previstos 
na ConstituiÇão Federal, para a deliberação 
dos eleitores a respeito de matéria relevante, 
de natureza constitucional ou de interesse na
cional, estadual ou municipal, mediante pro
posta: 
I~ de um terço, no mínimo, dos membros 

da Câmara dos Deputados ou do Segado Fe
deral; 

II - do Presidente da República; 
lll-de mais da metade das Assembléias 

Legislativas das unidades da Federação, ma
nüestarido-se cada uma delas, pela maioria 
relativa de seus membros; 
IV- de entidades sindicais que compro

vem representar, isoladamente ou em con
junto, mais de um por cento do eleitorado 
nacional; 

V- dos cidadãos, por via de requerimento 
subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos 
por cinco estados, com não menos de três 

décimos por cento dos eleitores de cada um 
deles. ___ ~_-_______ _ ___ -___ ~ 

§ 19 PrOPOSta a·eonvoêaçiio de Plebiscito, 
será constituída comissão mista do Congresso 
Nacional para, em dez dias, emitir juízo de 
constitucionalidade e da legalidade da propo
sição. 

§ z~ Com o pare~r da comissão mista, 
a proposta de plebiscito será enviada ao Ple
nário do Congresso Nacional e submetida à 
votação, de:ntro dO pi"aZo de viriie dias. 

§ 39 A proposta será discutida e votada 
em sessão unicameral, considerada aprovada 
a que obtiver os votos da maioria relativa 
dos membros do Congresso Nacional. 

§ 49 Aprovada a convocação do plebis
cito, caberá ao Presidente do Congresso Na
cional, na mesma sessão, designar a data de 
sua realização, dentro do prazo máximo de 
noventa dias. 

§ 59 Não será convocado plebiscito na vi
gência de intervenção federal, de estado de 
defesa-qu de estado de sítio. 

§ 69 Não será objeto de deliberação a 
proposição de plebiscito tendente a abolir: 

I- a forma federativa de Estado; 
II -o voto direto, secreto, universal e pe

riódi_co; 
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III - a separação dos Poderes; 
IV- os direitos e garantias individuais e 

coletivos. 
Art. 3~> Os estados podem incorporar~se 

entre si, subdividir~se ou desmembrar-se para 
se anexarem a outros ou formarem novos es
tados ou territórios federais, mediante apró
vação da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacio
nal, por lei regulamentar. 

§ 19 O Distrito Federal não pode des
membrar-se, somente ter ampliado seu_ terri
tório mediante anexação de parte dos territó
rios dos estados que lhe são fronteiriçOs. 

§ 2~ O plebiscito a· que se refere o caput 
será convocado a partir de proposta aprovada 
pela maioria relativa dos membros das As
sembléias Legislativas dos. estados envolvi
dos. 

§ 3P Aprovada a proposta, em plebiscito, 
as Presidências das Assembléias Legislativas 
dos estados envolvidos, apresentarão propos
ta de lei ao Congresso Nacional. 

Art. 4~" A criação, a incorporarão, a fu
sãq e o desmembramento de municípios pre
servarão _a c_ontinuidade e a unidad_e históri
CO;CJJ.ltural do ambie.nte_urbano, far-se_-ão por 
lei e$tadual e deP.enderão de consulta prévia, 
mediante plebiscito; àS populaçó_es direta~ 
mente interessadas. 

Art. s~ A transferência das capitais de 
estados e territórios, bem como das sedes 
dos municípios, deverá ser promovida através 
de consulta plebiscitária à população direta
mente interessada. 

Art. 6\> Entende~se por população dire
tam"ente interessada, para concorrer ao ple
bisc.ito, a constituída pelos eleitores inscritQs 
até cento e oitenta dias anteriores à data do 
início da tramitação do respectivo projeto de 
lei aprovado, vedada a participação dos trans
feridos de outras circunscrições fora desse li
mite. 

Parágrafo único. ~Quando a circunscrição 
eleitoral prolongar-se para fora do território 
sujeit6 ao ato_ legislativo, o juí:E promoverá 
o levantamento dos logradouros excluídos_ou 
incluídos e divulgará a restrição em editais 
publicados com suficiente antecedência, para 
conhecimento das mesas apuradoras e dos 
eleitores. 

Art. 7~" São populações diretamente inte
ressadas, tanto as do território que se pre~ 
tende desmembrar, quanto _as do que sofrerá 
o desmembramento; tanto as do território 
que se pretende anexar, quanto as do terri
tório que receberá o acréscimo, em caso de 
fusão. 

Art. 89 Compete ao Congresso Nacional 
autorizar referendo, para submeter à aprova~ 
ção do eleitorado a lei complementar ou a 
lei ordinária, antes de sua promulgação, me
diante proposta: 

I-de um terço, no mínimo, dos membros 
da Câmara dos Deputados ou do Senado Fe
deral; 

II-do Presidente da República; 

III -de mais da metade das Assembléias 
Legislativas das unidades da Federação, ma-

nifestando-se, cada upta delas, pela maioria 
relativa de seus membros; 

IV- de._ entidades sindic~s que .compro
vem representar, Tsoladamente ·ou em con
junto, mais de um por cento do eleitorado 
nacional; 
-V- dos cidadãos, por via de requerimento 

subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos 
por cinco estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores de_çada um 
deles. 

§ }9 Aplica~se ao referendo o disposto 
nos§§ 1~ a 69 do a.rt. 1~" desta lei. 

§ 29 A rejeição, total ou parcial, da lei 
submetida a referendo, pela maioria dos vo
tos válidos, obstará sua promulgação. 

§ 39 A matéria constante d_e lei rejeitada 
em referendo não poderá constituir objeto 
de novo projeto na mesma sessão legislativa. 

Art. 9o O Congresso Nacional deliberará 
sobre a instauração de referendo ab-rogativo, 
desde que requerido nos trés meses seguintes 
à data de promulgação da lei, nos termos 
dos incisos I a V do art. 89 desta lei. 

§ 19 Nesta hipótese, a autorização exigirá 
a aprovação por trés quintos dos votos dos 
membros do Congresso Nacional, reunidos 
em sessão unicameral. 

§ 29 O:msiderar-se-á revogada a lei rejei
tada pela maioria dos votos válidos do eleito
rado, a partir da proclamação do resultado 
do referendo pelo presidente do Tribunal Su
perior Eleitoral. 

Art. 10. Haverá referendo constitucio~ 
nal, por iniciativa de qualquer das pessoas 
mencionadas nos incisos I a V do art. 89 desta 
lei, para submeter à aprovação dos eleitores 
proposta de emenda à. Constituição, desde 
que autorizado pela maioria absoluta dos vo
tos dos membros do Congresso Nacional, em 
sessão unicameral. 

Parágrafo único. A emenda ã Constitui
ção não será promulgada se não obtiver a 
aprovação da maioria dos votos válidos dos 
eleitores. 

Art. 11. A iniciativa popular, nos termos 
do plebiscito e do referendo, é manifestação 
de soberania que se exerce pela apresentação 
de projeto de lei: 
I- à Câmara dos Deputados, subscrito 

_por, no mín_imo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído, pelo menos, por cinco 
estados, com não menos de três décimos por 
cento do eleitorado em cada um deles; 
II- ãs Assembléias Legislativas, segundo 

processos estabelecidos nas respectivas cons
tituições estaduais ou leis complementares; 
III- à Câmara Legislativa do Distrito Fe

deral, segundo procedimento estabelecido na 
Lei Orgânica do Distrito Federal; 

IV- às Câm_a:tas de Vereadores, sobre 
matéria de interesse espeCífico do município, 
de cidade ou de bairros, através da manifes
tação de, pelo menos, cinco por cento do 
eleitorado. 

~_arágrafo único. A União facilitará nos 
municípios, a coleta de assinaturas através 
dos cartórios da Justiça Eleitoral, que auten
ticará as firmaS OU certificará a pá.rlicfpação 

·' 

dos eleitores analfabetos, somará as adesões 
e encaminhará os resultados ao órgão legis.la
tivo, segundo instruções baixadas pelo supe:.. 
rior Tribunal Eleitoral. 

Art. 12. Cabe a cada cidadão, entidade 
comunitária_ ou organização sindical, pà.t;ti
cipã.r daS -ações sociais organizadas pelos ser
viços públicos, fiscalizando a atuação das au_
toridades e dos Poderes. 

§ 1~" A Câmara dos Deputados, as As
sembléia~ Legislativas, as Câmaras de Verea
dpres, organizarão serviço ,especial para rece
bimento das reçlamações dos eleito_res, e de 
suas entidades, protocolando-as e dando se
guimento estabelecido em seus respectivos 
regimentos internos. 
_ § 29 As denúncias sobre improbidade ad

ministratiVa- Ou- ato lesivo ao património pú
blico, ao nie"iõ ambiente e"ao património his
tõrico e cultunil~ ou ã.iO de violência contra 
os direitos individuais e coletivús serão averi
guadas, sem ónus ao reclamante, pelos orga
nismos competentes do órgão legislativo que 
receber a denúncia, no prazo máximo de trinR 
ta -dias. - · 

Art. 13: -Cabe a cada cidadão ou enti
dade comunitária, na forma do art. 198 da 
Cónstituiçáo-Federal, partiCipar de ações e 
Serviços púbficos de saúde, no sistema único 
que vier a sei organizado e exercer fiscali~ 
zação adequada. -

-Art. 14. As- entidades comuriitárias, sin
dicais, filantrópicas e sem fins lucrativos, po
derão reunir-se em organismõ comum para 
o exercício permanente da fiscalização dos 
a tos dos Poderes e apresentação de propostas 
ou denúncias. 

Parágrafo únicO. -Caberá às mesas direto
râs- dcis reSpectiVos órgãos- legisla:tivos, fede
ral, estaduais e municipais, o reconhecimento 
do organismo popular criado com a finalidade 
estabelecida no caput, credenciando seus di
rigentes eleitos a acompanharem o processo 
legislativo. 

Art. 16. A iniciativa popular legislativa 
não poderá ter por objeto matéria financeira 
e orçamentária ou de iniciativa exclusiva do 
Presidente da República, do Poder Judiciário 
e do Ministério Público. 

Art. 17. O Tribunal Superior Eleitoral, 
mediante resolução, expedirá as instruções 
para a realização de plebiscito ou do referen~ 
do, assegurando a gratuidade na livre divul~ 
gação de argumentos e do contraditório, atra
vés dos meios_ de comunicação de massa con
cessionários de serviço público. 

Parágrafo único. O horário gratuito, a 
que se refere o caput, vigorará nos trinta dias 
anteriores à realização c;l.o plebiscito ou refe
rendo e terá a duração de uma hora diária, 
sendo trinta minutos entre as dez e treze ho
ras e trinta minutos entre vinte e vinte e uma 
horas. 

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 19. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Constituiçáo aprOvada em 1988 reafir~ 
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mou dispositivos consagrados da democracia 
e trouxe inovações ao processo legislativo que 
necessitam ser regulamentadas em disposi
tivo legal apropriado. O item XV do art. 49_ 
da Constito.içã_o estabelece que é competê_n
cia exclusiva do Congresso Nacional "auto
rizar referendo e convocar plebiscito"; o art. 
61 incorpora ao processo legislativo, como 
dotados de capacidade de iniciativa legisla~ 
tiva, os cidadãos diretamente, conforme de- _ 
talha em seu § 29 Esses dispositivos encon- -
tram todo amparo no parágrafo único do art. 
19 e no art. 14, do Capítulo dos Direitos Polf
ticos. 

"A mais radical mudança conceituai 
da Constituição é a que se refere à Sobe
rania popular e o seu exercício (art. 19, 
parágrafo único), com a corfelata com
plementação dos institutoS de represen
tação e da manifestação direta (art. 14). 
Assim não mais temos a Soberania popu
lar manifestando-se apenas através de 
representantes; ela também se manifes
tará diretamente nos institutos da inicia
tiva, do plebiscito e do referendo. Igual
mente percorre todo o texto constitu~ 
cional em sentido de participação, às ve
zes até didático ou indicativo, prevendo 
novas formas de representação, presen
ça de entes da sociedade civil ativamente 
perante o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário no planejamento, na formu
lação de políticas e no acompanhamento 
de programas. 

"No sentido deste papel, na formação 
da vontade estatal, para qualquer asso
ciação ou coletividades, a Constituição 
brasileira ultrapassa outros sistemas 
constitucionais e segue uma linha bastan
te nova no direito comparado" (Coelho, 
João Gilberto Lucas. "A nova ordem 
constitucional". ln: CNBB. Sociedade, 
Igreja e Democracia. São Paulo: Loyola, 
1989, p. 28). 

Resultado e referência maior do processo 
de transição democrática foi, a Constituinte, 
fórum exemplar da confluência de sentimen
tos de participação, mesclados com o desejo 
de mudança, reflexos da vontade social em 
estabelecer mecanismos duradouros e cada 
vez mais enraizados de solidariedade social 
na construção de instituições estatais que 
cumpram com seu sentido essencial de pro
moção da coesão social, nª"o mais a _partir 
de métodos ou instrumentos coercitivos, mas 
através de meios democráticos e participa
tivos. 

Um pouco dessa nova expressão da socie
dade brasileira encon_tramos no texto consti
tucional, o qual ainda precisa ser completado, 
é certo, com bases para necessárias reformas 
das estruturas institucionais do Estado brasi
leiro, notadamente no que se refere à demo
cratização do Exec1,1tivo, à agilização do Le
gislativo, à eficácia do Judiciário e à despoli
tização das Forças Armadas. 

A democracia, porém, não é forma de or
ganização política que já tenha cumprido seu 
papel histórico, nem é conceito que possa 

ser definido estaticamente. É expressão de 
um processo cuja construção se manifesta no 
dia-a-dia da sociedade, que inventa e rein
venta constantemente o concei~o_a part.ir_de 
condições históricas dadas e de amadureci
mentos políticos conquistados. 

A participação popular direta, na demo~ 
cracia modema, encontra óbice imediato na 
impossibilidade física de reunirem-se todos 
os cidadãos nas_ mesmas condições de am
biente para a deliberação de questões que 
interessam a todos ou a parte da sociedade, 
A mediação, por isso, estabelece-se como 
forma de superar a barreira física preservan
do elemento_s fundamentais do conceito de 
soberania popular. 

A representação, contudo, somente reflete 
adequadamente a constituição democrática 
quando, no exercfcio fiel do mandato popu
lar, as instituições de representação e o repre
sentante cUmprem o papel de sentir a vontade 
popular e guiar a dialética social à conciliação 
de interesses, sobrepondo a política e o diálo~ 
go ao uso da força e da coerção. 

Tarefa quase impossível, pois exige a mani
festação sintonizada e perfeita de instrumen
tos jurídicos, poh1icos e sociais, de um lado, 
e as vontades coletivas, os interesses grupais, 
económicos e individuais, de outro, e, ambos, 
com as qualidades étiCã.s superiores do ser 
humano, nem sempre presentes naqueles que 
representam e naqueles que são representa
dos~ As falhas e dissonâncias do sistema de 
representação são óbvias, em que pese sua 
supremacia ante outras formas de governo. 
Meio caminho entre a tirania e a oclocracia, 
a democracia representativa, porém, evolui 
ronforme o caminhar das sociedades e o ama
durecimento das instituições da sociedade ci
vil. O caminho para que a representação se 
faça constituir em meio de exercício da demo
cracia verdadeira e do Governo justo é a ma
nutenção de uma atração permanente entre 
as instituições de representação e os repre
sentados. 

Quando observa-se a autonomização dO 
_polítiCO frente à sociedade, chegando a cons
tituir-se em "classe política", começa a sen
tir~se mais fortemente os defeitos do processo 
representativo. A pennanência dessa autono
~a_ção corroerá a democracia, transforman
do-a. certamente em algo próximo da oligar
quia ou provocando a rebelião que instituirá 
a oclocracia, segundo a conceituação que nos 
oferece Políbios em sua História (Brasília: 
Editora da Universidade de Brasflia, 1985, 
Livro VI, pp. 325 a 330). 

O desinteresse da população com respeito 
à política é outro elemento indicativo do afas
tam.~nto das instituições Qe representação an
te sua base constitutiva. A política aparente
mente passa a ser elemento_estranho da vida 
cotidiana, e, se completa o ciclo de autonomi
zação, domina a sociedade pela alienação ou 
pela força. 

São vários os motivos que levam à consti
tuição de_ cenários históricos e conjunturais 
ilustraiívos do distanciamento das institui
ções representativas frente ao povo sobera
no. Contudo, quaisquer que sejam as motiva-

ções, individuais ou grupais, monleniâneas 
ou reflexas de culturas partidárias pouco de
senvolvidas, a superação dessa realidade so
mente se dará se o sistema democrático atua
li.Zar-se- acoffiparihanôo as tendências mais 
modernas da organização da sociedade e de 
manifestação de_ suas expressões de partici
pação. 

No caso brasileiro, essa atualização corres
ponde à compreensão da necessidade de abri
rem-se canais diretos de partíCipãção da so
ciedade civil no governo de toda a sociedade, 
tanto no que se refere à administração das 
instituições estatais, como na elaboraQãO de 
políticas públicas, no acompanhamento de 
programas e, também, na construção de pro
cedimentos educativos que envolvam toda a 
população no aprendizado da responsabili
dade coletiva com a edificação da Nação. 

Os mecanismos de comunicação de massa, 
que integram todo o país, possibilitam o co
nhecimento da opinião de amplos segmentos 
populacionais em poucas- horas e oportuni
zam a iniciativa de amplos setores sociais na 
Organização de suas demandas, aliados ao 
grande desenvoh:irnento o_bs_eryado no cam
po da organização social, çom a multiplicação 
de associações de _bairro, ·entidades comuni
tárias, sindicais, políticas; culturais, organi
zações não-governamentais etc., conformam 
uma realidade de efervescência da partici
pação popular. 

A democracia real é obra de miríades de 
ações particulareS, atas iegais, gestos de auto
ridades, leis, normas etc. A regulamentação 
de dois dispositivos consagrados: plebiscito 
e referendo, e do instituto novo da iniciativa_ 
popular, não será, por si só, ação que confi
gure radical mudança da ação política brasi~ 
leira, mas é ato que pode promover incen
tivos substanciais na caminhada que, a duras 
penas, tentamos cumprir em direção a uma 
sociedade mais participativa. 

Plebiscito e referendo são institutos análo
gos, porém, não se confundem, segundo o 
ensinamento majoritário da doutrina e a ex~ 
periência constitucional. Plebiscito "é a con
sulta ao corpo eleitoral sobre ato político ou 
constitucional; não é a aprovação de ato legis
lativo, como o referendum, mas de decisão 
política". Referendo ou referendum popular 
"é o direito de o corpo eleitoral aprovar ou 
recusar projetós de lei votados pelo Legisla
tivo" (Silva, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. São Paulo, Ed. Re
vista dos Tribunais, 2~ edição, 1984, p. 310). 

Esses institutos clássicos da participação dí~ 
reta >dos cidadãos complementam-se com o 
instituto da iniciativa popular, cuja regula
mentação primária dá-se de fonna abrangen
te e genérica, sabendo-se que seu aprimora
mento far-se-á muito em função da prática 
desse instituto, quer através de um maior de
talhamento da lei, quer pela atualiz~ção dos 
regimentos internos dos diversos órgãos legis
lativos, destacando-se a primazia desses pro
jetas 011 dando-lhes seguimento normal. 

Firialniente; com base no espírito do texto 
constitucional, esforço-me para detalhar me
lhor os indicativos da participação popular 
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inscritos na ConstitUição, através de entida
des da sociedade civil, na gestão e fiscalização 
públicas, instruri::tento essencial de educação 
política da sociedade e garantia maior de de
mocratização da vida nacional. 

Essas as razões que justificam o projeto 
de lei que ofereço ao exame de meus nobres 
pares, compreendendo que a ampliação dos 
espaços da democracia direta é_elemento fun
damental de _valorização da democracia re
presentativa. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1991. 
-Senador Wilson Martins. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

................... cA.PiTüi:ciiv··~ ............. . 
Dos Direitos Políticos 

Art .. 14. A soberania popular será exer
cida pelo suúágio universal e pelo voto direto 
e secreto, com valor igual para todos, e, nos 
tennos da .lei, mediante: 
I-plebiscito; 
II -referendo; 
III - iniciativa popular. 
§ 19 O alistamento eleitoral e o Voto são: 
I -obrigatórios para os riiaiOres de dezoi~ 

to anos; 
II- facultativos para:-
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos. 
§ 29 Não podem alistar-se como eleitores 

os estrangeiros e durante o período do serviço 
militar obrigató-rio, os conscritos. 

§" 39 São condições de elegibilidade, na 
forma da lei: 
I- a nacionalidade brasileira; . 
II -o pleno exercício dos direitos p-olíti

cos· 
rii- o alistamento eleitoral; 
IV-o domicílio eleitoral na circunscri-

ção; 
V -a filiação partidária; 
VI- a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos parà presidente e 

vire-presidente da República e senador; 
b) trinta anos para governador e vice-go

vernador de estado e dO Distrito-Fe-deral; 
c) vinte e um arioS para deputado federal, 

deputado estadual ou distrital, prefeito, viCe
prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para vereador. 
§ 49 São ineleg{veis oS iilalístáveis e os 

analfabetos. 
§ 5~" São inelegfveis para oS mesmos car

gos, no período subseqüente, o presidente 
da República, os governadores de estado e 
do Distrito Federal, os prefeitOs e quem os 
houver sucedido, ou substituído nos seis me
ses anteriores ao pleito. 

§ 69 Para concorrerem a outros cargos, 
o presidente da República, os governadores 
de estado e do Distrito Federal e os prefeitos 
devem renunciar aos respectivos mandatos 
~té seis meses antes do pleito. 

§ 7~' São ínelegrVeis, no território de ju
r:i5dição do títular-, o cônjuge: e os parentes 
consangüíneos Ou afins, até o segundo grau 
ou por adoção, do presidente da República, 
de governador de estado ou território, do 

_Distrito Federal, de prefeito ou de quem os 
haja substituído dentro dos seis meses ante
riores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição. 

§ 89 O militar alistável é elegível, aten
didas as seguintes condições: 

I -se contar menos de dez anos de servi
ço, deverá afastar-se da atividade; 
II- se contar mais de dez anos de serviço, 

será agregado pela autoridade superior e, se 
eleito, passará automaticamente, no ato da 
diplomação, para a inatividade. 

§ 99 Lei complementar estabelecerá ou
tros casos de inelegibilidade e os prazos de 
sua cessação, a fím de proteger a normalidade 
e legitimidade das eleições contra a influência 
do poder econômico ou o abuso do exercício 
de função, cargo ou emprego na administra
ção direta ou indireta. 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser im
pugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo 
de quinze dias contados da diplomação, ins
truída a ação com provas de abuso do poder 
eCOiiôfilico, corrup fraude. _ 

§ 11. A ação de ação de mandato 
tramitará em segredo de · a, responden~ 
do o autor, na forma da lei, se temerária 
ou de manifesta má-fê. 

ATO DAS DISPOSfÇú'E:S 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. l9 O presidente da República, o 
presidente do Supremo Tribunal Federal e 
os membros do Congresso Nacional presta
rão o compromisso de manter, defender e 
cumprir a Constituição, no ato e na-data_de 
sua promulgaç!io. 

iA Comissão de cOnstituição, Justiça 
e Cidadania - decisdo terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O projeto lido será publicado e remetido à 
comissão competente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Eduardo Suplícy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem reviSão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sen_ador Dirceu 
Carneiro, e Srs. Senadores, venho ã tribuna 
do Senado p-ara extem·ar a minha preocu
pação e a do Partido dos "Trabalhadores, com 
respeito ao que se paSSa-no Porto-de Santos, 

_e eXpreSsar ao õdssa sqlidariedade aOs traba
lhadores que vêm sendo ameaçados com a 
dispe-nsa de mais de cinco mil estivadores -
categoria que ali existe há mais de duzentos 
anos trabalhando no Porto de Santos. Essa 
categoria passa pot graves dificuldades, na 
medida em que a direção da Companhia das 
Docas do Estado de São Paulo resolveu in
transigentemente dispensar mais de cinco mil 
estivadores. 

Ainda, ontem ã noite, conversei com a Pre
feita de Santos, .Teima de Souza, que disse 

estar formulando proposta de .administração 
tripartite, há mais de ano, da Companhia das 
Docas do Estado de São Paulo- CODESP, 
uma fórmula original bastante interessante, 
que tem sido vista com simpatia pelas trés 
partes. Qual seria o caminho da adminístra
ção tripartite? De um lado, empre..<;ários, de 

_outro, trabalhadores, e, em terceiro, o poder 
público, combinados, os Poderes federal, es
tadual e municipal, que poderiam estar admi
nistrando as três partes conjuntamente, e 
dentro do espírito d"a participação dos traba
lhadores na administração da gestão das em
presas, o que, inclusive, está inserido na 
ConstituiçãO brilSífeii'a. 

Há uma preocupaÇão muito grande porque 
se sabe que dois navios utilizados para trans
porte de fuzileiros navais, melhor dizendo, 
o Custódio de Mello e outro, estão nas proxi
midades do Porto de Santos, para a qualquer 
hora desembarcarem fuzileiros navais. Existe· 
a preocupação no sentido de que se possa 
repetir os graves episódios que há não muito 
tempo ocorreram na Companhia Siderúrgica 
Nacional, quando tropas do Exército acaba
ram se defrontando com trabalhadores inde
fesos, resultando em graves incidentes, em 
mortes de trabalhadores metalúrgicos da 
Companhia Siderúrgica Nacional. 

Teme-se que haja um acirramentO, e para 
que a situação não se_ agrave faz-se necessário 
um ·entendimento, faz-se necessário maior 
flexibilidade da parte do Governo Fernando 
Collor, através dos Ministérios da Itiúa-ES
trutura e da Justiça, para que os trabalha
dores voltem a ter a garantia de s~us direito~, 
inclusive havendo uma saída parã ietomareffi
ao_trabalho após dezesseis dias de greve. Ho
je completam 16 dias de greve no porto mais 
importante do Brasil. Exatamente pelo Porto 
de Santos é que sai e entra o maior volume 
de produtos. 

Se para o Governo e pãra a economia brasi
leira é tão essencial que e-stejatrf ocorrendo 
exportaÇões e impóitãções, então, mais do 
que nunCa se faz neceSSária a solução desse 
problema, mas não po'r fornias que venham 
provocar incidentes niãis graVeS. Para isso 
o Governo deve estar aberto cro diâiOgo -e 
deve, minimamente, ateridà ·as· reivindicã
ções dos trabalhadores. Mais do que isso, 
que haja uma solução no sentfdo de maior 
coop-eraçã-o· na· ge-stão dà Conip.ahhía DOcas 
do Estado de São PaUlo; 

Eis por- que expressamos o Dnsso apoio à 
proposta que foi vista com· sirDJ)ãtfa -pelos em
presários que, de algunia forrila, têiil vincu
lação com as atividades do Porto de Santos, 
com -as pr6prí8s orga:nizá.Çóes de trabalhado
res e com a parte do poder públiCo, pois a 
Prefeitura Municipal de Sàntos, através da 
Prefeita Teima de Souza vem procurando ati
vara possibilidade de um entendimento nessa 
direção. Expressamos a·nt>ssa esperança, em 
especial ao- Sr. Miilistro Jarbas PassarinhO,· 
no sentido de que se realize todo o esforço 
a fim de evitar qualquer conflito maior e mais 
grave com os fuzileiros naVais e trabalhadores 
do Porto de Santos. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. gostafia_ de 
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fazer uma análise de alguns pontos da Medida 
Provisória n~ 294. Ao trabalho da comissão, 
do_ parecer do nobre Senador Odacir Soares 
e ao que acabou sendo aprovado pela Comis
são Mista encarregada de examinar a Medida 
Provisória n' 294, elaborando o projeto de 
conversão em lei. 

Pela nossa avaliação houve uma delegação 
abusiva ao Poder Executivo para regulamen
tar, para normatizar a respeito de matéria 
finãnceira e contratuais,-desde a forma segun
do a qual será estabelecida a metodologia 
de cálculo da Taxa de Referência. 

Acreditamos ser importante o Congresso 
Nacional aprovar essa metodologia. O relator 
avaliou que bastaria apenas dar conhecimen
to ao Congresso Nacional de como seria reali
zada essa metodologia. 

A medida provisória, e o parecer aproVado 
pela comissão, proposto pelo relator, permi
tem sejam criadas as Notas do TesourtfNa
cional. Isso deveria ser criado por lei comple
mentar, conforme estabelece a ConstituiÇão. 
Através de resoluções, de decretos, foram 
criados fundos de aplicação, fundo de desen
volvimento social. Isso deveria estar inserido 
no projeto de convers,ão em lei, porque o 
Congresso Nacional é que tem autoridade pa
ra criar fundos de educação, fundos de desen
volvimento social. 

Havíamos, através de emenda, proposto 
isso, inclusive para permitir a pOSsibilidade 
de o Congresso Nacional disciplinar a desti
nação dos fundos, ex.igfudo maiO! transpa-
réncia. · 

O relator chegou à conclusão de que ape
nas um dos fundos o Programa de Melhoria 
de Competitividade Industrial- é que deve
ria ter simplesmente um relatóriO de suas ati
vidades a ser enviado ao Congresso Nacional 
trimestralmente. Isso é insuficiente como for
ma de manter a transparência. 

Consideramos que os fundos, em especial 
com taxas de juros. menores do que as de 
mercado, devem ser destinados a empresas 

, privadas de capital nacional. Entretanto, o 
relator avaliou que-eles poderiam ser destina
dos a qualquer tipo de empresa privada, mes-
mo as estrangeiras. ' 

Com respeito à queStão da tributação do 
ganho de capital presumido para os mutuá
rios do Sistema Financeiro de Habitação, em

, bora tenhamos considerado justo o objetivo 
colocado pelo Governo, avaliamos que o mé-

- -~--~----todo -escolhido -foi--inconstitucional,_ pQrq~,te 
não respeita o direito adquirido do contrato 
entre as partes. 

Alguns itens foram introduzidos pelo rela
to-r; como, por exemplo, no art. 6~", a indexa
ção de acordo com a Taxa de Referência não 
apenas das operações financefras, como se 
previa na medida provisória, mas em contra
tos em geral, com poucas exceções previstas 
na Medida Provisória n9 295. Acontece que, 
dessa maneira. a Taxa ·de Referência toma-se 
um indexador de fato para contratos em ge
ral. Qual é o problema aqui? É_ que por en
quanto, pelo menos, a não ser que o Con
gresso Nacional mude aquilo que está na Me
dida Provisória nl' 295, não vemos, da parte 

do projeto económico governamental, trata
mento igual para os salários. Ou seja, para 
os contratos entre o GOverno e terceiros, per
mite-sé, ·agora:;-que·exrstã-ã correçao mone
tária, utilizando-se a Taxa de Referência co
mo indexador. Se se vai permitir a existência 
de um "iitdexador como a Taxa de Referência 
para contratos em geral entre o Gove_mo e 
terceiros; empresas- em geral, por que não 
se está dariâo tratamento similar aos salários, 
garailtfnâo-se, também, que possam eles se 
ajustados sempi"e qU:e haja a inflação, e não 
apenas -a Cada seis meses? 

No art. 9~, especialmente no§ z~. está dito 
que, a partir de 1992, o dinheiro do Tesouro 
Nacional, que é passível de correção mone
tária, poderá ser aplicado exclusivamente pa
ra amortizar a dívida. Aqui se trata de uma 
diminuição do grau de liberdade do próprio 
Govérncf. -Por que razãoTPorque normal
mente, quando_ um item do Orçamento está 
delineado em termos de cruzeiro, e se há 
inflãçâ:o, normalmente existe, a cada dez 
dias, a possibilidade d_a_correção monetária 
daquele valor. Agora, essa correção mone
tária poderá ser utilizada, a partir de 1992, 
uilica.tnéilte para amortização da dívida. Ora, 
isso poderá significar que o Governo terá me
nos recursos para diversos investimentos de 
natureza social prioritários, vindo a dfminuir 
o próprio grau de liberdade do Governo. Isso 
poderá representar _uma medida recessiva. 

Conforme salientamos ontem, foi extrema
mente importante que o Congresso Nacional 
houvesse çümp-rido com o seu dever de exa
minar, através da comissão, a Medida Provi
sória nl' 294, apresentando um projeto de con
versão em lei, que agora, obviamente, deverá 
ser examinado. Mas em vista de não haver, 
da parte do relator e da parte da maioria 
da comissão~ a aceitação das emendas pro
postas pela Oposição, de maior sfgriificado, 
proferimos um voto contrário ao projeto de 

. conversão_ em lei, em que pese ter havido 
o reconhecimento de algumas proposições, 
mas não as mais fundamentais. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
COncedo a palavra ao nobre Seriador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. ,JIJTAH)' MAGA_LHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - St. 

_ Presidente, Srs. _Senadores, no ano passado 
-as nossas sessões das sextas-feiraS êram deno
minadas de tertúlias pelo nosso Presidente, 
Sen_a_dor .Pompeu de Sousa, sempre presente 
para substituir o Presidente efetivo, e o Presi
dente atual, Senador Mauro Benevides era 
um dos mais assíduos freqüentadores dessas 
sessões das sextas-feiras. E o Ministro Jarbas 
Passarinho, ao encontrar-se comigo na última 
vinda a este plenário, também manifestou 
saudade dessas sessões. Eram pronunciamen
tos como esse do Senador Eduardo Suplicy, 
porque nas sextas-feiras não havia condições 
para pronunciamentos veementes, eram qua
se que assuntos coloquiais. 

Sr. Presidente, como de hábito sempre faço 

aqui no Senado, trago, para constar dos 
Anaís desta CaSa, ã resposta -da Ministra Zé
lia Cardoso de Mello a requerimento de infor
maÇões pOr ritím eii.Caiiiirihãdo ·no final do 
ano passado, sobre o Decreto n9 99~694, de 
16-_11-90, "que reduzía·a a1íquota do IPI inci
dente sobre as aeronaves que especifica". 

A resposta, Sr.-Presidente e Srs. Senado
res, dá as explicações necessárias sobre as 
razões que-levaram o Ministério da Econo· 
mia, Fazenda e Planejamento, a fazer a redu
ção da alíquota para zero por cento. Desejo 
encaminhá-la à Mesa, inclusive com a expo
sição de motivos que levou a Ministra Zélia 
a baixar esse decreto. É o que faço neste 
momento, Sr. Presidente. 

Seguindo a praxe das sessões de sextas
feiras, des_ejo também trazer a este Plenário 
assunto que foi provocado pela decisão do 
Senador Mauro Benevides, de levar ao co
nhecimento dos Srs. Senadores dados trazi
dO$ pelo Sr. ViCente a respeito da questão 
da Autolatina, principalmente. 

Sr. Presidente, ontem es40tei pela noticiá
rio da televisão o Presidente da Fiesp, Dr. 
Mário Amato, falando na necessidade da re
lação que deveria existir entre o trabalhO e 
o capital, e mostrando que_ era necessário a 
empresa fazer demissõeS qUando atingiu o 
vermelho, quando estava deficitária, e qu6 
todas as empresas agiam assim. 

É verdade, Sr. Presidente. Quando exami
namos essas questões, vemoS que as einpíesas 
realmeõte, riluitas vezes, têm que fazer de
missões quando estão altamente deficitárias. 
Mas esses dados que V. Ex'", Sr. Presidente, 
encaminholl para nosso conhecimento, rrios
tram uinã Situação interessante: na última pá
gina. num gráfiCO apresentado, que fala sobre 
a estrutura do preço do aUtomóvel, vemos 
que a mãoMde-obra nessa estrutura de preço 
representa apenas 3%, enquanto que o lucro 
do fabricante é de 19%; o lucro do comer
ciante é de 5%; e OS impostos correSpondem 
a 38%. Todos lucram, e a mão-de-obra repre
senta apenas uma parte insignificante nessa 
estrutura de preços .. 

Então, qual a relação _entre o capital e o 
trabalho? 

Ontem, o Senador Mário Covas mostrou 
aqui números que traziam ao nosso conheci
mento que ·o- trabalho, no Brasil, representa 
cerca de 17%, enquanto_ que em países da 
Europa representa 40%; na Escandinávia 
50%. Na Autolatina e nas e:mpresas monta
doras, não chega a 10% do total. 

Sr. Presidente, estaffios vendo essas d_emis
sões em massa dos metalúrgicos. dos chama
dos indevidamente, por alguns. de marajás 
dos operários. Agora, como chamar de mara
jás alguém que re:cebe- ap-enas cinco ou seis 
salários míniri:ü:ls? Eu não sei onde_está a ca-
beça dos que assim entendem. -

Sabemos, também, que lá em Santos estão 
demitindo mais de 50% dos trabalhadores 
da Companhia Docas do Estado de São Pau
lo. Os problemas sociais se avolumam e não 
há providência alguma no sentido de evitá
los. Esperam que um dia venhamos a ter fatos 
como aqueles _Qcorridos ontem em }v:faceió: 
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revolta popular, atingindo, muitas v_ezes, os 
inocentes. São problemas sociais que estáo 
aumentand_o a_ cada dia e que mereciam maior 
atenção do Senhor Presidente da República 
e do seu ministério. 

Os des_camisados, aqueles pés descalços, 
estão cansando, estão vendo que a decepção 
está aumentando e as promessas de campa
nha, tais como a melhoria do seu nível de 
vida, tém ocorrido exatamente ao contrário: 
é ao desemprego, é o arrocho salarial. Nesses 
dados trazidos por V. Ex•, nobre Senador 
Mauro Benevides, vemos que o salário real 
do trabalhador da AU:tolatina dominuiu, em 
um ano, 54%, e das empresas montadoras, 
como um todo, houve uma diminuição do 
salário real de 75%. 

E necessário um basta nisso. Nós, do Con
gresso Nación"al, temos condição de provocar 
uma reação, aproveitando essas medidas pro
visórias que af estão. NãQ reagimos, ao con
trário, temos, comumente, principalmente o 
Senado Federal, sempre dito amém a todas 
as Medidas que têm vindo do Poder Exe
cutivo. 

Sr. Presidente, também desejava trazer ao 
conhecimento da Casa notas que para mim, 
têm um alto significado, porque estamos num 
País em que é comum e é normal a impuni
dade, não só a impunidade daqueles que co
metem qualquer espécie de crime, principal
mente dos chamados "crime do colarinho 
branco," mas a impunidade também dos que 
fazem cerfas 3.firmaçóes caluniosas, e que não 
têm nenhuma ação judicial capaz de fazer 
com que sejam chamados à responsabilidade. 
Isso se torna tão normal, que são repetidas 
as notas a respeito de qualquer assunto. 

Trago, aqui, duas notas a respeito de con
gressistas. Então, que elas sirvam de exem
plo. Diz uma delas: 

"Na quarta-feira da semana passada, 
consultor de algumas das principais em
presas do Eixo Rio-São Paulo-Brasília 
se confessava assustado com uma série 
de representantes de parlamentares que 
oferecem os préstimos na yOtaça.o do Or
çamento de 1991. 

De olho no apoio futuro das empresas. 
houve até quem trouxesse projeto pron
to de emenda que favoreceria, de ime
diato, os interesses dos grupos. É uma 
minoria de maus polfticos, mas que pode 
arrebentar com os recurs-os· do Tesouro, 
no ano que vem." 

Esta nota fofj)ubJiCada no Relatório Reser
vado de 10 de dezembro de 1990. 

Uma outra nota, mais ou menos sobre o 
mesmo assunto, publicada no Jornal do Bra
sil: 

"Todo satísfeito cOin ·o enipuriãóZi
nho dado por um deputado na aprovação 
de verbas para uma e.c:;trada que estava 
construindo, um conhecido lobista de 
Brasília prometeu de pés juntos: no-natal 
vou mandar para a sua casa uma caixa 
de uísque da melhor quaHdade." 

Decepcionado, o deputado arriscou: 

"-Companbe1ro,-não sou dono de 
bar, esqueceu? Meu ramo é de coisas 
finas." 

Vê V. Er a injúria que é lançada--sobre 
todos nós, de forma genérica, sem estabe· 
lec~r quais os culpados. E isso, Sr. Presiden
!e, eu não estou acostumado a aceitar. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com mui
to prazer, nobre Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin......:. Desejo, apenas, 
ditar à manifestação de V. Ex~, muito opor· 
tuna, diga-se de passagem, o meu desejo de 
ajudar a espantar e espancar este tipo de fan
tasma. Primeiro, o fantasma da alegação ge· 
neralizada, porque inominada, e, de uma for
ma ou de ourra:, lança a sombra da acusação 
sobre todos nós. é. dever nosso, a partir, in
clusive, de pronunciamentos como o seu, in· 
terpelar quem faz publicar esse tipo de notí
cia, de informe, porque isso não é uma: infor
mação~ js_so-é-um informe, pois é-vago. Inter
pelar democraticamente._ E nisso não há ne
nhum veio de autoritarismo: Autoritarismo 
é acusar a todos sem nominar quem quer 
que s_eja. Congratulo-me com o seu pronun· 
ciamento" solidarizQ-_me_c_om_ele. Não estou 
sendo altruísta ao me solidarizar, porque es
tou defendendo também a mim próprio, aqui
lo_ que eu pretendo legar aos meus filhos, 
que é a minha honra e a honra coletiva da 
instituição,- que ·vai ser preservada se todos 
nós nos _dispusermos a ·mio ·silenciat, a não 
nos acomodar, a não deixar passar em branco 
insinuações .romo essas. Por isso, por estar 
aplaudindo e sendo, portanto, um mode~to 
colaborador do seu pronunciamento, sugiro 
que Y. Ex\ antes de concluir o seu discurso, 
que-rn sabe nos ajude a definir uma medida 
prática de interpelação pelo mencs de uma 
dessas notas ou alegações. Mais'uma'vez, mi
nhas congratul~ções~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES _:_ Agra
deço a V, Ex• Certa feita, tive a oportunidade 
de convocar para depor na Comissão- de 
Constituição, Justiça e Cidadania um cidadão 
que havia feito declarações, porque naquela 
época era conhecido o autor da nota: Então, 
o convoquei apra que ele viesse ã Comissão 
de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania reafir
mar o que havia dito". Não era ~..~:m Jornalista, 
era um cidadão que havia feito uma afirma
ção acusándo um ministro de _l~stado, que 
'na ,-époCa era--parlamentar. Ele esteve aquí 
na comissão e cOm ã. iriaior tranq üilidade dis· 
se: "Não, essa nota, essa dedaração eu não 
fiz", Af eu perguntei-lhe: "Se V. S• não fez 
a declaraçã"o--;-por que não a desmentiu? V. 
s~ estava atingindo a honra de uma pessoa, 
e, mais do que isso, atingindo bem geoerica· 
mente os seus companheiros". Ele disse: "Eu 
não_ tenho hábito de desmentir- notas". E fi
cou por isso mesmo, Sr. Senador. 

Como V. Ex~, entendo que deveriamos ter 
condições de reagir a. cada nota que sai a 
esse respeito, porque estamos, perante a opi
nião pública, no mais baixo patamar de res-

peito, não somos respeitados pela opinião pú
blica brasileira. Essas notas são como uma 
espécie de um lutador de boxe, que ficá mi
nando a resistência do adversário com aquele 
murros na linha de cintura. Então, aos pou
cos, ele vai minando a resistência do adver
sário. E a repetíçãõ dessas notas, de artigos 
contra o Congresso, vem minando o respeito 
desta Instituição e também dos Srs. Parla· 
mentares. Chega ao pon1o, Sr. Presidente, 
de se tornar tão comum isso, tão comum, 
que eu li estarrecido, durante o recesso, pu· 
blicado nos jornais, sem nenhuma reação de 
quem quer que fosse, uma declaração, do 
ex-Líder do Governo na Câmara, em que 
ele dizia: "Colloré sócio do empresário· Paulo 
César Cavalcante Farias, o PC", em negócioS 
escusas. E isso, Sr. Presidente, não mereceu 
de ninguéni urila resposta, principalmente de 
um governo que diz "bateu, levou". É uma 
acusação que eu, como opositor a esse Gover
no, jamais me atraveria a fazer. Está aqui 
no jornal, em letras de forma. ' . 

Isso torna-se comum, Sr. Presidente. Acre
dito que essa afirmação deveria ser compro
vada. Não sendo comprovada, é uma levian
dade, e a leviandade também tem que ser 
punida. 

Nós estamos - como foi dito ontem; e 
tenho repetido várias vezes - num País onde 
nãc;> há mais o poder da indignação. 

Neste País ninguéQl ma,is fica iridignado 
com fatoS como este_. 

Isso, Sr. Presidente, torna-se tão comum, 
a crítica a este Congres,so,_que ela se repete 
mes~o na hora em que V~ EX' e seus compa
nheiros de Mesa tomam a atitude_correta, 
de afastar àqueles funcionários pertencentes 
a gabinetes de senadores que encerraram seus 
mandatos- essa atitude que as duas_M~sas 
anteriores também tomaram, a Mesa presi
dida pelo Presidente Humberto Lucena, da 
qual eu era 1 ~ SecretáriO; também tomOu, 
no infcio_àa legislatura: passada afastando 210 
funcionáriàs dOs gabindes do.Sis. Senadores: 
Isso é nornia:L! Mas q-uã.l foí o noticiáriO? Ü!Je 
V. Ex~ está.Va: inter.ro'rripêôdo um "trem âa 
alegria!" Quando pelo contrário, V. Ex• esta
va praticando um ato nonliii1 d""e ãdiniitistra~ 
ção. Ninguém diz que- ãq_Ui, neste Senado, 
há mais de seis anos, nãO se fai nenhuma 
contratação sem concursO público; mas a ca~ 
da instante estão falando em "trens da ale
gria". 

Sr. Presidente, apfoveita:n-do esta sexta-fei
ra para t'!atar de assuntos diversos, sem maior 
profundidade, trago a V. Ext, cOmo novo Pre
sidente do Seriado e do Congresso Nacional, 
apoiado pelo Senador Esperidião Amin para 
que não perrúita que fiquem sem resposta 
essas notas que são publicadas contra a honra 
de todos nós, o fato de que assisti pelos meios 
dê comunicação que no Estados Unidos, nu
ma determinada Assembléia, estavam com
provando atas de corrupção de deputados es
taduais. A acusação não era genérica, dizia 
que fulano; beltrano e sicrano eram corruptos 
e :comprovaram. Aqui se diz coisas como es
sas de que parlamentares negociam verbas 
e não se_dá nome a ninguém. Fica a acusação 
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genérica sobre os membros da Comissão de 
OrçamentO, mas também sobre todos nós. 
Não faço parte da Comissão de Orçamento, 
mas faço parte do Cortgresso, e esta institui
ção deveria ser mais respeitada. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. 
Er um aparte, nobre Senador Jutahy Maga
lhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
prazer, ouço V. Elr' 

O Sr. Chagas Rodrigues - Quero endos
sar as palavras de V. Ex.• que, mais uma vez, 
vem defender a moralização da vida pública 
do nosso Pafs. Lamentavelmente - n~o só 
no Brasil, mas na América Latina, par·a- ficar 
aqui nesta América a qual pertecemos -a 
imprensa nacional e estrangeira só se refere 
a esses países acusando-os como países onde 
a corrupção tomou conta da vida pública. 
Precisamos reagir contra isso, nós, aqueles 
homens públicos que não têm outro compro
misso a não ser com a moralização do País 
e a defesa dos superiores interesses da__nacio~ 
nalidade e do bem-estar do nosso povo. Te
nho uma dupla razão para me solidarizar com 
V. Ex' Em primeiro lugar, porque é uma tese 
correta em defesa do Congresso,_ vale dize!. 
do Senado e da Câmara. _Em segundo lugar, 
porque fui designado membro da Comissão_ 
de Orçam.~nto. Relatei o anexo orçarpentário 
do Ministério da Justiça. "Ainda bem que lá 
não há estradas, rodovías, mas é evidente 
que tudo precisa ser esclarecido. Tiye a opor
tunidade de receber, para surpresa. minha, 
altos funcionários ·do Ministério da Justiça, 
representantes da Polfcla Rodoviária, Polícia 
Federal, e representantes de entidades liga
das a índios. Por sinal, as emendas que mais 
acolhi foram as oferecidas em favor das popu
lações indígenas. Mas fiquei estupefato, pois 
uma alta autoridade disse-me que a Polícia 
Federal havia pleiteado o montante de "X" 
como indispensável ao seu functonaJ;llento e_ 
a Mensagem Presidencial atendera a apenas 
10% do solicitado. A Polícia Feder_a1 precisa 
de recursos para exercer as suas atividades 
e fiz o que pude dentro das limitaçõc~s. porque 
o Orçamento deve ser equilibrado. Nós não 
podemos aumentar dotações, a não ser _redu
zindo outras dotações do mesmo MiniStério, 
e isso não é_ fácil. Mas no _que pude _favoreci, 
sobretudo, as populações indígenas, acolhen_
do várias emendas. De rnQdo que V. Ex' tem 
também a nossa soli9ariedade. ~do isso pre
cisa ser devidamente esclarecido,_ porque se 
continuar assim, daqui a pouco, homens de 
espírito público não mais aceitarão pertencer 
a determinadas comissões. . 

Se há senadores, deputados, que D.ão estão 
cumprindo -os seus deveres, esses, e somente. 
ess_es, precisam ser denunciado~ ~ condena· 
dos na forma da lei. V. Ex• tem a nOssa solida-
riedade. - -

O Sr. Alexandre Costa - Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quero 
agradecer ao Senador Chagas Rodrigues o 
aparte e logo após ouvirei, com lOdo o prazer, 

o Senador Alexandre Costa, nosso Primeiro 
Vice-Presidente. 

Mas para não dizer que trato apertas de 
problemas dO Cori&ressO, tenho aqui também 
um recorte.que mostra a facilidade das acusa
ções e o deSrespeito genéãlizado, e a( se atin
ge até uma autoridade pública, neste caso, 
como acusador. 

Diz a nota: 
"Não é bem assim 

JB, 13·1·91 
Na condição de t;liretor da Receita Fe

deral, o Delegado Romeu Tuma anun
ciou em outtil;lro uma fiscalização em seis 
e·mpresas exportadoraS de café que esta
tfarii sübfaturando suas vendas e dando 
um preju:fzo ãO País de US$ 700 mil em 
divisas. · 

Três· meses depois, o estardalhaço de 
Turila Virou um discreto comunicado à 
Federação ã"ii:tsileira dos Exportadores 
de Café, informando que em apenas uma 

-das empresas acusadas foram encontra
dos indícios de fraude." 

Então vejam V. Erscomo se acusa leviana
mente, por parte de representantes do pró
prio Governo. Isso é comu:m! É o hábito, 
é o normal hoje neste País. 

Ouç_o V. Ex•, nobre Senador Ale:xandre 
Costa. 

O Sr. Alexandre Costa-:- Senador Jutahy 
Magalhães, eu não_- teria nada a acrescentar 
ao discurso de y_. Ex• se não divergisse num 
ponto, um ponto em que V. Ex~ irá me dar 
razão, com o qual irá concordar. Não iria 
me satisfãi:er apenas pelas notas que as Mesas 
do Senado ou da Câmara pudessem oferecer. 
Eu achava que deveria haver ações justamen
te para apurar esses fatos, e não apenas as 
Mesas divulgarem uma nota simples, des
mentindo fatos que, na realidade, existem, 
que tl:ãó-p6demos negar. Fui relator da pro
posta orçanlentári~ rçferente· ao Ministério 
Público Fe_de~l. Na comissão fui substituto 
do Sen-~dÕr- :EdisoD. LObão. O meu relatório 
sobre a proposta do Ministério Público Fede~ 
ral foi apiovado ·na ítitégra, tal como apre
sentei. Após a aproVaçãO, já com os resulta
doS, nii publicação, ele estava inteiramente 
diferente daquilo que foi aprovado na íntegra 
e por una_nimidade pela Comissão de Orça
mento. Fói preciso eu rne valer do Presidente 
da Casa, Senador Nelson Carneiro, que de~ 
clarouque se negaria a assinar o Orçamento, 
se não fosse reposto o meu relatório nas con~ 
dições em que tíi1ha sido aprovado por unani
midade. Veja V. Ex• a gravidade disso! Não 
é só isso; tem coisa mais importante airida. 
A minha terra natal é a cidade de Caxias, 
vizinha da do Senador Lucfdio Portela, a 
60kni de dis_tância. Luto há quase vinte anos 
para Conseguir uma verba para implantação 
de um sistema de água potável na cidade. 
Agora mesmo lutei junto aos membros da 
Comissão para colocá-la; não consegui. Na 
publicação do Orçamento deparo~me com 
dois bilhões de cruzeiros para esse serviço 
de abastecimento de ágUa. Procuro saber dos 
parlamentares quem col.ocou essa emenda? 

Quem Colocou esse Qínheiro? Não apareceu 
um Parlamentar do Maranhão que tivesse co
locado. Prossegui na investigação e vim asa
ber que foi uma empreiteira que colocou os 
dois bilhões de cruzeiros no Orçamento para 
o sistema de água potável, na minha terra: 
natal. Eu, um Parlamentar de quase quarenta 
anos de vida pública, não tive força, a emprei
teira teve força. Então, veja V. Ex~ que o 
caso é muito sério e providências terão que 
ser tomadas, só as notas não chegam. Agora 
qüe-o Orça:.tnento da República vem para o 
Senado Federal e a comissão será presidida 
a oportunidade de se colocar a locomotiva 
em cima dos tnlhos, porque as coisas, Sena· 
dor Jutahy Magalhães, não andam certas. 
Muito obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agra· 
deço a V. Ex~ Não falei em nota da Presi
dência, falei em reaçáo da Presidência_ do 
Congresso, reação do Presidente do Senado. 
Na medida do possíVel e dentro da lei, no 
que nos permite a lei, nós deveríamos exígír 
que fossem apontados os fatos e denunciadaS, 
as· pessoãs que tivessem cometido qualqu~r_ 
ato leSiVo à União e também à honorabilidade 
desta Casa. 

Essa exigência é da maior impOrtância. V. 
Ex~ fala num episódio que teria ocorrido na 
Comissão de Orçarnento._Fala·s~ p1u~ta c<?isa _ 
à respeito da Com_issão de Orçam_entp. Pc;>r 
isso, Sr, Presidente, é que cada um de nós 
que tenha conhecimento de um fato deve 
apontar, mas deve apontar o responsável e 
não tratar do assunto genericamente. Quan
do não tivenrtos a comprovação do fato que 
chega ao nosso_conhecimento e devido às lei& 
do País não possamos por qualquer razão tra
zer à público aquilo que chega ao nosso co
nhecimento, devemos procurar a autoridade 
responsável, seja o Presidente do ·congressO, 
seja o Presidente da Comissão, seja o Mini~
tro de Estado, levando ao conhecimento de 
S. Ex.• o f~t9 que temos conhecimen!Ú é que 
infelizmente não temoS condiçOes de çc)plpro
var para que seja feita, então; a apuração 
devida e se cl;tegue ao ~esponsável. _Porque 
para mim o principal é não ser uma acusaÇão 
genérica, não atingir a todoS_ Indiscrimina
damente como ocorreu, tem ocorrido e vem 
ocorrendo repetidamente, porque todos nós, 
sem exceção,_estamos, perante a opiniãO pú
blica, na mesma situação. Sonios OmiSsos, 
somos ln.Compefehtes, somos corruptos. Esse 
é o quadro do parlamentar perante -à opinião 
pública e o resultado está a.í na eleição. 

O Sr. Amazonino Mendes - Permite~me 
V. Ex' um aparte, nobre Senador Jutahy Ma~ 
galhães'J 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Ouço 
V~ EX" _c?m _todo prazer, nobre Senador. 

O ~r. Amazonino Mendes -Nobre Sena
dor, primeiramente, gostaria de congratular
me com V. Ex', sObretudo porque é a primei
ra vez, na história da minha vida pública que, 
como membro, piso no plenário do Senado 
da República, que faço parte do Legislativo. 
Exerci duas funções ·executivaS: fui prefeitO 
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de capital e fui governador de estado. Aqui 
regístro, à guisa de colaboração à brilhante 
alocução de V. Ex•, que não raro no exercício 
do Executivo eu me estarrecia com a valida
ção permanente das coisas indignas, deso
nestas e imorais com uma força descomunal, 
capaz de vencer qualquer reação possível, até 
mesmo de um governador voluntarioso e de
sejoso em ver essas coisas acertadas. a rigor, 
esse quadro não é propriedade exclusiva do 
meu estado. Parece-me que isto é do País, 
é galopante, é permanente, é constante e as
sustador. Confesso a V. Ex• que- inuifa.S -vezes 
eu me indaguei se deveria ou não pertencer 
ao quadro do Legislativo. Sinto alma nova, 
vejo que o nosso Senado Federal traz consi
go, no seu bojo, o desejo firme de mostrarase 

.a nu perante a opinião pública, porque é do 
nosso dever, sobretudo, até para a salvaguar
da da instituição democrática tantas vezes co-_ 
locada em risco neste País e, não raro, em 
decorrência do descrédito com relação ao 
comportamento dos parlamentares. Quanto 
à questão do Orçamento, é- público e notório 
neste País. Eu, por exemplo, recuso-me a 
pertencer a essa comissão, -como V. Ex' ainda 
há pouco, no seu discurso, disse que vai che
gar o momento em que alguns parlamentares, 
alguns políticos, vão ter receio -de pertencer 
a determinadas comissões. Já chegou este ins
tante, ilustre_Senador, no meu caso especí
fico, por exemplo, se me fora dada a partici
pação nessa comissão, eu me recusaria de 
pronto, de imediato. Isso é grave, isso é terrí
vel. Por outro lado, ouvindo o depoimento, 
de viva voz, de_ um cidadão com quarenta 
anos de vida pública, respeitabilíssimo, aqui, 
neste Senado, quando nos deu conta de um 
episódio absolutamente incrível, inadimiss!
alquer país subdesenvolvido, o mais diminuto 
possível na escala da respeitabilidade interna
cional, constituirase-ia num escândalo. As
sim, diria a V. Ex', cresce em mim a idéia, 
o pensamento de tornar viável um projeto 
de lei que disCiplina a Lei de Diretrizes Orça
mentáriãs, para, inclusive - quem sabe -
determinar a priori que um percentual, levan
do-se em conta critérios absolutamente as
sentes na prática administrativa, seja desti
nado aos estados, conforme -claro e eviden
te -um critério previamente estudado, esta
belecido, a fim de que não fiquemos expostos 
ao chamado lobby e de que alguns estados 
da Federação, a exemplo do meu, no Orça
mento atual, não sejam injti_StiÇados. De tal 
sorte, ilustre Senador, desejo extemar aqui 
as minhas parabenizaçóes, as minhas congra~ 
tulações e fazer coro ao clamor de V. Ex• 
junto à Mesa para que o Senado Federal não 
fique exposto à execração pública pela prática 
contumaz do insulto, da injúria, da calúnia, 
às vezes com um fundo de verdade sobre um 
ou dois, masque, sob nenhuma hipótese, po
de manchar a instituição. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Pre· 
sidente, inicialmente agradeço o aparte do 
nobre Senador Amazonino Mendes. Sei_ que 
está piscando a luz vermelha; o meu t'empo 
está esgotado. 

FoCum pronunciamento despretensioso; 
não esperava apartes. Tinha apenas o obje
tivo de trazer ao conhecimento da Casa fatos 
que me preocupavam, os quais deveríamos 
realmente tratar e discutir. 

Sr. Presidente, o nobre senador Alexandre 
Costa fez- "uma denúncia, apontou um fato, 
que não é tão difícil de ser apurado. S. Ex• 
declarou que uma verba de dois _bilhões de. 
cruzeiros teria- sido incluída no Orçamento 
sem ter sido de sua autoria e sem se saber 
quem tería apresentado a emenda. 

Para que essa Verba fosse incluída no Orça~ 
mento seria necessário haver uma emenda 
de autoria de algum parlamentar ou, então, 
uma emenda de relator. É fácil apurar. É 
fácil saber quem incluiu essa verba no Orça~ 
mento. É fácil chegar-se ao âmago da ques~ 
tão. É só querer saber. É só pedir à Secretaria 
da Comissão de Orçamento ou à Assessoria 
da Comissão de Orçamento que faça o rela
cionamento das verbas destinadas ao Muni
cípio de Caxias, para apurar se houve a auto
ria de algum Sr. Parlamentar. Se não houve, 
saber se essa verba foi incluída por determi
nação do re_lator~geral ou do relator parcial. 
Se foi ·a empreiteira que pediu, se foi a em
preiteira que conseguiU, saberemos. Portan
to, Sr. Presidente, V. Ex• pode tomar isso 
como passo· inicfal da apuração desses fatos. 
Creio que têm que ser apurados. Temos que 
chegar ao âmago da questão, responsabilizar 
os culpados e não deixar mais que essas acusa
ções sejam genéricas. 

Agradeço a paciéncia. V. Ex~ deve estar 
se lembrando das nossas sessões do ano pas
sado, onde V, Ex• era dos mais presentes 
e atuantes nas sessõeS das_ sextas-feiras. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO, 

CONGRESSO. 
PAGANDO A CONTA 

JB, 2J.l2·90 

Todo satisfeito cOm o empurrãozinho dado 
por um deputado na aprovação-de verbas pa~ 
ra uma estrada que estava construindo, um 
conhecido lobista de Bras!1ia prOnieteu de 
pés juntos: 

-No Natal vou mandar para sua casa uma 
caixa de uísque da melhor qualidade. 

Decepcionado, o deputado arriscou: 
-Companheiro, não sou dono de bar, es

queceu? Meu ramo é o de_ coisas finas. 

Ahbom! 

Restabelecimento dos 
Fundos de Investimento 
do Nordeste (Finor) e da 

Amazônia (Finam) 

ru:aas 

Na quarta-feira da semana passada, consul
tor de algumas das principais empresas do 
eixo Rio - São Paulo - Brasília se confesR 
sava assustado com o assédio de represen~ 
tªnt~_s çie parlamentares que oferecem os 

préstimQS na votação do Orçamento de 1991. 
De olho no apoio futuro das empresas, houve 
até quem trouxeSse projeto pronto de emen
da que favoreceria, de imediato, os interesses 
dos grupos. 
-É uma minoria de maus políticos, mas 

que pode arrebentar com os recursos do Te
souro no ano que vem - constata o con
sultor. 

Um escritório de _advocacia que funciona 
no paraíso fiscal das Ilhas Caimã está ofere
cendo pacote tentador aos empresários brasi
leiros. Por US$ 5 mil, os profissionais se en
carregam de todas as providências para criaM 
ção de uma empresa no local. Um dos esco
lhidos na listagem, em conversa telefônica, 
soube que a clientela brasileira dos advogaa 
dos tem prosperado nos últimos meses. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
N9 446, D~ 1990 

Na conformidade do que faculta o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal e tendo em vista a competência fisca
lizadora das Casas do Congresso Nacional 
(art. 70, da Constituição), notadamente no 
que diz respeito à renúncia de receitas, re
queiro sejam solicitadas ao Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento as se
guintes informações relacionadas com o De~ 
creto n9 99.694, de 16 de novembro de 1990, 
que "reduz a alíquota do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados, incidente sobre.as ae
ronaves que especifica."~ 

1) Forã.m realiz_ados, no âmbito_ do 
Ministério, estudos sobre a conveniência 
da redução da alÍquota do IPI incidente 
sobre diversos tipos de aeronaves? Caso 
afirmativo, enviar cópia do documento. 

2) Que critérios foram adotados para 
concluir que "os objetivos da polftica 
económica" ou _a "necessidade de corri~ 
gir distorções" (art. 4~ do DecretoMLei 
n9Ll99/71) exigerri a fixação de alfquota 
do !PI em 0% (zero por cento) para as 
aeronaves? 

3) Que razões justificam a "essenciaR 
l_idade dos produtos" referidos no oecre
to n~ 99._694/90, no átual contexto econó
mico? 

Justificação 

O Diário,Oficial da União de 19 de novem
bro_ do couente ano veicula o Decreto n9 
99.694, de 16~11-90, reduzindo para 0% (zero 
por cento) a alíquota do IPI incidente sobre 
diversos tipos-de aeronaves. 

Causa estranheza que, num momento onde 
a Nação é chamada a envidar esforços no 
sentido de diminuir o déficit público, aumen
tar a receitã e conter gastos, tenha o Presi
dente da República resolvido outorgar tal be
nesse tributária. 

O Decreto-Lei n~ 1.199, de 27-12-71, auto
riza o Poder Executivo a reduzir ou mafoiar 
as alfquotas do imposto em questão quando 
" ... se torne necessário atingir os objetivos 
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da política econômica governamental, man
tida a seletividade em função da essencia~ 
lidade do produto, ou, ainda, para corrigir 
distorções .. .'' (art. 4~). 

Considerando que às Casas do Congresso 
Nacional cabe exercer a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patri
monial da Unfão, inclusive quanto à renúncia 
de receitas (art. 70, CF), entendo impres
cindível que sejam explicitadas as razões que 
levaram o Governo a adotar tal medida. Cer· 
tamente, motivos imperiosos terão levado as 
autoridades fazendárias a propor esta nova 
hipótese de não fncid_ência fiscaL I;:nt~etanto, 
por ponderáveis que sejam, não podem ficar 
à margem da fiscalização parlamentar, cir
cunstância que nos leva a encaminhar à Mesa 
pedido de informação a ser respondido pelos 
setores competentes da administração. 

Sala das Sessões. Senador Jutahy Maga~ 
lhães. 

CODI.:Z.O 

""""" 
~ . """ 

DECRETO-LEI N•l.!99, 
-DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971 

Altera a Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias (NBM), a Tarifa Aduaneira 
do Brasil (TAB), a legislação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, e dá ouw 
tras providências. 

O Presidente da República, usando das 
atnOuições que lhe confere o item II do art. 
55 da Constituição, decreta: 

Art. 1" A Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias (NBM) e a Tarifa Aduaneira 
do Brasil (TAB), estabelecidas pelo Decre~ 
to-Lei n~ 1.154, de 1~ de março de 1971, com 
suas modificações posteriores, passam a viga~ 
rar com as seguintes alterações: -

Alteração 1•- Ficam cria_dos e incluídos 
nos capítulos correspondentes os códigos que 
seguem: 

09.01 06.00 Ca.fé dc*C:!f~inado- .• ~· •••••••••••••• --1o ...... . 
15.15 0-.:1.00 

<><.00' 

~2-lYl . 02.00 
03.00 
0·!.00 . 

22.00 10.00-
34.01 99.02 

1)9.()3 

99.<H 

39.07 11.00 
12.00 

lS.OO 

-13.02 01.<1! . ,, 
02.02 

<0.01 02.00 
48.01 03.00 
49.01 re.oo 

.tn.ll 03.00 
53.!0 0::!.00 
M.Ol 03.00 
M.OZ 03.00 

fk :.be:lhM, nllillada oa colorida artificialmente •• 
Dto outros in&etoa. brs..r;quea.da. refill.ada o:z. eoWri· · 

da_ t.r:ificlalulente ........ .._ .: ._ •• _ ............... . 

Ridro!nol ·······················--············ Saqu~ ........................... -... ..: •• --~ ............ .. 
Vinho de jenip.&po ••••••••••• ..: •• ..-•• o. ••••• .-.... .. 
l..perltivos {a:nargoo, ""'!M"!lett;• e cnt:rot) ..... . 
Sablo, em b.uUio ou em -pó, para. bubcar. ~r--

fumado o-a n.io ................ -.~·-···•·••• 
Sabl.o medicinal. ;v.r.terinârlo ou· desinf~tante- •• 
Sahll.o, &em pt:rfume, de qnalqoer- forma prep-arado 

e t~conàicionll.do em un.idade d" até 5 kr ....... . 
Calhu o tt:lbos. roscado:~ o-u nlo; nu econuo... .... . 
Cilia d~ deae!U1;& para apu-elhoa aanitú.rlos; eea-

lD.cetlDLSmoa .................................... . 
Mr.nnbtura.a utilbadu ua iDdUatria õt eoutru• 

çio civil .................... -. ••••• · ............. .. 
De cit.Prino •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dt' boçoino, oviuo e caprino •••• -•• ...-.---·····--···
Cortiç:a trlt.nr:ada. p;nnul:ada. ou pulnrisada. ...... 
PMta de celulo.:re, em role&S ou em !õlb.u. •••••• 
Tttul011 de eç:õee cu do obriz:a~• e outroii tituloo. 

análoa:ea. (nclu~ti\'n talÕH do ehe<~.UN e .em .. 
lb.antea (u.ceto Ç,beQut'• dlt riq~:~m) .......... . 

Fotoa-rati!UI ............................................ . 
Do ~lot1 tlcos ... , .............................. . 
Pontea.do •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PentiDGdo ............................ •.• ....... . 

<5 
155 
155 
155 
155 

105 
105 

105 
105 

105 

100 
1\lS 
M . 
1Z 
M 

70 
100 
M 
37 
M 

Alteração 11' - A Nota Complementar 
NC (24-1) passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"NOTA COMPLEMENTAR 
NC (24-1) Entende-se pó r: 

tica Aduaneira, na forma da legislação, inclu
sive os previstos nos §§ 29 e 39 dO artigO 19 
do Decr~to-Lei n9 1.169, de 29 de abril de 
1971, ap_li~áVeíidainbém à alteração das alí
quotas estabelecidas neste decreto~ lei. 

a)cigarilha - o produto com capa de folha 
do fumo em estado natural, envolvendo fumo 
desfiado, picado, migado ou em pó; 

b)charuto- o produto com capa de folha 
de fumo em estado natural, envolvendo folha 
de fumo inteira. picada ou partida; 

c)cigarro- o produto de fumo, cuja capa 
não seja de folha de fumo em estado naturaL" 

Parágrafo único. Permanecem em vigor tow 
das as atribuições dadas ao Conselho de Polf-

Art. 2~ A partir de 19 de janeiro-de 1974, 
serão restabelecidas para todas as mercado--
rias relacionadas nO Decreto-Lei n9 398, de 

.30 de de.zembro de 1968, inclusive para as 
que dele constem e estão relacionadas no pre
sente decreto-lei, as atíquotas vigentes ante
riormente à data da publicação do referido 
Decreto-Lei n9 -398, de 30 de dezembro de 
1968.. . 

Parági"afo único. O" COns_elho de Política 

Aduaneira baixará resolução especificando o 
código das referidas mercadorias na T AB, 
bem como as respectivas aTícjUotas. -

Art. 39 A tabela anexa à Lei n9 4.502, 
de 30 de novembro de 1964, com as modifi
cações posteriores, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

Alteração 1• O texto da posição 25:01, des~ 
dobrado na forma da presente alteração, pas
sa a ter a _seguinte redação: 

'-'Sal~gema, sal de salinas, sal marinho, 
sal de cozinha; cloreto de sódio puro; 
águas-mães de salinas; águas do mar: 
1-Cloreto de sódio puro ...............• 

.5% - - --
2- Outros. , ... _ ............... u.'"·~·· .. ·· 

NT." 
Alteração 2! A "observação" 2• ao Capí

tulo 24, com a redação dada pela alteração 
29• ao artigo 29 do Decreto-Lei n9 34, de 18 
de novembro de 1966, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"2• O preço de venda no varejo será 
obrigatoriamente marcado pelo fabri
cante ou importador, de forma indelével 
e em caracteres bem visíveis, em cada 
unidade tributada, na Jonna estabeleci
da em regulamento, não· podendo ser 
vendida ou exposta à venda por preço 
superior ao mercado." 

Art. _4~ O Poder Executivo, em relação 
ao Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando se tome necessário atingir os obje
tivos da política económicã ·govetnãffiental, 
mantida a seletividade em f_unção da essencia
lidade do produto, ou, ainda, para corrigír 
distorções, fica autorizado: 
I- a reduzir alíquotas até .O fzero); 
II - a majorar alíquotas, acrescentando 

até 30 (trinta) unidades ao percentual de inci~ 
dência fixado na lei; _ _ 

III- a alterar a base de cál,culo em rel~ção 
a determinados produtos, podendo, para esse 
fim, fOOtr-the-s valor tributável mfnimo. 

Art. 59 A Lei n~ 4.502~ de 30 de novem
bro de 1964, com as modificações posterio~es, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Alteração 1• - Acrescente~se ao artigo 49 
o seguinte inciso: 

"Os armazéns gerais, em relação aos 
produtos tributados a que derem saída 
de seus estabelecimentos e que tenham 
sido recebidos de estabelecimentos in
dustrial ou equiparado a industrjal situaw 
dos em outra unidade_da Federação." 

Alteração 2•-Acresc-ente~se ao parágrafo 
único do artigo 3~ o seguinte inciso: 

"III - 6 -Preparo de medicamentos 
oficinais Qu magistrais, manipulados em 
farmácias, para venda no varejo, direta
mente a consumidor, assim ~orno a mon
tagem de óculos, mediante receita mé~ 
dica". 

Alteração 3' O parágrafo único do arti
go 15 passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

'"'Parágrafo único. Nas transfe-
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rências de produtos para estabelecimen
tos da mesma pessoa jurídica, situado 
em outra unidade da Federação, o valor 
definido no inciso I deste artigo não ex~ 
cederá o preço de venda daqueles, dimi
nuído de percentagem não superior a 
25% (vinte e cinco por cento), fixada 
pelo regulamento e, ainda, das despesas 
de transporte e seguro." 

Art. 6!> Este decreto-lei entrará em vigor 
na data de sua publicação,--i-eYogadas as dis-
posições em contrário. ___ _ 

Emilio G. Médici - Presideiite da Repú
blica. 

Antônio Delfim Netto. 

DECRETO N' 99.694, 
DE 16 DE NOVEMBRO DE 1990 

Reduz a alíquota do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, incidentes so
bre as aeronaves que espeeifica. 

O Presidente da República, no uso da atri
buição que lhe confere o artigo 84, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o dis
posto no artigo 4", inciso I, do Decreto-Lei 
n?l.l99, de 27 de dezembro de 1971, 

Decreta: 
Art. lo Ficam reduzidas a O% (zero por 

cento) as alíquotas do Imposto sobre Produ
tos Industrializados incidentes sobre as mer
cadorias classificadas sob ·os Códigos 8802.1, 
8802.20.0100, 8802.20.02, 8802.20.9900, 
8802.30.0100, 8802.30.02, 8802.30.9900 e 
8802.40, da tabela de incidência do referido 
tributo, aprovada pelo DecretO n~ 97.410, de 
23 de dezembro de 1988. 

Art. 2~ Este decreto entrã em vigor na 
data de sua publicação. 

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

Brasüia, 16 de novembro de 1990; 169~ d_a 
Independência e 1029 da Repóbtica. FER~ 
NANDO COLLOR - Zélia M. Cardoso de 
Mello. 

Atos do Poder Executivo 
DECRETO N• !17 .410, 

DE 23 DE DEZEMBRO DE 1988 

Aprova a Tabela de Incidência do Im
posto sobre Produtos Industrializados. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto 
no art. 4~, do Decreto-Lei n9 1.199, de 27 
de dezembro de 1971, decreta: 

Art. 1~> É aprovada a Tabela de Incidên
cia do Imposto sobre Produtos Industriali
zados (TIPI), a este anexada, em substituição 
à baixada com Decreto n~ 89:241, de 23 de 
dezembro de 1983. ~ __ 

Art. 2!> Este decreto entra em vigor em 
19 de janeiro de 1989. 

Brasflia, 23 de dezembro de 1988; 167~> da 
Independência e 1009 da República. -JOSÉ 
SARNEY - Mailson Ferreira da Nóbrega. 

TABELA DE INCID~NCIA DO IMPOS-
TO SOBRE 

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (TI· 
PI) 

Sumário 

Regras gerais para interpretação do Siste~ 
ma Harmonizado 

SEÇÃO I 
Animais Vivos e Produtos do Reino Animal 

l'fotas de Seção. 
1. Animais viVos. 
2. Carnes e tilí::"l.l-9-ezas, comestíveis. 
l.__Jeixes e Crustáceos, moluscos e os outros 
invertebrados aquáticos. 
4. Leite eJatiefnios, -ovos de aves~ mel natu~ 
ral; prõdi.:i1õS comestíveis de origem animal, 
não especifícados nem compreendidos em 
outros Capítülos. 
5. Outros produtos de origem animal, não 
especificados compreendidos em outros Ca~ 
pítulos. 

SEÇÃO 11 
Produtos do Reino Animal 

Notas de Seção 
6~· i?lantàs·vrvas-e produtos de floricultura. 
7. Proçlutos bortículas, plantas, raízes e tu~ 
bérculos,_comestíveis. -
8. Frutas; cascas de cítricos e de melões. 
9. Café, chá, mate e especiarias. 
10". Cereais; 
11. Produtos da indústria de moagem; mal~ 
te; amidos e·féculas; inulina; glúten de trigo. 
12. SementeS e frUtOs Oleaginosos; grãos, 
sementes e frUto's divet'Sos;-plantã.s iridustriais 
ou medicinaiS; palhas e forragens. 
13. GomaS;resinas e outros socos e extratos 
vegetais. - · 
14. Matériãs para trançaria (entrançamen
to) e outros produtos de origem vegetal, não 
especificados nem compreendidos em outios 
capítulos. 

SEÇÃO III 
Gorduras e Óleos AnimaiS oU Vegetais; Pro

dutos 
da sua Dissociação; Gorduras Alimentares 

Elaboradas; 
Ceras de Origem Animal ou Vegetal 

15. o Gorátiiis e óleos animais ou vegetais; 
prodUtos da--sua dissociação, gorduras ali~ 
mentares elaboradas; ceras de origem animal 
ou vegetal. 

SEÇÃOIV 
. Produtos das lnd~strlas Alimentares; 

Bebidas, Líquidos Alcoólicos e Vfuagre; Fumo 
(Tabaco) e seus Sucedâneos Manufaturados 

Notas de Seção 
16. _Preparações de carnes. de peixes ou de 
crustáceos, de moluscos ou de outros inverte
brados aquáticos. 

- 17. Açúcares e produtos de confeitaria. 
lS: Cacau· e: sUas ·preparações. 
19. Prepa-rações ãbase de cereais, farinhas, 
amídos, féculas ou de leite; produtos de pas
telaria. 
20. Preparações de prõdutos hortícolas, de 
frutas ou de outras partes de plantas. 
21. Preparações alimentícias diversas. 
22. -- Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. 

-2-3.- R~sí(juos e de:sperdícios das indústrias 

alimentares; alimentos preparados para ani~ 
mais. 
24. Fumo (tabaco) e seus sucedâne_os manu
faturados. 

SEÇÃOV 
Produtos Minerais 

25. Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal 
e cimento. 
26. Minérios, escórías e cinzas. 
27. Combustíveis minerais, óleos minerais 
e produtos da sua destilação; matérias betu
minosas; ceras minerais. 

SEÇÃOVI 
Prodntos das Indústrias Químicas 

ou das Indústrias Conexas 

Notas de Seção. 
28. Produtos químicos inorgânicos; com
postos inorgânicos ou orgânicos de :metais 
preciososs, de elementos radiotivos, de me
tais das terras raras ou de isótopos. 
29. Produtos químicos orgâiiícos. 
30. Produros farmacêuticos. 
31. Adubos ou fertilizantes. 
32. Extratos tanantes e tintoriais; taninos 
e seus derivados; pigmentos e outras matérias 
corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas 
de escrever. 
33. Óleos essenciaís_e resinóides; produtos 
de perfumaria ou de toucador preparados e 
preparações cosméticas. 
34. Sabões, _agentes orgânicos de superfície, 

- preparações para lavagem, preparações lu~ 
brificantes, ceras artificiais, ceras prepara
das, produtos de conservação e limpeza, velas 
e artigos semelhantes, "!llassas'ou pastas para 
modelar_; ""ceras" para odontologia (arte den
tária) e composições para odontologia (arte 
dentária) à base de gesso. 
35. Matérias albunin-6ides; produtos à base 
de amidos ou de féculãs modificados; cola 
enzimas. 
36. Pólvora e explosivos; artigos de pirotec~ 
nia; fósforos; ligas pirfóricas; matérias infla
máveis. 
37. Produtos para fotografia e cinematogra~ 
fia. 
38. Pr_odutos diversos das indústrias qufmi~ 
cas. 

SEÇÃOVII 
Plásticos e suas Obras; Borracha e suas Obras 
Notas de Seçã_o _____ _ 
39. PlástiCos e suas obras. 
40. Borracha e suas obras. 

SEÇÃOVIII 
Pele~, Couros, Peleteria (Peles com Pêlo) 

e Obras destas Matérias; Artigos de Correirro 
ou de Seleiro; 

Artigos de VIagem, Bolsas e Artefatos Seme~ 
lhantes; Obras de Tripa 

41. Peles, exceto a peletetra (peles com pê~ 
lo), e couros. 
42. Obras e couro; artigos de carreiro ou de 
seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefatos 
semelhantes; obras de tripa. 
43. Peleteria (peles com pêlo) e suas obras; 
peleteria (peles com pêlo) artificial. 
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SEÇÃOIX Papel oui decArtiio; Papel e suas Obras Notas de Seçâo 
50. Seda. 

Madeira, Carvão Vegetal e Obras de Madei
ra; 

47. Pastas de madeira ou de outras matérias 
fibrosas celulósicas; desperdícios e aparas de 

51. Lã pêlos finoS ou grosseiros; fios e-teci
dos de crina. 
52. Algodão. Cortiça e suas obras; Obras de Espartaria papel ou de cartão. , 
53. Outras fibras têxteis vegetais; fios de 
papel e tecidos de ÍJ()'i dt papel. 

ou de Cestaria 

44. Madeira, carvão vegetal e obras de ma
deira. 

48. Papel e cartão; obras d~· pasta de celulo
se, de papel ou de cartão. 
49. Livros, jornais, gravuras e outros pro
dutos das indústrias gráfiCãs; teXtoS 'uianus
ctitos ou datilografados, plano~ e plaotas. 

54. Filamentos sinwtkos ou artificiais. 
55. Fibtas sintéticf'$ U(l artificiais, descon
tínuas. 45. Cortiça e s1,1as obras. _ 

46. Obras de espartaria ou de cestaria 

SEÇÃOX SEÇÃO XI 

56. Pastas ('~OJ,~.ate~·') l'eJtros e falsos teci
dos; fioS" espectais l'Cl léis, cordas e Cã.bos; 
artigos de cardaria. ______ _ 

Pastas de Madeira ou de outras Matérias 
Fibrosas Celulósicas; Desperdícios e Aparas ) Matérias Têxteis e suas Obras 

57. Tapetes e outros revestimentos para pa
vimentos, de matéria_s têxteis. 
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DECRETO N' 97.410, 
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1988 

Aprova a Tabela de Incidência do lm· 
posto sobre Produtos Industrializados. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto 
no art. 4', do Decreto-Lei n~ 1.199, de 27 
de dezembro de 1971, 

Decreta: 
Art. 1? É aprovada a Tabela da Incidên

cia do Imposto sobre PrQdutos Industriali
zados (TIPI), a este anexa, em substituição 
à baixada com Decreto n9 89.241, de 23_ de 
dezembro de 1983. 

Art. 2' Este _decreto entra _em vigor em 
1' de janeiro de 1989. _ . __ _ ·-· 

Brasília, 23 de dezembro de 1988; 1679 da 
Independência e 1 oo~ da República. -JOSÉ 
SARNEY - Maílson Ferreira da Nóbrega. 
OF.SGM/19/91 À Sua Excelência o Senhor 
Senador J utahy Magalhães 
Senado Federal- DF. 

Brasflia, 18 de fevereiro de 1991 
Senhor Senador, 
Por determinação da Primeira Secretária, 

encaminho a Vossa Excelência cópia das in
formações prestadas pelo Ministério da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento e encami
nhadas pela Secretaria Geral da Presidência 
da República, sobre os quesitos constantes 
do Requerimento no 446, de 1990. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência protestos de estima e consi
deração. - Goido Faria de Carvalho, SecreM 
tárioMGeral da Mesa. 

Aviso n9 93~AUSG. 
Em 31 de janeiro de 1991 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Mendes Canale 
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal 
Brasi1ia- DF 

Excelentfssimó Senhor Priro.eiro Secretá
rio: 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex
celência cópia do Aviso n948, de 15.de janeiro 
de 1991, com os esclarecimentos do Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento 
sobre os quesitos constantes do Requerimen
to de Informação n? 446, de 1990, de autoria 
do Senhor Senador Jutahy Magalhães. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de_elevada estima 
e consideração. - Márcio de Oliveira Dias, 
Secretátio~Geral, Interino, da Presidência da 
República. 

Aviso n' 48 
15-01-91 

A Sua Excelência á Senhor 
Embaixador Marcos António de Salvo Coim
bra 
DD. Secretário-Geral da 
Presidência da República 

Senhor Secretário-Geral, 
Refiro-me ao Requerimento de Informa

ções nP 446/90, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, sobre a redução do !PI incidente 
. sobre aeronaves. 

A propósito, tenho a honra de prestar os 
seguintes esclarecimentos: 

a) no tocante ao quesito n9 1 do Requeri
mento, esclareço que a redução para 0% (ze
ro por cento) da alíquota do IPI sobre diver
sos tipos deaeronaves (Dec. n9 99.694/90), 
embasou-se em estudos que introduziram 
à convicção da procedência dos pleitos apre
sentãdQs. As notas e_la_bQr,a_d_a_s pela Secretaria 
Nacional de Economia, pela Secretaria Espe
cial de POlítica Econ6mica, pelo Departa
mento da Receita Federal e pelo Assessor 
João .Carlos Camargo, bem como a ExpoM 
sição ·de Mcitivo_s _d_o __ decreto estão anexadas, 
conforme solicitado; 

b) quanto à exigência contida no artigo 49 
do Decreto~Lei n9 1.199nl (quesito n9 2), 
de que as reduções da alfquota no IPI devem 
ser orientadas para atingir objetivos de polí
tica económica ou ainda para corrigir distor
ções, informo que a redução para 0% (zero 
por cento) do IPI para aeronaves, está em 
consoiiãneia c;õm as Diretrizes da Política In
dustrial e de Comércio Exterior, aprovada 
pela Portaria MEFP/n9 365, de 25/6190 e tem 
por objetivo permitir que as empresas de 
transporte aéieo possam competir nos mes
mos padrões dos maiores operadores e fabri
cantes de aeronaves, localizados, principal
nieO.te, nos Estados Unidos, França e Ingla
terra, onde não há incidência de imposto para 
o setor. Cabe esclarecer, ainda, que a referida 
redução veio substituir ise_nções e reduções 
de aüqliotã.s- do II e do IPI que beneficiavam 
a importação de aeronaves, revogadas pela 
Lei n6 8.032, de 12/4/90, o que onerou, sobre
maneira,- a re-novação-da frota de empresas 
iiaCionaiS-OOh"CesSicinárias de lirihas regulares 
de transporte aéreo; 

c) com referência a essencialidade no proM 
duto, referida no quesito n? 3, cabe ressaltar 
que, em face das dimehsóes c_ontinentais do 
País, o transporte aéreo torna-se um impor
tante fator de integração nàcional. Assim, 
excluiu-se do benefício as aeronaves que não 
atendem a este critério, como exemplo, asas 
delta, planadores, etc., usadas para fins de 
lazer. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex~ meus 
protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Zélia M._ C!:tfdQso de Mello, Mi
nistra de E~tado da Economia, Fazenda e 
Planejamento 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Ma
galhães, o Sr. Dirceu Carneiro, r Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupadã pelo Sr. Mal,J,ro BeneVides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-:_Antes de conceder a palavra ao orado!' 
seguinte, a Presidência sente-se_ compelida, 
nos limites do espaço regimental, a oferecer 
à Casáalguns esclarecimentos, diante do pro
nunciamento do ilustre representante da Ba
hia e dos apartes com que o seu discurso 
foi brindado para ilustrá-lo ainda mais. 

No dia 2 de fevereiro, quando aqui se reaii
ZQu_a_ sessão preparatória para a escolha dos 

novos membros da Mesa, o Presidente que 
então se investi~ fez questão de destacar, na 
sutileza de um ou dois parágrafos do _seu dis
curso, a informação de que, dentro da rotati
vidade entre Câmara dos Deputados e Sena
do Federal, este ano, a Comissão de Orça
mento teria a preSidi-Ia um membro do Sena
do Federal. Isto está sendo seqüenciado com 
a apresentação de um projeto de resolução, 
ao exame do Congresso Nacional, para que 
se_ garanta, nas sessões legislativas de 1991 
e 1992, a direção dos trabalhos a um senador 
da República, significando nessa mudança a 
certeza de que uma orientaç:lo absolutamen
te segura, transparente, direcionada _exclusi
vamente para o interesse público, seria ado
tada a partir de 1991. E quando não mais 
se achar um senador dirigindo os trabalhos 
dessa comissão, temos certeza de que a reper
cussão pedagógica dos atos que forem prati
cados sob a Presidência de um senador haverá 
de ter aquela ressonância intensa neste Con· 
gresso, que chamei, num pronunciamento do 
dia 15, de urrl Congresso dos novos tempos. 
A Mesa, quando anunciou a transparência 
dos seus atos, exatamente tinha o desejo de 
permitir que a imprensa,-utilizando o seu po
der de crítica, o fizesse sem qualquer tipo 
de equívoco que tomasse vulnerável injusta
mente uma Casa que tem pautado os seus 
atos numa linha de absoluta austeridade. 

Ainda recentemente interpelado por uma 
emissora do Sul sobre a. implantação de um 
clima de moralização nesta Casa, repelí-a, 
dizendo que o Senado é uma Casa realmente 
moralizada, tem sido dirigida com aprumo. 
_E, reportando-me à última administração 
exemplar do nobre Senador Nelson Carneiro, 
diria que: a grande preocupaçã:o-foi exata
mente projetar uma imagem de austeridade 
para o Senado Federal e para o Congresso 
Nacional. O nosso trabalho seria exatamente 
para, permitindo a transparência dos nossos 
atas, incutir na alma de todos os brasileiros 
a certeza de que realmente o Congresso Na
cional não s_e_afaste_ daquelas diretrizes de 
seriedade, de contenção de gastos e de defesa 
dos intereSses maiores do povo brasileiro. 

Portanto, nesse exato momento, após o 
pronunciamento do Senador Jutahy Maga
lhães, já anuncio que o projeto apresentado 
ao Congresso Nacional estará sendo incluído, 
nos próximos dias, na pauta dos nossos traba
lhos, até para permitir as inovações, as emen
das sugeridas pelo ilustre Representante da 
Bahia, Jutahy Magalhães, e permitir que, 
com a Comissão de Orçamento funcionando 
no Senado Federal, nesses dois ~nos, inclu
sive com a transferência da Secretaria da Co
missão para a própiia ·estrutUra física do "Se
nado Federal, possamos, deputados e sena
dores, direcionar o nosso esforço, o nosso 
trabalho exclusivamente em favor do inte
resse o povo brasileiro. 

Era a comunicação que eu me sentia no 
dever, neste instante, de transmitír -ao Plená
rio e, através do próprio Plenário, à Opinião 
pública brasileira. 

Concedo a palavra ao Senador Ney Mara
nhão . 
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, têm sido muito co
mentados nos últimos dias, pelos meios de 
comunicação, pela sociedade em geral, e até 
aqui no plenário do nosso Senado Federal, 
despertando a atenção e envolvimento da 
classe polftica, os entendimentos e negocia
ções das autoridades monetárias com gover
nos estaduais acerca da rolagem e forma de 
financiamento das dívidas mobiliárias de al
guns estados da Federação. Trago alguns-co
mentários a respeito- do assunto, a título de 
informação e esclarecimento no âmbito desta 
Casa. 

A princípio, é oportuno salíentar que, his
toricamente, até o final de 1989, a relação 
entre as dívidas mobiliárias estadual/muni
cipal e a dívida mobiliária federal em poder 
do público era da ordem de 16%. Com o 
advento do Plano CoUQr, em março de 1990, 
a dívida mobiliária federal parou de crescer, 
o mesmo não ocorrendo com os papéis esta
duais, cuja proporção passou-de 19% em ja
neiro de 1990 para 143% em janeiro de 1991. 
No período de janeiro/90 a janeir0/91, para 
um crescimento de apenas 22% no saldo da 
dívida mobiliária federal em poder do públi
co, observou-se incremento de 820% no esto
que de títulos estaduais. 

A política monetária praticada pelo Banco 
Central a partir de maio/90, que teve como 
meta básica o controle _dos agregados mone
tários, reduziu bastante~a liquidez do sistema 
financeiro, o que explicitou para o mercado 
a quantidade excessiva de títulos estaduais 
em relação ao nível de liquidez disponível 
para financiá-los. Esse fato fez com que as 
instituições financeiras, que normalmente fi
nanciam esses papéis, se retrafss_em e passas
sem a exigir taxas de juros cada vez mais 
elevadas como forma de garantir o giro dos 
títulos. Ao mesmo tempo, o Banco do Brasil 
-que sempre financiou parcela considerável 
de papéis estaduais através da Gerof, quer 
seja dando assistência financeira diretamente 
às distribuidoras estaduais, quer seja repas
sando recursos para outras instituições finan
ceiras-, por questões conjunturais, também 
passou a reduzir gradativamente sua partici-
pação. _ , ~ _ 

Assim, a partir de meados de janeiro/91, 
toda a responsabilidade pelo financiamento 
dos papéis estaduais recaiu sobre os bancos 
dos respectivos estados, gerando problemas 
para essas instituições, que, por não disporem 
de tamanho volume de recursos, passaram 
a se utilizar sistematicamente qe empréstimos 
de liquidez junto ao Banco CentraL Eviden
ciou~se, de forma mais acentuada, que o v o tu
me de títulos estaduais era muito maior do 
que o nível de liquidez disponível no mercado 
para financiá-los, pois até mesmo o-s emprés
timos de liquidez fornecidos pelo Banco Cen
tral já não estavam sendo suficientes para 
atender às necessidades de recursos dos b.an
cos estaduais. _ 

Essa situação fez com que o Govenio Fede
ral, em conjunto com os governos estaduais 
de quatro importantes unidades da Federa-

ção, buscas_se lHil<il solução para o problema 
que se agravava âia após dia. 

A-ssessora-da pelO Presidente do Banco 
Central e _pel~ Diretor de Política Monetária, 
a Ministra da Economia, FaZenda e Planeja
meõ.to realizou reuniões de trabalho com os 
Governadores dos Estados de São Paulo, Rio 
de Janeiiõ, Minas Ge!ais e Rio Grande do 
Sul, estes-ac-ompanhados dos respectivos Se~ 
cretários de Fazeitda. Ess;1 iniCiativa propi
ciou o conVeniente entendimento entre as 
duas esferas de goveriio e a adoção de esque
ma tecnicamente correto, compatível com a 
condução da política monetária pelo BancO 
Central e atendendo aos propósitos de, por 
um lado, salvaguardar o Sistema Financeiro 
Nacional e tranqüilizar os agentes do mer
cado financeirO e, por oUtrO, evitar o agrava
mento -da crise financeira doS estados, pro
porcionando-lhes um alento emergencial e 
criando condições para negociarem com as 
novas administrações estaduais, que tomam 
posse no próximo mês, soluções mais abran
gentes e definitivas para os desequihbrios das 
finanças pUblicas estaduais. 

Os resultados das reuniões foram assim re
sumidos: 

a) o Banco Central se propós a vender a 
terffiO, pelo pt3zo de trinta dias, renováveis 
poi mais 30 dias, Letras do Banco Central 
(LBC) a seremrmaneiadas pelo bancos esta
duaiS dos estados mencionados, no montante 
equivalente ao total das quantias a sere-Ui ofe· 
reciclas; · ·· 

b) o volume de títulos e~tadu~s equiva
lente â absofÇão de LBC ficã.fá bloqueado 
para negociações durante o prazo de vigência 
da operação a termo, ou seja, por sessenta 
dias; 

C) os govern:adOieS--cOilCOfdaram em desa
tivar as dístnbuidoras de títulos e valores mo
biliários de seus respectivos estados, uma vez 
que os fin"anciari:ti!ntos passafão, doravante, 
a ser tomados pelos bancos estaduais; 

d) os governadores concordaram também 
em- abdicar. Qo Jançamento de novos títulos 
da dívida pública, exceto para enventuãl 
substituição.-dos títulos que estão sendo blo
queados desde que o seu vencimento ocorra 
dentro do período de vigência da operação. 

Como -se vê, entendimentos alcançados 
não envoiVem QUalquer transferêrida de re
cursoS do Governo Federal para os governos 
estaduais_,_Da __ mesma forma, não se fixou 
qualquer garantia ·de finanCiameilto por parte 
do Banco Central ou do Tesouro Nacional 
para as LBC que serão emitidas. Não houve, 
ainda, troca de papéis entre o Banco Central 
e os bancos estaduais, nem assunção de risco 
por parte do Bacen. 

O esquema adotado deverá reduzir a in
quietação que se vinha observando no mer
cado de títulos públicos, particularmente em 
relação ao giro de títulos estaduais, e, tran
qüiliúú1do-se os agentes financeirOs, dever~ 
se..á obter redução nas ta~as de financiamen
to dos papéis estaduais. 

Embora se trate de um esquema emergen~ 
cial e provisório, deu-se um passo importante 
na busca de soluções para os problemas das 

finanças estaduais mediante adequado enten
dimento entre o Governo Federal e os Gover· 
nos Estaduais, devendo a classe política hipo~ 
tecar seu apoio e juntar seUs esforços no deli
neamento das soluções mais definitivas que 
o Governo Federal se dispõe a negociar com 
as novas adffiiníS:tr<iÇões estaduais a partir do 
próximo mês. 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero 
dar uma satisfação ao eminente Senador An~ 
tónio Mariz que_, anteontem, da tribuna, pro~ 
testou contra o fechamento do Paraibã.ri. 
Nós, senadores do Nordeste, hipotecamos so
lidariedade a S. E:x:~ - -

Sabemos que a decisão do Senado Federal, 
que transformou o meu Projeto n~ 66 na_ Re
solução n~ 58, disciplinou o endividamento 
dos estados e municípios. Sabemos nós que 
esses quatro estados, a que me referi- neste 
momento, que· promoveram esse entendi
mento com o GOverno, através_ d_o Banco 
Central, eram jUstamente os estados mais en
dividados, responsáveis por 85% do endivi
damento interno do País. Isso prejudicava 
treme]ldamente o restante dos estados brasi
leiros, principalmente aqueles que nada de~
viam ou deviam muito pouco. Assim sendo, 
essa resolução do Senado equilibrou os esta
dos da Federação, de_u equilíbrio no que _se 
refere às_~omadas de empréstimo, que, hoje, 
são de competência exclusiva do Senado Fe~ 
deraL O Banco Central é ouvido, mas a deci~ 
são final desse endividamento parte exclusi~ 
vamente do _Senado Federal 

Era o esclarecimento que eu tinha para 
dar: que não houve, de maneira alguma, uma 
quebra ou um entendimento do Banco Cen
tral com esses estados que feriSse essa Reso~ 
lução n9 58, segundo a qual o Senado Fede:ral 
é parte integrap.te e decisória _dessa ql!_estão 
tão importante para o equilíbrio da Federa
ção, que é o endividamento do~ estados br~i
leiros. 

Era o esclareciinento que -eu -gostaria de 
dar, neste momento, aos meus companheiros 
do Senado e aos membros da Mesa desta 
Casa. -
~uito _~?brigad~. 

Durante o discurso do Sr. Ney Mara
nhão, o Sr. Mauro Benevides, Presiden
te, deixa ·a cadeíra da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, Pri· 
meiro Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio 
Bezerra. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente 
Concedo a palavra ao nobre Senador Má

rio Covas. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Cou· 

tinha Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB -
PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Sena
dores,· gostaria de fazer aqui Uni "rê&tSiro a 
respeito da atuação do Congresso Nacional 
frente às duas medidas provisórias editadas 
pelo Governo Federal. 
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Todos sabem que a Medida Provisória n"' 
294 trata de tentar alterar o esquema de inde
xação da nossa economia, além de outras pro
vidências de cunho financeirO. 

A Medida Provisória n? 295 busca o conge
lamento, - em síntese, dos salários e dos 
preços. 

O Congresso Nacional, cumprindo as suas 
prerrogativas? definiu a comissão mista para 
analisar essas duas medidas provisórias. Na 
primeira reunião da Medida Provisória nY 
294;-o·-sr.-Senador Mário Covas, eittre ou
tros, dizia-nos, a nós que estávamos chegan
do a este Senado Federal, que pelo acUmulo 
de medidas provisórias, editadas pelo Go
verno no período legislativo anterior, lamCn
tavelmente, o Congresso Nacional em grande 
parte não havia cumprido o disposto na Reso
lução n9 1, que trata da tramitação das medi
das provisórias no Congresso Nacional. 
Grande parte das vezes as comissões nem 
se instalavam. 

Mas, parece-me - esse é o registro impor
tante que faço - que, a partir deste novo 
período legislativo, as coisas parecem que es
tão mudando. As duas comissões, constituí
das de senadores e deputados, foram insta
ladas com todos os seus membros, e, a partir 
daí, se inicioU a discussão da admissibilidade, 
aprovada nas duas comissões. Posteriormen
te, as duas comissões, de comum acordo, 
montaram uma programação de convocação 
de várias personalidades que representassem 
os vários segmentos da sociedade e do pró
prio Governo, para audiências nessas comis
sões, a fim de que os relatores e seus membros 
pudessem ter uma avaliação mais clara a res
peito do conteúdo das mesmas. 

Desta forma, foram convocados, na área 
do Governo, a Ministra Zélia Cardoso de 
Mello, e, na área sindical, todas as centrais 
de trabalhadores: a CUT, CGT, Força Sindi
cal, a Federação, e a Contag, na área de agri
cultura. Foram também convocadas entida
des patronais, federações, como, por exem
plo, a entidade que congrega os bancos, a 
Febraban. 
Enfim~ ·as comissões-, de forma democrá

tica, procuraram ouvir aquilo que as entida
des públicas, os empresáriOs e os trabalha
dores pensavam a respeito dessas duas medi
das provisórias. 

O que se observou, na verdade, foi que 
praticamente, quer da parte dos trabalhado
res, quer da parte dos empresários, graves 
e grandes restrições foram apresentadas às 
duas medidas. 

Lembro-me que a Ministra Zélia, aqui, ilo 
plenário do Senado, discutiildo a estratégia 
do Plano Collor II, ratificou aquela posição, 
no nosso entender equivocada, a respeito da 
postura do Governo com vistas àquilo que 
S. Ex~ chamou de "crescimento econômico 
com distribuidio de renda". 

O que se observou, em última análise, foi 
que a Ministra aqui reafirmou que para atin
gir esse grande ovjetivo nacional, com o que 
todos concordamos, a grande estratégia glo~ 
bal seria o combate à inflaçãO e o mais, prati
camente, seriam atitudes secundárias do Go-

vemo. A prática mostrou isso, o que se verifi
cou é que no chamado Plano Collor I, o Go
verno procuro-u, basicamente, basear-se na 
tese de que, por um lado, enxugando a liqui
dez excessiva do sistema e, por outro, tentan~ 
do acabar com o déficit público, se resolve
riam, de fonna definitiva, os problemas infla
cionários. 

O Governo, na verdade, usou essa política 
económica, e o que se viu? Praticalilertte, 
a inflação voltou, e o pior, aumentou a reces~ 
são, o desemprego e os problemas sociais af 
estão-cada vez mais agravados. 

O Pl!ino Collor II -que no nosso entender 
não é plano, representa apenas o somatório 
de algumas medidas económicas visando exa
tamente a _combater a inflação - vem agora 
com essas oduas medidas tentando uma solu
ção heróica para o Brasil. Mas nós entende
mos que, novamente, esses remédios amar
gos não vão curar o doente, eles podem tentar 
minimizaualvez alguns sintomas desse doen
te, mas vão gerar seqüelas graves de um riiodo 
geral na sócio-economia brasileira. 
- -Mas, o que quero registrar é que _o trabalho 
dessas duas comissões foi realmente digno 
deste Congress-o Nacional. Essas comissões 
trabalharam, sucessivamente, inclusive nos 
fins de semana. Para nossa felicidade, a co

-missão que trãtou da Medida Provisória n~ 
294 conseguiu levar a termo o _seu trabalho, 
seguiu rigoros~ente o rito do processo. Por
tanto, há duas noites, essa comissão, às 4:00 
horas da madrugada, encerrou os seus traba
lhos diScutindo o relatório do relator, discu~ 
tindo todos os destaques apresentados e o 
projeto final de conversão dessa medida. 

O Sr. Josaphat Marinho -V. Ex• me per
mite um aparte, nobre Senador Coutinho Jor
ge? 

O SR. COUTINHO JORGE - Com praC 
zer, ouço V. Ex_• 

O Sr. Josaphat Mar!n-ho - A comissão 
encarregada úe examinãr a Medida Provisó
ria n~ 295, realizou várias reuniões, ouviu re
presentantes de classes, estabeleceu um diá
logo amplo e_ adequado. É pena, porém, que 
a comissão, de que participei não haja con
cluído corretamente os seus trabalhos. Não 
recebeu o parecer final do relator e nem apre
ciou, conclusivamente, a matéria para que 
fosse levada a _plenário. 

O SR. COUTINHO JORGE __:_ilustre Se
nador Josaphat Marinho, é lmentável que is
so te~a ocorrido, mas, de qualquer forma, 
a Comtssáo Mista que examinou a Medida 
Provis6riã. iv 295, até o dia da apresentação 
do relatório, cumpriu totalmente as suas obri
gações e o rito do processo de análise da 
medida. 

Mas, em relação à Comissão Mista que exa
mina a Medida Provisória n~ 294, da qual 
eu era Vice-Presidente, cumpriu rigorosa~ 
mente os compromissos assumidos no início 
de sua implantação. 

Esse é o .tegístro qUe desejo fazer aqui, 
mostrando_ que o Parlamento quando quer 
cumprir ãS suas prerrogativas o faz, também 

com a observação de que todos os membros 
titulares e a grande maioria dos suplentes par
ticiparam de todas as fases fundamentais das 
Giscussões dessa Medida Provisória n~ 294. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V ~Ex' me per
mite um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Ouço V. 
Ex• com muita atenção. 

O Sr. Jutahy Magalhães -V. Ex• está 
abordando um assunto que deve ser, tam
bém, mais uma das nossas preocupações. No 
ano passado, na legislatura que se findou,' 
ap~s a --promulgação da CóiíStitrilçãô~ niuito 
dificilmente uma comissão mista chegaVã a 
se reunir para analisar as medidas provisó
rias, porque havia uma decisão política de 
que o relator não apresentasse o seu parecer 
na comissão mas o fizesse somente em Plená
rio. E isto em nome de negociações! Ora, 
o certo, o correto é isto que ocorreu na comis
são que tratou da Medida Provisória n? 294. 
Temos oS prazos estabelecídos pelo Regi
mento para discussão, aprovação ou recusa 
de emendas até chegar ao relatório final para 
ser aprovado ou rejeitado pela comissão mis
ta. As negociações, que são_ absolutamente 
necessárias, devem ter também um prazo
limíte até a conclusão. Nas comissões mistas 
é que estão as representações dos diversos 
partidos políticos de que compõem o Con
gresso e os seus_c_omponentes falam em nome 
dos partidos dentro da orientação partidária, 
da linha de compromissos com seus partidos. 
Estamos vendo o interesse dos Srs. Senadores 
e Deputados, neste início de legislatura, em 
modificar a maneira como se estava proce
dendo, porque não podíamos mais contiiniai 
naquele sistema. Com a Medida Provisória 
n9 295. já querem que seja feito "o idatõrio 
·em Plenário. V. Ex• já deve saber que· não 
se consegue nem ouvir a leitura do relatório, 
não se te_m condições d_e tomar conhecimento 
do parecer, e temos_ que votar "sim" ou 
"não", d_e_ acordo com aquelas manij'~stações 
das lideranças partidárias. Parabenizo V. Ex~ 
Vamos juntar nossos esforços para fazer com 
que as comissões mistas decidam. O Plenário 
pode modificar a decisão da comissão mista; 
mas, pelo menos, ele terá condições de exa
minar o que lá foi discutido e aprovado e 
daf tirar suas conclusões. Aqui, no Senado. 
tenho uma proposta para acabar com o voto 
de liderança. Este é um objetivo que venho 
perseguindo, porque o voto deve ser de cada 
um de nós dentro dos compromissos partidá
rios; mas deve ser a manifestação da vontade 
de cada um. V. EX' está relatando o que ocor
reu na Comiss-ão Mista que tratou da Medida 
Provisória n9 294, que foi o exeinplo daquilo 
que deve ser feito no Congresso. Infelizmente 
o mesmo não está ocorrendo com relação 
à Medida Provisória n9 295, em nome desse 
entendimento, que é necess;lrio; mas esta
mos, _mais uma vez, protelando as decisões 
e vamos ter que tomar as decisões no Ple
nário. 

O SR. COUTINHO JORGE - Agradeço 
ao Senador Jutahy Magalhães pelas suas con-
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sideraçóes. Elas mostram, pela sua experiên· 
cia e vivência no CongresSo Nacional, que, 
de fato, as comissões não só mistas, mas tam
bém as técnicas permanentes, no caso, devam 
ser atuantes, dinâmicas, em que as decisões 
sejam discutidas. . ___ _ . 

Fui deputado apenas por dois anos, mas 
tive essa experiência. Lamentavelmente, cer
tas comissões não se reuniam, não cumpriam 
a sua função de discutir projetas com mais 
detalhes, e acabava-se transferfu.do tudo para 
o grande Plenário do Congre:ssõ;·ou da Câma
ra no caso e, lamentavelmente, a discussão· 
aí se toma muito mais 'difícil. Creio que V. 
Ex' tem razáo e é por isso que estou enfati
zando e registrando o papel do CongreSsO 
frente a essas medidas provisórias atuais do 
Goveril<YFederal de que a nossa Comissão, 
a que apreciou a Medida Provisórlã n~ 294, 
cumpriu rigorosa:me-nte a sua obrigação com 
empenho, com interesse, com ardor. 

Eu não estou aqui dizendo, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que o resultado, claro, do 
relatório era- áquele almejado ou esperado 
ou ideal da comissão mista. Isso, evidente~ 
mente, seria impossível. Mas, de qualquer 
maneira, a Comissão que apreciou a Medida 
Provisória n9-"294 discutiu todas as emendas, 
discutiu todos os destaques e, evidentemente, 
o relator pôde acatar aquilo que ele achou 
conveniente e, por outro lado, durante adis
cussão dos destaques muita matéria foi alte
rada do relatório original. O que eu quero 
dizer, então, é que a nossa comissão, bem 
ou mal, cumpriu o seu papel. E esperamos 
que as próximas comissões mistas e as próxi
mas comissões insta}::t_das. neste Congresso 
possam, realmente, cumprir a sua obrigação. 

É claro que o grande Plenário do Con
gresso Nacional pode ·mudar totalmente o 
Relatório. Eu, porexemplo,lembrando aqui
lo que o Senador Eduardo Suplicy se referiu 
ao resultado do relatório;tenho posições cla
ras a respeito de certos _assuntos. J)m dele~, 
que representa um equívoco _desta Medida 
Provisória ·n9 294, diz respeito à implantação 
dos Fundos de DesenvQlvimento._f\._~inistra 
aquí afirmo_u que este_ fundo ~eria editado 
através de decretos e circulares, portanto, fle
xibilizando para que o Goyerno Federal pos
sa alterá-lo, de acordo com sua conveniência. 
Um fundo importante que vai tratar_de assun
tos relevantes, como o Fundo de Desenvol
vimento Social, o Fundo de Desenvolvimento 
Industrial- e S. Ext- aqui afirinou, até com 
possibilidade de ajudar estados e: municípios 
-um fundo dessa importância, desse signifi~ 
cado, não foi incluído na Medida_Provisória, 
e assuntos que não são de urgência, de rele~ 
vância, normalmente, o Governo Federal in
sere nas chamadas medidas provisórias. 

Essa foi a nossa Contestação rigorosa, entre 
outras, na Medida Provisória n9 294, quanto 
ao mérito, quanto ao seu conteúdo. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Permite-me V. 
Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. COUTINHO JORGE -Com todo 
prazer, nObfe Senad-or. .~ · 

O Sr. Carlos Patrocínio -Eminente Sena
dor Jorge Coutinho, estávamos ainda no nos
sa estado, o Estado d_o Tocantins, que por 
sinal se encontra ilhado, já que houve a queda 
de uma ponte na BR-153, a Belém-Brasília, 
única via de acesso ao Norte, e num lance 

-de felicidade tivemos a oportunidade de pas-
sar com a nossa família que regressava para 
Brasília após o recesso e, posteriormente, a 
estrada interrompeu-se novamente. Dizia 
que estávamos ainda no nosso estado quando 
fomos convo_cados, como membro suplente 
da comiSSãO que analisava a da Medida Provi
sória n~ 294, e, efetivamente, rião dei a iritj:ior
tância que-mereCia esse ass_unto, porque aqui, 
em dois anos- de mandato, aprendi que as 
Comissões Mistas do Congressq Nacional 
têni pouca ou quase nenhuma validade. Isto 
porque muitas não se instalam, e aquelas que 
se instalam têm que, posteriormente, sedes
dobr~ e se fletir perante o colegiado de Líde~ 
res desta Casa do Congresso Na~onãl. Assim 
que cheguei, foi uma surpresa muito agradá
vel, que me assomou, quando vi que essa 
comissão havia convocado todos os setores 
organizados da sociedade interessados na
quela matéria de desindexação da economia 
nacional e que havia esgotado toda a pauta 
e apreciado emenda por emenda. Participa
mos dessa memorável e última reunião da 
comissão mi~ta, que cuida da Medida Provi
sória n9 294, que se esgotou às 4 horas da 
madrugada da última quinta-feira. É bem cer
to que, ali, posssivelmente, não se tenha cheM 
gado_a_ um acordo. Parece-me que deverá 
ser nonieado um novo relator, já que se esgo
tou o prazo patã apresenta-ç-a.o do relatório 
em_PlenátiQ~ mas:quero_crer que será o mes
mo relator, o Sr,_ Senador Odacir Soares. De -
qualquer maneii"a, estainos satisfe"itos, por
que vimos que paira, nessa uova legislatura, 
uma võrttade de e&tudar os assuntos, de esgo
tar aquelas pautas que nos são responsabi
lizadas. Parabenizo_ V. Ex~ q~ando aborda 
o trabalho incessante dos membros da comis
s_ão miSta- ci~e- apred:ciáim a Medida Pi"óVi
sória n~ 294 e, tenho certeza, pelo menos a 

-esflerança, de que, de agora para frente, o
CongressO Nacional e as comissões mistas ha
verão de _ti:r a v:;Liidade que_ seJ;llpre__l!_les foi 
atribuída. _ Gos~aria de abrir um parêntese, 
para dizer que li, hoje,- em --alguns jornais, 
que há um projeto de resolução de autoria 
de V. Er, instituindo uma nova comissão 
permanente no Senado Federal, parece-me 
que do desenvolvimento regional e da ecolo
gia. É altamente louvável a atitude de V. 
Er, mas, também, as comissões permanentes 
têm muitas dificuldades de se reunir. Gosta
fia que esse ·aspecto fosse-mUito bem estuda
do, embora seja da_mais alta relevância essa 
vontade de V, Ex~ de. constituir mais essa 
comissão permanente. De sorte que parabe
nizo V. Ex~ por esse pronunciamento maravi
lhoso em que enaltece as nova.s _Comissões 
Mis.tas do Congresso Nacional. 

---0 SR. PRESIDENTE (DirceUCarneho) ..::.:. ~ 
GOstaríã:Oe rem.orar -ao- ilustre Senador que 
o_se:u_~po está esgotado e que há uma lista 
de oradores inscritos: . 

O SR. COUTINHO JORGE- Vou côn
cluir, Sr. Presidente.· 

Ilustre Senador, agradeço as considera_çõe_s 
e gostaria apenasde lembrar que a comissão, 
que analisou a Medida Provisória n~294, Con
cluiu o seu relatório. _Ele foi aprovado e vai 
ser, agora, encaminhado à consideração do 
Plenário. A Medida Provisória n9 295, é que 
nãQ teve apresentação do relatório, portanto, 
vai ter que, a partir de segunda-feira, ser indi~ 
cado novo relator, ou o próprio relator, para 
apresentar, em PlenáriO, o seu relatório. A 
diferença é exatamente essa,_:_ conçluímos o 
nosso éórilpromisso·, bem ou mal, se o relató
rio é o melhor ou não, isso quem vai decidir 
agora é o Plenário do CongreSsO, mas !1 co
missão curripriu rigOrosamente o seu compro
misso de realizar, discutir e aprovar o rela
tório. 

Gostaria-também de lembrar ao ilustre Se
nador que a comissão que vai tratar exata-:. 
rilente do desenvolvimento regional e do 
meio ambiente é uma comissão que, errl'Sfnte~ 
se, tentará reUnir os prOblemas mais Iig'ados 
ao de_senvolvimento regional . da Amazônia 
sobretudo, do Nordeste e dO CérÚrO·Oeste, 
e que procurará discutir, de forma prioritária, 
esses assuntos- os planos, progralnas e orça
mentos regíona:is - não contemplados nas 
outras comissões gerais e setoriais. Também 
ela vai ter um papel relevante, que é O de 
discutir oS prOblerriáS-do meio ambiente, o 
problema ec_ológico. Não podemos discutir 
a questão amazónica sem considerar a eco· 
logia. -

POr isso, creio que é uma comiSsão funda
mental para a realidade brasileíi'<i. AcreditO 
que, com o aumento do número de senado
res, é posSivêl agregar inais eSsa coniisSão 
cio Senado Fed.eral, que com SeUs 81 Senado
res, todos voltados aos interesses brasileiros, 
por certo, vão participar- dessa comiSSão e 
de outras, claro, com número suficiente para 
dar-lhe às outras a importância e a prioridade 
que elas l_Ilerecem._Nao tenho dúvidas. Co~
fio nlSSo-.-Peõ.so que uma coinissão como essa 
é um fórum permanente de debates nacionais 
a reSpeito áe assuntos relevantes. 

C.omó o meu tempo está esgotado,:desejo 
_apenas ratificar a nossa posição de elogiar 
_o_t(abalho da comissão que analisou a Medida 
Provisória n~ 294, porque cumpriu rigorosa
mente todos os seus ritos de -processamento. 
Portanto, é um exemplo a ser seguido por 
todas_~comissões mistas impl<it~tadas aqui. 

Oportunamente, dever_ei tecer algum co
mentário importante, face ao que o Senador 
Jutahy Magalhães falou em relação à Comis
são Mista de Orçamento. far_ç:j_ um pronun
ciamento, porque acredito que a Comissão 
Mista de Orçamento é a mais __ importante do 
Congresso Nacional e que d_eve ser reformu
lada radicalrilente, deve ter nova estrutura 
e dever ser, realmente, algo fundamen_tal, 
porque, hoje, é através dos planos de o~ç_a
mento_ que qualquer governo define o pro
cesso de--decisão. Se nós, conhecedores do 
assunto, pudermos discutir, analisar esses 
planos de orçamento de forma coerente e 
de acordo com os -interesses brasileiros, este 



Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 23 431 

Congresso Nacional terá uma nova postura 
frente ao processo de desenvolvimento nacio
nal. 

Portanto, creio que este assunto colocado 
há pouco pelo Senador Jutahy Magalhães, 
merece uma discussão aprofundada. Oportu
namente, voltaremos a discutir esse assunto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pr.esi· 
dente, Srs. Senadores, nos últimos dias, têm 
circulado na imprensa informes sobre uma 
possível transferência da Eletronorte, que se 
encontra sediada em Brasília, para um dos 
estados da Regíãõ Norte. 

A Eletronorte está em Brasília há mais de 
quinze anos, sendo hoje uma das empresas 
que emprega dirctamcntc quase três mil fun
cionários, e indiretamente cerca de oito mil 
pessoas. 

Grande parte desse contigente de trabalhaR 
dores é constituído de técnicos de alto gaba
rito, de nível superíor, já integrados à vida 
sócio-econômica da cidade, onde se encon
tram fixados há quase duas décadas. 

Este pOtencial representa para Brasília 
uma parcela significativa de sua população 
economicamente ativa, formando um impor
tante segmento consumidor. 

A excelência técnica, alcançada pela Ele
tronorte, coloca a empresa em posição desta
cada entre suas congéneres, vez que sabemos 
que suas ações já extrapolaram as fronteiras 
nacionais. Temos notfcia de que a Eletro
norte vem tendo açáo relevante num projeto 
que inclui a eletrificação da antiga Guiana 
Inglesa. 

Esses fatores, Sr. Presidente, Srs. SenadoR 
res, já se cóilstituem indicadores bastante vá
lidos para evidenciar que a Eletronorte vai 
muito bem em Brasflia. 

Mas podemos enumerar outros, igualmen
te lógicos e, sobretudo, capazes de questionar 
qualquer estudo que esteja sendo feito para 
embasar esta possível transferência. 

O Distrito Federal se debate atualmente 
com um sério problema social, caracterizado 
pelo desequilibrio. muito acentuado, entre 
o mercado de trabalho e a demªnda por em
pregos. 

Estamos falando de Desemprego, nobres 
Senadores! 

Sincerainente, não acreditamos, que oBra
sil desconheça que em Brasília, a capital da 
maior nação latino-americana, a Capital do 
Terceiro Milénio, convivemos com proble
mas exatamente iguais aos que- enfrentam 
muitas cidades brasileiras, comO o desempre
go, por exemplo. 

Talvez, muitos brasileiros não saibam que 
as projeções iniciais de_ 500 mil habitantes, 
feitas para Brasília no ano 2.000, foram am~ 
piamente superadas. ainda em meados dos 
anos 80. 

A migração maciça, de todos os pontos 

do Brasil, moti_vada pela busca de melhores 
condições de vida, transformaram Brasília 
num novo Eldorado: a terra dos rios de leite 
e mel, profetizada por Dom Bosco. 

Temos hoje. em Brasília e suas cidades sa~ 
téiites, um quantitatfVo aproximado de dois 
milbóes de_habitant~s. 

Evidente que- ·o crescimento da população 
em proporções impressionantes, trouxe como 
conseqüência implicações de ordem sócio-e
conómiCas. 

O mercado de _trabalho, representado basi
camente pelo setor público e pelo comércio, 
é insuficiente p~~- atender às necessidades 
de emprego da população, subitamente di
mensionada além da capacidade planejada 
da cidade. 

As co~seqiiências de tudo isso, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, são facilmente detec
tadas por qualquer iniciante- em Sociologia 
ou Economiã.. 

Não haven4o empregos em números qUe 
possam satisfãzer ~pelo menos em patamares 
razoáveíS, -a- demanda, caracteriza-se o de
semprego e, com ele, a depreciação da quaii~ 
dade de vida e a intranqüifidade social. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, não cremos que qualquer estudo tenha 
deixado de consi~erar as indesejáveis conse
qüências que a transferência da Eletronorte 
traria para Brasília. 

Essa transferêrici3 acarretaria a perda de 
importante _e significativo agerite emprega
dor. 

A mudança não interessa ao Distrito Fede
ral como membro da Federação recentemen
te emancipado política e administrativamen
te. 

Ademais, os mesmos informes que dão 
conta dessa transferênda, estimam que a mu
dança custaria aos cofres públicos algo em 
torno de US$ 78 milhões. 

O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO -Com muito 
prazer, nobre Senador M_a_ttríc_io Çorrêa. __ 

O Sr. Maurício Corrêa - Quero associar
me às palavras de V. EX!', a respeito da manu
tenção da sede da Eletronorte na Capital da 
República, e.mbora saibamos que as ativida
des des$a_ e01presa se destinam ex:atamente 
aos e~tados do Norte, prioritária e fundamen
talmente, mas a s_ede em Brasília. do ponto 
de vista_ administrativo, reúne possibilidades, 
inclusive, para a facilidade e. racionalização 
melhor, para as próprias tratativas dos inte
ressados, em Brasflia. Isso criaria, sem dúvi
da alguma, transtorno muito grande para os 
funcionários que vivem em Brasília é-que aqui 
estão residindo. Quero. portanto, cumpri
mentar V. Ex' pelo seu pronunciamento e 
mais ainda, também, de certo modo, adver
ti-lo de que existe matéria em tramitação no 
Senado Federal, que só não foi _votada porque 
o Senador Nelson Carneiro, então Presidente 
desta Casa, apresentou vibrante defesa com 
relação a não transferência da Embratur para 
a Capital da Repuôlica. De modo que, esta
mos absolutamente consonantes com essa 

preocupação. Sei que V. EXf também defende 
a transferência da Embratur para a Capifal 
da República. Com os meus cumprimentos. 
quero dizer que concordo em gênero e núine
ro com as suas colocações. 

O SR. W ALMIR CAMPELO - Acolho 
com muito prazer as colocações do eminente 
representante de Brasfiia, o Senador Mau
rício Corrêa; que conhece profundamente os 
problemas da Capital da República e vem 
exatamente reforçar essa nossa tese. Não é 
exatamente uma tese nossa, é uma tese da 
própria comunidade brasiliense. 

Mas, continuando, Sr. Presidente,- carece
rá de coerência qualquer estudo que não leve 
em conta uma das diretrizes do Governo ins
talado há quase um ano no Brasil: a conten
ção e diminuição dos gastos públicos. Pare
cer-nos-ia em desacordo com a polftica eco
nómica em vigor. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' me conce
de um aparte antes de concluir? 

O SR W ALMIR CAMPELO -Com muito 
prazer ouço V. Ex:•, nobre Semidor Nelson 
Carneiro. 

O Sr. Nelson Carne_iro - V. EX!' aborda 
um assunto que _também diz respeito a o~tras 
Unidades Federativas. Neste momento, V. 
Ex• focaliza, inclusive, o deslocamento de 
grande massa de funcionários de uma cidade 
para outra, numa hora em que se fala tanto 
em contenção de despesas. Temos visto isso 
nos últimos tempos. Trouxemos para cá o 
DNER; trouxemos depois a Embratur. Ago
ra, quando V. Ex• defende, com razão, a per
manência da Eletroiiorte em Brasília, esta
mos vendo que a Eletrobrás, há muitos anos 
sediada no Rio de Janeiro, está impondo aos 
seus funcionários um dilema: ou eles vêm 
para BrasHia ou pedem demissão. De modo 
que as palavras de V. Ex' se ajustam exata
mente àquele apelo que eu queria fazer, neste 
instante, em favor da eficiéncia desses serviR 
ços, onde eles existem e são úteis, e principal
mente do não deslocamento dessa massa de 
funcionários para uma cidade que já está cOm 
numerosos problemas de habitação. Solidari
zo-me com V. Er, pela permanência da EieR 
tronorte em Brasília, onde está sediada, e 
também que seja mantida, no Rio de Janeiro, 
a Eletrobrás, porque lá estão os seus nume
rosos funck~nários, muitoS-dOs quais perde
rão o emprego caso não venham para Brasí
lia, com vencimentos modestos para uma ci
dade reconhecidamente de alto índice de cus
to de vida e sem habitações. De modo que 
quero aplaudir V. Ex', ao mesmo tempo em 
que junto ao seu apelo o meu apelo. 

O SR. V ALMIR CAMPELO- Muito obri
gado, nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Ouço o 
aparte do nobre Senador Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriei-Eugostaria de fazer 
o meu aparte colocando duas posições. Uma 
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primeira é que a assim chamada Reforma 
Administrativa e Modernização, feita pelo 
Governo Collor, não tem nada a ver nem 
com uma nem com a outra palavra: nem com 
a modernização, nem com a reorganização 
e o enxugamento da máquina pública brasi
leira. O que Sua Excelência fez foi um amon
toado de ministérios dentro de determinados 
ministifrióS~-tentando reduzir, efeito pUblico, 
aquilo que seria o nível central da gestão da 
empresa pública chamada União. De outro 
lado, e como conseqüência disso, o que ve
mos é uma verdadeira paralisia dentro da 
mais alta governança deste País. Formulo a 
hipótese_de que não mais que duas mil pes
soas administram esta: grande empresa públi
ca chamada Brasil. Há, sem dúvida nenhuma, 
com esse enfoque de modemi~ação, toda essa 
movimentação de empresa, de um lado, e 
repartição, por um outro, no momento em 
que a conjuntura nacional é a pior possível. 
Então, a incongruência deste Gõvetfio é um 
dos fatos mais marcantes da sua face: diz uma 
coisa e faz outra; apresenta um plano econó
mico e faz um outro depois, dizendo que está 
aprofundando o primeiro, tendo contradi
ções absolutamente graves entre um e outro. 
Então, não me assusta de maneira alguma, 
nem me surpreende que Sua Excelência pr6-
prio, ao mesmo tempo em que defende a 
redução das despesas públicas, esteja criando 
novas despesas com mudanças de empresas 
de um lado para outro. Este é-um-aspecto, 
o da conjuntura e da face do Governo; o 
outro aspecto é o da. Federação como um_ 
todo. Nas questões da Federação, fica extre
mamente esquisito que -as superintendências 
de desenvolvimento, como, por exemplo, a 
da Amazônia e a do Nordeste devessem ficar 
em Brasília. Seria absolutamente absurdo na 
minha concepção, que a Eletrosul estivesse 
sendo administrada, em Brasília, -e-que tam
bém estivesse sendo administrada, aqui, Fur
nas. O apropriado é que essas empresas se 
localizem na região onde tenham uma tarefa 
maior. Ora, sabe bem V. Ex• que o Brasil 
tem um potencial ou uma necessidade futura 
de 250 mil megawatts. Desses 250 mil, 50 
mil estão instalados; 50 mil estão no Pará. 
Na Amazônia são 100 mil megawatts. Então, 
onde tem que crescer a infra-estrutura de hi
drelétrica, de extensão de redes, é exatamen
te na Amazônia e, particularmente, no Esta-
do do Pará onde, quer pelo prosseguimento 
de Tucuruí, quer pelã implantação de Cara
raú e de outras hidrelétricas, corresponderá, 
sem dúvida nenhuma, a demanda maior da
o efetivo da própria Eletronorte. Diria, por
tanto, que na situação de conjUntura:, real
mente me assusta que o Governo esteja fa
zendo tantas alterações nas suas estruturas. 
A mim me assusta. Agora, do ponto de vista 
de fundamento e de organização do Estado, 
a concentração dessas empresas irá exata
mente ao contrário daquilo que está sendo 
colocado como raiz do seu discurso. Isto é, 
na própria medida que essas empresas se ins
talem em Brasília, maíOi" capacidade de con
centração populacional ocorrerá aqui, até ao 
ponto de ela própria não suportar a demanda 

daqueles que precisam de empregos, vindos 
do Nord_este_, do Sudeste e de todos os luga
res. Acredito que, ao contrário, Brasília deva 
ser o giãride cérebro nacional, deva ser de 
onde saiam as grandes diretrizes, os grandes 
planos. Mas a operacionalização deve ser tão 
próxima quanto necessária das regiões onde 
acontecem o fato e o fen6merio. 

O SR. V ALMIR CAMPEÜJ - Nobre Se· 
nado r Alm_ir Gabriel, acolho as ponderações 
e as _colocações_ brilhantes de V. Ex' e até 
concordo com elas. T_ambém entendo que 
Brasü.ia deveria funcionar mais como órgão 
normativo para casos dessa natureza, tendo 
a parte executiva, o órgão sistémico execu
tivo, funcíoriando nas áreas próprias, como
no caso do Centro-Oeste, na Região Norte, 
no Nordeste com o Dnocs e assim por diante. 
Também concordo com V. Ex~ quando diz 
que talvez não tei:1hamos prioridades muito 
mais importantes para agora do que fazer 
uma mudanÇa repentina que venha a criar 
traumas não só na economia do nosso Pals 
mas na vida social dos próprios servidores. 

Mas, continuando e: concluindo, Sr. Presi
dente, gostaria de dizer, com essas pondera
ções, que queremos sugerir a inoportunidade 
e a inadequação dessa providência, que fere 
frontalmente os interesses de um membro le
gítimo da população e particularmente dos 
servidores envolvidos quanto ao aspecto so
cial. 

Recomendamos ponderação e bom senso 
na consideração desses fatores, visto que está 
transf~rência não se apresenta como uma ne
cessidade comprovada, muito menos como 
uma contribuição para sanar a grave crise 
de de.seroprego que assola o País. 

Era o que tfnhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muit.o bemt) 

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

ifSR. ÓZIEI- CARNEIRO (PDS - PA. 
Pronunci"a: o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ouvi com atenção o 
discurso do Senador Valmir Campelo sobre 
o problema da' Eletronorte. E não lhe pedi 
nenhum aparte exatamente porque coinci
dentemente eu me inscrevera para falar tam-
6ém sobre o problema de mudança da Eletro
norte de_ sua sede da cidªde çie Bras)1ia para 
a cidade de Belém especificamente, mais pr6-
Kima, como disse o nobre Senador Almir Ga
briel, do seu centro de geração de energia. 

Gostaria de dizer, lembrando aqui uma sa
bedoria popular, que nada melhor do que 
um dia após o outro, naturalmente com uma 
noite pelo meio. 

Ao findar a legislatura passada, eu assisti 
a_um debate muito intenso, entre represen
tantes de Brasnia e representantes do RiO 
de Janeiro. Estava na pauta e entraria em 
votaçãO, um projeto determinando a transfc· 
rência da Embratur do Rio de Janeiro para 
a cidade de Brasi1ia. O nobre Senador Mau· 
rício Corrêa - parece-me que S. Ex~ itão 
se encontra mais no plenário- debateu, pro-

fundamente, justificando os direitoS que
eram assegurados na própria lei para queBra
Sllia recebesse a sede da Embrªtui: 

Hoje, S. Ex~ aparteia o Se-nador Valmir 
Campelo, secundando a necessidade da Ele· 
tronorte continuar em Brasília, e não ir de 
direito e de fato para um local mais próximo 
de todas as suas fontes de produção. 

Eu não sabia que o nobre senador iria falar, 
e me inscrevi~ põrque ·as jornais publicaram: 
"Governo do Distrito Federal tenta barrar 
saída da sede da Eletronorte". 

E diz ainda que o ilustre GÕvernadOi- I~a--~ 
quim Rorizfoi ao Ministro Ozires Silva obstar 
essa transferência, e que isso era resultante 
de uma reivindicação dQs políticos do Norte. 

Na realidade, o que está ocorrendo é que 
as conclusões de estudos técnicos, recomen
dações administrativas, do próprio Governo 
Collor, chegaram à conclusão de que o local 
mais adequando e administrativamente mais 
económico para sede da administração da 
Eletronorte é a cidade de Belém. 

Por outro lado - se a notícia do jornal 
está certa, o governador fala no número ex
travagante de 75 milhões de dólares- o nos
so senador já o recebeu com uma inflação 
de mais tiês milhões de_dólares, sendo_assim 
78 milhões de dólares. Se nós gastássemos 
78 milhões de dólares para transferirmos uma 
sede administrativa da Capital Federal para 
a capital de um outro estado, evidentemente, 
não estaríamos num País sério. Até porque 
não há como se gastar 78 milhões de dólares 
para fazer a ~ransferência de uma repartição 

- pública. 
Quero também referir-me aqui, como tam

bém falou o Senador Almir Gabriel em seu 
aparte, que se o potencial de geração de ener· 
gia hidráulica da Eletronorte está na Ama
zónia e, basicamente, no Estado do Pará~_ 
onde aliás ela já tem instalada a usina de 
Tucuruí, que é a sua _maiof fonte geradora 
de energia elétrica, o futuro da empresa está 
lá e a sua administraç_ão também deve ficar 
no Norte. O nobre senador, exaltando as qua
lidades, que reconhecemos e aplaudimos dos 
técnicos da Eletronorte, diz ... 

O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. 
E~ um aparte? 

O SR. OZIEL CARNEIRO ~ Oportuna
mente darei o aparte a V. Ex~. vou apenas 
completar meu raciocínio. 

• M diz que os serviços técnicos da Eletro
norte, pela sua qualidade, estão se internado· 
nalizando e já chegaram à Guiana Inglesa. 
Novamente, S. Ex~ robustece nossa argumen
tação de que a Guiana Inglesa se encontra 
nos limites de estados do Norte do Brasil, 
indicando, mais uma vez, que para Já é a 
estrada, é Q caminho, deve ser a sede da Ele· 
tronorte. Concedo o aparte ao nobre Senador 
Esperidiãp Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Permito-me com· 
parecer ao debate na condição de neutro e 
conselhe"iro. Mas, sem querer tomar partido; 
creio que é do meu dever, até por honesti
dade, trazer o exemplo da Eletrosul. A Ele· 
trosul, durante bom período da sua existên-
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cia, teve a. sua sede no Rio deJa_nei_ro, somen
te tendo transferido a sua sed~, para o que 
podemos chamar o centro geográfico d~ re
gião a que ela serviu e serve, em 1976. Enten· 
do que aquela providência do deslocamento 
da sede do Rio de Janeiro para uma das capi
tais, no caso Florianópolis, da região a que 
servia, foi uma providência correta. Sem que 
isso seja embaraçar ou atrapalhar a argumen
tação dos que defendem a manutenção da 
Eletronorte em Brasilia- e certamente isso 
poderia ser compensado_de outra forma
eu posso trazer da experiência vivida que a 
providência de deslocamento da sede da em
presa para a_ região a que ela serve, foi e 
é s_empre uma de_cisão racional. Era essa a 
contribuição que gostaria de trazer, 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Nobre Sena· 
dor ESperidião Amin, agradeço a intervenção 
salomônica de V. Ex•, mas concluo que real· 
mente a mãe da criança que seria dividida 
deve ser o Estado do Pará e sua capital Be~ 
lém. 

O Sr. CéSar Dias - V, Ex• n;:te permite 
um aparte? 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Ouço V. 
E~ com muita atenção. 

O Sr. César Dias - Gostaria de parabe
nizá~lo pelo pronunciamento e dar aqui tam
bém o meu testemunho de que a Eletronorte 
tem que caminhar realmente_ para o Norte 
do País. No ano passado, a Eletronorte assu· 
miu a responsabilidade de geração e de trans
missão da energia elétríça de Roraima porque 
a nossa CER vivia com diffculdades econó· 
micas. A Eletronorte está hoje gerando todo 
o seu parque energético num total de 26 me
gawatts e está realmente solucionando o nos
so problema. Mas já existem dificuldad_es 
muito grandes no que tange à descentrali
zação da Eletronorte. Lá existe uma 9-iretoría: 
que está toda ligada aqui em BrasDia. Acha
mos que a Eletsonorte teria que levar toda 
a sua direção para o Norte do País. Gostaria 
também de correlacionar esse fato com a es
trutura do Banco da Amazónia, o Basa, que 
tem diretorias em outros estados do País fora 
da região Norte. Por exemplo, há o Basa 
do Rio de Janeiro, de São Paulo e outros, 
onde as suas diretorias têm condições de libe
rar recursos nessas regiões, ao passo·que em 
algumas regiões do Norte as liberªções d~ 
verbas, criadas na Constituição, só ·ocorrem 
em Belém e em outras regiões; não temos 
diretoria em nosso estado. Eu gostaria que 
o Governo fosse mais eficiente e descentra· 
lizasse as nossas instituições para o melhor 
desenvolvimento dos estados da região N arte 
ito obrigado. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Agradeço 
a intervenção de V. Ex•, nobre Senador Ç~sar 
Dias. 

Falou o governador, e também o nobre 
Senador Valmir Campelo, em de_semprego, 
em queda da qualidade dos serviços da Ele
tronorte, se se consumasse a sua transferêl).· 

cia, conforme recomendação técnica na re
forma administrativa que o Governo Collor 
está emp~eendendo. Eu diria que isso não 
encerra, na realidade, uma grande Verdade. 
Traia-se de técnicos especializados, que de
vem ser bem- remunerados pela empresa; 
e se o emprego é útil a eles, evidentemente 
que, sendo deslocados da sede da empresa, 
ficarão com a-empresa. -

Até põrqu·c--rãmbém está se falando na fu· 
são de outras empresas de eletricidade, e a 
fusão visa enxugar os quadros. Espero que 
enxugtfe-~~-:átea administrativa e n.ão na área 
técnica-. Portanto, isto também não se consti· 
tuiria um argumeritO que inviabilizasse a. ida 
da Eletrõnorte para Belém. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Concedo o 
aparte a V. E:<' 

O Sr. Almir Gabriel- Senador Oziel Car
neiro, quero aditar com um informe, que pas
so com alguma preocupação, na medida em 
que, todas as vezes em que aqui me pronun
cio, eu o.fa_ço sobre documentos e dados con
cretos. No caso, este é um informe que nos 
tem sido passado e que não conseguimos 
comprovar. É o de que, na verdade, a tal 
idéfa de moderni~ção administrativa do País 
incluiria, no caso da Eletronorte, a sua trans
ferência não propriamente para Belém, mas 
sim para a Chesf, que passaria a administrar 
Tucuruí. Ora, o ponto de geração é Tucuruí, 
a possibilidade de expansão muito maior está 
no Estado do Pará_. Então, fazer com que 
a Eletronorte fizesse uma caminho disfarçado 
de que iria para Belém, mas que, na verdade, 
estaria a caminho do Ncrdeste. Este é lJ.ffi 
informe que foi passado para nós e que eu 
aqui coloco apenas como uma suspeita não 
como uma denúncia mas que precisa ser pen
sado, especificamente pelos representantes 
da região Norte. neste Senado. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Agradecen
do .O aparte informativo de V. Ex•, nobre 
Senador Almir Gabrid, eu poderia trazer à 
Casa a ínfoi'inação de que, con-sultado sobre_ 
a possibilidade de fusão da Eletro[wrte com 
as Centrais Etétricas do São Francisco, a res
posta do Presidente da República foi de que 
isso não está sendo cogitado. _Até porque, 
se nós examinarmos o potencial gerador de 
energia elétrica no Nordeste, nós vamos che
gar à conclusão de que, provavelmente -
não posso fazer uma ~firma ti v a- - 1 com .a 
instalação d_e XingQ,_ esgota~se praticamente 
o manancial gerador de energia hídrica na 
região nordestina. -

O Sr. Almir Gabriel- Senador Ozicl Car
neiro, desculpe-me voltar a insistir. O teste
munho de V. Ex\ colocando o Presidente 
da República, para nós da região amazónia 
e para mim, particularmente, certamente não 
será muito válido, na: própria medida em que 
Sua Excelência disse que não faria nenhum 
seqüestro dc_caderneta de poupança e outras 
coisas nessa dire_ção, durante a campanha, 
e a primeira coisa que Sua Excelência fez 

com 9 plano económico foi isso. De maneira 
que esse particular aspecto eu gostaria de dei
xar claro, pelo menos como minha posição. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Agradeço, 
mais uma vez, a intervenção do Senador Al· 
mir Gabriel, mas lamentavelmente S. Ex' 
avançou no radocfnío- que eu estava de~en
volvendo e que ia concluir. 

É claro que eu, ta:Ivez, não tenha sobre 
a palavra do Presidente as mesmas dúvida~ 
que V. Ex\ mas ia exatamente dizer que riós, 
da Amazônia, deveremos permanecer aten· 
tos e vigt1antes para que amanhã não sej;:~mo.~ 
surpreendidos com qualquer medida de o_r
dem administrativa com o objetivo indicado 
pelo Senador Almir GabrieL 

O Sr. Valmir Campelo- V. Ex• permite 
um aparte,-nobre senador? 

O SR. OZIEL CARNEiRO- Com imenso 
prazer. 

. O s·r. Valmir cainpeiO- NObfe Seliidõl' 
Oziel Carneiro, queria apenas clarear mais 
alguma coisa do que disse no meu pronuncia
mento e que V. Ex• fez algumas colocações, 
Tive a oportunidade, inclusive, de defender 
a -tese de que o desenvolvimento de um país 
se faz através da descentralização. Isso eu 
afirmei, isso eu diSse. Quando V. Ex" se refe· 
re à ida do Govemaodor Joaquim Rori~ ao 
Ministério da Infra-Estrutura, o-que S. Ex• 
o Governador, realmente está fazendo é de· 
fendendo a comunidade brasiliense -o que 
é um direito de S. Ex• como governador eleito 
-e também atendendo às aspirações de um 
uni.;•efsó bastante significativo de um seg
mento dessa comunidade. Eu fiz a~ coloca
çôes e defendo a tese apenas de que a hoia 
é que é imprópria. Se os custos que foram 
dados por técnicos da própria empresa não 
estiverem corretos, ou seja qual for o custo, 
acho que nós estamos numa fase de economia 
e seria um desperdício momentaneamente. 
Até ecitendo- que, -cõm o pasSaY de algum 
tempo ou com mais-alguns meSes, nOs-possa
mos até atender ou situar a Eletronorte rium 
lugar onde, realmente, ela prestará melhores 
serviços ao nosso País. Mas o momento é 
inoportuno. Pais de famílias estão atlitos por 
serem dispensados da noite para o dia, após 
residirem nesta cidade há mais de vinte anos 
ou há quase vinte anos- já que a Eletronorte 
está aqui há dezoito anos- e, da noite para 
o dia, serem jogados na rua, serem removidos 
de um estado para outro. Não sou contra, 
absolutamente, a descentralização, mas que 
seja feita com critério, que sejam repassados, 
para a nossa comunidade, para a sociedade 
local, os motivos reais desta mudança e que 
se dê uma oportunidade, inclusive, aos fun
cionários, de adaptação de alguns meses para 
que isso se torne realidade. Nobre Senador 
Oziel Carneiro, sem querer, absolutamente, 
desmerecer a localização da empresa no Dis
trito Federal ou em outro estado, desde que 
ela preste melhores serviços ao nosso Pacs, 
vou defender e vou lutar para que ela conti
nue em Brast1ia, pelos motivos expostos e 
também por enteitder que aqui funciona mui--
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to mais a parte normativa da empresa do que 
a parte executiva. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro, 
Fazendo soar a campainha.) - Lembio ao 
ilustre orador que o seu tempo está encer· 
rado. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Agradeço 
o aparte de V. Ex~ Comungo da preocupação 
de V. Ex~ quanto a funcionários, mas entendo 
que, se há uma recomendação técnica e de 
ordem administrativa de transferência da em· 
presa para Belém, isso vai significar econo· 
mia, até porque não é possível que haja um 
tráfego intensO, através de aviões, ·cte funcio
nários e até de materiais, numa distância su
perior a dois três mil quilômetros, de onde 
se encontra a sede administrativa da Eletro
norte até as suas fontes geradoras de energia. 

Também não condenei o Governador Joa
quim Roriz por defender os interesses do seu 
Distrito Federal, mas também não podia me 
omitir, até porque acho que se o Brasil está 
enfrentando todas essas dificuldades é cxata
mente porque não tem tido a sabedoria de 
tomar mais eficiente, de tornar menores as 
despesas administrativas, não apenas do ser~ 
viço pUblico direto, como _de suas empresas 
da administração indireta. 

Admira-me muito que todos os brasileiros 
exaltem e defendam a Amazónia, mas os bra
sileiros que vivem fora daquela região, infe
lizmente, com raras exceções é claro, prefe
rem continuar exaurindo a Amazónia em vez 
de integrá~Ia definitivamente no contexto 
económico e social de nossa Pátt1ã.. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperi
diãoAmin. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PDS - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna para 
registrar o convite feito pela CNBB, ontem, 
para o início da veiculação do caderno rela
cionado à Campanha da Fraternidade de 
1991, sob o lema "Solidários na Dignidade 
do Trabalho". 

Como cristão e como católicO, quero deixar 
registrado da tribuna do Senado Federal que 
entendo, não obstante haja controVérsias, 
que é absolutamente legítimo e devido, de 
parte da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, agir, atuar e atualizar em torno da 
doutrina social da Igreja, particularmente 
neste ano, quando se comemora o centenário 
da célebre encíclica Rerum Novarum. 

É evidente que esse texto~base vai servi~ 
a muita controvérsiit. É claro que_ diferentes 
pensamentos da SociedaQe_ brasileira obser~ 
varão os âng1:1los das palavras desse texto sob 
diversas óticas. 

Valho-me de uma parte do texto para resu
mir a validade da iniciativa da CNBB. Cito: 

"Os maus mudam a demarcação das 
terras, roubàm rebanhos e apacentam
no; apoderam-se dos jumentos dos ór
fãos e tomam como penhor o boi da viU-

va; empurram os pabres do caminho e_ 
os mllieráveis são forçados a esconder~se. 
Como asnos selvagens na estepe entre· 
gam-se ao trabalho de procurar o que 
recolher no descampado para alimentar 
a si e aos seus filhos." 

Conclui este texto dizendo: 

"De madrugada, levanta-se o assas~ 
sino para matar o pobre e indigente en
quanto de noite procede como o ladrão." 

Aqueles que mais se assustam com a dou
trina social da Igreja poderiam recear que 
esse texto seja uma incitação à violência. Es
clareço que é um texto do Velho Testamento 
(Jó, Capítulo 24, versículos 2 a 14). 

Com estas palavras, desejo registrar que 
essa28~ Campanha da Fraternidade, cujo tex~ 
to-base foi tornado público, com convite a 
parlamentares, deputados e senadores, on
tem à noite, seu lema e o seu conteúdo devem 
ser debatidos mas, acima de tudo, devem ser 
considerados como devidas e pertinentes no 
momento em que a crise social e económica 
no Brasil é inquestionavelmente grave. 

Para concluir, quero mais uma vez registrar 
a minha solidariedade com o Senador Jutahy 
Magalhães a propósito da necessidade de a 
Mesa dQSenado não se omitir na interpelação 
a todos aqueles que insinuam sem identificar 
vetares de corrupção no Congresso ou no 
Senado. O Senador Jutahy Magalhães deu 
o primeiro passo. Fui e sou solidário. Tenho 
convicção de que a Mesa do Senado e o Presi
dente do Congresso, especificamente o Sena
dor Mauro Benevides, não se omitirão na 
tarefa de interpelar democraticamente todos 
a_quetes que tentarem enxovalhar a dignidade 
da instituiçâo e daqueles que a integram. 
· Eram eslãS as minha observações. Agra
deço pela oportunidade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel. 

O SR. MARCt:> MACmL (PFL-PE. Pro· 
nuncia o segtiintC: discurso.) -Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: José Guifherme Mer
quior, diplomata, pensador, membro da Aca~ 
demia Brasileira de Letras, político, embora 
sem militância partidária, e com quem tive 
o privilégio de conviver, faleceu em janeiro 
último. 

No curso de formação de diplomatas -
o Instituto Rio Branco- passou em primeiro 
lugar, iniciando uma bem sucedida carreira. 
OcUpou vários postos no exterior e, no Brasil, 
além de servir na própria Secretaria de Esta~ 
do das Relações Exteriores, trabalhou na 
Presidência da República, assessorando entre 
1981 e 1983, o Ministro da Casa Civil Leitão 
de Abreu, e encontrava~se, quando de seu 
faíeCimento, exercendo o cargo de Embai
xador do Brasil junto a UNESCO, órgão das 
Nações Unidas para a educação e cultura. 

Impressionavam em Merquior a erudição, 
a clareza de pensamento - e por que não 
ressaltar? - a fina ironia que é- surtout uri 
jeu d'esprit, como disse Jules Renard. Publi~ 

co_u, no Brasil e no exterior, quase duas deze~ 
nas de livros. Sua obra caracterizou~se pela 
profundidade de análise, pela crítica deste~ 
mida e solidamente fundamentada em cor~ 
rentes teóricas,fUgindo, sempre, a modismos 
ideológicos. Assim, quando o pensamento 
foucaultiano tinha ampla aceitação, Mer
quior publicou Mlchel Foucault ou o NIUismo 
de Cátedra no qual, sem esconder sua admira
ção pela ousadia desse intelectual francês, 
apontava os equívocos em sua obra. Já no 
livro O Marxismo Ocidental, publicado origi
nalmente na Inglaterra, afirmava corajosa
mente que "em conjunto,_ o marxismo oci
dental (1920~70) foi apenas um espisódio na 
longa história de uma velha patologia do pen~ 
samento ocidental cujo nome é, e continua 
a ser, iracionalismo". 

Merquior travou o bom c-ombate, pois 
apaixonado pela liberdade, fez uma abran~ 
gente e lúcida defesa do liberalismo. COm~ 
bateu o dogmatismo e defendeu o ideário 
liberal. Seu último livro, Liberalism, old and 
new, a ser publicado nos Estados Unidos, 
é, aliás, uma análise sobre a relevânia da tra
dição liberal. Nas páginas. introdÜtórias do 
livro "Crftica'\ Merquior se auto define ao 
dizer que "meu trajeto ideológico foi passi
velmente errático até desaguar, nos anos o i~ 
tenta, na prosa quarentona d(! um liberal neo
iluminista". 

Os textos_ de José Guilherme Merquior ti
nham por preocupação o entendimento das 
forças que poderiam promover no Brasil uma 
sociedade liberal, moderna, na qual houvesse 
igualdade de oportunidades para todos._ Sua 
experiência de vida em diferentes países e 
em suas universidades, deu-lhe mais elemen~ 
tos para refleXão, robusteceD.do ~ liberalismo 
como sua concepção de vida e como seu ins
trumento para a atividade intelecutal. Mer
quior acreditava no liberalismo enriquecido 
pela consciência Social para construir a mo~ 
demidade brasileira e, por certo, tinha ainda 
muito a contribuir nesse sentido, posto que 
contava, ao morrer, apenas com 49 anos de 
idãde. _ _ _ 

Com a morte de lo sé Guilherme Merquior, 
o Brasil perde um modelo de cidadão, um 
intelectual que enriqueceu a cultura brasileira 
e um homem público que amava seu país. 
Estou certo que represento o sentimento de 
ri:ti.nha Bancada e- o pensamento dos Nobres 
Colegas ao lamentar seu falecimento. Conso
la-nos o fato de que a vida intensa e a extensa 
obra de Merquior trouxeram contribuição de
finitiVa à históiia das idéias políticas no Brasil 
e à construçãO de nosso futuro. Merquior par~ 
tiu, mas ficou o seu exemplo e a sua obra. 
Mesmo porque; disse certa feita Rui Barbosa, 
"a morte não extingue: transforma; não ani~ 
quila: renova; não divorcia: aprOxima". 

Era o que tinha a dizer .• Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES.' 

Alexandre Costa- Almir Gabriel- Alui~ 
zio Bezerra - AniãZonino Mendes - Amir 
Laudo- Antonio Mariz- Carlos De'Carli 
-Carlos Patrocínio- Cesar Dias-Chagas 
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Rodrigues- Cid Sabói~ de_ Çarvalbo _-Dar
cy Ribeiro -E leio Álvares- Flaviallõ Melo 
- Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata 
-Guilherme Palmeira -Humberto Lucena 
- Irapuan Costa Júnior ~João Calmon-
Jonas Pinheiro - José Paulo Bisol - José 
Richa - José Sarney - Lavoisier Maia ----:
Lucídio Portella- Marco Maciel- Marluce 
Pinto - Maurício Cotrêa - Mauro Bene
vides -Nelson Carneiro - Ney Maranhão 
- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão -
Wilson Martins. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro ) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Amir 
Lando. (Pausa) 

S. Ex~ n_ão está presente. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 

pelo Sr.l9 Secretário, 

:b lido o seginte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' S, DE 1991 

Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da soberania popular mediante 
plebiscito, referendo e iniciativa popular, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' A soberania popular será exer

cida pelo sufrágio uniVersal e pelo voto direto 
e secreto, mediante: 
I- plebiscito; 
II- referendo; 
III- iniciativa popular. 
Art. 29 o plebiscito, convocado pelo 

CongressO Nacional, é a consulta feita à po-
pulação acerca de um fato ou evento especí
fico, decisão política e programa de governo. 

§ 19 A convocação do plebiscito poderá 
ser provocada mediante proposta: 

I -do Presidente da República, 
II- de um terço, no mínimo, dos mem

bros de qualquer das Casas que compõem 
o Congresso Nacional; 

III -de mais da metade das Assembléias 
Legislativas das unidades da Federação, ma
nifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
de seus membros; 
IV- apresentada pelos cidadãos, median

te requerimento subscrito por, no mínimo, 
um por cento do eleitorado nacionfl.l, distri
buído, pelo menos, por cinco estados, com 
não menos de três déçimos por Cento dos 
eleitores de cada um deles. 

§ 29 É vedada a convocação de plebiscito 
na vigência de estado de defesa ou de ~StCldo 
de sítio e a proposta tendente a abolir a Fede
ração e a tripartição das funções estatais. 

§ 3' A proposta será discutida e votada 
em cada Casa do Congresso Nacional, consi
derand_o-se aprovada se obtiver a maioria ab
soluta dos votos dos respectivos membros. 

§ 4' O plebiscito será realizado no prazo 
de 90 (noventa) dias de s_ua_convocação. 

§ 5' Independem de proposta os plebis
citos conv:ocados pela Constituição Federal. 

Art. 3~ A convocação de plebiscito para 
incorporação, subdivisão, desmembramento 

. para 3-QCXação a outro, ou criação de Estados 

e TerritóriOS Federais dar-se-á mediante pro. 
posta: -
I-do Presidente da República; 
II- de um terço, no mínimo, dos mem

bros de qualquer das Casas que compõem 
o Congresso- Nacional; ___ _ 

III~--- de Asseq:tbléia Legislativa das unida
des da Federação interessadas; pelo votQ <Ja 
maioria de se_us membros. 

~ará&rafo únicO.-- Aplicam·se à hipótese 
prevista neste artigO- os §§ 29, 3~ e 49 do art. 
19 desta Lei. 

Art. 4Y O referendo, ali.toiiz::i.do pelo Po
der Legislativo, consiste na consulta feita à 
população a respeito de um ato normativo 
ou administrativo. 

§ 19 O referendo pode ser realizado pre. 
ventivam~nte ou após a emanação do ato. 

§ 29 PO áfcfobjeto de referend~ "ab ró&a· 
tivo" somente será revogado media!lte a ma
nifestação-â:iffi3.i0ria abSoluta dos votos d9 
eleitorado. 

§ 3~ Aplica-se áo 'refe-rendo o disposto 
nos§§ 1~, 29 ,3° e 4° do art. 19 desta Lei. 

Art. 59 Aplicam-se ao referendo e ao 
plebiscito, no que couberem, as oonnas sobre 
eleições. _ 

Parágrafo único. Compete à Justiça Elei
toral expedir instruções e presidir a realização 
de réferendo ou plebiscito, a apuração e a 
proclamação de seus res1,1ltados. 

Art. 6? A iniciativa··popUlãr- consiste na 
apresentaçãO de projeto de lei à Câmara dos 
Deputados. 

§ 19 É--Vedada a iniciati~a j)opular nas 
matérias: 

I -de competência ex.ciUSiVã do Presiden.
te da RepUblica; 
II- de competência privativa dos Poderes 

Legislativo e Judiciário; · 
III- de competência facultativa do Minis-

tério PúbliCo. · · ·-· 
~ _ 2Y O projeto de lei oriundo de iniciativa 

popular será apresentado de forma articu
lada, contendo as assinaturas dos eleitoie;s> 
seguidas dos respectivos nomes, números, tí
tulo_s eleitorais e estados de origem. 

Art. 79 Esta leí Ciitia errl" vigor na d8.~a 
de sua publicação. · . 

Art. 89 Revogam-se as disposições ein 
contrário. · · 

Justificação 

. O presente pi"ojettide lei foi elaborado _s_gb 
inspiração de Anteprojeto encaminhado a.~ 
te Poder pelo Conselho Federal da OA."B, 
cujo teor da Justificaç_ão permitimo·nos re-~ 
produzir: -
"1 -·o-a DOU.trimi. 

, 1.1 - A Democracia 

:-E_!icoitJJam·se na chamadª- ~~tiguld~-~<? 
CláSSica as primeiras definições de "de_m_ç,
cra,cia'', ainda restritas à sua caracterizaç~O 
como uma fonitã de governo. -

-Em He-ródoto (His.t.9ría, Livro III}, a~~tq~ 
sa discussão sobre ~mo _gqvernar a P~[pía 
que teria sido travada por Otanes, Magab~es 
e Dario, com a vitória deste último e a futwa 
consolidação do Império, deu partida à co;n~ 

cepção das formas. de governo conforme •·um 
alguns poucos ou muitos" governassem Ota
nes, ainda utilizando o significativo termo 
''is-anomia", teria defendido o governo do 
pOVo, na narração feita por Heródoto um 
século depois, com esta ênfase: 

"Minha opinião é que nenhum de nós 
deve ser feito monarca, ("I que seria peno· 

- - SOe injusto. Vimos até que j>onro Chegou 
a prepotência de C.m1bi~es e ... <~lrt'mH~ 
depois a dos magos. De que forma poàe
ria_não ser irregular o governo monár
quico se o monaica pode fazer o que 
quiser, se não é resp9sável perante ne· 
nhuma instância? Conferindo tal poder, 
a monarquia afasta do seu caminho nor
mal até o me.lhor çios homens. A posse 
_de gtap.des riquezas gera nele a prepo· 
tência, -e a ínvejà ·é deSde -o -pri"rfcfpio 
parte-de sua mitureza. Com esses dois 
defeitos, alime"nta:I-á tOdas as rrialvade
z~:.c0inete"r8.-çle fato os- atos mais repro-

·-- "\láveis, em alguns casos devidO à prepo· 
. t.ência,..el)l 9J.1Jros ~inveja. Poderi~ pare· 
cerrazoável que o 01onarca e tnan·o foSse 
.~m homem _despido de _lnveía, já que 
possul tudo, Na verdade; porém, do mo
do como trata os súditos demonstra bem · 
o contrário; tem inveja dos poucos bons 
que p_ermanecem, compraz-se com os 
piores, está sempre atento às calúnias. 
O que há de mais vergonhoso é que, 
se. atguém lhe faz homenagens com medi· 
da, crê não ter sido bastante venerado; 

,s-e alguém o venera-em excesso. se.enrai
vece-·porter sido adullido. Direi agora, 
porém, o que é mais grave: o monarca 

. subverte a a,u.torl,d~de.do~ pais, viola a:; 
mulheres, mata os cidadãos ao sabOr do!> 
seus caprichos. 

O goVérõo ·do povo, porém, merece 
o maísbelo dos n-omes, ~"'isu-nomia...-; náo 
faz. nada do que caracteriza o comporta· 
ri::Lento do mónarca. Os cargos públícos 
São 4_istribufdos pela sorte; os magistra~ 
dos precisam prestar contas do ex.erc(cio 
do po"der; tódaS ãs deÇisões estão sujeital' 
ao" vOto popular. Pi-oponho, portanto, 
rejeitarmos a monarquia, elevando -o po· 
Vo ao poder: o grande número faz com 
que tudo seja possíveL" 

Os demais _generais e chef~s. tribais não 
aceifa:Tã.m a tese de Otanes, que não- parti
cipou -do governo persa, segundo a versão 
provavelmente criada pelo próprio Heródo-
to~ - ·- · - · 

Em Platão e AriSf6feles, o termo· "demo· 
cratrá." aparece eom um sentido negativo -
especialmente no segundo autor_- atribuído 
a um governo dos pobres contra os ricos. 
Mas, corri "a-Cãra.cteristica~sempre de um go
verno de muitos, em comparação com o go· 
vemo de um só (monarquia~_ tirania) ou o 
govemó de alguns poucos (aristocracia, oli-
garquia, tlmoctacia). · -

No támOso Q.iscurso de Péricles em home
nagem _ao,s mortos na primeira guerra do Pe
loponeso, citado por Tucídides e Plutarco, 
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a defesa da democracia ateniense define o 
próprio regime para o futuro: 

"Entre nós, o Estado é administrado 
no interesse da massa e não de uma mi
noria, daí o nome que o nosso regime 
adoto,J: democracia. No que concerne 
aos diferentes indivíduos, a igualdade é 
assegurada a todos pelas leis; mas, no 
tocante à participação na vida pública, 
cada um obtém o crédito em função do 
mérito, e a classe a que pertença importa 
menos do ·que seu valor pessoal; enfim, 
estando em 'condições de prestar serviço 
à cidade, ninguém é cerceado pela po· 
breza ou pela obscuridade de sua condi
ção social" (Piutarco, Vida de Péricles, 
II, 37). 

"Nosso regime político é a democracia 
e assim se chama pelos direitos que reco
nhece a todos os cidadãos. Todos somos 
iguais perante a lei e quando a república 
outorga honras a algum cidadão, o faz 
em consideração ãs suas virtudes e não 
à sua classe social. Todos expomos livre· 
mente nossas opiniões sobre os assuntos 
públicos; ... Todos os cidadãos, inclusive 
os que se dedicam a trabalhos manuais, 
tomam parte na vida pública ... " (Tucí
dides, História das Guerras do Pelopo
neso). 

Também Políbio e Cícero trabalharam com 
definições para a democracia como "o gover
no de muitos" ou o "governo do povo", con· 
sideradas, mesmo que com críticas ou discar· 
dàncias no mérito desse regime, através de 
sucessivas épocas e por autores tão diferentes 
como Maquiavel, São Tomás de Aquino e 
Montesquieu. 

Na Idade Contemporânea, o conceito de 
democracia ganha o conteúdo de uma opção 
de vida, de uma ordem social que transcende 
à mera forma de governo. Tanto a vontade 
como a atividade estatal se formam e exercem 
pelo povo, como sujeito_e _objeto do poder. 

"El ordem social resulta engendrado 
por los sujetos a él, esta es, por el pue
blo. Democracia significa identidad de 
dirigentes y dirigidos, dei sujeto y objeto 
del poder dei Estado, y gobiemo dei pue· 
blo por el pueblo." 

"Lá democracia, necesaria e inevita· 
velmente, requiere un Estado de Parti· 
dos." 

(Hans Kelsen, Esencia y valor de Ia 
democracia, edição espanhola, 1943.) 

No nosso século, especialmente, os valores 
da liberdade e da igualdade foram consoli
dados nas doutrinas d-.emoçrátic_a,s em_ duas 
grandes vertentes: a democracia liberal e a 
democracia social. 

Georges Burdeau, em sua obra a *003 A 
Democracia, trabalhou com os conceitos. de 
"democracia governada" e "democracia go
vernante". Na democracia governada, tipica· 
mente a liberal Lrnplantada após a Revolução 
Francesa, o fundamento é o poder da Nação, 
com suporte no cidadão e através do sist~ma 
representativo, Na "democracia governan
te"__, tipiCamente social, vale a vontade do 

povo_ real, a~ instituições deVem atender às 
necl.".:s.o;idades dos indivíduos, como estes exis
tem de fato, com suas classes e problemas. 
Ou seja, o poder da nãção soava algo teórico; 
o poder do povo deve ser real e efetivo. 

A democracia evoluiu de uma forma de 
governo na Grécia, para regime político, con
cepção de vida e ordem social, sem dispensar 
a técnica governamental adequada. 

1.2 - A Democracia Participativa 
ou Semi-direta 

Constitucionalistas e cientistas políticos do 
pós-guerra têm procurado classificar a demo
cracia, conforme o modo e o grau de partici
pação do povo na formação da vontade do 
Estado e no governo, em três tipos: direta, 
indireta ou representativa; e participativa ou 
semi-direta. 

A democracia direta, na essência a mais 
pura, é aquela na qual o povo legisla e gover
na, sem a intermediação de representantes. 
Teria sido a forma de Atenas, se desconsi
derado o fato daquela Polis ter escravos na 
sua população, totalmente à margem do pro
cesso decisório. Foi intentada em comunas 
socialistas, em alguns cantões suíços e outras 
experiências localizadas. Pode ainda ser pra
ticada em pequenas comunidades. Mostrou
se de difícil operacionalidade com o surgi
mento dos grandes Estados e das sociedades 
mais complexas. Talvez um dia estes impedi
mentos de ordem prática sejam superados 
pela tecnologia do futuro. 

A democracia indireta ou representativa 
consolidou-se após as Revoluções Inglesa 
(1688), Francesa (1789) e Americana (1776). 
Nela, o povo somente governa e delibera 
através de representantes feitos. O povo é 
chamado a passar uma procuração para um 
certo número de cidadãos, com tempO certo 
e competência definidas. Em geral, o eleito 
é considerado representante da Nação e não 
de um grupo determinado. A luta pela uni
versalização do sufrágio melhorou a legitimi
dade_das instituições representativas. A de
mocracia representativa produziu o já citado 
"Estado de partido", estes atuando na inter
mediação e na fonriãção da vontade estatal. 

Desde o início, a forma rePresentativa foi 
vista por duas vertentes contraditórias. Para 
alguns, sinceramente, era a única maneira 
do povo exercer o poder num Estado mo
demo e complexo. Para outros, uma mano
bra para afastar o risco do poder das massas. 
Já na Assembléia Nacional Francesa, em 
1789, o Sieyes enfaticamente_defendeu o sis
tema representativo como uma barreira ao 
predomínio das massas que resultaria inexo
ravelmente da democracia e que seria, no 
ponto de vista dele, indesejável (o chocante 
e sincero discurso de Sieyes é citado por Do
minique Turpin no artigo "Critiques de la 
representation'' na Revista Pouvoirs, n~ 7, 
de 1978; e é referido no artigo "A Revisão 
da Doutrina Democrática", do Prof. Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho; na Revista Brasi
leira de Estudos Políticos, n~ 59, 1984). 

A_realidade_ mostrou. a dupla face da forma 
representativa. Revelou-se um salto de quali
dade, com a consolidação do voto universal, 

.J 

os mandatos com prazo certo e renovados 
pelo voto, o surgimento de sistemas partidá
rios, os pesos e contrapesos e a limitçaão do 
poder em relação aos cidadãos. De outra par
te, a engenharia que separa o representado 
do seu representante é sofisticada, muítas ve
zes construída com intensões e casuísmos, 
tornando-se cada vez mais distantes da von
tade concreta dos que elegem, o produto da 
eleição e os votos e decisões dos eleitos. 

No final do século passado e início deste, 
os liberais e defensores_da forma represen
tativa acreditavam na tendência fuexorável 
do mundo para este tipo de democracia, co
mo úriiCO Caminho. No entanto, a humani
dade foi abalada pela ascensão de novas for
mas de autoritarismo, pelo inconfoi"ritismo 
justificado das massas e pelos conflitos que 
conduziram à Sl.".:gunda Grande Gueira. Esta, 
de certa maneira, foi um testemunho elo
qüente do fracasso da democracia indireta 
e apenas representativa. 

A democracia participativa ou s~mí·direta 
combina a idéia da democracia direta com 
a -da representação. Não substitui cõiripleta
mente esta, mas permite a intervenção direta 
dos cidadãos, dos representados, para decidir 
questões mais importantes, interromper ou 
suspender o mandato conferido. Seus institu
tos não são novos, porém, a busca em favor 
dela acentuou-se no pós-guerra através de 
diferentes regimes constitucionais, em cente
nários Estados ou jovens nações. em sistemas 
capitalistas e socialistas. 

Trata-se de resgatar o sentido clássico e 
fundamental da democracia, sem abolir a ne
cessária intermediação representativa. Esta, 
todavia, não anula o poder originário do po
vo, dos eleitores. Estes intervêm diretamen
te, quando necessário. A !~presentãção não 
é mais a negação ou o grãnde dique ao poder 
das massas; torna-se instrumento de sua rea
lizçaão e, quando afastar-se desta função, po
de sofrer a iD.teiferênciã direta dos represeri
tados. 

Juristas, constitucionalistas e cientistas so
ciais e políticos produziram do fim da Segun
da Grande Guerra aos nossos dias muitas 
obras e alentada doutrina a respeito da demo
cracia participativa ou semi-direta, de seus 
íõstitutos e das experiências práticas que de
zenas de sistemas constitucionaís téin desen
volvido. No presente estudo foi considerada, 
em especial, a contribuição a respeito, do 
professor argentino Carlos S. Fayet, em sua 
didática e bastante completa obra Derecho 
Político (Ed. Depalma, Buenos Aires, 1985). 

2. DOS INSTITUTOS DA 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

A democracia semi-direta ou representa
tiva baseia-se numa dupla dimensão da apli
cação-da soberania popular, já acolhida I.".:ID 
dezenas de regimes constitucionais: - -

a) pelo sufrágio universal e o voto direto, 
igual e secreto, tal como na democracia. repre
sentativa ou indireta; 

b) por institutos de intervenção direta dos 
cidadãos. 

Deixando de lado o voto, com sua ampla 
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compreensão .e longa experiência histórica, 
mesmo nos s1stemas somente representatí
vos, é importante atentar para alguns dos ins
titutos de intervenção direta na formação da 
vontade estatal, isto é, de presença dos eleito
res diretamente no process-o de decisão. 

2.1 - O Referendo 

Trata-se, a nosso ver, dO mais iniportante 
dos institutos dã democracia semi-direta. Os 
eleitores podem ratificar oU-rechaçar uma lei 
aprovada pelo _legislativo ou antecipar-se a 
este e definír questão legislativa.- -

O referendo é o direito_ do povo intervir 
diretamente na formulação e sanção de uma 
lei. Ou seja, uma lei, um projeto de lei, ou 
parte de um deles, é submetido à manifes
tação do eleitorado, através do sufrágio. 
O Prof. Fayet (obra citada) classifica o refe
rendo: 

a) segundo a matéria: constitucionai,Iegis
lativo e administrativo. 

b) Segundo os fundamentos: obrigatório 
e facultativo. 

c) Segundo a eficáCia: âe-consulta e de rati
ficaçãO.---- -

d) Segundo o momento em que acontece 
no processo legislativo: ante legem e Post le
gem. 

O referendo teria sido Utilizado, pela pri· 
meira vez, em Massachusettes, em 1788, mas 
neste século generalizou-se nos estados nor
te-americanos. Nos Estados Unidos utilizado 
para leis locais ou estaduais. Consta da Cons
tituição da Confederação Suíça de 1874. Na 
geração constitucional do pós-segunda guerra 
é muito comum, inclusive em países latino-a
mericanos. Incluído na ConStituiÇao da Re
pública Oriental do Uruguai de 1966, o refe
rendo foi praticado naquele País, a requeri
mento do percentual constitucionalmente 
previsto de eleitores, para a chamada Lei de 
Anistia (aos militares) em 1989. Entre outros, 
adotam o instituto do referendo os sistemas 
constitucionais da Aleinanha Federal, Chile, 
Cuba, Espanha, França, Guiné-Bissau, Itá
lia, Japão, México, Portugal, União Sovié
tica, Dinamarca, Suécia, Angola, Bulgária, 
Áustria. 

Uma questão básica para o referendo é 
quem tem a capacidade constitucional ou le
gal de provocá-lo. Encontram-se pelo menos 
três fontes com Capacidade de requerê-lo: o 
Poder Executivo; o Poder Legislativo por de
terminado quorum; certo percentual dos elei
tores. Em países que adotam a iniciatiVa pO
pular de leis por um percentual dos eleitores, 
é comum encontrar-se um quorum mais qua
lificado dos mesmos para requerer o referen
do. Nalguns países, exige-se-a aprovação pelo 
Legislativo do requerimento para que lei, 
projeto de lei ou parte de um destes, seja 
submetido a referendo· popular. 

2.2 - A Iniciativa Popular 

A definição, a respeito, do Prof. Fayet 
(obra citada) é precisa: 

"La inicii=ttiva populai' es el dere
cho dei cuerpo electoral a presentar 
um proyecto de ley para su necesario 

tr3tàffiientc.-=-por Jas aiainbie·as 1egisla
tivas o bien a exigir la consulta popular 
sobre cuestiones legi~lativas determi
nadas." 

Existem duas dimensões diferentes da iní
ciativa popular: uma, é o direito de apre
sentar um projeto de_ lei ou uma proposta 
de modificação -da Constituição perante o 
corpo legislativo ("para su necesario trata
miento", isto é, o Legislativo tem a obrigação 
de deliberar, aprovando ou rejeitando a pro
posta); outra é a de um certo número de 
eleitores ter a capacidade de pleitear ou exigir 
a consulta popular (referendo/plebiscito) so
bre uma questão. A respeito desta última 
a ConstituiÇão Suíça admite, além da inicia~ 
tiva de leis e da exigência de referendo sobre 
leis ou emendas à Constituição, que 30 mil 

--cidadãos peçam o referendo popular para tra-
tados internacionais, os quais, nesse caso, se
rão obrigatoriamente submetidos à aceitação 
ou rejeiçãO do povo. 

A iniciativa popular tem sido-um meca
nismo muito disseminado. Nos Estados Uni
dos é admitida para leis locais e estaduais 

-- e até se fonJ:!a!am organizações especializa
das, transformando-a (ou deformando-a) nu
ma espécie de lobby profissionalizado. É co
mum em·pãíSes t:ãpita.listas e socialistas. Tem 
sólida experiência na Suíça. No Brasil, tinha 
escassas práticas localizadas e antes da Cons
tituição de 1988 não fora aplicada em âmbito 
federaL 

No processo constituinte de 1987/88, entre 
nós, tornou-se um instrumento de ampla apli
cação. neste processo foram formuladas 122 
propostas de iniciativa popular, das quais 83 
cumpriram as disposições regimentais (mfni
mo de trinta míl assinaturas e três entidades 
responsáveis) e foram, como tal, oficialmente 
admitidas. Tiveram influência na redação do 
texto constitucional __ 

2.3 - O Plebiscito 

Há unla certa cOnfusão doutrinária entre 
referendo e plebisdtO. ESte Ultimo é o direito 
de manifestação do cOrpo eleitoral sobre um 
ato essencialmente político, coriStitucional ou 
governamental. Portanto, o referendo seria 
um mecanismo normal, do processo legisla
tivo; já o plebiscitO uma manifeStação excep
cional e específica. O referendo é um meca
nismo disponível, acionável rotineiramente, 
cumpridas certas condiçóes, e sempre ligado 
a-o process<:r·de elaboração das leis constitu
cionais ou oidinárias. O plebiscito é cOnVo
cado para um objeto específico, definido. 

A prátitã do plebiscito é muito antiga. Em 
1802, Napoleão Bonaparte utilizou-o parare
ceber poderes especiais (cônsul vitalício) e 
depois o reiteraria para transformar-se em 
imperador. Mais de um século e meio depois, 
Charles de Gaulle utilizaria o mesmo instituto 
várias veze-s. Hitler, Mussolini, ?_inochet e 
outros governos autoritários usaram o insti
tuto da consulta plebiscitária para aumentar 
ou consolidar poderes excepcionais. Taf co
mo na Europa, também na América Latina, 
já no século passado, o plebiscito foi us-ado 

em busca de maior poder (exemplo: o plebis
cito de Rosas_, na Argentina,_ em 1835). 

Contemporaneamente, O plebiscito tem si
do utilizado em decisões sobre obras de forte 
impacto, um novo sistema ou regime, a orga
nizaçã<? federativa, a criação de unidades po
lítico-administrativa, etc. 

2.4 - A Revogação Popular 
De Mandatos 

Outro saudável instituto de democracía se
mi-direta que permite tornar mais coerente 
a representação. Trata-se da capacidade dos 
eleitores de revogar o mandato concedido a 
um representante. -- --- .-

Nos Estados Unidos tem ampla aplicação 
local e estadual e recebe o nome de "recall''. 
Nos países socialistas, regra quase unânime, 
é aplicado. Constituições socialistas antigas 
(URSS, China e Iugoslávia) e de países pós
revolucionários mais recentes (Cuba, Nicará
gua) garantem a possibilidade da revogação 
do mandato. Chama a atenção o uso deste 
instituto em Cuba, onde- é grande o número 
de mandatos cancelados pelos representados. 

É de se lembrar que alguns países socia
listas têm uma rígida estrutura de represen
tação - formada por degraus ~ na qual é mais 
fácil o efetivo controle do mandatário pelos 
mandantes. Exemplo: os eleitores escOlhem 
apenas U!J1 representante local; o conjunto 
destes é que elege a representação regional; 
e estas é que sufragam a nacional. No caso, 

__ o. mandato é mais controlado, embora, para 
o eleitor comum, o representante nacional 
esteja distante pelas intermediações. 

Por outro lado, o instituto de revogação 
de mandatos tem sido até agora considerado 
incompatível com a representação proporcio
nal, na clássica definição: 

".. . em uma d_e~ocracia real~ente 
igual, todas as pai'tes deveriam ser repre
senta~as, não desproporcionalmente, 
mas sim proporcionalmente. Uma maio~ 
ria~ dt;- eleitore~ deveria sempre ter a 
ma1ona de representantes; mas uma mi· 
noria de eleitores deveria sempre ter 
uma minoria de representantes. Homem 
por homem, eles seriam tão bem repre
sentados quanto a maioria. Se não o fos· 
s:m, não haveria um governo igual, mas 
SI~ um governp de desigualdade e privi· 
lég10 - uma parte do povo dominando 
o resto; ... " (John Stuart Mill, Conside· 
rações sobre o Governo Representativo,! 
conf. tradução, EdL UnB, 1989). 

É óbvio que no sistema proporcional não 
se pode atribuir à maioria do eleitorado o 
direi~o de reyogaro mandato de minoria, por
que rsto sena a negação do princípio da pro
l'<?rcio.nalida?e. Entr_e nós, por exemplo, uma 
mmona ant1comumsta poderia revogar o 
m_andato dos poucos represcntanteSj cornu
mstas e esta minqria ficaria sem a sua: neces-
sária_representação. i 

O rec~ll ou revogação popular de mandatos 
tem sua saudável utiliz.iÇão onde o manda
tário representa a_ maioria dos eleitores de 
uma determinada circunscrição, donde seu 
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uso nos Estados Unidos, que aplicam o siste· 
ma distrital ou majoritário, e nos países socia
listas, que também utilizam a fôrinula da ma· 
nifestação da maioria de um determinado co· 
légio eleitoral. 

2.5 - A Apelação de Sentença 

Instituto muito raro. Significa que os elei· 
tores têm o direito de exercer o controle sobre 
a constituciOnalidade das leis. Ou seja, da 
decisão do Tribunal sobre a inconstituciona· 
!idade de uma lei, cabe_ recurso ã manifes· 
tação do eleitorado,_ através de referendo. 
Com seus poderes constituintes originários. 
os eleitores escolherão entre manter a incons· 
titucionalidade ou afirmã.r a lei acima do texto 
constitucional. Foi defendida por Teodore 
Roosevelt e incluída na Constituição do Esta· 
do do Colorado, nos Estados Unidos, no sé
culo passado. _ 

Este instituto ainda não teve a necessária 
consideração nos sistemas constitucionais, 
Representaria um grande avanço na concreta 
soberania popular, os eleitores dirimindo 
conflitos entre poderes. Em geral, os sistemas 
constitucionais preferem a-Soberania do Judi· 
ciáriO ou de um Tribunal Constitucional na 
interpretação da constitucionalidade. 

2.6 - Mecanismos de Participação 

Não se trata, agora, de institutos de demo· 
cracia direta, mas de novas formas de repre· 
sentação. Ou seja, além dos órgãos legisla· 
tivos eleitos pelo voto direto, admitir outras 
foimas de o cidadão representar-se. 

"Sua origem ·pode ser encontrada em conse
lhos de vizinhos, muito ãntígos, oU nãs lands· 
gemeinessuíças. As ConstitUições nlãis- recen· 
tes apontam formas de participação comuní· 
tária,_especialmente em nível local, e atémes· 
mo de cc-gestão em certas políticas. 

Sindicatos, associações, organismos diver· 
sos, são chamados a desempenhar um papel 
também representativo dos eleitores, na for· 
mação da v.ontade estatal. . 

Neste caso; não se tem uina fOrma de de
mocracia direta. Mas, de multiplicar os canais 
de repre!ientação, tomando esta mais eficaz. 

Diante da doutrina democrática, estes me
canismos são positivos-; desde que não revo· 
guem ou anulem a representação pelo voto 
universal, a mais ampla até aqui concebida. 

Um sindicato ou uma associação sempre 
será uma representação mais limitada do que 
aquela eleita pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e -iguaL Todavia, o fato de um 
cidadão poder representar-se por diferentes 
canais é democraticamente saudável. Se um 
dos canais for obstruído _ou distorcido, ele 
terá outras formas para participar do poder 
e da vontade estatal. 

Tais organismos, e mais os conSelhos ou 
tantas formas recentes, devem ser acolhidos 
como novas possibilidades de representação. 
EstâU longe de constituírem o que alguns ne· 
les procuram~ encontrar: uma manif(!stação 
de de.nocracia direta. Pelo contrário, são no· 
vas formas representativas. E é como tal, que 
cumprem um papel salutar de oxigenação do 
processo político. ' 

3. DO NOVO REGIME CONSTITUCIO
NAL 
BRASILEIRO EM RELAÇÃO 
À DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

3.1- As Disposições 
Constitucionais 

"Art. lo A República Federativa do 
Brasil, formada pela União indissolúvel 
dos estados e municípios e do Distrito 
Federal, constitui~se em Estado Demo· 
crático de Direito e tem Como funda
mental: 
I- _a soberania; 
II- a cidadania; 
III- a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa; 
V:- o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder ema

na do povo que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituiçáo." 

"Art. s~ ·····~·········--······--·~········· 

XVII -é plena a liberdade de associa
ção para fins lfcitos, vedada a de caráter 
paramilitar; 

XVlll - a criação -de associações e, 
na forma da lei, a de cooperativas inde· 
pendem de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seu funciona
mento; 

XXI - as entidades associativas, 
quando expressamente autorizadas, têm 
legitirriidade pai-a representar seus filia
dos judicial ou extrajudicialmente; 

LXX- o mandado de segurança cole
tjyo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação 
no Cong-resso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de 
classe ºu <!S?Otjaçã() __ legal~~nt~_ c<;mstí
tuíd<!_ e em ful}cionam~ntç _há pelo menos 
um ano; em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados; 

LXXI - concecler-se-á mandado de 
injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora tome inviável o exer· 
cfcio dos direitos e liberdades constitu~ 
cionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionaliciade, à soberania e à ctdadania; 

LXXIII - qualquer cidadão é parte 
legítima para proPor a ação popular que 
vise a anular ato lesivo ao património 
público ou de entidades de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, 
no meio ambiente e ao património histó
rico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovando_ iná-fé, isento de custas ju
diciais e dC? ónus da_sucumj;)ência; 

.. ·:, A;t: ··g~ ... t. ii~~~ . ~· ;~~~~i~Çã~. p·;~fi~~ 
sional ou sindical, observado o seguinte;. 

Ill -ao sindicato cabe a defesa dos 
dir~_itos e interesses coletivos ou indivi-
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duais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas. 

LO ·:,A;t:' 'i O." .. ":é: ~~;~g~~·;;;~' ~ ·p~rtí~ip~·-
ção dos trabalhadores e empregadores 
nos colegiados dos órgãos públicos em 
que seus interesses profissionais e previ
denciários sejam objeto de discussão e 
deliberação." 

«Art. 14. A soberania popular será 
exercida pelo sufrágio universal e pelo 
votO- diieto e secretO, Ccim valot rgual 
para todos, e, nos termos da lei, me· 
diante: __ 

I -plebiscito; 
II- referendo; 
III- iniciativa popular. 

"Art. 18. A organização político· 
administrativa da RepúbliCa Federativa 
do Brasil compreende a União, os esta
dos, o Distrito Federal e os municípios, 
todos autónomos, nos termos desta 
Constituição. 

§ 3~ Os_ estados podem incorporar· 
s.e.entre si, subdividir-se ou desmembrar· 
se para se anexarem a outros, ou forma~. 
rem novos estados ou territórios fede
rais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, através de ple· 
biscito; e do Congresso Nacional, por 
lei coinplementar. 

§ 49 A ciiã.ção, a incOrporação, a fu
são e o desmembramento de Municípios 
preservar<l,o a continuidade e a anuidade 
histórico-cuftural do ambiente urbano, 
far-se-ão por lei estadual, obedecidos os 
requisitos previstos em lei complementar 
estadual, e _dependerão de consulta pré
via, mediante plebiscito, ãs populações 
diretamente interessadas." 

"Art. 27 ............................•..... 
§ 49 A lei disporá sobre a iniciativa 

popular no processo_ legislativo esta
dual." 

"Art. 29. -0 muniCípio ·reger-se-á 
por lei orgânica, votada em dois _turnos, 
com o irite:r:stício mínimo de dez dias, 
e aprovada por dois terços dos membros 
da Câmara Municipal, que a promulga· 
rá, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta_ Constituição, na Constituição do 
(~pectivo estado _e_os seguintes precei· 
tos: 

X - cooperação das associações re
presentativas nO planejameritO munici· 
pai; 

XI - iniciatiiia popular de projetas 
de lei de interesse específico do Muni~ 
cípio, da cidade ou de bairros, atrf!lv~s 
da manifestação de, pel_o men.;:>s, cinco 
por cento do eleitorado. 

4---····~·'·········································· 
"Art. 31. 
§ 3~ As contas dos municípios fica· 

rão. durant_e sessenta dias, anualmente,_ 
à disposição de qualquer contribuinte, 
para exame e apreciação, o qual poderá 
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questionar-lhe a legitimidade, nos ter· 
mos da lei. 

"Art. 49. É da competência exclu· 
siva do Congresso Nacional: 

XV- autorizar referCrido e convocar 
plebiscito; 

"Art. 58. ······················~·········~· 
§ z~ As comissões, em razão da ma· 

téria de sua competência, cabe: 
•••••••••••••• .. •••••••n•"'•~----

!1 - realizar audiências públicas com 
entidades da sociedade civil; 

IV - receber petições, reclamações, 
representações ou queixas de qualquer 
pessoa contra atas ou omissões das auto
ridades ou entidade!> públicas; 

"Art. 61. ·······················-········ 
§ z~ A iniciativa popular pode ser 

exercida pela apresentação à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei subs
crito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo me· 
nos por cinco estados, com não menos 
de três décimos por cento dos eleitores 
de cada um deles." 

"Art. 74, ·--~~.-...... ., ..• ...,....~~L·-·--
§ 2~ Qualquer cidadão, partido polí· 

tico, associação ou sindicato é_ parte legí· 
tima para, na forma da lei, denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante 
o Tribunal de ContaS da União." 

"Art. 103. Podem propor a ação de 
inconstitucionalidade: 

VII -o Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil; 

VIII- partido político com represen· 
tação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou enti· 
dade de classe de âmbito nacional. 

"Art. 187. A política agrícola será 
planejada e executada na forma da lei 1 

com a participação efe-tiva do setor de 
produção, envolvendo produtores e tra
balhadores rurais, bem como dos setores 
de comercialização, de armazenamentc 
e de transportes, levando em conta, es· 
pecialmente: ... " 

"Art. 194. A seguridade social com· 
preende um conjunto de ações de inicia· 
tiva dos poderes públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos rela ti· 
vos à saúde, à previdência e à assisiéncia 
social. 

Parágrafo úníco. Compete ao poder 
público, nos termos· da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguin· 
tes objetivos: 

·-······- .. ~ .. ········---..,....-~ 
VII - caráter democrático _e _descen·_ 

tralizado da gestão administrativa, com 
a participação da comunidade, em espe· 

cial de trabalhadores, empresários e apo
sentados." 

.':ML 198. As ações e serviços pú· 
blicos de saúde integram uma rede regia· 
nalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema úniCo, organizado de acordo 

.com a,$ seguintes diretrizes: 
"'''''''"""''"'·,..,-o"""'"",...-r 

III -participação da comunidade." 
"ArL 204. As ações governa

mentais na área da assistência social se· 
rão realiZadas com recursos cto orçamen· 

. to da seguridade social, previstos no art. 
.195, além de outras fontes, e organizadas 
com base nas seguintes diretrizes: 

- n - participação da população, por 
meio de organizações representativas, 
na formulação das polfticas e no controle 
das açóes em todos os níveis." 

.. Art. 206. O ensino será ministrado 
com base_ nos_seguintes princípios: 

VI - gestão democrática do ensino 
público, na forma da lei; 

--·-·-················ 
"Ar!. 227. "'""""-"'"""""""""~~oc·••••••• 
§ 7~ No atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente levar-se-á em 
consideração o disposto no art. 204." 

"Art. 232. Os índios, suas comuni· 
dades e organizações são partes legítimas 
para ingressar elh juízo na defesa de seus 
direitos e interesses, intervin_do o Minis
tério Público em todos os atos do pro· 
cesso." 

ATO DAS D!SPOSIÇÓES CONSTI· 
TUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

"Art. 29 -No dia 7 de setembro de 
1991.---0- eleitorado definirá, através de 
plebisdto, a forina ·(repúblíca ou monar
quia constitucional} e o sistema de gover· 
iló (parlamentarismo ou presidencialis· 
mo) que devem vigorar no Pafs. 

"Art. 11. Cada Assembléia Legisla· 
tiva, com poderes constituintes, elabo
rará a COnstituição do Estado, no prazo 
de um _ _ano, conta<I.o da promulgação da 
Constituição Federal, obedecidos os 
princfpios desta. 

Parágrafo único. Promulgada a 
Constituição do Estado caberá à Câmara 
Municipal, no prazo de seis meses, votar 
a Lei Orgânica respectiva, em dois tur
nos de discussão e votação, respeitado 
o disposto na Constituição Federal e na 
Constituição Estadual." 

3.2 - Considerações Sobre 
A Nova Ordem Constitucional 

.. _.,_A simples leitura do texto constitucional 
forma imediatamente a convicção de que o 
Brasil optou por uma democracia represen
tativa ou semi-direta, particularmente consa· 

grada na feliz revisão do princfpio da sobe· 
rania popular (arts. 1\' e 14), escrito na linha 
de outros sistemas constitucionais que rom
peram com os rígidos e clássicos limites da 
representação como único caminho de exer· 
cício do poder. 

A soberania popular é agora exercida: 
a) pelo sufrágio universal e pelo voto dire

to e secreto para constituir a representação 
eleita referida no Art. 1~; 

b) por institutos de manifestação direta 
dos eleitores e que são elencados no art. 14: 
plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

O plebiscito já tinha previsão constitucio
nal excepcional anteriormente. O referendo 
e a iniciativa popular integram pela primeira 
vez o ordenamento constitucional brasileiro. 
O constituinte preferiu o instituto amplo da 
"iniciativa popular", não a direcionando uni
camente para a proposição de leis, embora, 
mais adiante, regule esta última, mas com 
o cuidado revelado no art. 61, § z~ (''a inicia
tiva popular pode ser exercida ... ") de não 
ser excludente. 

A Constituição não define os institutos ci
tados. A utjliz_ação, como formas diferentes, 
do plebiscito e do referendo conduz à dou· 
trina de não confundi-los ou reduzi-los a um 
mesmo instituto. 

Por outro lado, o texto constitucional deixa 
à lei, em geral, reg_ulamentar o exercício des· 
tes direitos fundamentais de participação di
reta mi. formação da vontade estatal, embora 
regule alguns pontos sobre a iniciativa popu
lar no que toca às leis federais e municipais. 

O melhor entendimento, dentro da nova 
organização federativa em que <?S estados re· 
cebem maior autonomia e competência -
inclusive a declaração de que s_6_ não. podem 
contra a Constituição {"são reservadas aos 
Estados as competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição" - Art. 25, 
§ 19). o Distrito Federal é politicamente Cons
truído com autonomia parcial e ás-municípios 
ganham o status de membros da Federaçã_o, 
participando da "união indissolúvel" que for
ma esta ( art. 1 ~), deve ser aquele de que cada 
ente da Fed_e~:ação_legislará ero seu âmbito 
para regular o uSo dos institutos referidos. 
Nãb poderá deixar de fazê-lo O_ll de prevê-los 
em seu sistema constitucional e legal. Consti
tuem eles princípios fundamentais da nova 
ordem constitucional. 

As Constituições Estaduais, as Leis Orgâ
nicas dos Municípios e do Distrito Federal, 
ou legislaçã!J específica em cada uma destas 
unidades federadas, devem regular a utiliza
ção do plebiscito, do referendo e da.iniciativa 
popular, com a atenção apenas â regras que 
já sejam fixadas no texto constitucional fede
ral. E o caso, por exemplo, do percentual 
de 5% dos eleitores para a apresentação de 
projeto de lei no município, já definido. Ou 
a obrigatória realização de plebiscito no caso 
de incorporações, subdivisões ou criação de 
estados e na criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de município. 

À União compete regulamentar a Utiliza
ção dos institutos do referendo, plebiscito e 
iniciativa popular em âmbito federal e esta-_ 
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tuir alguns ordenamentos gerais que sejam 
essenciais ao cumprimento dos.prindpios 
constitucionais. Pode, inclusive, regular a uti
lização destes institutos enquanto um estado 
ou município não definir suas regras próprias, 
porque- neste caso- estaria havendo uma 
obstrução à re."'.Iizução da nova ordem consti
tucional. 

É recomendável, pois, uma lei complemen
tar federal que: 

a) contenha definições fundamentais e ge
rais para a manifestação da soberania popular 
através de plebiscitos, referendos e iniciativas 
populares; 

b) regulamente a utilização destes institu
tos na área federal; 

c) estatua normas provisórias para esta
dos, munidpios e DistritO Fe·ae·ral até o ad
vento da regulamentação própria de cada 
uma desta~ unidades federadas. 

Impõe-se refletir, ainda, sobre as dcmai~ 
disposições constitucionais de "participa· 
ção". 

O nosso sistema brasileiro é interessante. 
De um lado, ~cguindo doutrina tanto liberal 
clássica como p:micipativa, define o direito· 
de associação como pleno e independendo 
da vontade ou das regras_ do Estado. 

Ê a t-oncepção deste século da sociedade 
civil como aqueles movimentos, organismos 
e associações que se formam à margem das 
instituições estatais. 

Mas, de outro lado, tais organizações não
estatais e sobre as quais sequer o Estado pode 
ditar normas, à ·exceção das constitucional
mente definidas (p.cx.: a vedação da a_ssocia
ção para fins ilícitos ou o· uso de organização 
paramilitar por uma associação), passam a 
ter um papel de atures e agentes na formação 
da vontade estatal e no processo de decisão 
e, em alguns casos, até de gestão do Estado. 

Ê o caso da capacidade de qualquer asso
ciação para agir administrativa e judicialmen
te. Ou da necessidade de serem ouvidas para 
a elaboração de politicas. Ou, àté me_smo, 
a expressa previsão de que participarão na 
"formulação das política~ e no controle das 
ações", em certas áreas. 

Portanto, são admitidas novas formas de 
representação dos cidadãos na atividade esta· 
tal. O legislador constituinte chega a utilizar 
a expressão ··organizações representativas" 
(art. 204). 

Inúmeros serão os desafios legislativos, ju
rídicos e técnicos ao longo da efetiva imple
mentação desta forma interessante, criativa, 
mas anflõia, de relações Estado-comunidade. 

A Constituição de 1988 não adota os insti· 
tutos da revogação popular de mandatos e 
da apelação de sentença de inconstituciona· 
!idade para decisão por referendo popular. 
No primeiro caso, pesou não apenas a incom· 
patibilidade com o sistema proporcional utili
zado nas eleições de deputado~ federais e es
taduais e de vereadores, como também uma 
postura deferu.iva ou de espírito de corpo dos 
parlamentares constituintes, como se pode 
verificar da leitura dos anais das comissõ.es 
temáticas que trataram do tema e do compro
misso de lideranças partidárias de suprimirem 

a expressão amb"ígua do "veto popular" do 
rol _dos institutos, como forma de obter a 
aprovação dos demais em plenário. 

Quanto à apelação da sentença, por ser 
raridade mesmo no direito comparado, não 
foi sequer considerada. Todavia, foi dada a 
alguns entes da sociedade civil organizada a 
capacidade para propor ação de inconstitu· 
cionalidade~ perante o Supremo Tribunal Fe
deral. 

Como -algumas outras dimensões funda
mentais do novo sistema constitucional brasi
leiro, os institutos de democracia participa
tiva ressentem-se da falta de generalização 
na prâtica·e·ae ordenamentos legais constitu
cionalmente derivados para sua efetiva im
plementação. 

No momento, o processo constituinte vive 
a etapa da elaboração das Constituições Esta
duais, que deverá ser completada pela das 
Leis Orgânicas municipais e, fínalmente, pela 
da Lei Orgânica do_ Distrito Federal. É neces
sário que Constituições Estaduais e Leis Or~ 
gânicas adotem este princípio básico de sobe· 
rania popular e da ·democracia participativa, 
dispondo sobre seus efeitos e mecanismos a 
nível estadual e local. No caso de alguma 
delas mostrar-se omissa, a legislação da res
peCtiva esfera de Governo poderá ainda su-
prir no futuro. · · 

OS estádos e municipios ganharam uma no
va autonoffiia~·e suas leis básicas devem ape
nas atender aos princípios da Constituição 
Federal, não mais precisando copiar processo 
legislativo e outros procedimentos e normas 
derivados. Cada "unidade federada", esta
dual ou municipal, estruturará sua organi· 
.zação, atendendo aos princípios e às normas 
tópicas intervencionistas em detalhes cons
tantes da Constituição Federal. 

Cabe, pois, aos estados, municípios e Dis· 
trito Federal regularem no âmbito de sua cir
cunscrição a iniciativa popular, o referendo 
e o plebiscito, sem desconhecer"regras ou ca
sos já previstos ho texto' federal. 

O CongressO Nacional até agora não apro
vou a legis_l.a_çáD federal a respeito, o que re
presenta um vazio significativo num dos ali
cerces do novo sistema. Urge que o faça. 
A forma de uma lei complementar à Consti
tuição permitirá regular ãigumas disposições 
mais gerais para toda a Federação, bem como 
ditar regras transitórias até que vigorerri as 
leis próprias de cada ente federativo. 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDA
ÇÕES---

Em face dos a~pectos exail_linadOs, conclui- _ 
se:· 

a) O Brasil optou por uma nova visão da 
soberanía pOpular, o que se constitui em prin
cípio _fundamental da ordem constitucional 
vigente. 

b) Os eleitores são chamados não apenas 
ao exercício do poder através de represen
tantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo 
voto.direto, secreto e igual. Eles têm o poder 
de intervenção_~,direta no processo legislativo 
e nas decis6es políticas. 

'·:.··\·'--,.-~-:..-. ~ ::-= -

\ \ 

c) A Constituição de 1988 consagra três 
institutos de intervenção direta dos eleitores: 
o plebiscito, o referendo e a iniciativa po
pular. 

d) A Constituição brasileira conté-m ainda 
um grande número de dispositivos sobre par
ticipação do cidadão, de associações e coleti~ 
vidades, na elaboração de políticas e planos, 
no acompanhamento e fiscalização das insti
tuições estatais e até de gestão partilhada em 
alguns setores públicos. 

e) O período pós-constituinte ressente-se 
da demora na elaboração da legislação com
pleméntar, o que tem comprometido a prá~ 
tica efetiva dos piincfpios constitucionais, in
clusive o da soberania popular e o seu exer
cício. 

f) Os est~dos federados, os municípios e 
o Distrito Federal ao se organizarem por 
Constituições ou Leis Orgânicas são obriga
dos a atender princípios da Constituição Fe
deral, neles incluído o .. da soberania popular 
com seus institutos de manifestação direta 
do eleitorado. A cada uma destas Unidades 
cabe regulamentar, em seu sistema, o direito 
de iniciativa, as regras para convocação" e as 
formas de realização de tais institutos. 

g) À União cabe dispor regras básicas, re
. gulamentar a utHização federal dos institutos 

da iniciativa ·popular, plebiscito e refer~ndo 
e suprir, provisoriamente, a ausência de regu
lamentação a nfvel estadual ou municipal. · 

h) Há, sem dúvidas, uma caréncia de apro
fundar o debate doutrinário da democracia 
participativa e de seus institutos, bem como 
prestar assistência técnica, a respeitei, na ela
boração dos ordenamentos estaduais e muni
cipais. 

Recomenda-se. pois: 
I -Divulgação de textos, realizaç-do de se

minários e campanhas de opinião pública sO
br~ os institutos da iniciativa popular, dó refe
rendo e do plebiscito, além de outros- meca· 
nismos participativos dã. Constituição Fede
raL 

II -Manifestação junto às Assembléias 
Legislativas e CâmaraS de Vereadores sobre 
a necessidade da regulamentação destes nos · 
textos básicos de cada estado ou município. 

Ill.-:- Manifestação perante o Congresso 
Nacional em favor da prioridade para a legis· 
lação com regras básicas a respeito de tais 
institutos no âmbito da União. 

Como incentivo ao debate a aprofunda
men~o_ da matéria: na~ ~uas conseqüências prá
ticas ~só6re o· ordenam~nto jurídico nacional, 
é õierecido um anteprojeto,.sugestão da re
gufamentação -através de lei complementar 
--:-: da -iníciatiVa popular, do referendo e do 
pleólscito pefo Congresso Nacional." 

Saia das Sessões, 22 de fevereiro de 1991. 
-Senador Nelson Carneiro, (PMDB- RJ) 

A ComisSào d"e cOnstitr,;iÇão, Justiça 
e Cidada_nia - decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceti Carneiro)
O projeto lído será publicado e remetido â 
comissão competente. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneito)
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa~se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

-l
MENSAGEM N" 15, DE 1991 
(Em- regime de urgência, nos 

termos do :1rt. 336, c, c 

do Regimento Interno) 

Mensagem n~ 15, de 1991 (n" 29/91, 
na origem), relativa a pleito da Repú
blica Federativa do Brasil para que possa 
contratar operação de crédito externo, 
no valor de até trezentos e dez milj:lões 
de dólares, ou seu equivalente em outra 
moeda, junto ao Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento -
Banco Mundial (dependendo de parecer 
da C_omiss_ão_de Assuntos Económicos}. 

Esta matéria deixa de ser apreciada pelo 
Plenário· por força do disposto no art. 175, 
alínea e, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 2: 

-2--

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• I, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

DiscuSSão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nQ 1, de 1991, de auto, 
ria do Senador _Epitácio Cafeteira, que 
dispõe sobre a utilização de saldos em 
cruzados novos retidos no Banco Central 
do Biasil, para pagamento_ d_e débitos 
junto aos Governos F_ederal, Estaduais 
e Municipais, e dá outras providências 
(dependendo de parecer da Comissão de_ 
Assuntos Económicos). 

Solicito ao nobre Senador César Dias o 
parecer da Comissão de Assuntos Econdmi· 
cos. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Tem V. Ex• a palavra. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para uma questão de ordem.) - Sr. 
Presidente, eu perguntaria a V. Ex• se antes 
do parecer poderia fazer uma observação. 

O SR. PRESIDENT)i: (Dirceu Camoiro)
O Senador Jutahy Magalhães levanta uma 
questão de ordem? 

O SR, JUTAHY MAGALHÃES - ,Sim, 
Sr. Presidente. Parece-me que este projeto 
está sendo incluído em pauta em regime de 
urgéncia. 

O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carnoiro) -
Ele e;stá em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, alínea c, do Regimento Interno. 

O SR. -JUTAHY MAGALHÃES - Veja 
V. Ex~ que estamos ainda, também, aqui, 
segundo a d_isposição dos avulsos, na sua pág. 
7, em fase de apresentação de emendas para 
esse projeto na Comissão de Assuntos So· 
ciais. O último dia de apres_entação de emen
das para esse projeto seria o dia 25 de feve-
reiro de 199L _____ -

Sr. Presidente, no início da nossa Legisla· 
tura deveríamos modificar essa sistemática 
- e esta é a questão de ordem que levanto 
-,porque não podemos ficar aqui repetindo 
os erros do passado, votando projetas sem 
conhecimento de causa, sem que as comissões 
tenham oportunidade de se debruçar sobre 
o projeto, atendendo às discussões e às nor
mas regimentais para que esses projetes te
nham andamento na nossa Casa. Sei que mui· 
tas vezes os projetes dormem eternamente 
nas gavetas dos Srs. Relatores ou nas das 
próprias corriissões, o que leva a que muitos 
solicitem a tramitação, regime de urgência, 
para possibilitar que os projetas sejam discu
tidos, aprovados ou rejeitados pelo Plenário. 

Mas, aqui, acho, há um excesso. O projeto 
foi apresentado na primeira sessão. Agora, 
já estamos sendo chamados a votá-lo, sem 
nenhuma discussão, sem nenhuma manifes
tação da corolssãQ técnica da Casa, que tem 
o poder de deliberação terminativa. 

Então, pergunto a V. Ex' se não estaríamos 
fugindo à tramitação desse projeto e impe
dindo que os Srs. Senadores tomem conheci
mento, para podermos, então, apresentar o 
nosso voto, darmos o nosso voto. Pergunto 
se a Mesa poderia tomar alguma atitude para 
evitar esse açodaniento na votação do proje
to. Não é o caso específico, náo é este o 
projeto. 

E uma medida de caráter ~era!. Gostaria 
que a Mesa aproveitasse o imcio da Legisla
tura e procurasse evitar isso. 

O Sr: Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi· 
dente, peço a palavra, para aditar algo à ques· 
tão de ordem do Se.J?-ador Jutahy Magalhães. 

O _§_R._ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao _n~J:'.re __ ~en~do~. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. P<lra uma questão de ordem. 
Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, 

.Srs. Senadores, a questão de ordem levan· 
tada -pelO Senador Jutahy Magalhães é da 
maior importância, mas S. Ex• poderia ter 
ressaltadq uma imperfeição ainda maior. Es
se projeto, originariamente, estaria a receber 
emendas na Comissão de Assuntos Sociais; 
vem a plenário e o parecer é da Comissão 
de Assuntos Econdmico_s, o que significa uma 
dualidade na distribuição deste projeto para 
o parecer técnico. Não pode, evidentemente, 
esse projéto tramitar da Comissão de Assun
tos Sociaís e ter um parecer da Comissão _de 
Assuntos Económicos. O mérito dessa maté
ria é fndi_scutível, é o pagamento·, em cruza· 
dos, de impostos e de outras obrigações dos 
cidadãos para com o Estado. Nisso, o Sena· 
dor Epitácio Cafeteira está mais do que corre· 
to. Mas há repercussões económicas, há re· 

percussões sociais, há uma interferência nos 
pianos do Governo na adoção desta ou da
quela medida que venha resultar da aprova· 
ção deste projeto de lei~ e as...,im, o assunto 
é da maior complexidade, Ja disse aqui em 
um pronunciamento anterior que não mais 
assinarei urgências, porque sinto que isso prc· 
judica demais o exame. pelo Senado Federal. 
das questões aqui submetidas em forma de 
projeto de lei. 

Faço da questão de _ordem do Senador Ju· 
tahy Magalhães tambt!m uma questão de or· 
dem minha, alegando mais e~se problema, 
o de a matéria-tramitar na Comissão de_ As
suntos Sociais e_ ter_em plenário parecer da 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Com isso, Sr. Presidente, eu gostaria, com 
estas razões apresentadas, que a matéria fos
se retirada de pauta pelo menos até a próxima 
reunião do Senado, quando haverá mais tem· 
po para o exame pelo Plenário, pelos técnico:; 
do Senado e pela Mesa. exame. _enfim. desse 
Poder. 

Esta a questão de ordem em aditamento 
àquela levantada pelo SenadorJutahy Maga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Respondendo a questão de ordem levantada 
pelos nobres Senadores Jutahy Magalhães e 
Cid Sabóia de Carvalho, a Presidência está 
executando o que determina o Regimento. 
Esta matéria foi regimentalmente submetida 
ao regime de urgéncia. Uma vez submetida 
ao regime de urgência pelo nrt. 337, dispen
sa-se todas as formalidades notmais de trami
tação da matéria que pas:-.a a ter um regime 
especial de tramitação. Esta a mat~ria que 
está sendo submetida. Por outro lado, ela 
não deverá ser votãda hoje; consta apenas 
para discussão. Poderíamos alcançar a retira
da desta matéria da pauta, desde que as lide
ranças, que sustentaram a sua tramitação de 
urgência, retirem suas assinaturas ou reno· 
vem o requerimento para que ela seja retira· 
da de urgência. Desta forma, a Presidência 
cumprirá a decisão do Plenário e cumprirá 
o Regimento. 

Não havendo outra hipótese a ser aventada 
nesse momento, concedo a palavra ao Sena
dor César Dias para proceder-o- pronuncia
mento do seu parecer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESJDENTE- (Dirceu Carnéfrõ)
Concedo a p~_lavra ao nobre S_enado~. . -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para uma questão de ordem. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, minha 
questão de ordem é sobre esta mesma .maté· 
ria. O Senador Cid Sabóià de Carvalho levan· 
tou uma questão que mereceria atenção da 
Mesa: que o projeto estaria distribuído à Co· 
missão de Assuntos Sociais e, segundo consta 
na pauta de hoje, no avulso distribuído, as 
emendas poderiam ser apresentctdas até o dia 
25. 

DiZ S. Ex• o Senador Cid Sabóia de Carva-
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lho, que aqui no plenário seria dado parecer se V. Ex• examinar, essa matéria também 
da ComisSãõ de Assuntos Económicos. trata de assunto financeiro que envolve dire-

Pergunto a V. Ex': se o projeto foi distri- tamente o Ministério da Economia, Fazenda 
buído para a Comissão de Assuntos Sociais, e Planejamento. Estou com seriíssimas dúvi-
como o parecer, em plenári·o, será da Comis- das sobre a constitucionalidade da proposta, 
são de Assuntos Económicos? A menos que dã-iillcfativa; da possibilidade dessa iniciativa 
tenha sido distribuído para as duas, há um ser realmente de parlamentares ou ser a ma-
equívoco na informação. téria de competência exclusiva da Presidência 

OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)- da República, de sua remessa de projetas 
Nobre Senador Jutahy Magalhães, conferi- de lei. 
dos os despachos no processado sobre a mesa, Estou apenas consultando a Constituição 
constatou-se que houve um equívoco nos Federal nessa parte para sabermos exatamen-
avulsos, onde se registrou que a matéria rece- te dessa possibilidade. 
beria parecer da Comissã_o_ de Assuntos So- Ora, como a matéria está em regime de 

ciais, equivocadamente, porque ela deve re- ~~!:~~~;~~~~::~rT:;~q~~~:ru~~g!~~as~~ 
ceber, segundo os despachos no processado, 
parecer da Comissão de Assuntos EcOnômi- ra aquilo que merece dúvidas até quanto à 
cos. iniciativa. 

Lembraria a V. Ex• que é impossível apro-
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, varmos uma matéria dessa, nessa velo_cidade, 

houve um equívoco. sem sabermos que influência haverá nisso e 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _ que influência re_sultará dentro do plano eco-

Exatarnente. nômico num momento de grandes dificulda
des para o Governo Federal. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Veja- Estou apenas advertindo que vou passar 
mos se no futuro não pediremos urgência pa- a examinar a matéria exatamente agora e, 
ra matérias que começam a tramitar dessa logo depois do parecer, durante a discussão 
maneira, Sr. Presidente. do parecer, complementarei essa argumen-

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- taçáo. 
A matéria ainda pode ter modificada a sua o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
tramitação, desde que se cumpra o Regimen- Não há questão de ordem a decidir. COncedo 
to retirando-se o requerimento de urgência. a palavra ao Senador César Dias, para profe-

0 Sr. Humberto Lucena- Sr. Pr~sidente, rir seu parecer. 
peço a palavra pela ordem. O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- PR. Para 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- emitir parecer.)- Sr:Presidente, Srs. Sena-
Concedo a palavra ao nobre Senador. dores, o presente projeto, de autoria do no

bre Senador "Epitácio Cafeteira, tem por ob-
0 SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - jetíVO permitir às pessoas ffsicas a utilização 

PB. Pela ordem.)- Sr. Presidente, trata-se de saldos em cruzados novos retidos no Ban-
de projeto, se não me engano, de autoria _ co Central do Brasil, para: 
do Senador Epitácio Cafeteira. 1 _pagamento de débitos junto aos Go-

A urgência foi requerida por 52 Srs. Sena,- vemos Federal, estaduais e municipais·; 
dores. 2-- aquisição de imóveis de propriedade 

Então, a mim me parece, salvo melhor juf· da União, dos Estados, dos Municípios, suas 
zo, que as lideranças não podem evidente- empresas e autarquias; e -
mente se sobrepor a essas assinatUraS. 3-pagamento de prestações da c~a pró-

E, nO caso; seria certó apelar pata que os pria financiada com recursos do Sistema Fi-
Srs. Senadores que subscreveram o pedido nanceiro de Habitação. 
desistissem dele. ·-~==--Defendendo sua proposição, o eminente 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Senador E pitá cio Cafeteira acentua: 
Nobre Senador Humberto Lucena, Líder do 
PMDB, a Presidência deu um esclarecimento 
referente a um dispositivo regímental possí· 
vel de ser utilizado pelos ilustres líderes, por 
ser mais prático do ponto de_ ~is ta de sua 
exeqüibilidade, que é a assinatura dos Srs. 
Líderes, em novo requerimento, e assim, se
ria submetido ao Plenário que seria soberano 
para decidir. · 

O Sr. Cid Sabóia de CaM'alho- Sr. Presi· 
dente, peço a palavra para uma nova questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Tem V. EX' a palavra. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para um.a questão de ordem. 
Sem revisão do orad,or.) -Sr. Presidente, 

O~U~sO de cruzados novos para a liqui
-dação de impostos, taxas e demais obri
gaçoes]Ufifõ-àS Fazendas Públicas se jus
tifica pela simples razão de que a atual 
crise recessiva por que ·passa o Brasil aca
bou colocando uma parcela ponderável 
da população numa situação deveras 
particUlar: a de possuir cruzados novos 
retidos no Banco Central e _não possuir 
cruzeiros suficientes para saldar os seus 
compromissos financeiros. O projeto de 
le;!Í que ora apresento visa reverter o qua
dro ãtual. 

Ao permitir o uso de cruzados novos 
para a aquisição de bens imóveis, o art. 
29 quer criai condições que levem as pes
soas físiCas a utilizar os recursos retidos 
para a melhoria da sua situação social, 

principalmente quando se tratar da aqui
siçáo da casa própria. 

O pagamento de prestações da casa 
própria com cruzados novos visa dimi
nuir a inadimplência dos mutuários junto 
ao Sistema Financeiro de Habitação, 
principalmente para aqueles que adqui
riram imóveis a partir de 1986. 

COfio os recUrsos em cruzados novos 
jf estão em poder do Estado, o paga
mento se fará através de transferência 
de titularidade do_ saldo retido no Banco 
Centrai do Brasil, evitando assim qual
quer expansão monetária acima das me
tas do Executivo. 

O conjunto dos dispositivos cOnstan
tes do nosso projeto de lei favorece a 
política governamental que agora se ini
cia com o novo plano económico de com
bate à inflação e de retomada do desen
volvimento económico, ao possibilitar 
um aumento da poupança privci.da em 
cruzeiros, em lugar da manutenção da 
poupança congelada em cruzado_s novo~; 

................. _._ ..... _.,. ... - .... , . .,.,........,..,..... 
Não foi apresentada qualquer emenda ao 

projeto. -
E o relatório. 

Voto 

A fundamentação do projeto de lei é, em 
síntese, a necessidade premente de criar con
dições para que pessoas físicas portadoras de 
cruzados novos retidos no Banco Central, 
não dispondo de cruzeiros, possam saldar 
suas dfvidas junto ao Poder Público, bem co
mo adquirir casa própria e· pagai prestações 
aos agente~ do Sistema Finãnceiio da H_abí
tação. 

De fato, ao prever a possibilidade de_ paga
mento de débitos junto a Orgãos públicos e 
de aquisição de imóveis pertencentes a entes 
governamentais, mediante transferência de 
titularidade de cruzados novos, o projeto de 
lei sob exame viabilizará a reversão de uma 
situação singular hoje existente em que o pro
prietário de recursos não pode saldar seus 
compromissos financeiros, muitas das_ vezes 
de natureza tributária, para com a própria 
União que reteve seus cruzados. 

Outra providéncia reveladora do mais .alto 
senso de justiça é a que autoriza o pagamento 

_.de prestações da moradia própria em cruza
dos novos, em se tratando de imóvel adqui
rido pelo Sistema Financeiro de Habitação. 

. porquanto reduzirá de um lado os índices de 
inadim.plência e, de outra fQrma, amenizará 
o quadro aflitiVo"-com que se depara expres
siva parcela de mutuários, tendo suas presta
ções mensais reajustadas pelo índice aplicável 
aos depósitos de poupança e seus salários 
congelados pela média. 

Por pertinente, cabe 1embrar que já se ad~ 
niite a utilização de cruzados.novos para pa
gainentõ de ím6veis funcionais e prestaÇões 
correspondentes, quando vendidos pela 
Uniã_o. 

Demonstrado que o Projeto de Lei n~ 1, 
de 1991, facilitará o cumprimento de obriga
,.. -,~s financeiraS sem que isso implique qUal-
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quer expansão monetária. manifestamoMnos 
pela sua aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O parecer é favorável. 

Em discussão o parecer, em turno único. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

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

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para discutir._ Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é evidente que se trata de matéria finan
ceira. 

A Constituição Federal, no seu Capítulo 
II, Das Finanças Públicas, Seção I, Normas 
Gerais, diz o seguinte: _ 

"Art. 163. Lei complementar dis· 
porá sobre; 
1-finanças pliblicas;" 

e outros itens que vêm a seguíi. 
Notem V. Ex•1 que falei em lei comple· 

mentar. 
Por sua vez o art. 192, da Constituíção Fe

deral, diz: 

"Art. 192. O sistema finã.nceiro na· 
clonai, estruturado deforma a promover 
o desenvolvimento equilibrado __ do País 
e a servir aos interesses da coletivídade, 
será regulado em lei complementar, ... " 

A competência do CongreSso- Nacional é 
de toda a matéria da União, ma·s é muito 
importante o exame das matérias quanto ao 
seu nascedouro, quanto à _sua iniciativa. 

É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional resolver sobre tratados, autorizar 
o Presidente da República a declarar guerra, 
a autorizar o Presidente e o V ice-Presidente 
da República a se ausentarem do p·ars; a a p-ro· 
var estado de defesa, e assim por diante; não 
encontramos nenhuma matéria sobre finan
ças, nenhuma matéria sobre uma determi· 
nação financeira. O CongresSo_Nacional exa· 
mina matéria -dessa ordem de acordo com 
as iniciativas do Presidente da República. 

Não sabemos qual o custo disso e o que 
significa para o equilíbrio nacional. Essa de
volução, no mérito, é das mais interessantes, 
em forma de pagamento de impostos e de 
quaisquer dívidas dos cidadãos para com a 
União, para com os eEstados, para com os 
municípios. 

No mérito, somos favoráveis à propositura 
do Senador Epitácio Cafeteira. O problema 
maior, Sr. Presidente, é quanto à iniciativa, 
que, no nosso entender, é exclusiva do Presi
dente da República quanto a natureza da lei, 
que deve ser necessariam.en_te complementar. 

Por isso, quero verificar se é posSível en
contrar uma solução. E a soluçao para não 
votarmos contra esse projeto seria a ietiráda 
da urgência e o exame pela Comissão-Téc
nica, um exame mais profundo por parte de 
uma ou mais Comissões Técnicas. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Ci-

dadania poderia examinar a constitucionali
dade dessa propositura. A Comissão de As· 
suntos Económicos examina evidentemente 
o alcance da aplicação dessa futura lei, e as
!:>im o Plenário estará devidamente informado 
para o debate e para que se venha a posi
cionar. 

Sr. Presidente, em discurso que fiz há dias, 
adverti seriamente esta Casa para o perigo 
das urgências. Estamos exatamente diante 
-des_s..e_problema: uma matéria que trata do 
pagamento em cruzados, sem termos qual
quer cronograma, qualquer perspectiva dese
nhada, sem sabermos a projeção financeira 
disso, que envolve o sistema financeiro nacio
nal, que envolve notadamente o Banco Cen
trl!l e, também, todo o sistema financeiro, 
na sua maiOr complexidade. Isso atinge em 
cheio o Poder Executivo, que vem tratando 
desses assuntos através de medidas provisó
rias OOm as quais-não concordamos, mas sabe
mos que vêm, dentro de uma planificação, 
do próprio Poder Execu_tivo. O nascedouro 
constitucional, evidentemente, é o Poder 
Executivo. Verifico então, que talvez seja im
possível retirarmos a urgência. Por isso, estou 
discutindo o parecer e me posicionando con
tia, pelo aspecto de constitucionalidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENJ'E (Dirceu Carneiro) -
De acordo com o art. 155, §_4o do Regimento 
Interno, não há como dar continuidade à ses-
são. -- --

_Toda ? riiatéii3. restarite çla, paufa fica adia-
da. _ 

São as seguintes as matérias coristan
-tes da Ordem do Dia, cuja apreciação 

- fica adiada: 

-3-

EMENDA DA CÂMARA AO 
. PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 83, DE 1982 

Discussão, em turno i:ínico, da emenda da 
Câmara-abcProjeto de Lei do Senado n~ 83, 
de 19S2 (n' 8.595/86, naquela Casa). de autO· 
ria do Senador Itamar Franco, que dispensa 
a realização de vistoria judicial na hipótese 
que menciona, tendo 

PARECER, sob n' 465, de 1990, da Co· 
missão 

-de Constituiçao, Justiça_ e Cidadania, 
contrário a:õ mérito. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 165. DE 1989 
COMPLEMENTAR 

Discuss-ão-; em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 165, de 1989 - Comple
mentar, de autoria do Senador Fernando 
Henrique CardosQ, que estabelece normas 
sobre-a entrega· ãos- estaçlos e municípios dos 
recursos· previstos no art. 161, inciso II, da 
Com_tity...ição Federal, especialmente sobre os 
critériOs de rateio do FundQ Qe Participação 
dos Estados e do Distrfto Federal, Fundo de 

Participação -dos MunicípiOs e Fundo para 
Programas de Fín<ifldamento ao Setor Produ
tivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, tendo 

PARECER, sob n" 426, de 1990, da Co· 
missão 

- de Assuntos Econômicos, favorável ao 
projeto com as Emendas no• 1 a 3·CAE, que 
apresenta. 

-5-
MATÉR!A A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de oeáeto Legislativo n~ 12, de 
1986, de autoria do Senador Nelson Carnei· 
ro, que dispõe sobre a autorização ao Presi
dente da Repúblic::a para ausentar~se do País 
no Período compreendido entre 1~ de julho 
de 1986 a 31 de janeiro de 1987, e dá outras 
providências. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu_ Carneiro)
Esgotou~se hoje o prazo previsto no art. 91, 
§ 49 do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurSo no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n~ 5, de 1990, 
de autoria do Senadm Afonso Sancho, que 
dispõe sobre a progressão funcional na car
reira de magistério-superior e dá outras prõvi
dências; e, 

-Projeto de Lei do Senado no 89, de 1990, 
de autoria _do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que detérmina ã sêlêção obje"tiva 
de pessoas submetídã.S à fiscalização de tribü
tos federais e equipara ao crime de prevari
cação a interferência contrária por autorida
des políticas e administrativas. 

As matérias foram 'apreciadas coildtisiva
mente pelas Comissões de Educação e de 
Constituição, Justiçã e Cidadania. A Presi
dência, atendendo ao disposto. no § 6° do refe· 
rido artigo, despachará as proposições à Câ-
mara dos D_eputados. . . . ... 

O SR. PRESIDENTE (Dircep Qun~irõ) -
Na presente sessão. term\no~ .o_ prazq para 
apresentação de emenda,s à$ se:guintes mãté
rias: 

-Projeto de Lei da éâmar~ Jt.5~ de 1983 
(n9 5.356/Sl, na origem), de inicif!tjva do Pre· 
sidente da República; que autoriza a reversão 
ao Município de "Poconé, Estado de Mato 
Grosso, do terreno que menciona; 

Aos projetas rião foram apreSentadas 
emendas. 

As matériã.S serão !O.CtUídas em Orderrl do 
Dia, Op~n1unamente. 

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A Presidência vai encerrar a presente sessão, 
designando para a ordinária de segunda-feira 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

MENSAGEM N• 15, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno) 
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Mensagem n'' 15, de 1991 (n° 29/91, na ori· 
gem), relativa a pleito da República Federa· 
tiva do Brasil, para que possa contratar ope
ração de crédito externo no valor de até tre
zentos e dez milhões de dólares, ou seu equi
valente em outra moeda, junto ao Banco ln· 
temacional de Reconstrução e Desenvolvi
mento - Banco Mundial (dependendo de 
parecer da Comissáo de Assuntos Económi
cos). 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•!, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n9 1, de 1991, de autoria do 
Senador Epitácío Cafeteira; que dispõe sobre 
a utilização de saldos em cruzados novos-reti
dos no Banco Central do Brasil, para paga
mento de débitos junto aos Governos Fede· 
ral, Estaduais e Municipafs, e dá outras provi· 
dências, tend.o 

PARECER, proferido em plenário, da Co
missão 

- de Assuntos Económicos, favorável. 
-3-

0FICIO N• S14, DE 1991 

(Em regime-de urgência, nos tennos 
do arL 336, c, do Regimento Interno) 

Ofício n• S/4, de 1991 (n• 17/SFG/91, na 
origem), relativo a pleito da Prefeitura Murii-· 
cipal de São Paulo (SP), para que possa pro· 
ceder emissão de Bônus do Tesouro do Muni· 
cípio de São Paulo-Série Especial, em mon
tante equivalente a seis bilhões, novecentos 
e setenta e sete milhões, quinhentos e dezoito 
mil, oitocentos e vinte e dois cruzeiros (de· 
pendendo de parecer da Comissão de Assun
tos ):.~()n_ôn:t~cps} 

-4-

Discussão, em turno único, da emenda da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senaâo n~ 83," 
de 1982 (nr 8.595/86, naquela Casa), de auto~ 
ria do Senador Itamar Franco, que dispensa 

a realização de vistoria judicial na hiPótese 
que menciop;a·, tendo 

PARECER, sob n" 465, de 1990, da Co
missão 

- de ConstituiçãO, JUstiça e Cidadania, 
contrário quanto ao mérito. 

-5-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do Senado n9 165, de 1989 - Comple· 
mentar, de. autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que e.stabelece normas 
sobre a entrega aos estados e municípios dos 
recursos previstos no art. 161, inciso H, da 
Constituição Federal, especialmente sobre os 
critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal, Fundo de 
Participação dos Municípios e Fundo para 
Programas de Financiamento ao.Setor Produ
tivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro· 
Oeste, teodo 
. PARECER, sob n• 426, de 1990, da Co-
missão --

- de Assuntos Económicos, favorável ao 
projeto com as Emendas n~~ 1 a 3-CAE, que 
apresenta. -

-6-
DiscusSão, em turno único, do Projeto de 

Lei do Senado n~_l68, de 1989 - Comple· 
rnent?r,_ de (!utorja do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que regula as limitações 
constitucionais ao poder de tributar, nos ter· 
mos do inciso U do ait..146 da Constituiçilo 
Federal, tendo 

PARECER, sob ri' 427, de 1990, da Co
missão 

- de Assuntos Económicos, favoráVel ao 
projeto nos termos de substutivo que oferece. 

-7-

MATÉRJA ASER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Decreto Legislativo n" 12, de 
1986, de autoria do Senador Nelson Carnei
ro, qUe di"sPOe sobre a aUtoi-ização ao Presi
dente da República para ausentar-se do País 

no período compreendido entre 1~ de julho 
de 1986 a 3J de janeiro de 1987, e dá outras 
providências. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 15 
minutos.) 

(*)ATO DO PRESIDENTE 

N' 203-A, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulafll:en
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 que consta do Pro-
cesso n9 016.100/90-5, · 

Resolve aposentar, voluntariamente, Sara 
Ramos de Figueitêdo, Analista Legislativo 
da Área de Prçcesª.o Legíslativo, Clas_se~"_Es
pecial", Padrão III, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos do art. 40, 
inciso III, alínea a, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com 
os arts. 515, inciso II, 516, inciso I, 524, 488, 
§ 4!>, 490 e 492, do Regulamento Adminis
tração do Senado Federal, bem assim com 
o art. 2? e § 2.?, da Lei n? 6.323, de 19i6, 
art. 39 § 29, do Decreto de Lei n9 1.445, .de 
1976, Cõnf as·a1feiaçõéS determinadas pelos 
Decretos-Leis n9 2.270, de 1985, e n9 2.3.65, 
de 1987, aplicados no Senado Federal pelas 
Resoluções SF n? 7, de 1987 e SF n9 198, 
de 1988, no cargo, em comissão, de Diretora 
de Secretaria Legislativa, Código SF
DAS-101.5, com opção pela retribuição do 
cargo efetivo, bem assim com o art. 11, da 
Resolução SF n9 87, de 1989, com proventos 
integrais, observado o disposto no art. 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 1° de fevereiro de 1991. 
-Senador NELSON CARNEIRO, Presiden
te. 

(*) Este Ato ddxou de ser publicado no DCN, 
Seção II, de 3-2-91. 
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1 _ ATA DA 6' SESSÃO, EM 25 
DE FEVEREIRO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
L21 __ Ld1Jlra_de Projeloo 
- Projeto de Lei do Senado n° 6191, 

de autoria do Senador Marco Macie~ 
que regulamenta o art. 185 da Constitui
ção da Repóblica, e dá outras providências. 

- Projeto de Leí do Senado n° 7/91, 
de autoria do Senador Wilson Martins. 
que disciplina a criação de loterias, a dis
tribuição de premias e dá.-outras providên
cias. 

- Projeto de Lei do Senado n° B/91, 
de autoria do Senador Od Sabóia de Car
valho, que dispõe sobre a rCVisão- dos be
nefícios de presta-ção continuada da. Pre
vidência Social. 

1.2.2 _ DiiCUI'IOS do Expediente 

SENADORAMIRLANDO- Comen
tários sobre o instituto da medida provisó
ria. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Reunião ministerial do último dia 18. En
tendimento nacional com a participação 
do Congresso. Artigos jornalf.sticos sobre 
o isolamento polftico do Presidente Fer
nando Collor. 

L2.3 _ Requerimenloo 

- N" 20/91, de autoria do Senador 
Valmir Campelo, solicitandO ao Ministé~ 
rio da Infra-Estrutura, informações que 
menciona. 

SUMÁRIO 
- NO 21/91, de autoria do Senador 

Oziel C3ineiro, solicitando ao Ministério 
da Infra-Estní~ra_~!!formações que men
ciona. 

possa proceder emissão de Bônus do Te
souro do Município de São Paulo- Série 
Especial, e_m montante equivalent~ a Cr$ 
ti977.S18.822,00 (seis bilhiíes, novecentos 
e setenta e sete milhões, quinhentos e-<fe.. 

1.3 - ORDEM DO DIA zoiio mil, oitocentos e vinte e dois cruzei-

Mensagem no 15, de 1991 (no 29/91, - - ros). Retirado da pauta. 
na origem), relativa a pleito da Repdbli~ Emenda da Câmara ao Projeto de 
ca Federativa do Brasil para que possa Lei do Senado n° 83, de 1982 (n° 8.:"::95J86, 
contratar operação de crédito externo naquela Casa), de autoria do Senador !ta-
no valor de até 310 riiifli&s de -dólares, mar· Franco, que disÇJensa a t"..:alização 
ou seu equivalente enl outra moeda, ao de vistoiia judicial na hipótese que men ... 
Banco IDtêrnacional de ~econstruÇão e clona. Discuulo encerrada, ficando a 
Desenvolvimento-BancoMundial.Reti- votação adiada nos termos do art. 168 
ra.do da pauta. do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n° 164, de 
Projeto de Lei dQ Senado no 1, de 1989 - Complementar, de autoria do Se-

1991, de autoria do Senad~r Epitácio CA~ :nadór Fernando Henrique Cardoso, que 
feteira, que dispõe sobre a utilização de regula 3 competência para instituiçfiO- do 
saldos em cruzados novos retidos no Ban- imposto sobre herança e doação, nas con-
C9 Central do Brasil, para pagamento -de dições. previstas no inciso III do § 1 o ~ 
débitosjuntoaosGovernosFederai,Esta- artigo 155 da ÇonSiituição FederaL D!s~
duais e Municipais, e dá outras providên- cussAo adiada para a sessão de 28 pr6H:i~ 
cias. Aprovado, após usarem da palavra mo nos termos do Requerimento n°- 22/91. 
os Srs. Julally Magalhães, Epitácio Cafe- Projeto de Lei do Senado n° 165, de 
teira, Eduardo Suplicy, Amirl.ando, Cha-
gas Rodrigues, Matuicio Corrê8, Mário 1989 - Complementar, de autoria do Se~ 

nador Fernando Henrique Cardoso, que Covas, Humberto Lucena e Affonso Ca-
ma. rgo.ÀCo.missãoD.iret.oraparaáreda~ estabelece normas sobre a entrega aos 

estados e municfpios dos re.cursos previs-
çllo finaL - tos no art 161, ínciso II, da Constituição 

Redação final do Projeto de Lei do Federal, especialmente sobre os critérios 
Senado n° 1, de 1991. Aprovada. À Câ- de rateio do Fundo de Participação dos 
mara doo Deputados. .. . Estados e do Distrito Federa~ Fundo de 

Oficio D0 S/4, de 1991 (n° 17/SFG/91, Participação dos Municípios e Fundo pa-
na origem), relativo a pleito da Prefeito- ra Programas de F'manciamento ao Setor 
ra Municipal de São Paulo (SP) para que Produtivo das Regiões Norte,, Nordeste 
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e Centro-Oeste. biscusslo encerrada, 
ficando a votação adiada nos termos do 
art 168 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n° 168, de 
1989 - Complementar, de autoria do Se
nador Fernando Henrique Cardoso, que 
regula as limitações éonstitucionais ao 
poder de tributar, nos termos do inciso 
n do art. 146 da Constituição FederaL 
DilcuiiiAo adiada para a sessão de 28 
pró:sc:imo nos termos do Requerimento 
0°23191. 
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T1r~ 2.2004xerriplalres. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 12, 
de 1986. de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, 'que dispõe sobre a autorização 
ao Presidente da Rep6blica para ausen
tar-se'do ~aís ~6 peOodo compreendido 
entre 1° de julho de 1986 a 31 de janei
ro de l98'J,_ e dá outras providências. De
clarado prejudicado. Ao Arquivo. 

_ L3.1 _ l)iscuraos ap6B a Ordem do 
Dia .. 

SENADOR GARIBALDI ALVES 
F1LHO- Participação do Congresso Na-

clonai Dos debates do entendimento nacio
nal. 

SENADOR EDISON LOBÃO- Via- · 
tilidade da ferrovia Norte-SuL 

1.3.2 - Designaç!o da Ordem do Dia 
da. prádma sessão 

1-4- ENCERRAMENTO 

2 MESA DIRETORA 
. 

Ata da 6a Sessão, em 25 de fevereiro de 1991 

1 a Sessão Legislªtjva Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs- Mauro Beni:wides, Alexandre Costa e Beni Veras 

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

Affonso Camargo - Alexandre Costa -
Almir Gabriel -Antônio Mariz - Beni V e
ras - carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues 
-Coutinho Jorge- Dirceu Carneiro- Edi
son Lob.§o - Elcio Álvares - Esperidiio 
Amim -Francisco Rollemberg- Garibaldi 
Alves Fdho - Guilherme Palmeira - Hum
berto Lucena -João Calmo o- Jonas Pinheiro 
-Lavoisier Maia- Lucídio Portella- Man
sueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce 
Pinto'- Mauro Benevides- Moisés Abrão -
Nelson Carneiro - Ney Maranhão - Oziel 
Carneiro-ValmirCampelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- A lista de presença acusa o compareci

. mente de 30 Srs. Senadores. Havendo ntíme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos
sos trabalhos. 

Sobre a mesa, projetas que vão ser lidos 
pelo Sr. 1° Secretário. 

Slí~ lidos os segu_intes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"6, DE 1991 

Regulamenta o art. 185 da Cons
titulçAo da Rep11blica, e dá outras 
providencia o. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Esta lei define a pequena e média 

propriedade produtiva, para fins de execução 
da Politica Agrícola e Fundiária e dos pla
nos e projetas de refOrma agrária. 

Art. 20 Para os fins previstos no art. 1° 
considera--se: 

I - pequena propriedade rural, o línico 
imóvel rural pertencente a uma mesma pes
soa ffsica ou jurídica, condomínio consensual 
ou legal, com área não superior a 3 (três) 
módulos de exploração indefinida da região; 

II-média propriedade rural, o tínico imó
vel rural pertencente a uma mesma pessoa 
ffsica ou jurídica, condomínio consensual ou 
legal, oom área maior que 3 (três) e igual 
ou inferior a 8 (oito) módulos de ccploração 
indefinida da região; 

III - propriedade produtiva, o imóvel ru
ral, qualquer que seja a sua dimensão, per
tencente a pessoa f&ica ou jurídica, condomí
rifO- cOnSensual ou legal, que o etplore de 
forma racional e efetíva, propiciando progres
so e bem-estar aos seus proprietários e traba
lhadores. 

Parágrafo tínico. O conceito de imóvel e 
o dimensionamento do módulo de exploração 
indefinida, a que alude este artigo, são os 
constantes da Lei n° 4.504, de 30 de novem
bro de 1964 e legislação complementar. -

, Art. 3° Somente slo classificados como 
. propriedade produtiva, os imóveis rurais que:

a) utilizem, efetivamente, pelo menos 80% 
(oitenta por cento) da sua área eq>lorável total;' 

b) obtenham nfveis de produtividade ou 
de desfrute igual ou superior aos fixados pa
ra a região; 

c) cumpram a legislação que rege as rela
ções. de traDalho e os contratos agrários; 

d) observem as disposições contidas no 
Código Florestal e na legislação protetora 
do meio ambiente. 

Parágrafo único. Anualmente o Ministé
rio da Agricultura e Reforma Agrária fixa-. 
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r4, por região, o índice médio de produtividaM 
de ou de desfrute, de que trata a alfnea b, 
do caput deste artigo. 

ArL 4° São imunes à desapropriação por 
interesse social para fins de refonna agrária, 
a pequena e média propriedade rural e a pro
priedade produtiva, assim conceituadas nos 
termos desta lei. 

§ 1° Excetua-se da proibição contida nes
te artigo, a desapropriação que decorra de 
comprovada oferta do imóvel, pelo seu pro
prietário ou proprietários. 
§~A indenização devida nas desapropria

ções de que trata o § 1°, será fixada median
te acordo prévio entre as partes e, salvo ex
presso 'ajuste em contrário, paga em dinheiro. 

Art.-so O Poder Execütivo regulamenta
rá o disposto nesta lei, no prazo de 180 (cen
to e oitenta) dias. 

Arl 6° Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art JORevogam-se as disposições em con
trário. 

Justificaçlio 

A Constituição da República ddxou ~ lei 
ordinária a conceituação e regulamentação 
do uso do imóvel rural, tanto em relação ao 
seu dimensionamento econômico,como ~ sua 
efetiva utilização. 

O presente projeto de lei visa atender à 
exigência constitucional e, assim, tomar pos
sível, a ocecução de planos e projetes de re
fonua e de desenvolvimento agrário. 

Com efeito, o direito de propriedade, nos 
termos da garantia constantes da vigente 
Constituição da Reptiblica, deverá atender 
~ sua função social, função essa que, no to
cante ao imóvel rural tem seus requisitos fi
xados no art. 1~ da nossa Carta Maior. 

Observa-se, neste elenco de req1:Jisitos, 
que o legislador constituinte se preocupou 
com três esferas de exigências.: aquelas liga
das ~ efetiva e racional exploração da terra; 
as que se referem à proteção ambiental e, 
por fim, as que cuidani gresso soCial 
e econOmico de quantos da explo-
ração da terra, seja como trab : or, arren-
datário, parceiro ou ocupante, seja como pro
prietário rural. 

Autorizou, tambêm, a Constituição da 
RepOblica (art 84), h desapropriação, pela 
União Federal, daqueles imóveis rurais que, 
não estando cumprindo a sua função social, 
se prestem à execução de planos e projetes 
de reforma agrária. - -

Cuidou, entretanto, de o::cetuar das ex
propriações, dois tipos de propriedade rural: 
as de pequena e média dimensão, quando 
!mico imóvel pertencente ao seu dono ou do
nos é a propriedade produtiva, ou seja aque
la que esteja gerando riquezas e empregos. 

Assim é que o art 185 da Carta Constitu
cional toma insuscetfvel de desapropriação 
a pequena e média propriedades e a proprie
dade produtiva, assim definidas em lei. 

Tal situação torna impossfvel, à União, a 
continuação do Plano Nacional de Reforma 
Agrária, vez que estariam os decretos decla
ratórios de interesse social para fins de refor-

ma agn1.ria, passíveis de sustação de seus efei
tos, pela indefinição dos conceitOS aD.teS refe
ridos. 

. ~mportante acentuar que a reforma agrá
ria, como instrumento dinamizador da produ
tividade e da produção agrfcola e forma de 
correçãoo das distorções. fundiárias atualmen
te existentes, é indispensável ao processo de 
desenvolvimento do Pafs, nele incluído o cres
cimento económico, a elevação do padrão 
de vida do homem do campo e do bem-estar 
coletivo. 

Ur&e", PoriàniO~ pfoceda-se ã regulamenta
ção do dispositivo constitucional em tela, pa
ra_que sejam dinamie!:ados, tanto o uso econó
mico da propriedade agricultáveJ, como tam
bém acesso ~ terra improdutiva pelo campo
nês que não a possua e que a fará frutificar 
com a sua pertinácia e seu trabalho. 

Sala das Sessões, 25 de fevereíro de 1991 
-Senador Marco Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSUTUIÇÃO DA . 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

~·······~Ma ......... ~ .. ~-000-..,.----·----
Art. 1~ São insuscettvêis de detapropria

ção para fins de refornia agrária: 
I - a pequena e média propriedade rural, 

assim defmida em lei, desde que seu proprie
tário não possua outra; 

II - a propriedade produtiva. 
Parágrafo único. A lei garantirá tratamen

to especial h propriedade produtiva e fixará 
normas para o cumprimento dos requisitos 
relativos ~ sua função social 

-···-··· .. ·(À Co;;issá~ 'de"As;~;&;;;;&;i~ 

cos _ decisáo termipativa.. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 7, DE 1991 

Disciplina a criação de loterias, 
a diltribuiçlo de premies e dá ou
trai providênciaa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° a instituição e o funcionamento 

de loterias dependerão de lei federal que os 
autorize. 

§ 1° A autorização de que o caput será 
concedida por tempo determinado, o qual 
não poderá CKCeder a dez anos. 

_§_ 2° As entidades responsáveis por lote
rias que não atendam ao disposto n caput e 
§ 1° submeterão ao Congresso Nacional, den
tro do primeiro ano de vigência desta lei, 
proposta de regularização legal por intermé
dio da Chefia do Poder Executivo a que se 
subordinam. _ 

§ 3° Vencido o Prazo fiXado no parágra
fo anterior .sem a devida regularização, fica
rá a loteria proibida de funcionar, responden
do seus dirigentes pela inobserv.Ancia a essa 
proibição. 

Art. 2° É vedada a instituição de loterias 
de apuraçAo ínstantanea de resultadc;>, seja 
esta realizada pelo apostador, agente por ar
tificio oU qualquer outro meio em que os 

p~essos de sorteio ou apuração não sejam 
passiveis de auditoria ou de fiscalização. 

Art. 3° As loterias distribuirão aos aposta
dores, a título de prêmios, no mínimo dois 
terços do total bruto arrecadado, sobre o 
qual incidirão os impmtos estabelecidos em, lei 

§ 1° É veda~a a acumula~o de prêmios 
em loterias de sorteio, devendo ser realiza
dos tantos sorteios quantos necessários à. efe
tiva distribuição do prêmio principal. 

_§ 7f3 A!! instituições responsáv~is pelas lo· 
teria$ promoverão, pelo menos duas vez~ 
por ano, campanha educativa sobre os pro
blemas que decorrem do comprometimento 
de amplas parcelas da renda mensal das fa
mOias em sorteios e loterias. 

Art. 4° O que restar da destinação dos 
prêmios, descontado o que cabe ao Tesou
ro Nacional a título de impostos e o que ca
be ao agente promotor da loteria, a título 
de despesa operacional, deverá ser investi
do integralmente em programas e projetes 
educacionais. 

· Parágrafo óniCo. No caso de Loteria Es
portiva e congêriere&, além dos d~ontqs d_e
finidos no caput, será transferido :às associa
çõeS desportivas, cujas denominações e símbo
los tenham sido utilizados pela Loteria, o 
correspondente a cinco por cento do queres
tar, dividido proporcionalmente. 

hL 5° Esta lei entra em vigor: n!J. dll_ta 
de sua publicação. 

Art 6°Revogam-se asdisposiçõesem.oon
trárlo. 

Justificação 

T)ma verificação elementar é. a de que 
são os cidadãos mais pobers os que mais gas
tam, proporcionalmente, com os jogos de 
azar institucionalizados, como podem ser ca
racterizadas as loterias. As determinantes 
psicológicas desse comportamento são bastan
te conhecidas e aceitas com naturalidade, 
por constituir direito fundamental das pesso
as poder sonhar com uuma solução para os 
problemas existentes do dia-a-dia. Notada
mente em uma sociedade onde 53,2 milhões 
de pessoas são pobres ou miseráveis, segun
do padrões internacionais (dados. de 1985). 
Contudo, para muitos indivíduos - especial
mente os de menor escolaridade -, a multi
plicação de oportunidades de jogo pode cons
tituir um apelo tão forte que os leve a des
pender reclll'IOI que fario falta ~o sustento 
de seus familiares. Nesse momento então, 
aquilo que era base de direito cria possibili
dades de manipulação psicológica e de des
vios sociais. 

É tal circunstancia que cria, para o po
der páblico, o dever de ec:ercitar adequado 
controle sobre esta forma de apropriação 
da poupança familiar. Foi com essa consciên
cia que a Assembléia Nacional Constituinte 
fez consignar no texto constitucional a nor
ma do art. 22, XX, atribuindo~ União a com
petência privativa para "legislar sober siste
mas de consórcios e sorteios11

• 

A presente proposição busca, em conso
nancia com tais premissas, proteger a renda 
familiar por via do controle sobre a oferta 
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de oportunidad~~ para jogar- ao exigir auto
rizações in concreto para a criação e funcio
namento de loterias e, com isso, permite o 
controle legislativo sobre a freqüencia de 
sorteios, ao mesmo tempo em que institui a 
obrigatoriedade de procedimentos educati
vos que levem os cidadãos a uma conscien
te e responsável participação. 

Busca, igualmente, salvaguardara interes
se dos apostadores, dando-lhes acesso a uma 
parcela mais expressiva na renda bruta, exi
gindo a distribuição de dois terços desta em 
prêmios. Medida de inquestionável equi~
de, principalmente se tem em conta o mwto 
que sacrificam os pequenos apostadores. 

A introdução de dispositivo que veda a 
acumulação de prêmios, por sua vez, tem fun
damento na premissa de que cada aposta
dor, ao adquirir uma cota de participaçã~, 
adquire o direito de ver os prêmios respecti
vos distribuídos entre os apostadores que via
bilizaram o sorteio. Em noSso entendimento, 
o processo de acumulação de prêmios _frustra 
esse direito ao ensejar que os participantes 
se beneficiem de uma parcela do montante 
para cuja acumulação não contribuíramo, 
ao passo que também não garante a conti
nuidade de participação daqueles que contri-
buíram primeiramente. . 

Ao introduzir dispositivo que regula a 
destinação dos resultados da instituição de 
loterias, desejamos criar meios para tomar 
cristalina a contribuição que o cidadão está 
promovendo para o desenvolvimento da Na
ção. Fixando a obrigatoriedade de destinação 
dos resultados a programas e projetas em 
educação, o fizelnos acreditando ser esse seg
mento da atividade nacional que mais neces
sita de investimentos permanentes e aquele 
que mais pode contribuir para a real demo
cratização da renda nacional. 

Confiamos, à vista de tais argument~ 
na aprovação do presente projeto nitidam~
te direcionado h preservação da econOIIlla 
popular, que submetemos ao exame do Con
gresso Nacional, e em sua transformaç§o 
em lei 

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 199L 
- Senador Wilson Martins. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

-···········-····························--·-··-· ····-·-····.~-~-·-···· 
Art. 22. Compete privativamente à União 

legislar sobre: 
I -direito civil, comercial, penal proces

sual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáuti
co, espacial e do trabalho; 

li - desapropriação; 
III - requisições civis e militares, em ca

so de iminente perigo e em tempo de guerra; 
IV - águas, energia, informática, teleco

municações e radiodifusão; 
V - serviço postal; 
VI- sistema monetário e de medidas, títu~ 

los e garantias dos metais; 
VII- pol{tica de crédito, câmbio, seguros 

e transferência de valores; 

VIII - comércio exterior e interestadual; 
IX - diretrizes da política nacional de 

transportes; 
X -regime dos portos, navegação lacus

tre, fluvial, marítiiD3, aêrea e aeroespacial; 
XI - trânsito e transporte; 
XII -jazidas, minas, outros recursos mi

nerais e metalurgia; 

corrigidos monetariamente mês a rriês., até o 
máximo de 36 (trinta e seis), apurados em 
período não superior a 48 (quarenta e oito) 
meses. 

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

Art. 30 Revogam-se as disposições em con~ 
trá rio. 

XIII- nacionalidade, cidadania e natura~ 
lização; · Justificaçfio 

XIV - populações indígenas; O art. 202 da COnstituição Federal assegu-
XV- emigração c imigração, entrada, en~ ra aposentadoria, nos termos da lei, calculan~ 

n-ada, extradição e expulsão de estrangeiros; do« _o beneffciO_ . .sobr_e a média dos __ trinta e 
XVI - organização do sistema nacional seis tlltimos salários.:cle-contribilição, corrigi

de emprego e ·condições para o exercício de dos monetariamente mês a mês. 
profiSsões; · A au$ên.cia até então de lei regularnentan-

XVII- organiza·ção judiciária, do Ministé~ do o artigo acima mencionado, vem causan~ 
rio Ptlblico e da Defensaria Ptlblica do Dis~ do sérios prejuízos àqueles que se aposenta~ 
lrito Federal e dos Territórios, bem como raro após a promulgação da Constituição, vis
organização administrativa destes; to que o cálculo de suas aposentadorias não 

XVIII- sistema estatístico, sistema carta- atendem ao mandamento constitucional. Is~ 
gráfico c de geologia nacionais; to significa dizer que essas aposentadorias 

XIX - sistemas de poupança, captação e não sofreram a correção monetária dos últi~ 
garantia da poupan·ça popularj mos 12 (doze) meses. fazendo com que os 

XX- sistemas de consórcios e sorteios; benef!cios concedidO$ ficassem. em nfveis in-
XXI- normas gerais de organização, efe~ compatíveis com as contribuições efetivadas 

tivos, material bélico; garantias, convocações e com 0 padrão de vida que todos nós alme
e mobilização das polfticas militares e corw jamos aos aposentados, 
pos de bombeiros militares; É justa:, portanto, a reivindicação dos apo-

XXII - competência da polícia federal e sentados para que seja feita a revisão desses 
das polfcias rodoviárias e ferroviária federais; benefícios, à luz do texto constitucional. 

XXIII - seguridade social; É, sem dúvida, com o objet_ivo de corrigir 
··XXIV---diretrizes e bases·da-educação essa flagrante injustiça, queestamos sUbme--

nacional; tendo à apreciação dos Senhores membros 
XXV - registras póblicos; do Congresso Nacional, o presente projeto 
XXVI - atividades nucleres de qualquer de lei, na certeza de que o nosso propósito 

natureza; - terá a melhor acolhida por parte daqueles 
XXVII- normas gerais de licitação e con~ que lutam por um Brsil mais justo. 

tratação, em todas as modalidades, para a Sala das SesS6es, 25 de fevereiro de 1991. 
adminístração pública, direta e indireta, incluí- _ Cid Sabóia de Carvalho, 
das as fundações institu(das e mantidas pelo 
Poder P6blico, nas diversas esferas de gover- (À Comissão de Assuntos Bconó-
no, e empresas sob seu controle; micos _decisãO terminativa) 

XXVIII -defesa territorial, defesa aero- 0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Ces-
espacial, defesa marftima, defesa civil e mobi~ ta)_ Os projetas lidos serão publicados e re-
1ização nacional; metidos à Comissão competente. 

XXIX - propaganda comercial. 
Parágrafo 6nico. Lei complementar poderá O SR. PRESIDENTE (Alexandre eoa.. 
autorizar os Estados a legislar sobre ques- ta)- Há oradores fuscritos. 
tões especfficas das matérias relacionadas Concedo a palavra ao nobre Senador 
neste artigo. Amir Lando. 

(À Comissão de Assuntos EconOmi~ 
cos- decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°8, DE 1991 

Diap6e oobre a revialio dos bene
J!cloa de preataçlo continuada da 
Previdencia SociaL 

O Cgngresso NacionaJ decreta: 

Art. 1° As aposentadorias e pensões con
cediôaS .. pera Previdência Social a partir de 
5 de outubro de 1988, terão seus valores re~ 
vistos, tendo como base de dlculo a média
aritmética simples de todos os últimos salá
rios-de-contribuição dos meses imediatamen~ 
te anteriores ao do afastamento da ativida
de, ou da data da entrada do requerimento, 

O SR- AMIR LANDO (PMDB - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores, 
o objetivo fundamental do Direito é propi
ciar a ordem e a segurança social. Tem co~ 
mo fim maior o Direito estabelecer a estabi~ 
lidade social. E a le~ como parte fundamen
tal do Direito, tem este papel de gerar a esta
bilidade nas relações sociais. 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, assiste-se neste Pafs, a uma fúria legisla
tiva onde a lei, ao invés de prestar esse servi~. 
ço à sociedade, causa temores, dado a insta
bilidade que gera no seio social. PCT('ebe~se 
claramente no Parlamento brasileiro uma 
profusão legislativa. Onde as leis. muitas ve· 
zes, niio chegam a tornar-.se uma IT.alidade 
para ser conhecida, e antes mesmo de gerar 



Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO-CONGREsSO NÁCIONAL (Seçao II) TerÇa-feira 26 -449: 

os efeitos, no seio da sociedade. passam consM 
tantemente a serem mudadas os reformadas. 

Grave é a tarefa de legislãr, c se legisla , 
para o povo brasileiro, não para um poder, 
não para as classes. É preciso reduzir o nl1M 
mero de leis, é preciso produ1.ir-se boas leis, 
para que elas sejam conhecidas e respeitadas. 
Porque as leis não são sábias porque justalit 
mas justas porque respeitadas. Só a sua apliM 
cação é que possibilita o ser no dever ser 
que o Direito se propõe. 

E essa respeitabilidade decorre natural
mente do teor da grandeza da lei, e não ape
nas esse intuito de modificar a realidade co:. 
mo se ela fosse o barro- mole moldável às 
mãos do legislador. 

A lei tem que, necessariamente, ter uma 
base no real, nas relações sociais. capaz de 
dar curso ao menos a uma intencionalidade 
da sociedade. 

Fora da~ a lei é um comando gêral e al:isM 
trato que se dirige ao vazio, às lei:Sdna-pllcáM 
veis, derrogadas pelo próprio costume. 

E neste particular, um assunto assume 
um momento palpitante na sociedade brasi
leira: as Medidas Provisórias. Proliferam nes
sa f6ria 'legislativa a que aludo, e proliferam 
de forma a atropelar a realidade, de modo 
a que não se tornem, sequer, uma parte da 
realidade jurídica e social do Pafs. 

Por que tal ocorre? Vê-se, constantemen
te nos jornais, como assim manifestação nesM 
ta casa ou na Câmarn dos Deputados, uma 
grave preocupação do Legislador brasileiro 
no sentido de coibir o- 3buso das medidas 
aprovisóriaS. Fala-se, inClUSive, no necessida
de premente da regulamentação do art. 6~ 
da ConstituiÇão Federal 

Mas em verdade, Sr. Presidente e Srs. -Se
nadores, é de se abrir um parêntese e fazer 
uma indagação: se é necessária, de forma tão 
urgente, a regulamentação da matéria, ou 
se esta já está devidamentoe tratada na Cons
tituição e o que ocorre não é um déficit leM 
gal, mas sim um déficit de respeito à lei e à 
Constituição. - -

A questão se coloca porquanto o legislaM 
dor..constituinte, no art. 62, abriu uma· veTda
deira delegação ao Poder Fxecutivo, para 
proceder à atividade legislativa mediante as 
medidas provisórias. 

No entanto, é preciso que se faça uma 
leitura detida do texto constitucional. É pre
ciso que o Poder Legislativo tome conscien
cia da amplitude da competência que o cons
tituinte lhe consagra. Começar por uma refle
xão de que a medida provisória, pela sua pró
pria natureza, pelo seu caráter intrínseco, 
não passa de uma provisão legislativa transi
tória, uma medida meramente circunstancial, 
como se fosse, no Processo Civil, uma medi
da cautelar. 

Assím. é preciso estabelecer--se um conceiM 
to claro do sentido do art. 62 Pela sua próM 
pria natureza transitória, a medida provisória 
não pode açambarcar temas e matéria do 
Direito que tem um caráter definitivo, coM 
mo é o Direito Penal; como é também o Di
reito Tributário. Assim também não pode a 
medida provisória dispor sobre outras matéM 

rias, as quais a Constituição dá um tratamen
to_especial no processo legislativo, as chamaM 
das leis complementares. 

As leis completares não podem ser obje
to de Dledidas provisQ_rias. E isso não é preci
so regulamentar, pois está devidamente gra
vado na ConstHui~o. Ar, ~be a pergunta: 
o Congresso Nacional, que tem se queixado 
do excesso das medidas provisórias - 120 
medidas já no Governo CoUor - não tem 
um instrumento na mão para reagir a esse 
processo, tido muitas vezes. como impróprio, 
esptlrio à criação legislativa? É evidente que 
a resposta está na própria Constituição:-

O texto constitucional tem QS [reios e conM 
trapesos necessários para se equilibrar e bus
car num fim. numa perspectiva teleológica, 
uma solução jurfdica adequada. O fato é que 
o Poder Legislativo não pode escancarar as 
portas às medidas provisórias. Ele, necessa.M 
riamente, tem que exercer o papel de frena
gem na edição constante e indiscriminada 
de medidas provísórias, e a Constituição já 
dá a solução. Não será o l~gislador .ordinário 
que poderá afrontar a disposição constitucioM 
nal, porque aqui se trata de uma partilha 
da competência constitucional, matéria tipica
mente constitucioriaJ. Só a Constituição pode
m oferecei" reStriÇões à edição de medidas 
provisórias. Não ·será uma lei ordinária nem 
uma lei complementar. 

É preciso ter muito claro esse panorama 
constituciona~ e o Congresso Nacioil:al pasM 
sa a agir de forma definitiva ao apreciar a 
admissibilidade. CabeMihe esse-papel, isto é, 
o de verificar não apenas os aspectos perti
nentes à relevância e à urgência, porque es-
sa é uma si_tu_ação circunstancía~ que só os 
fatos, a combinação dos fenômenos poderão 
dizer, e o- Congresso Nacional como poder 
político não precisa delimitar o que venha a 
ser urgência ou relevância. Cabe-fhe jUlgar 
caso a caso. Para cada medida provisória ele 
tem exatamente esse contrapeso de julgar 
se ela é relevante e urgente. 

Querer estabelecer disciplina e deferir 
abstratamente __ hi_pótese_s mais_variadas da viM 
da real é obrar na inutilidade, porquanto a 
realidade é rica de circunstância e um rato 
que hoje não é relevante, amanhã poderá 
se.·lo e viceMversa. 

Por isso. chamo a atenção para o texto 
constitucional. Está na Constituição Federal. 
Quando uma matéria requer o procedimenM 
to legislativo especial de lei complementar, 
cabe a análise de cada disposição da medi
da provisória, ou ~ja, ver se ela engloba norM 
mas de Direito Penal ou de Direito TributáM 
rio. Isso não precisa de uma lei que regulaM 
mente, basta uma análise percuciente, que 
efctivamen_t_e estude, vá a fundo ao texto apreM 
sentado e sob exame do Congresso Nacional 

O Congresso Nacional tem que agir c 
não pode furtar .,se a ficar numa posição indeM 
tinida, precisa ter coragem de dizer que tal 
e qual mec:lida pode ou não ser admitida porM 
quanto preencha ou não os seus requisitos 
legais e constitucionais. 

O Congrt:sso deve assumir essa posição 
corajosa e aí exercerá uma filtragem decisi-

va nas medidas que lhe são submetidas e, 
que muitas vezes, como se diz, abusivas mas 
que constituem, em certas circunstâncias, usur
pações inaceitáveis da competência IegislatiM 
va do Congresso Nacional. 

O que cabe é uma nonnatização pertinen
te ao processo legislativo e que pode ser 
perfeitamente amparada pelo Regimento, 
dando um procedimento mais rigoroso na 
apreciação das medidas provisórias que vêm 
ao congresso Nacional. 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, levanto 
essa questão porque muitas vezes nós não 
preCisamos buscar mecanismos escapistas, 
mas assumir a responsabilidade de o Congres
so dizer "sim" ou "não" de acordo com o que 
está Cstabelecido na Constituição Federal. 
As medidas provisórias e, por certo, os abu
sos, os excessos e as usurpações serão expun
gidas do processo legislativo. 

Como está na própria Constituição, em 
se tratando, por exemplo, de matéria tributá
ria, o art. 150 estabelece: 

11ArL 150. Sem prejufzo de outras 
garantias asseguradas ao contribuin
te, é vedado à União, aos estados, ao 
Distrito Federal e aos municfpios :11 

Aqui, através de lei complementar, pode
se dispor sobre as disposiçÕeS de Direito Tri
butário 

-_ouanto aos empréstimos compulsórios 
encontramos referência no art. 148 da Cons
titúição Federal. No- art. 154 nóVaineDte te
mos um caso de lei complementar. As maté
rias dessa natureza somente podem ser legis-
ladas ãfravés de lei complementar, e ai é ve
dada a medida provisória. 

É muito simples. Não é necessário fazer 
uma indagação no campo da criação legislati
va, mas sim cumprir o que já estabelecido 
na Constituição, e só a alteração da própria 
Constituição poderá dispor diferentemente. 
Visto tratar..se de matéria intrinsecamente 
constitucional, a partilha do poder de legis
lar,- que aqui a Constituição confere ·ao Po
der Executivo. 

Da mesma forma, no art. 68, quando tra
ta das leis delegadas, a Constituição também 
se refere: 

11§ 1° Não serão objeto de delega
ção os atas de competência exclusiva 
do Congresso Naciona~ os de-compe
tência privativa da camara dos DepuM 
tados ou Senado Federal, a matéria 
reservada à lei complementar, nem a 
legislação sobre: 

I -organização do Poder Judiciá
rio e do Ministério Ptlblico, a carrei
ra e a garantia de seus membros; 

II- nacionalidade, cidadania, direi
tos individuais, políticos e eleitorais; 

111 - planos plurianuais, diretrizes 
orçamentárias e otçamentos.11 

São normas tipicamente que não podem 
ser objeto de delegação, nem objeto de medi
da provisória. 

Srs. Senadores, a lei está ai A Constítui
ção soberanamente dispõe; .cabe ao Congres-
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so J::umpri-ta, até porque dentre os compro
missos do Poder Legislativo está o de ser 
guardião da Constituição. 

O que é necessário é a ação legislativa, 
ê a ação do Parlamento, é: necessário disci
plicar a matéria a nfvel de Regimento Inter
no para que se estabeleça um processo mais 
rigoroso na apreciação, sobretudo, dos aspec
tos preliminares da medida provisória que 
ecatamente diz respeito à admissibilidade e 
h constitucionalidade. 

E aS$im agindo, os abusos serão afasta
dos de pronto sem necessidade de. outra le~ 
necessidade de qualquer atividade legiferan
te. O poder já está conferido ao Congresso 
Nacional, o que ele não pode é demitir« 
da sua competênia, não pode demitir-se das 
responsabilidades outorgadas pelos Consti
tuintes porque a renúnica da competência, 
cfetivamente, causa a desmoralização do Po
der Legislativo. O Poder Legislativo tem que 
ex:ercer em profundidade o que a Constitui
ção lhe outorga. 

O Sr. Epitácio Oifeteira - Permite-me 
V. Ex0 um aparte? 

O SR- AMIR LANDO - Ouço V. Ex' 
com muito prazer, nobre Senador Epitácio 
Cafeteira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Sena
dor Amir Lando, V. ~ faz um pronuncia
mento da maior oportunidade. E o incfcio 
de uma sessão legislativa e o Brasil, estarre
cido, assistiu a população se negar a votar. 
Um grande número não compareceu às ur
nas e um número muito maior votou em bran
co ou nulo na eleição para a renovação das 
casas Legislativas. Algo está errado. Não são 
06 políticos individualmente que estão desa
creditados, mas, diriBt são as Casas do Con
gresso.--A tramitação das medidas provisórias 
aqui no Congresso tem Siao feita de forma 
muito simplista: nomeia-se uma comissão es
pecial, politiCBt um parecer é feito, admitin
do a medida provísória, dando-lhe admissibi
lidade, e, nos corredores, as assinaturas são 
colhidas. Isso, de certa forma, encoraja o Po
de[' Executivo a continuar usando esta prer
rogativa constitucional. Não podemos dizer 
que o Presidente da Rep(lblica está ccorbi
taodo do seu direito constitucional. Diria 
que nós é que estamos recuando. Estamos, 
a cada dia, abrindo maior espaço para o Po
der Executivo, de tal ordem que, quando as
sumi aqui, os jornaiS davam conta de que só 
cerca de 20 a 25% da legislaç§o de 1990 ha
vía sido iniciada no Congresso, ou seja, a· con
dição de legislador estava muito mais no Po
der ExecutivO. E, o que· é pior, pelo volume 
de medidas provisórias, o Congresso não tem 
tempo sequer de apresentar projetas. Dentro 
do prazo estabelecido, tem que discutir, vo
tar medidas provisórias. Estamos nesse cfrcu
lo vivioso, onde o Congresso, Da cada dia 
que passa, vai desaparecendo daquela condi
ção de trincheira do povo. Nós não podemos 
aceitar a vinda de medidas provisórias com 

·a notkia de que ou as aprovamos ou é o ca
os; sendo colocados todo o tempo contra a 

parede com o argumento de que a rejeição 
geraria o caos e por ele serfamos responsabi
lizados. Penso_ que n.ão podemos ser respon
sabilizados pela omissão. Aceito serresponsa~ 
bilizado pela ação e nunca pela omissão. 
Aproveito este aparte para parabenizá-lo e 
dizer que acredito que o Congresso não vai 
mais se omitir. Criaremos uma forma de tra
mitação das medidas provisórias de tal ordem, 
que os que quiserem se omitir ficarão decla
rados perante a opinião píiblica. 

O SR: AMIR LANDO - Agradeço a V. 
F.x• pelo brilhante aparte que tra7. uma valio
sa contribuição ao meu pálido pronunciamen
to. Como V. Exa bem diz, estamos a reboque 
dos fatos consumados e o Congresso segue, 
numa bela figura de linguagem usada por V. 
& 11

, como quem corre atrás da própria som
bra, projetado pelo sol do Executivo. É uma 
declaração de V. F.x8 que me impressionou, 
a qual gostaria de deixar aqui gravada. O 
que estamos exatamente buscando nesta aná
lise, n~sta reOexão e - tã_tvez até, por incrí
vel. que pareça, não se descubra aqui uma 
novidade- é um ângulo da questão que me
rece ser apreciado. E procurarei fazê-lo no 
momento que volto a agradecer o brilhante 
aparte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz o tec
to da Constituição: 

11Art. 62 Em caso de relevância e 
urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, 
com força de le~ devendo submetê-las 
de imediato ao Congresso Nacional, 
qUe, estandO em recesso, será convoca
do cctraordinariamente para se reunir 
no praZo de cinco dias." 

É, efetivamente, uma -situação ex:cepcio
nal, uma delegação extraordinária, circunstan
cial, em que a urgência e a relevância deter
minam ao Presidente tomar medidas no âm
bito da competência das matérias não veda
das pela Constituição._É_ preciso que se diga: 
não vedadas pela Constituição. Não vedadas 
pela própria nature7..a da medida provisória, 
que é transitória, porque a medida provisó
ria é passageira., pode vir a ser perpé-tua só 
na medida de conversão, mas jamais pela sua 
repercussão permanente. 

O que diz o texto constitucional no pará
grafo único do art. 62? 

1Parágrafo úilicó. As medidas pro
visórias perderão eficácia desde a edi
ção, se não forem convertidas em lei 
no- prazo de trinta dias, a partir de 
Stia publicação, ... :" 

Agora, há um outro aspecto importante 
que também a Constituição estabelece: 

n ... devendo o Congresso Nacional 
disciplinar as relações jurfdicas delas 
decorrentes.n 

Ora, quando uma medida provisória é ex
pedida pelo Presidente da República ela pas
sa a ter vigência imediata - ou confonne es
tabelecer a própria medida- gerando efeitos 

jm1dicos; e se não for apreciada no prazo 
de trinta dias, ela perde a eficácia. E os a tos 
praticados nesse interregno? A Constituição 
manda que o Congresso diga se os atas são 
válidos, se são inválidos, se são nulos; enfim, 
deve o Congresso disciplinar as relações jurf .. 
dicas decorrentes da aplicação da medida 
no interregno de sua vigência. 

Até agora - não quero fazer aqui uma 
declaração absoluta -, com relação às medi· 
das que não foram aprovadas durante o cur
to perfodo que tive a honra de ingressar nes:
ta Casa, não verifiquei qualquer disposição 
do Congresso no sentido de disciplinar as re
lações decorrentes da aplicação da medida 
provisória no interregno de sua vigência. E 
aqui também a própiíã Constituição, uma 
exegese que, por certo, os tribunais confírma
rão, a repetição da medida, não está autoriza
da, porque o Presidente pode usar dessa fa~ 
culdade em circunstâncias e:<cepcíonais e ela 
terá a vigência por trinta dias. 

Esse mec.anis.illo de reeditar e torná-la 
perpétua é uma inversão do próprio concei
to da medida provisória, que é transitória. 

É isso que o congresSo, no meu entender, 
deve ter presente. f.: preciso de.~pertar para 
esta realidade, e ecercitar o poder que o po
vo outorgou aos seus representantes. 

E assim os ditos abusos, os acessos, a 
ocorbitância, todos., por certo, serão sepulta
dos, pela f'ção pronta e decisiva do Congres-
so Nacional. 

Poder é exercfcio, não uma entidade abs
trataj ou se ererce e de adquire a rCspeitabi
lidade ou não se Ct:erce e o poder será des-
mOralizado. -

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

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
na íiltima reunião ministerial de 18 do cor
rente, o Senhor Presidente da República fez 
um balanço das atividades do Governo em 
seus onze meses de existência e apresentou 
as perspectivas das prólcímas atividades go
vernamentais. 

No seu pronunciamento, o Presidente 
Fernando Collor foi enfático ao quanto en• 
tendimento nacional e em suas relações com 
o Congresso Nacional. 

Sr. Presidente. é do conhecimento de to
dos. que o Brasil está passando por uma cri
se econOmica e política e esta crise não é 
só nossa, está no mundo inteiro. 

Diante da crise, Sr. Presidente, só resta 
ao Poder Executivo enfrentá-la com determi
nação. 

Duas coísas na economia, atazanam nos
so Governo: a recessão, que não é só nossa, 
é do mundo. E a inflação que nos fustiga in
domavelmente. Uma e outra geram proble
mas sociais que são doloroso. Entre outros, 
está o desemprego como um desafio. 
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Para o enfrentamento de tantos. proble- · 
mas urgentes, Sr. Presidente, a união de to
da a sociedade se faz necessária. No Congres
so Nacional todos os estágios da sociedade 
esotão representados. Daí ser a união nacio
nal a preocupa~o do Congresso Nacional 
No Congresso Nacional estão os representan
tes do povo e dos estados, em toda sua ga
ma social, polftica, ideológica e religiosa, 

Em meio a tamanha crise que- nos sufo
ca, Sr. Presidente, é o Congresso Nacional 
o fórum necessário para o debate das solu
ções, principalmente porque (: um Congres
so renovado pelas tillimas eleições. 

Em polftica, Sr. Presidente, não se pode 
pensar em solução de nenhuma crise seja ela 
política, econOmica ou social, sem que não 
passe pelo Congresso Nacional. Isto, creio 
eu, tem que ficar bem claro, se no Congres
so está a certeza do encontro das soluções 
nacionais. por isso, Sr. Presidente, as atitu
des congressuais não podem ser eleitorciras, 
como se nossos legisladores estivessem eter
namente em cima de um palanque eleitoral 
"0 Congresso não pode ficar à mercê de re
tumbâncias discursivas direcionadas ao eleito
rado" (Gãudêncio Torquato - 1Úitimo Bas
tião11- O Estado de S. Paulo, 19-2-91). 

Sr. Presidente, o novo Congresso Nacio
nal, renovado nas urnas, está pleno de res
ponsabilidades ante o momento históriCo 
9_ue vivemos. Foi renovado em quase 60%. 
E, pois, um Congresso novo, e como esta
mos vendo, ávido para participar, assim, ele 
se torna na mais larga janela do olhar brasi
leiro" (Gaudêneio Torquato, idem). O olhar 
de todos, a atenção, mais que a atenção, as 
ânsias nacionais. estão voltadas para aqui. 
Pois a crise nacional é grande e sua sOlução 
é urgente. E a solução sairá daqui. Não mais 
podemos jogar fora mais urriã d~cada. 

É para este fato, Sr. Presidente, mais que 
isso, é para essa conscienti?.ação que chama
mos a atenção do Congresso NacionaL Não 
tomando o Congresso essa consciência "é 
melhor fechar o Pafs, porque o Congresso 
fraco, num sistema democrático. é pior que 
um país fechado" (Gaudêncio Torquato -
idem). 

Sr. Presidente, com a renovação do Con
gresso, vive .esta Casa e todo o Pafs uma no
va realidade. No seu pronunciamento ao mi
nistério, enfocando os tempos novos de nos
sa realidade, o Presidente remando Collor 
registrou que 110 Parlamento, agora, renova
do, tem de ser o pilar mestre na construção 
desta nova realidade. O Parlamento é a sínte
se de todos os poderes11

• 

Sr. Presidentt; o pronunciamento presi
dencial vai além. Tenta levar o Pafs para no
vas estruturas e para a celebrada modernida
de. E sabe que, sozinho, nada pode fa?.er. 
Por isso, Sua Excelência acentuou: 110 Presi
dente da República não pode ser protagonis
ta isolado. A classe polftica deve articular
se para compartilhar com o F.xecutivo a res
ponsabilidade de mudar o Pafs11

• 

Está, a~ Sr. Presidente, o chamamento 
vocacional do atual C..ongresso para ser o "pi
lar" dos debates de renovação do País. 

O Ooverno Federal, Sr. Presidente, está 
envidando esforços para que este Pafs entre 
na esteira do Primeiro Mundo. Os frutos des
&e esforço estão a( A promoção da privatiza
ção das estatais, a procura da leveza do F..sta
do, a luta sem quartel aos oligopólios. · 

Falando em oligopólio, peço para trans
crever este artigo da Folha de S. Paulo, on
de o Secretário Executivo do Ministério da 
Economia, João Maia, afirmou: 

11 
... várlos setores estão fazendo 

lobby para prej'udicar á ~ecução do 
Plano Collqr II." 

Ele identifica pelo menos um: o farmad~u
tico. Maia afirma que o 11setor11 plánta notícia 
de desabastecimento para aumentar suas ven
das e provocar falta artificial de produtos. 

A Autolatina também é citada-pelo secre
tário. 

Em sua opinião. a Promessa de de
missão feita pe-la f'mpre-sa foi uma 11ten
tatlva --ac inlluencmr negaiivaincnte" 
o Congresso Nacional a poucos dias 
da votação das me-didas do Plano Col
lor II. 

Acrescenta: 
a atitude da Autolatina não é na

da "cooperativa1
'. 

O SR. PRESIDENTE (Aie>eandre Cos
ta. Fa7.endo soar a campainha.)- Nobre Se
nador Ney Maranhão, V. r~a inscreveu-se 
como líder e tem direito a cinco minutos, 
que já estão esgotados. V. Ex8 pode retificar 
e terá direito a vinte minutos. 

O SR. NEY MARANHÃO - Retifico, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aie>eandre Cos
ta)- V. Ex>'~ continua com a palavra. 

O SR. NEYMARANHÃO- Muito obri
gado, Sr. Presidente. 

O combate incansável a inflação, não só 
debelando a possibilidade da hiperinflação, 
como sua derrubada do patamar dos 80% 
ao mês. O déficit pdblico está zerando. Em 
dezembro de 1989, o superávit fiscal foi de 
três bilhões e setecentos milhões dê cruzei
ros. De janeiro a dezembro de 1990, o supe
rávit foi de 12R bilhões e oitocentos milhões 
ele cruzeiros, descontando todas as dívidas 
ele janeiro e março. R de abril a de?:embro, 
já em pleno Governo Collor, o superávit foi 
383 bilhões e 300 milhões de cruzeiros. O 
Governo Fernando Collor Já pagou 2 trilhões 
e 200 bilhões de cruzeiros da dívida interna, 
equivalendo a 1:1% da mesma, o PIB de 1990 
caiu em menos de 4,3%, cheganPo aproxima
damente a 330 bilhões de dólares, já que até 
agora o JBGE não fechou os nllmeros de de
zembro. 

Sr. Presidente, será que o novo Congres
so não percebe isso? Não percebe que a vi
da administrativa do País mudou fundamen
talmente? Ou snerá que o novo Congresso, 
que vem das lides eleitorais recentes, não· 
vai descer dos palanques onde proti(eram 

as emoções e a demagogia, tipo PT que é ra
dicalmente contra qualquer iniciativa do Go-' 
vemo, mesmo que seja defensável e, a priow 
d como disse seu Presidente, Luiz Inácio 
Lilla da Silva. É contra qualquer plano, seja 
I, seja 11, seja UI? 

Sr. Presidente, os jornais di?.em dia a dia 
que _o Presidente Fernando Collor está po.li
ticamente isolado, graças a seu voluntans
mo e atitudes bonapartistas, quer governar 
sozinho, sem os políticos, sem partidos, sem 
o Congresso. Percebendo-se abandonado 
por todos, está se voltando diretamente aos 
descamisados, com suas viagens programadas 
aos estados, para com eles governar,. uma es
pécie de democracia direta dOs tempos de 
Péricles, na Grécia. 

Um jornalista pôs nos lábios do Senador 
Mário Covas as seguintes frases: 

11É perigoso deixar Collor sozinho 
na crise. o Presidente -não está habi
tuado ao fracasso e entraria em para
fuso. (Gilbwto Dimensteín - Folha 
de S. Paulo -17-2-91). 11Collor ~ con
tinua o jornalista - foi a altenlativa 
contra a esquerda, mas é atacado pe
los empresários. Luta contra os oligo
pólios, mas não recebe um elogio da 
CUT. Collorestá abandonado pela "for
ças organizadas". O povo elege, mas 
não ajuda a governar. Daí ser necessá
ria a colaboração das elites11 (Gilber
to Dime-nSü!-ín - idem)." 

Peço, também, para transcrever neste 
meu pronunciamento o artigo do jornalista 
Rui Fabiano. que cita um dos deputados que 
considerado uma das maiores inteligências 
dcst~ Pars.:. apesar de não coadunar com suas 
proposta-s. sua ideologia, mas é um- homem 
que todos nós respeitamos no Congresso Na
cional, o Deputado Robefto Freire.-

Diz o artigo: 
11R.oberto Freire foi dos poucos 

que, ao lado de César Maia, do PDT, 
e de Paulo Delgado, do PT, defendeu 
a necessidade de uma atitude mais ra
cional e conseqüente. Foi crucificado 
pelos companheiros. Hoje, constata, 
o clima está mais ameno e propfcio a 
uma indispensável autocrítica. As prin
cipais I ideranças esquerdistas reconhe
cem ·a necessidade de um convívio 
olais harmônico -e um intercâmbio 
mais efetivo, sem os quais dificilmen
te poderão voltar a influir e a contri
buir para a superação da crise. 

E mais adiante: 

"Nesse sentido, raciocina Freire, 
o Plano Collor 11 tem sido extrema
mente didático. Ele foi rejeitado in li
mine pela maioria das esquerdas, mui
to embora, em sua substância, contra
riasse um maior nómero de teses da 
direita. Rejeição pavloviana, por retie
xo condicionado. peu-se, então, o pa
radoxo: as esquerdas fazendo coro às 
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críticas da Fiesp e de gente como Dei~ 
fim Netto, Robcno Campos e Simon
sen.'~ 

Solicito a transcrição no meu pronuncia
mento deste texto do jornalista Rui Fabiano. 

Continuando, Sr. Presidente: 
Para argumentar, Sr. Presidente, suponha

mos que o Presidente Fernando Collor este
ja isolado politicamente. Mas no seu tiltimo 
pronunciamento não passou recibo a tal afir
mação. O que se constata ultimamente é. que 
lúi um sentimento de oposição gi"atuita a--tu
do o que diz o governo federal. 

O Congresso Nacional, Sr. Presidente, 
não pode embarcar neste navio em meio a 
águas turvas. Sua alternativa e independên
cia devem ser afirmadas em qualquer tem
po, tanto ontem quanto hoje ou amanhã. 
Suas prerrogativas foram restabelecidas a 
custa de muita luta e muito sofrimento. E 
uma de suas prerrogativas é de que a solu
ção para a crise nacional deve ser procura
da aqui Esse deve ser o conhecimento e re
conhecimento do Congresso. Para isso deve 
estar preparado. 

Para, esta casa, Sr. Presidente, ser o fó
rum da solução da crise, se faz mister um en
tendimento entre todas as forças polfticas e 
partidárias, sem exceção. 

O Sr. Marco Maciel - Permite V. Ex11 

um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com mo
tia honra, nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- Senador Ney Ma
ranhão, antes de mais nada, eu gostaria de 
felicitar a V. Ex11

, pela oportunidade do te
ma que V. Ex:a fere nesta sessão d() Senad_() 
Federal. Como recorda com propriedade V. 
Ex11

, o Presidente Fernando Collor, em sua 
Mensagem sobre o Estado da l Jnião, lida 
na sessão de instalação do Congresso Nacio
nal no dia 15 de fevereiro passado, se repor
ta, com muita propriedade, :à necessidade da
quilo que chamou de um entendimento nacio
nal. 

Na verdade, sempre tive presente que a 
solução para a crise brasileira passa, necessa
riament~ por um amplo entendimento nacio
nal. Diria, mais precisamente, por um acor
do poHtico. Durante estes últimos anos, de 
85 a nossos dias, tem-se falado muito, em 
nosso Pafs, em pacto social. Ninguém pode 
deixar de reconhecer que, se fosse possfvel 
a celebração de um pacto social. Isso seria 
muito importante para o Pafs. Mas sabemos 
que, numa sociedade numerosa e complexa 
como a nossa, o pacto social é algo de difícil 
viabilízação. É difícil até definir interlocuto
res, pauta. E a prova do que afirmo ê que, 
até hoje, não foi pOSSfvel, sequer, fazer com 
que se sentasse à mesa um n6mero bem sig
nificativo, bem representativo do sentimen
to nacional. A tentativa de pacto social no 
Brasil, hoje, resumiu-se a algumas reuniões. 
E todas elas, infelizmente, resultaram em in
sucesso. Inclusive as que se realizaram no fim 
do ano passado. Por isso que, de minha par
te, sempre tenho presente e insisto no pon-

to de vista de que o que podcrfamos fazer, 
neste-momento, seria um amplo entendimen
to nacional que passasse primeiro por um 
acerto político, ou seja, um entendimento 
que envolvesse os partidos poHticos represen
tados no O:mgresso Nacional e, obviamente, 
o Poder Executivo, através do $CU Presiden
te_ da Rep6blica, que tem inclusive um coor
denador político, o Senador Jarbas Passari
nho, integrante desta Casa, Parlamentar ete
periente, e com larga folha de setviços pres
tados ao Pafs. Se marchá_$5-Cmos no sentido 
do entendimento político, certamente chega
riamos a bons resultados. Primeiro, porque 
já dclimitarramos, com-facilidade, os interlo
cutores; em segundo lugar, porque seria mui
to mais fácil definirmos uma pauta. e, em ter
ceiro. não menos importa me, ct"rtamc-ntc c-ht>
garíamos a re.<>ultados bem mais con<.·n·Jos, 
palpáveis. tangíveis do que um pré-talado, 
como já se falou no passado, pacto social. 
De outra parte, nobre Senador Ney Mara
nhão, sem querer alon&a:r-me em considera
ções, a história, a grande mestra da vida, a 
história recente nos mostra que, ao contrário 
do que muita gente diz, os pafses que enfren
taram crises para resolver os seus problemas, 
na realidade fizeram pactos polfticos. Fala
se muito nos pactos de Moncloa, como exem
plo de um pacto social. Fala-se muito, por 
exemplo, na experiência grega, na experiên
cia italiana do pós-guerra. Se formos olhar 
adequadamente para essas questões, vamos 
chegar :à conclusão de que, na realidade, 
eles foram, no início, acordos potrticos, acer
tos p<?líticos. Somente depois, por aproxima
ção sUcessiva, é que foram se convertendo 
em pactos sociais. Por isso tiveram êxito. O 
caso da Espanha, o mais notório, foi um acer
to feitO;-primeiro para viabilizar a transição 
para a democracia, do qual participou, com 
muita influência muito interesse o Rei Juan 
Carlos. Depois de viabilizada a questão polí~ 
tica - e quando falo questão politica não 
me refiro apenas à questão polftico-partidá
ria ou :à polftica no seu sentido mais estrito, 
mas :à política que trata dos interesses gerais 
da sociedade- somente, depois. que se viabi
lizou o pacto político é que se partiu natural
mente para ampliar-se o nfvel de interlocu
ção e, conseqüentemente, para abranger ou~ 
tros campos da atividade econõmíco-sociaL 
Por isso, gostaria de cumprimentar maiOS 
um3 Vez V. -Ex.11 pelo discurso que prodUz 
na tarde de hoje. Quem sabe se, através de
le, hoje podíamos dar um passo nesse senti
do? Não vejo outro caminho para o Pafs se~ 
não um amplo entendimento nacional. To
dos nós sabemos que innação não se comba
te por decreto, que, por maior que seja o es
forço do Governo, não há politica de comba
te à inflação, e a solução de outros proble
mas graves vão exigir sempre o engajamen~ 
to de toda a sociedade. A classe política po
derá desempenhar um papel extremamente 
importante nesse quadro. Por fim, meu carO 
Senador Ney Maranhão, gostaria também 
de dizer que a vantagem que o pacto políti
co teria sobre um chamado pacto social é 
que, uma vez celebrado, ele seria bem me-

nos corporativo do que um pacto social. Sa
bemos que a soma dos interesses das corpo
rações não é igual ao interesse nacional. Se 
o fosse, tudo muito bem, mas não o é. A ver 

dade é que um·pacto social tal qual foi 
desenhado no Pafs terminaria sendo- perdo
e-me dizer, e não quero com isso ferir ne
nhum dos seus adeptos e defensores e da for
ma como tem sido tentado e concebido, um 
pacto extremamente corporativo que só com
preenderia, abrangeria e solucionaria os pro
blemas da_queles segmentos representados 
nãs negociaÇões. Gósta-ria de lembrar um es
tudo do Professor 11flio Jaguaribe, para mim 
suspeito, por ser militante de um partido que 
não o meu, o PSDR. Mostrou o autor, nu
ma análise que fez sobre a questão social 
brasileira, que, no Brasil dos nosso dias, com 
cerca de cento e cinqüenta milhões de habi
tantes, sessenta milhões deles não participa
ram da vida social, ou seja, estão excluídos 
da participação social e, conseqüentemente, 
são pessoas sem ve:z. e sem voz. Por conse
qüência, não estariam sentados nesse pacto 
social. Já no acordo polftico atual, isso não 
ocorreria, porque o polftico pela própria na
tureza das suas ações, do seu trabalho ê aque
le que vê a atividadc do Pafs com UJil todo, 
vê todos os segmentos da sociedade, tem a 
obrigação de ver o quadro como um todo e 
não apenas os interesses de corporações. 
Daí porque, encerrando o meu aparte e pe
nitenciando-me- por tC:Ho interrompido por 
tanto tempo, gostra1a de di7.er a V. I~" que 
subscrevo as palavras que produ?. na tarde 
de hoje, nesta Casa, e t'a~'O votos no sentido 
de que possamos criar um clima para um am
plo entendimento nacional, para um acordo 
poUtico. Tenho a certeza -de que isso aconte
cer, via Congresso Nacional, como preconi
za V. Ex:a, com a óbvia participação do Po
der F.xecutivo, porque é evidente que não 
podemos ignorar que praticamos no Pafs o 
regime presidencialista, certamente, chegare
mos a bons resultados. Essa a minha opinião. 
Portanto, os meus cumprimentos. a V. Ex8 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador 
Marco Maclel, agradeço a V. Ex11 esse opor
tuno aparte, primeiramente porque V. & 11 

é um homem público profundo conhecedor 
dos problemas nacionais. V. & 11, como Go
vernador de Pernambuco [ez um bom Gover
no, porque governar no Nordeaste é ser mis
sionário. A prova é que V. Exn, depois de 

·Governador, foi eleito Senador, e hoje o seu 
trabalho em Pernambuco está presente. A 
prova é que V. Ex11 s_e reelegeu Senador da 
Rep6blica para representar o nosso Estado 
por mais 8 anos. 

O Sr. Marco Maciel - Muito obrigado, 
nobre Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO- Mas. Sena
dor Marco Maciel, vem muito bem ao encon
tro esse seu aparte. Sentimos no ar aquela 
fumacinha branca quando se elege o Papa. 
Acredito que essa fumacinha está começan
do a sair da nossa capela, da nossa catedra~ 
que é o no~o País, onde oS nossos polftic?s,_ 



Fevereiro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Terça-feira 26 453 

poUticos como o que estou vendo aqui ao 
meu lado, meu companheiro, porque juntos 
fomos deputados durante muitos anos e tive
mos o privílégio de ficar naquele mesmo clu
be dos cassados, o Senador Mário Covas. 

Vejo, no jornal, um artigo do nosso colu
nista, um dos jornalistas mais conhe<:edores 
da polítiCa brasileira, a Coluna do Castelo, 
que peço também para ser transcrito no meu 
discurso. 

Diz ele: 

" .•• pelos votos dos parlamentares 
do PMDB que votam com o Gover
no desde o tempo em que os seus diri
gentes foram proibidos de subir ao 
palanque do candidato- do partido a 
presidente da Reptíblica. O Ministro 
Jarbas Passarinho ouviu do Governa
dor eleito de Goiás, his Rezendc, ma
nifestação em favor da sustentação 
do Plano Collor. Igual comportamen
to deverão ter outros peemedcbistas, 
notadamente os de Minas Gerais, que 
se movimentam em torno do governo 
eleito Hélio Garcia." 

Esse entendimento pode acontecer, de
pendendo de cada parte ceder um pouco. E 
nesse Congresso renovado, principalmente 
com o comando do Senado, porque aqui es
tão os homens de cabeça fria, esse acordo 
nacional poderá muito bem partir do Senado. 

Terminando o meu comentário ao apar
te de V. Ex8, não posso deixar de torcer que, 
dentro desse acordo geral, esse partido que 
nós todos respeitamos e admiramos - é pe
queno, mas é muito bom- o PSDB do sena
dor Mário Covas, tenha a sua participação. 
Muito obrigado a V. Ex" 

Continuando, Sr- Presidente, serei rápi
do para respeitar a nossa Mesa., 

A crftica ao isolamento do Presidente é 
um apelo ao entendimento, e o Governo, 
em função desse entendimento, apela para 
o Congresso Nacional renovado. 

'IQ Governo, afirma o Presidente, jamais 
pretendeu ser infalfvel. O Governo nada po
de sem o apoio firme c convicto dos cida
dãos. Governar, num regime democrático, 
não é um ato solitário, mas, sim, a busca re~ 
novada do entendimento e do consenso11• E 
nega o Presidente seu isolamento: "Indepen
dentemente de coloração ideológica ou afini
dades pessoais, o diálogo como os setores re
presentativos da sociedade tem sido perma
nente e aberto''. E diz mais: "A causa é o 
Brasil, sua gente, seus sonhos"-

Tenho certeza, Sr_ Presidente, e não po
de ser de outro modo, que é o Brasil a gran
de causa do Congresso Nacional. O Brasil 
está em crise e o Governo CoUor dela tenta 
tirá-lo. Crise renitente, digamos, graças a sua 
renitência e para debelá-la com eficácia apa
receu o Plano Collor II. Este Plano, diz o 
Presidente, "é o fruto e o ocemplõ da coerên
cia e lógica do projeto que defendemos des
de os momentos iniciais do Governo- Medi
das necessárias para o aprofundamento do 
programa original e estabilizaç§o da econo-

mia, que eliminou a ameaça de hiperinflaçáo 
e iniciou a reforma estrutural do Estado". 

O Sr. Josaphat Marinho - Permii.e-me 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. PRESIDENTE (AI<Omndre Cos
ta) - Não é permitido mais apartes, nobre 
Senador. S. Ex11 já excedeu em muito o te-mpo. 

O SR. NEY MARANHÃO Queria 
que V. Exa, se fosse possível... -

O Sr. Josapbat MariDho - Se a Mesa 
não for demasiado drástica, far-lhe-ei um 
aparte. Se O for, será uma nova medida pro-
visória. - -

O SR. PRESIDENTE (Akomndre C.os
ta)- Como V. & 3 já está aparteando, pode
rá continuar, nobre Senador JosaphaL 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Sena
dor, guardando uma atitude de independên
cia, apesar de partidário, também entendo 
que o entendimento nacional é mais do que 
conveniente neste instante, é necessário. Pa
rece-me; porém, que há uma certa generaliza
ção no debate, dando ao entendimento senti
do de adesão ao governo. Essa tendência é 
prejudicial ao governo c ~decisão das forças 
politicas. O entendimento, que a meu ver, 
deve-se cogitar é o da conciliaçãO em tomo 
dos problemas nacionais. Se o Governo é be
neficiário de uma parcela desse entendimen
to, pouco importa, por-que ninguém quer que 
o governo fracasse nas boas soluções. Então, 
o que é preciso é sustentar que o enteni:lí
mento é para facilitar a solução dos graves 
problemas que estão dificultando o nosso de
senvolvimento. Para isso, as Lideranças polí
ticas e o Presidente da Repüblica poderão 
desempenhar o papêl notável. declarando fir
memente quais são as diretrizes do entendi
mento. 

O SR. NBY MARANHÃO- Muito obri
gado a V. Ex8 e o meu pronunciamento es
lá centrado justamente nesse entendimento 
nacional e nunca em adesão. Muito obriga~ 
do a V. Ex8 

Continuando, Sr. Presidente: 
O Plano Collor II fez troar críticas de to

dos os lados e de todos os gostos. Até: dos 
que não têm autoridade moral para criticar 
coisa alguma neste Pafs., pois são eles os maio
res responsáveis pelo calvário que ora 
vivemos: "0 Governo teve sucesso no aumen
to da receita c foi menos brilhante no corte 
de despeSas porralta de apoio do Congres
so ao qual ele foi incapaz de apresentar um 
programa realmente coerente"- (Delfim Ne
La - O Plano: de Freud a Aristóteles - Fo
lha ele S. Pauto, 17-2-91)- Assim o Plano 
Collor II é criticado tanto pela Direita, quan
to pela Esquerda. Mas o Presidente respon
de aos crfticos: 110 exercício da crítica, no re
gime Democrático, é essencial e desejável. 
Respeitá-lo é o dever de todo o governante. 
A-crítica não deve limitar-se à prática de cen
surar, sem apresentar alternativas". 

Com o Ptãno Coitar II, Sr_ Presidente, 
banqueiros e oligopólios foram duramente 

atingidos. É que estes há muito tempo estão 
ganhando demais sobre a miséria de todos, 
sem nada sacrificar, nem um ceitil de seus lu
cros. 

O Plano Collor II "tem três pontos mui
to bons: 01. Fim da correção monetária. 02 
liquidação da famigerada indexação. 03. Eli
minação do ovcr, fonte inesgotável de dese~ 
quilíbrio e de lucros fabulosos, única e exlu
sivamente para os bancos. Quando o Presi
dente Co11or tomou posse e detenninou um 
seqUestro de bens, o presidente do Brades
co afirmou publicamente: ''Tinhamos 10 bi
lhões de dólares aplicados no over. Ele só 
esqueceu de dizer que esse dinheiro não era 
do Bradcsco e sim dos clientes, mas rendiam 
para o Bradesco". 

(Hélio Fernandes- Tribuna da Impren-
sa, 21-2-91.) -

Atingidos duramente, os oligopólios revi
dam com atitudes rasteiras e desafiantes, a 
Autolatina, oligopolista multinacional dos 
carros nacionais, numa atitude de desafio, 
em 21 deste, demitiu 5 .. 110 trabalhadores. So
mados aos 3.000 desligamentos voluntários, 
o corte de empregados naquele oligopólio 
atinge a 8-110. E a reação dos cartéiS para 
intimidar e enfrentar o poder_ 11A Autolati
na é um dos piores exemplos de coopera
ção", reagiu a ministra 7..élia Cardoso de 
Mello- Mas o· Presidente da República está. 
disposto a enfrentar os oligopólios, quando 
afirma em sua mensagem tíltima pronuncia
da ante os Ministros: 11Na economia (seto
res) aproveitam-se das distorções de certos 
segmentos do mercado, ainda oligopo1izados, 
para fazer valer absurdas vantagens"-

Sr. Presidente, não há criticos constuma
zes ao Plano Collor II. Há cabeças pensan
tes, independentes e com subidos títulos que 
acham que o PC II chegou na hora certa pa
ra revigorar os rumos .da estabilização da 
economia nacional. Falo do eminente Depu
tado César Maia. Em conferência pronuncía
da em São Paulo, na Associação Nacional 
de Corretores, o nobre Deputado encontra 
no pacote pontos positivos e decisivos, co-
mo por exemplo: -

a) "O Plano Collor II deverá. permitir a 
recuperação do controle sobre a polftica fis
cal e monetária e por essa razão adqtou o _ 
congelamento de preços, desta vez, de uma 
forma mais coerente".ucongelamento que foi 
feito ''Não para controlar a inflação inerciai, 
como aconteceu nos congelamentos anterio-
res". 

b) O novo congelamento sirializa clara
mente para a eliminação dos mecanismos 
de propagação da inflação, acabando com a 
correção monetária; 

c) a taxa referencial de juros __ (TR) não 
é uma correção monetária mascarada, mas 
uma tentativa de estabelecer uma taxa sinali
zadora para o mercado_ Essa taxa deve va
riar em termos de expectativas futtiias- de in
flação, sem carregar resfduos: 

d) ''É o mercado que indicará o patamar 
de juros". Por ora, com a TR, o Governo é 
apenas uma parte de transição. O próprio 
mercado vai estabelecer a correção monetária"-
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(Deputado César Maia. CorrcloBrasilienR 
se, 20-2-91) 

Sr. Presidente, para que a vitória venha 
sobre a crise, esta Casa é o local necessário 
e insubstituível da batalha que iremos travar, 
em busca de uma solução. 

O que se busca neste momento, Sr. Presi
dente, é o entendimento nacionaL Entendi
mento que é um diálogo profundo e indepen
dente entre o Poder Executivo e o Poder Le
gislativo como bem aparteou o meu colega, 
o nobre Senador Josafá Marinho. O Presi
dente Collor está apelando para esse enten
dimento e essa participação. Está tão certo 
dessa necessidade, que em seu pronunciamen
to, assim asseverou: "A disposição do Gover
no para o entendimento se sustenta na con
vicção de que um futuro melhor para o Pais 
só se forja com a participação ampla e cons
trutíva de todos os brasileiros''. E diz mais: 
"O COngresso Nacional deve... ajudar~nos, 
sem preconceitos paralisantes, a acelerar e 
aprofundar as transformações inconstitucio
nais que a Nação pede. .. a gravidade do mo
mento exige grandeza .•• diálogo permanente . 
. e, sobretudo, maturidade poUtica''. 

Outra coisa não asseverou, Sr. Presiden
te, o eminente Senador Fernando Henrique 
Cardoso, em seu artigo semanal em a Folha 
de S. Paulo: "0 P_af:-_11_~0 sairá das dificulda
de~ atuais se não houver um esforço real de 
entendimento entre as principais forças so
ciais e políticas (Senador Fernando Henri
que Cardoso- Céu carregado- Folha de S. 
Paulo, 21-2-91.) 

Sr. Presidente. Srs. Senadores., o Congres
so Nacional rem que ser digno como nunca 
neste momento de crise que atravessamos. 
É nas crises que se forjam os heróis, os esta
distas e os grandes líderes. 

É imperativo esta Casa abrir-se ao diálo
go e às discussões com todas as ideologias e 
cores políticas. O importante é o Brasil. É 
o Brasil e seu futuro que estão em jogo. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFE
RE 9 SR. S/ONADOR NEY MARA
NHAO EM SEU PRONUNCIAMEN
TO: 

CONTINUA PROVÁVEL A 
APROVAÇÁO DO PlANO 

A posição do governo no Congresso rece
beu um reforço com a divulgação da pesqui
sa do lbope, que registra aprovação de 49% 
das pessoas ao Plano Co1lor II. A rejeição 
que se espalhou pelos partidos de sustenla
ção do governo não pode deixar de levar 
em conta esse dado, e a esquerda, que conti
nua perplota, poderá encontrar motivos pa
ra apoiar, apesar do PDT, um acordo que 
preserve algo do que nas duas medidas pro
visórias atende a reivindicações clássicas des
sa vertente de opinião. 

No fim de semana, as negociações não 
desaparecem mas se realizam num plano 
mais informal, favorecido pelo estilo de atua
ção do relator, Deputado Paes Landim. Sua 
Condição de relator foi reiterada após a con-

clusão do prazo que tinha para apresentar 
parecer sem que o fiZesse. Landim, que diz 
não entender de economia, tem se limitado 
a ouvir e a anotar, mas tem ouvido o conse
lho de consagrados economistas aparente
mente_ situados na oposição. Os problemas 
políticos estão a cargo dos líderes. especial
mente de RicarCio Fiúza, do PFL, e de Boni
fácio de Andrada, do PDS. 

A:;; dd~ções nesses dois partidos, embo
ra significativas pela qualidade dos oposito
res, poderão ser compensadas pelos votos 
de parlamentares do PMDB que votam com 
o governo desde os tempos em que seus diri
gentes foram proibidos de subir ao palanque 
do candidato do partido a presidente da Re
p1íblíca. 

O ministro Jarbas Passarinho ouviu do 
governador eleito de Goiás, Íris Rezende, 
manifestação em favor da sustentação do Pla
no Collor. Igual comportamento deverão ter 
outros pemcdebistas, notadamePte os de Mi
nas Geraís, que se movimentam em torno 
do governador eleito Hélio Garcia. 

A posição de Garcia, aliás, ainda não es
tá sendo avaliada corretamente, em parte de
vido ao seu esti1o pessoal. Trata-se,- no entan
to, de alguém com bastante instinto político 
e capacidade de previsão que irá desempe
nhar um papel no futuro próximo e poderá 
se transformar num pólo alternativo de lide
rança. O governador Orestes Ouércia deve, 
como um homem pragmático, estar ciente 
disso, pois seus cálculos, na po11tica sucessó
ria da Rcptíblica podem esbarrar af. 

A esta altura, apesar das dificuldades das 
negociações, continua a não parecer prová
vel a rejeição das duas medidas provisórias. 
Uma delas está praticamente aprovada. 

A dificuldade gira em torno da poHtica 
salarial, mas todo o mundO sabe que a minis· 
tra Zélia Cardoso de Mello jamais chegará 
sequer perto do salário proposto pela oposi
ção. E é mais do que possível, sobretudo de· 
pois da pesquisa do Ibope, que mais uma vez 
imponha seus critérios aos que instruem as 
propoStas-da oposição esquerdista. Sua luta 
com a Autolalina, aliás, poderá ajudá-la nes
se caminho. 

COMPARF.<EM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Amazonino Mendes- Amir !.ando --Áu
reo Mcllo - César Días - Eduardo Suplicy 
- Epitácio Cafeteira - Hélio Campos- Hu
go Napoleão- Josaphat Marinho- José Pau
lo Bisol - José Samey - Jutahy Magalhães 
- Lourival Baptista - Mário Covas - Maurl· 
cio Corrêa - Raimundo Ura. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Sobre a Mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1°·secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 20, DE 1991 

Excelentfssimo Senhor Presidente do Se
nado Federal, 

Requeremos. escudados no artigo 216 
do Regimento Interno, porque da competên-

cia fiscalizadora desta Casa a teor do dispos
to na Constituição Federal, sejam solicitadas 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Infra
Estrutura, Dr. Ozires Silva, as seguintes in
formações: 

1 - quantos funcionários a Eletmnorte 
possui em Brnsflia·DF; em Bclém-PA; em 
Manaus-AM; 

II -Tecnicamente, qual dos estados cita
dos no item anterior possui melhor infra-es
trutura; 

III - Em caso de transferência da Eletro
norte de Brasma-DF para Belém-P A, (_'1'. ais 
seriam as vantangens provenientes deste .to; 

IV - que custos implicaria eSta mudança; 
V - quantos funcio_nários foram, a partir 

de 15-3-90 até esfa data: a) demilidos; b) co-
locados em disponibilidade e c) admitidos. 

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1991. 
-Senador Valmir Campclo. 

(À Comissfo Díretora) 

REQUERIMENTO N° 21, DE 1991 

Senhor Presidente, 

divulgada pela ASEEL- Associação dos Em
pregados da Eletronorte na imprensa de Bra
sOia (doc.2) requeiro, nos termos do art. 
216-1, do Regimento Interno, admissibilida
de para q~e seja feito ao Ex:m0 Sr. Ministro 
Osires Silv~ da pasta da Infra-Estrutura, o 
pedido de informações que anexo (doe. I} a 
este requerimento. 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES (DOC.l) 

a) se o valor deUS$ 78 milhões anuncia
do na referida nota é otato. Caso afirmati
vo, detalhar os gastos por cada etapa da trans
ferência da empresa; 

b) não sendo exato o valor, informar a 
quanto montam as despesas e detalhar co
mo solicitado na alfnea "a'; 

c) confirmar se, em Brasfiia, a Eletronor
te possui 2600 empregados, indicando a ocu
pação dos mesmos; 

d) não sendo verdadeira a informação 
da ASEEL, informar quantos são os funcio
nários da Eletronorte em Brasnia e a ocupa
ção dos mesmos; 

e) considerando a reforma administraii
va em curso, informar quantos são os funcio
nários da empresa, lotados em Brasili~ (oram 
colocados em disponibilidade e quantos per
manecem nessa situação. 

Brasília, 25 de fevereiro de 1991.- Sena
dor Oziel Cameiro. 

DOC. 2 (ANEXO PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO 

DA INFRA-ESTRUTURA 

TRANSFBRJ'iNCIA DA ELETRONORTE 

JlSC'J.ARF('JMJlNTO P(ffii.ICO 

Diante das notícias veiculadas na impren
sa local e nacional, dando conta dã transfe
rência da sede das Centrais Rll-tricas do Nor
te do Brasil S/A - EJetronorte, de Brasflia.. 
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nós, os empregado.c;. da Eletronorte, viemos 
a ptíblico esclarecer o seguinte: 

1 -Há 16 anos trabalhando em Brasflía, 
demos nossa ·contribuição para que fossem 
instalados cinco milhões de quilowatts -10% 
da capacidade instalada no País - distribuí
dos em 15 usinas, que somam 94 unidades 
geradoras, e 5.400 quilómetros de linhas de 
transmissão, beneficiando os estados do Pa
rá, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Acre, 
Roraima, Mato Grosso, Maranhão e Ama
pá, e também a regíão Nordeste; 

2- Representamos hoje um contingente 
de mais de 10.000 pessoas que dependem 
do trabalho da Eletronorte em Brasília, sen
do 2600 emp'fcgados àiretos. Uma mudança 
da sede da empresa significará prejufzos pa
ra a economia brasiliense e_ criará um sério 
problema sócio-económico para milhares de 
pessoas que, uma vez integrados à socieda
de local, não aceitarão unir-se às fileiras de 
desempregados, enquanto todo um patrimó
nio técnico e cultural, construfdo com esfor
ço dos funcionários é dilapidado; 

3 - Aproveitamos a ocaSiãõ pai-a agrade
cer à classe política, empresarial e a toda so
ciedade de Brasllia que nos têm apoiado nes
te momento de incertezas, e conclamamos a 
todos a unirem-se a nós contra uma transfe
rência que custará aos cofres ptíblicos no 
mínimo, US$ _78 milhões, cifra SUficiente pa
ra concluir obras essenciais para os brasileí
ros que nfio conhecem o conforto da energia 
elétrica. O ideal do fundador de Brasfiia é 
fazer desta capital um pólo irradiador de de
senvolvimento. Nós concordamos e quere
mos continuar a trabalhar neste sentido de, 
a partir de BrasOia, levar o desenvolvimen
to através da energia elétrica, a 58% do ter
ritório nacional. 

ASEEL- -Associação dos Empregados 
da Eletronorte. 

(À Comissão Diretora) 
O SR. PRESIDENTE- (Aiccandre Cos

ta) - Os requerimentos lidos serão submeti
dos h Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Aiccandre Cos
ta) - Está terminado o perfodo destinado 
ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
A Presidencia comunica ao Plenário que, 

por lapso, deixou de constar dos avulsos da 
Ordem do Dia o Projeto de Lei do Senado 
n° 164, Lei Complementar. A matéria foi pau
tada por antecedência de tres sessões ordiná
rias, nos termos regimentais, devendo, portan
to, ser apreciada como item 5 da pauta da 
presente sessão, renumerando-6e os demais. 

O SR. PRESIDENTE (Aiccandre Cos
ta) -Item 1: 

MENSAGEM N" 15, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 336, c, do Regimento Interno) 

Mensagem n° 15, de 1991 (n° 29/91, 
na origem), relativa a pleito da Repó-

blica Federativa do Brasil para que 
possa contratar operação de crédito 
ccterno, no valor de até trezentos e 
dez milhões de dólares, ou seu equiva
lente em outra moeda, junto ao Ban
co Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento - Banco Mundial 
(dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos EconOmicos). 

A Presidência comunica ao Plenário que 
a matéria constante deste item 1 da pauta 
deixa de ser apreciado na presente sessão 
por falha de instrução, nos termos do dispos
to no arL 175, letra e do Reg!mCnto Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) -item 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 1, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico,. do Pro
jeto de Lei do Senado n° 1, de 1991, 
de autoria do Senador Epitácio Cafe
teira, que dispõe sobre a utilização 
de saldos em cruzados novos retidos 
no Banco Central do Brasij,__para pa
gamento de débitos junto aos Gover
nos federal, estaduais e municipais, e 
dá outras providências., tendo 

PARECER, proferido em plenário, 
da Comissão 

_de Aaauntoa. EconOmicos, favo
ráveL 

Em discussão o projeto, em turno único. 

O Sr. Jutahy Magalhles- Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Aiccandre Cos
ta) - Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB 
- BA Para discutir. Sem revisãO do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na sessão 
anterior, levantei uma questão a respeito da 
tramitação desse projeto. Está dentro das 
normas regimentais com a assinatura de Ude
res, em nWnero suficiente, que corresporide 
a mais de sessenta Srs. Senadore~ e por es
sa razão o projeto foi inclu(do na Ordem 
do Dia. 

Hoje terminaria, se :rJ,ão houvesse esse pe
dido de urgência, o prazo para apresentação 
de emendas a esse projeto. Sem entrar no 
mérito da questão, não é projeto em si, é 
apenas uma norma para nós seguirmos aqui 
no plenário, quertlizer, estranho nós entrar
mos com um projeto num dia e as lideran
ças., no dia imediato, pedirem urgência com 
sessenta e tantas assinaturas, para a aprecia
ção de um projeto que não passou nem pe
lo prazo de tramitação de emendas. 

Sei que é regimental, não precisa nem in
vocar o Regimento. Agora, é uma atitude, 
pelo menos, que não deveria ser imitada no 
futuro. Não é uma questão de chamar a aten
Ção da Mesa, mas das Lideranças, para não 
assinarem requerimento de urgência para 

um projeto que não teve nem decurso para 
se apresentarem as emendas necessárias. 

Então, pergunto a V. &•, já está instrui
da regularmente a matéria? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) - A matéria já está toda instruída e, co
mo sabe V. Exa, pelo Regimento, a matéria 
tramitando na Casa durante 4 horas já pode 
ser requerido o regime de urgência. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu 
sei que pode. É normal? 

O SR. PRESIDENTE (Aiecandre Cos
ta) - É normal, absoh~tamente normal. 

&tá encerrada a discussão. 

O Sr. Epitlicio Cafeteira - Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Aiccandre Cos
ta) - Concedo a palavra para encaminhar a 
votaçlio ao nobre Senador. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de 
me inscrever para diSCutir a matéria, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aiccandre Cos' 
ta)- V. Ex- terá a palavra também para en
caminhar a votação logo após o orador. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -
(PDC - AM. Para encaminhar a votação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quis o desti
no que eu, que sempre compareço às sessões, 
aqui não estivesse na (I:J.tirna so::ta-feira, por 
estar acamado. 

Mas ouvi no telefone do meu gabinete, 
através do serviço de som, as questões de or
dem e as dtívidas levantadas, e quero apro
veitar para, neste encaminhamento de vota
ção, dizer alguma coisa. 

V. & 8
, Sr. Presidente, foi comigo Deputa

do, um grande número de colegas Senadores 
também foram comigo Deputados. 

Ali fiz intímeros projetas de lei, intímeros 
pronunciamentos. Naquela época a Consti
tuição tinha apenas um artigo, o arL lo; "A 
Constituição passa a vigorar com a seguinte 
redação." 

E por esta redação dada pelo regime mi
litar, era competência exclusiva do Presiden
te da Reptíblica a iniciativa de inúmeros pro
jetas, inúmeras matérias. Via de regra o Con
gressista não tinha o direito, sequer, de ter 
uma iniciativa. 

Ao final de três mandatos fiz uma publi
cação dos meus projetes e dos meus discur
sos, e coloquei na capa o desenho do Con
gresso Nacional, usando um título que repre
sentava o que estava dito naqueles pronun
ciamentoS e naqueles projetas de lei. O livro 
teve o seguinte título: "Onde se pode dizer 
mas não se pode fazer". Foi esse o sofrimen
to de um homem que passou 12 anos tentan
do cumprir a sua obrigação Çe legislador e 
encontrou a dificuldade de legislar, porque 
era tudo proibido. 

Retorno ao Poder Legislativo, já, agora, 
sob nova ConstituiçãO; onde ao Poder EXecu
tivo são dadas várias prerrogativas. Ma.c;. ti-
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ve o cuidado de 'apresentar matéria monetá
ria- não tributária, nem orçamentária ,-pa
ra que o Congresso pudesse decidir. Quero 
dizer aqui que fiz alguns destaques daquilo 
que foi dito pelo nobre Senador Qd Sabóia 
de Carvalho. S. &• dizia: "Há repercussões 
económicas, há repercussões sociais e há in
terferência no plano de governo". Ora, quan
do do seqüestro dos cruzados novos ninguém 
perguntou ao povo quais eram os planos de 
cada um para seu dinheiro. A medida de -
como também disse o nobre Senador Ney 
Maranhão, ainda há pouco, na tribuna- se
qüestro daqueles bens foi tomada unilatefal
mente. Quantas pessoas, não especuladoras, 
estavam ali com seu dinheiro para comprar 
um apartamento ou comprar uma casa. uma 
palhoça! E, de repente, tiveram o dinheiro 
preso! Não apenas nas aplicações o dinhei
ro foi seqüestrado, mas até na conta-corren
te, que é a coisa mais sagrada em qualquer 
parte do mundo. Então, não vejo por que o 
nobre Senador Od Sabóia de Carvalho se 
preocupar, se isso não cria problemas para 
o plano do Governo. Para mi~ o importan~ 
te é que o plano do povo possa ser resolvi
do. E S. & 11 diz: "Não mais assinarei urgên
cias, porque sinto que isso prejudica demais 
o exame pelo Senado das questões aqui sub
metidas em forma de projeto de lei. n Se, por 
um lado, aqui há uma urgência para um pro
jeto da nossa Casa, que alguém não queira, 
por outro lado, estamos sendo submetidos 
diariamente ~ urg~cia urgentWsima de medi
das: provisórias que jã vêm feitas que já vêm 
produzindo efeitos. legais. 

Então, acho que nio há. por que esta Ca
sa do Congresso ter d11vidas quanto a essa 
urgência. 

O Jornal do Brasil de domingo começa 
seu informe dando até um linguajar de co
mentarista de futebol ao dizer: 

que as Medidas Provisórias entra
ram em campo, o jogo político entre 
o Executivo e o Legislativo perdeu 
uma de suas. peças clássicas na gran
de área das discussões: o projeto de 
lei foi para o banco de reserva.,. 

É esta, Sr. Presidente, a situaçlio a que 
estamos chegando. 

Quando aqui apresentei o projeto, dizia 
que prefeitos vieram pedir ao Ministro Jar
pa.s Passarinho uma medida idêntica. Recla
mei porque não entraram pela porta do Con
gresso, nlo procuraram os seus Partidos, pa
ra aqui transformarem em lei um desejo que 
é das comunidades e do povo. Mas se assim 
nio fizeram acredito que n§.o por desapre
ço ao Congresso, mas por na:o acreditar em 
ser mais possfve~ através de um projeto de 
lei, fazer uma lei neste Pais. 

Diz o Senador Cid Sabóia de CarvalhO 
que está com cert!ssima d11vidas sobre a cons
titucionalidade da iniciativa da proposta. Eu 
não tenho nenhuma dl1vida: é uma matéria 
monetária; não é orçamentária, nem tributá
ria, e a competência de iniciativa é da União, 
pelo seu Poder Executivo, pelo seu Poder 
legislativo ou pelo seu Poder Judiciário. 

Quando ele é contra a urgência, diz que 113-
té a cOnstitucionalidade fica fora de exame". 

E com essas medidas provísórias, também 
não sofrem os mesmos atropelos? Não é ape
nas uma por mês, ~ vezes, são duas por se
mana. Como é: que 6 Congresso examina? 
EnUio, devemos dizer que não estamos exa
minando nada? 

Espanta-me a d6.vida do Senador Cid Sa
bóia: "que influência resultar.i dentro do pla
no econOmico, no momento de grandes difi
culdades para o Governo Federal"? Devo 
eu perguntar: O que vai acontecer e o que 
está acontecendo com o plano de cada brasi
leiro? Por ter que pagar ao Governo Fede
ral, tendo este sequestrado e mantido o se
qUestro do seu ativo? Tem que pagar o Im
posto de Renda, e agora. Para aqueles que 
têm dlividas quanto à urgência, esclareço 
que esse seqüestro, normalmente, seria liqui
dado no mb de setembro. 

O Imposto de Renda tem que ser pago 
agora no 1° semestre. O IPTU também está 
vencendo. 

Aqui, em Brasfiia, o Governo se dá ao lu
xo de fazer edital de venda dos seus imóveis 
e dizer: só aceito cruzeiros. Só aceito cruzei
roo admitindo, assim, que o cruzado novo 
o§.o vale nada, embora esse mesmo cruzado 
novo esteja em mãos do próprio Governo 
FederaL Quando a Ministra da Economia 
esteve aqui, a ela foi feita uma pergunta pe
lo nobre Senador Eduardo Suplicy: se ela ti
nha idéia de a quanto montava os cruz'ados 
novos retidos. E S. Ex8 , com a sua equipe, 
respondeu que não tinha idéia. Não é possf~ 
vel que, pretendendo começar a liberação 
do seqUestro a partir de setembro, a Minis
tra da Economia não tinha idéia de quanto 
está retido. 

Enfill:!, Sr. Presidente, acho que a nossa 
obrigação é responder aos anseios do povo. 
Acho - falei isso num aparte ainda há pou
co - que nós temos que dizer ao povo o que 
estamos fazendo aqui e que os discursos ter
minaram nas vésperas da campanha. Aqu~ 
é legislar, é propor. Se vai ser aprovado ou 
não, depende da Casa Congressual. Se o Pre
sidente sanciona ou não, é prorrogativa do 
Poder Executivo. Nós temos é que dizer o 
que estamos fazendo com o mandato que 
nós foi outorgado pelo povo. Não tenho ne
nhuma dúvida de que os pedidos, os apelos 
a Uderes para que retirassem a urgência não 
serão atendidos. Cada senador que chega 
nesta Casa, está consciente de suas atitudes 
no dia em que uma assinatura não valer 
mais nada, que possa ser colocada e retira
da, retirada e colocada, a( si~ será o fim 
do Poder Legislativo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) -Tem a palavra o nobre Senador Eduar
do Suplicy, para encaminhar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -
SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senado
res, o nosso apoio a este projeto de lei do 

nobre Senador E pitá cio Cafeteira. qUe é con
sistente com a solícitação formulada_ pela 
Frente Nacional de Prefeitos, reunida ainda 
sexta-feira última, oa capital da Bahia, na ci
dade de Salvador, quando os prefeitos' de intí
meras capitais e intimeras cidades brasileiras 
conclamaram ao Congresso Nacional e ao 
próprio Poder Executivo que fosse viabiliza
da a possibilidade de pessoas ffsicas poderem 
pagar, em especial, impostos municipais - a 
proposição do Senador Cafeteira é para ~u~ 
haja possibilidade de pagar impostos muntCJ
pais, estaduais e federais, repito - através 
de cruzados novos, uma vez que se sente por 
to-da economia brasileira uma dificuldade 
muito grande enm vista da recesslo que es
tá vivendo a economia brasileira. Há um 
grau de inadimplência acentuado, vivido em 
muitos dos municípios. E acredito que essa 
proposição poderia viabilizar a regularização 
da situação financeira da maioria dos municí~ 
pios e certamente isto contribuiri!l para um 
maior equilíbrio da situação financeira dos 
setores p(Jblicos estaduais c munucipais. 

Sr. Presidente. considero espedàlmente 
a medida proposta no art. 1° consistente, im
portante, para viabilizar o equilíbrio finan
ceiro das administrações municipais; no ~
tido de que possam realizar in6meros proje
tas de grande prioridade social e que estão 
aguardando o ingresso desses recursos. 

O Sr. Amir Lando -Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Aie<andre Cos
ta)- Concedo a palavra a V. &• 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. 
para encaminhar a votação. Sem revisão do -
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, os 
óbices levantados ao Projeto de Lei do Sena
do n° 01/91, na tUtima sessão de sccta-feira. 
realmente merecem uma revis!o. Sem ques
tionar a oportunidade para que a matéria 
voltasse ~ discussão, sem discutir o mérito 
de uma preocupação legftma dos Parlamenta
res, que então estavam presentes, é de admi
tir a perfeita colistitticfonalidade do projeto 
cm tela. 

Não hã dúvida de que se óbices existem 
seriam aqueles estabelecidos no art. 610 da 
Constituição Federa~ especialmente, no que 
se refere ~ iniciativa das leis, onde poderia, 
eventualmente, a matéria envolver disposi
ções de competência c:xclusíva do Presiden~ 
te da Reptlblica. 

Num exame mais detidO do texto constitu
cional, verificamos no art. 61, inciso II, alínea b: 

§ 1° São da iniciativa privatiVa do 
Presidente da Reptíblica as leis que: 

II - disponha sobre: 
b) organização administrativa e ju

diciária, matéria tributária e orçamen
tária, ... 

A indagação lógica que se faz é: o proje
to envolve matéria tributária e orçamentária? 

Num exame que a circunstância permite 
pode se verificar que aqui o projeto necessa
riamente dispõe sobre matéria financeira e 
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orçamentária. Na realidade, não há uma cria
ção, uma instituição de tributos, de base de 
cálculos. Não há também uma operação no 
orçamento da União, propriamente, mas sim 
a liberação de recursos de ativos financeiros 
congelados pelo Plano Econômico do Gover
no, o Plano Collor I, hoje já temos o Plano 
II; o plano de salvação nacional, o plano Bra
sil novo, etc. 

Não há d6vida de que, no mérito, a mafé
ria atenda a reclamos da sociedade brasilei
ra, como muito bem foi evidenciado pelos 
Senadores Epitácio Cafeteira e o nobre re
presentante de São Pàulo, Eduardo Suplicy. 

Poderíamos agregar que essa também é 
a esperança dos municípios e dos administra
dores do Estado de RondOnia. O importan
te é que não se atrapalhe a tramitação por 
uma suposta inconstitucionalidade que, em 
verdade, não é visível, nem palpável quanto 
parece senão, que se afaste, aprioristicamen
te, numa análise do texto constitucionaL e 
do texto do projeto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encaminho, 
favoravelmente, no sentido de que esse proje
to venha a ser aprovado para tomar-se le~ 
a fim de que sejam liberados recursos que 
o povo brasileiro amealhou, sobretudo de 
quem acreditou na poupança e depois se viu, 
de uma hora para outra, despido do que pou
para, às vezes, até de uma vida inteira. 

O Sr. Jutahy MagaiMes - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR-JUTAHYMAGALHÃBS (PSDB 
- BA Para uma qu~tão de ordem. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, em primei
ro lugar, venho dizer que não estou preocu
paday no momento, com o mérito do proje
to. Acho que merece inclusive a votação de 
todos. 

A preocupação inicial era de que dispo
mos, no Regimento, de normas que estabele
cem um determinado prazo para que as me
didas propostas sejam examinadas pelas Co
missões. E o próprio autor do projeto, se es
se prazo for ultrapassado, pode solicitar a in
clusão da mat~ na Ordem do Dia através 
de um requerimento, votado pelo plenário, 
e após determinado, nWnero de sessões ele 
entrará automaticamente. 

Mas a questão de ordem não é sobre is
so, Sr. Presidente; ê apenas para explicar 
que não estou preocupado com o IJM:rito do 
projeto. 

O que não vi, até agora, foi umA discus
são sobre o projeto. As Comissões técnicas 
não examinaram a o::tensão da proposta, e 
não é s6-em relação a ela, mas são todos os 
projetas que devem ser e-cam.inados. Concor
do, plenamente com o Senador Epitácio Ca~ 
feteira que temos que dar prosseguimento e 
votarmos. todas as propostas. Mas a questa:o 
de ordem, Sr. Presidente e sei que V. Ex11 es~ 
tá meio inquieto para conhecê-la ê a seguin
te: nas segundas e sextas-feiras não se votam 
mat&ias. São encerradas apenas as discos-

· sões. Então, como é que estamos encaminhan
do votação? Anão ser que V. &a tenha esta
belecido que nós vamos hoje votar qualquer 
matéria, mas o normal é encerrarmos as dis
cussões nas segundas e sextas-feiras e votar
mos na terça~feira._ P_ergunto a V. ExD.; esse 
pro;cedimento normal, previsto no Regimen
to, vai ser seguido ou não nesta sessão? 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Absolutamente normal, Sr. Senador. V. 
Exll pode abrir o Regimento e verificar o art. 
168: 

11Art. 168. Salvo em casos especiais, 
assim considerados pela presidência, 
não constarão matérias em votação 
das ordens do Dia das sessões ordiná
rias das segundas e so::tas-feiras.11 

A presidência julgou um caso especial, 
com a assinatura de quase dois terços dos 
Srs. Senadores. Mandei colocar na Ordem 
do Dia e está se submetendo à votação. 

O SR- JUTHAY MAGALHÃES- Es
te projeto e todos os demais da Ordem do 
Dia ou somente este que acabei de citar? 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) - Só os três primeiros itens. Os demais 
serão submetidos apenas à discussão. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES - En
tão, os três serão submetidos à votação -
itens~ 3, e 4? 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Itens 1;? e 3. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES -Um, 
V. Ex• já retirou de pauta. 

O SR- PRESIDENTE (Al"'andre Cos
ta) - Então, E só o item 1 e o item 3, e os 
demais, não. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES - É 
uma decisão de V. Ex2

, da presidência, e V. 
Ex8 não tinha anunciado isso. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- É uma decisão baseada no a~ 168 do 
Regimento Interno. Eu só posso decidir den
tro do Regimento. 

Continua em votação. 

O Sr_ Chagas Rodrigues -Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 

O SR- PRESIDENTE (Aleo<andre Cos
ta) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Chagas Rodrigues. 

O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI. Para encaminhar a votaçãO.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Seartdores, excepcionalmente, 
pelas razões explicitadas pelo nobre Presiden
te, o Senado Federal está sendo chamado 
para se pronunciar sobre o Projeto de Lei 
do Senado Federal n° )J91 nesta sessão legis
lativa. 

A matéria já eStá em votação pelo fato 
mesmo de submeter-se ao regime de urgên-
cia urgentlSsima. - · 

Sr. Presidente, este Projeto de Lei do Se~ 
nado Federal n° 1/91, de autoria do nobre 
Senador Epitácio Cafeteirã, trata de matéria 
que vem preocupando importantes segmen
tos da sociedade brasileira e estabelece pro-, 
vidências que estão sendo reclamadas por 
esses segmentos. 

A emenda reza: 

'Projeto de Lei do Senado Fede
ral n° 1, de 1991, que dispõe sobre a 
utilização de_ sald.QS em cruzados no
vos retidos no Banco Central_ doBra
sil, para pagamento de débitos junto 
aos Governos Federa~ Estaduais e 
Municipais, e dá outras providências." 

Pela leitura da ementa nós ficamos saben
do que o projeto modularmente cogita da 
utilização dos saldos em cruzados novos reti
dos para pagamento de débitos junto à Fa-
1enda Federal, Estadual e Municipal. 

Os outros dois artigos, Sr. Presidente, es~ 
tão im.plfcitos nessas outras provi~ nelas men
cionadas na ementa. Esses saldos, pelo art 
ZO, poderão também ser utilizados para aqui
sição de imóVeiS de propriedades da Uníão, 
dos Estados e dos Municípios, e de suas em
presas na forma prevista. 

Aqui é evidente que se trata de ~quísição 
de imóveis pertenc~ntes à União, aos Esta
dos e Municípios. É evidetite que assim pode
rão ser adquiridos, com fundamento nesse 
artigo, quaisquer imóveis de propriedade des
sas entidades públicas. 

O art. 3° é mais restrito, diz que as pesSo
as fisicas também ficam autorizadas a utüi
zar os seus saldos em cruzados novo! retidos 
n() Banco Central do Brasil, para pagamen
to de prestação da casa própria, quando fi
nanciada pelo Sistema Financeiro de Habita
ção .. 

O art. 3° tem, portanto, um alcance so
cial inegável 

Oferecido o projeto, foi ele despachado 
à Comissão de Assuntos EconOmicos. Não 
há negar que o projeto consubstanciado ma
téria de conteúdo económico. 

Mas, Sr. Presidente, espero que noutras 
oportunidades matérias dessa natureza e des
se alcance sejam também distribuídas à Co
missão de Constituição, Jus~ça e ~id.adania. 

Quero - antes de entrar no mérito da 
proposição, pedir-a atenção dos nobres Sena
dores e notad.amente do ilustre Uder e de 
Vice-Uderes do Governo para o seguinte: 
Sr. Presidente, precisamos saber, em primei
ro lugar, qual o pensamento do Governo so
bre essa matéria. 

Claro que para mim isso não tem maior 
importância, mas é relevante para a Instituição. 

Espero, Sr. Presidente, ~que os projetas 
aprovados pelo Senado e pela Câmara, e ve
tados pelo Executivo, tenham aqui, quando 
da apreciação do veto, o apoio daqueles que 
os aprovaram. Não é possível continuarmos 
aprovando projetes para que o Go"íerno os 
vete, e às vezes totalmente, e sendo o veto 
não apreciado_ e até ·aceito por imposição 
do Governo. 
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Penso que o Governo tetn o direito, atra
vés de seus líderes, de se_ pronunciar na ho
ra da votação porque af estão as Ordens do 
Dia repletas de vetos e mais vetos, sem que 
o Congresso tenha a oportunidade de apre
ciá-los. 

Sr. Presidente, é preciso que se saiba 
qual é o pensamento do Governo: se o Go
verno é a favor, ou se é contra determinado 
projeto para que aqueles que, em princípio, 
seguem a orientação da política governamen
tal possam orientar-se devidamente, não pas
sando pela situação desagradável de apoiar 
hoje e amanhã negar apoio à proposição. 

F'malmente, Sr. Presidente, quanto ao 
mérito, sou favorável ao projeto. Talvez no 

seu art. 'lf, pudesse ter (só nesse artigo) 
uma melhor redação, mas isso a Câmara Re
visora poderá fazer. O que houve neste Pais 
não tem precedentes na história administrati
va da República. De uma hora para outra, 
aqueles que tinham seus cl.infteiros deposita
dos, especialmente nas cadernetas de poupan
ças da Caix:as EconOmicas se viram privados 
da utilização desse dinheiro. Algo parecido 
com um seqüestro. 

Ouvi aqui que alguém teria levantado dó
vidas sobre a constitucionalidade da proposi
ção. Nunca tive d6vida sobre a inconstitucio
nalidade do bloqueio daquelas economias 
depositadas no Banco do Brasil e na Caixa 
EconOmica Federa~ para citar apeOas duas 
instituições creditfcias. 

Então, Sr. Presidente, como esses inte
ressados poderão usar os seus cruzados pa
ra os fins mencionados no projeto estou de 
acordo, tanto mais que já poderão receber 
na forma da legislação vigente, esses recur
sos a partir, ao que parece, de setembro, den
tro de um esquema de liberação. 

Sendo assim, Sr. Presidente, o meu voto 
é favorável ao projeto~ deixando h Câmara 
revisora a possibilidade de proceder a algum 
aperfeiçoamento, se assim o entender. Mas, 
espero, Sr. Presidente, que caso esse proje
to seja aprovado na Câmara e no Senado , 
não venha a ser vetado porque, pelas infor
mações que possuo, pelo que tenho lido e 
ouvido tudo indica que ele será vetado pelo 
Senhor Presidente da República. Mas o que 
é desagradável - repito - é aprovarmos aqui 
, o Governo vetar-~ depois nos esquecermos 
de que esse projeto foi aprovado por nós. 
O projeto, assim, terá o meu apoio, dado o 
seu alto alcance sociaL Irá beneficiar não 
s6 o Tesouro Federal, como o Estadual e o 
Municipa~ bem como contribuintes que tive
ram seus cruzados novos 11seqüestrados11

, pois 
poderão utilizá-los para pagamento de débi
tos fiscais e para aquisição de imóveis finan
ciados pelo Sistema Fmanceiro de Habitação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Continua em votação. 

O Sr. Maurício Corres. - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Concedo a palavra a V. &• 

o. SR- MAURÍCIO CORRM (PDT -
DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr~ P_residente, Srs. Sehadores, 
o Senador Epitácio Cafeteira, ao colher as 
asSinaturàs para encaminhamento da senten
ça, já me havia fornecido condições sobre o 
o:ame da prop-osta. 

Entendo que o projeto atende às finalida
des a que _se destina, sobretudo tendo em vis
ta o complexo de preocupações que envolve 
hoje os municípios, os estados e a própria 
União, de sorte que a liberação desses cruza
dos, na verdade, abre uma perspectiva mui
!'>_ salutar pata esses orga-nismos do Poder 
Público. 

Com relação a saber se o governo vai 
ou não vetar, se a ele interessa ou não, quer 
me parecer que esta é um questão irrelevan
te do ponto de vista do exercício pleno da 
atividade parlamentar. 

Acredito que temOs que cumprir a nossa 
missá~, mesmo 'porque já tivemos alguns in
forttinios aqui a respeito de encaminhamen
to com os entendimentos com o Governo 
Federal, em relação a algumas propostas, 
que nãoToram cum.pridas. Temos o exemplo 
do Regime jurídico único, do custeio da pre
vidência Social e estamos, neste momento 
vivendo uma das mairoes ang6stias deste Pa~ 
lS, que é exatamente aprovar se ou não as 
Medidas Provisórias n° 294 e a 295. 

O GOVerno vem cOm ul:na. pet;5pectiva 
mais salutar. O Presidente da República com
parece em um programa de televisão, os jor
nais publicam ~ farta que a mentalídade do 
Gavern:o--se transformou, que ele pretende 
dialogar com o Parlamento e temos visto, 
ao longo da discussão dessas duas medidas 
provisórias, realmente uma receptividade a 
nível de conversa entre a Oposição e o Go-
verno. ---

Hoje mesmo estou vindo do Rio de Janei
ro. O Presidente do meu Partido, Governa
dor eleito do Estado do Rio de Janeiro, Le
onel Brizola, esteve aqui a convite da Minis
tra Zélia Cardoso de Mello, para uma con
versa relativa aos empreendimentos governa
mentais no Rio de Janeiro. Mas a conversa 
tarnbém teve um sentido relativo h preocupa
ção do Governo no que tange a esse desejo 
de aprovar essas Medidas Provísórias. 

É_ claro, embora um pouco fora do assun
to _aqui, mas dentro do espírito do encami
nhamento dessa proposta do Senador Epitá
cio Cafeteira, que n6s, do PDT, em sã cons
ciência, não temas condições de aprovar, tal 
qual está redigida, aquela proposta das duas 
Medidas Provisórias. Só espero que, cumprin
do a nossa obrigação, o Governo cumpra a 
dele. No meu jufzo, essa proposta do Sena
dor do Estado do Maranhão é correta, aten
de realmente a um desejo amplo da ,socieda
de braSileirã no que tange à administração 
dos Municípios e so Estados. Portanto o ~u 
partido, o PDT, pronuncia-se inteiramente 
favorável, esperando que o Governo cumpra 
a sua missão na oportunidade de sancionar 
esse projeto, ao convertê-lo em lei. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pata encaminhar. 

O SR- PRESIDENTE (Alccandri Cos
ta) - Tem a palavra o Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDll - Sl'. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, acabo de ver re
abilitado, hoje, o velho adágio que diz que 
''mais vale quem Deus ajuda do que quem 
cedo madruga11

• 

Estou iniciando o meu quinto ano como 
Senador, apesar de sido um Senador obriga
toriamente ausente. Dura_nte dois aqos, fui 
Uder na Constituinte, de forma que até mes
mo meu gabinete era na Câmara, e não aqui, 
fui candidato a Presidente da Repl1blica e, 
depois. a Governador do meu Estado. De 
modo que o que pretendo é exercitar razoa
velmente bem o meu mandato nesses 4 anos. 
Mas nunca deixamos de aprender, Sr. Presi
dente. Eu já havia até feito um Coi:npromis
so comigo próprio de que até o dia 15 de fe
vereiro eu estudaria com muito cuidado o 
Regimento. 

Estamos hoje no dia 25 de fevereiro,o pe
ríodo legislativo iniciou-se no dia 15, que foi 
numa sexta-feira, e portanto a rigor iniciou
se na segunda-feira subseqüente, nb dia 18 
de fevereiro. Hoje é dia 25 de fevereiro, exa
tamente uma semana após o início formal 
dos trabalhos, e já temos na Ordem do Dia 
três matérias objeto de urgência com caracte
ri.sticas diferentes. 

A primeira delas é uma mensagem manda
da pelo Executivo, no dia 15 de janeiro de 
199L Tendo em vista _o objetivo, ela atê po
dia ter entrado na convOcação octraordinária, 
com muito mais razão do que a medida adi:
cional que se encaminhou depois de inicia
do o período, porque ela abre um crédito 
de 310 milh-ões de dólares junto ao J?ancO 
Mundial, destinado ao financiamento parcial 
do Projeto de Gerenciamento e Reabilitação 
de Rodovias._ D~ _gualquer maneira, é uma 
mensagem assinada pelo Presidente da Repú
blica em 15 de janeiro de 1991, encaminha
da para cá e que, portanto, só pode ter tido 
iniciada a sua tramitação a partir de 18 de 
fevereiro. E ainda temos as Comissões Per
manentes desta Casa constituídas até agora. 

O segundo dos projetes é assiriado pelo 
Senador Epitácio Cafeteira com quem tive 
um longo convívio c_omo Deputado e por 
quem tenho o maior apreço como amigo. 
Fui signatáriO da emenda constitucional que 
apresentou quando, como suplente, assumiu 
aquela Casa, ~ qual acabou por oferecer a 
possibilidade de São Luiz eleger o leu pre
feito. Tenhó uma profunda admiração pelo 
seu trabalho. Certamente se S. Ex11 fosse 
um homem que dissesse: "Só tenho unla-ba
la na minha agulha", acertaria o tiro, por
que, uma semana após o infcio dos trabalhos, 
S. Ex11 já tem um projeto apresentado na Or
dem do1 Dia, com parecer oferecido por um 
senador valoroso, do Estado de Roraima. 
Portanto, iniciamos o seu trabalho agora, 
participando de uma comissão que ainda não 
se reuniu e que oferece parecer a __ um proje-
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to em cujo mérito estou inteiramente de acor
do. 

O terceiro projeto ê relativo ao Oficio 
n° S/4, de 1991, que corresponde a um ofício 
encaminhado pela Prefeitura Municipal de 
São Paulo, em 31 de janeiro de 1991, relati
vo a abertura de crédito para aquela prefeitura. 

Temos at certamente, ao acaso, três maté
rias: uma, subscrita pelo Senador Epitácio 
Cafeteira; uma mensagem enviada pelo Go
verno; e uma outra, de crédito, encaminha
da pela Prefeítura da _Cidade de São Paulo. 

Já agora, em regime de urgência, essas 
três matérias deveriam ser votadas. Realmen
te é estranhável! Pelo Regimento Interno, 
V. Fr' é _capaz ae dispor CoerenteinEmte so
bre todos os artigos sob os quais se baseou 
para oferecer essa oportunidade. Confesso 
a V. & 11 que a mim me agrada poder estar 
aprendendo, mesmo agora, com rapidez, co
mo as coisas acabam por se tornar extrema
mente rápidas e possfveis. Volto a insistir: 
um senador dos mais lt1cidos desta Casa, mas 
pertencente a um estado que só agora tem 
representação no Senado, portanto, tendo 
iniciado seu mandato, agora, por determina
ção de V. Exa E V. Ex• tem prerrogativa pa
ra fazê-lo. Não discuto isso. 

O no:sso regimento é coposto de duas par
tes: uma parte diz tudo o que não se pode 
fazer; e uma segunda diz como fazer aquilo 
que não pode fazer. Em geral, isso é atribui
ção conferida a alguém, normalmente à. figu
ra do Presidente. Por ser tão respeitável, me
rece todo o nosso acatamento. A rigor, o 
que temos hoje, já a essa-altura, uma sema
na depois - e que isso seja dito em alto e 
bom som para aqueles que imaginam que o 
Senado não é capaz de um alto grau de pro
dutividade - relativo às mensagens que vie
ram nesse período - não eram matérias pen
dentes- três matérias em regime 'de urgên
cia para votar, todas elas cobertas de susten
tação regimental. V. Exn pode escolher qual
quer senador, independente de ele participar 
de uma comissãÇ> ou de essa comissão existir, 
para relatar um projeto, em plenário, desde 
que ele esteja em regime de urgência 

Como ganha-se um regime de urgência? 
Com certo nt1m.ero de assinaturas ou, diz o 
Regimento, com LfderDes que representam 
esses ntímeros de assinaturas. De forma que, 
ainda a~ há sempre a maneira de fazer aqui
lo que é necessário fazer ou aquilo que de
termina o que não pode acontecer. Recolho 
mais essa lição, imaginaildo que, em algum 
instante, seja capaz também de poder usar 
desses requisisitos. Ê verdade que a maioria 
deles está rigorosamente dependente da deci
saõ de V. Ex8 Nesse instante, com a retira
da da Mensagem n° 5, ficamos com dois pro
jetes em urgência: um projeto de lei, já com 
o parecer, e uma outra mensagem, que ain
da não carrega parecer. , 

Entramos agora no mérito do projeto. 
Qual o objetiVO do Senador Epitácio Cafetei
ra? Dispor 

'~Sobre a utilização de saldos, em 
Cruzados Novos, retidos no Banco 

Central ___ elo .Brasil, para pagamento reza para com a Fazenda Nacional, 
de débitos junto aos Governos Fede- Estadual, do Distrito Federá! e dos 

_ __r31, Estaduais e Municipais e dá ou- municípios etc". -
tras providencias". O que pretende o Senador? ·oue os cili-

0 Senador Epitácio cafeteira sabe que zeiros retidos possam ser usados para casar 
o dinheiro retido hoje é o dinheiro da elas- com o débito fiscal. Nada mais lógico! Imagi
se média, é o dinheiro da caderneta de pou- na que se deixaram ainda os impostos oom 
pança, é o dinheiro do efetivo poupador. atualização em TR As restantes: coisas, nã"o, 
Foi o que sobrou daquela profunda razia mas os impostos sim. 
que se fez na economia nacional, porque to- Imaginem que os débitos hoje presos no 
dos os recursos que pertenciam a quem ti~ Banco Central também levam a TR, de for
nha recursos foram transformados em cruzei~ ma que uma coisa paga a outra, uma coisa 
ros ao par. O GoVernO, que fofcapãz, naque- casa com a outra! 
le conjunto de medidas provisórias, no Pia- E se o problema é do reter, ninguém me
no chamado Collor I, de-di.Zei- que imedí3.ta- lhor para reter do que o própiio Govemo. 
mente após a retenÇão iniciaria os leilões, De forma que ele troca o imposto pelo que 
que afinal serviriam exatamente para desa- está retido e, posteriormente, queima essa 
guar, para tirar o contet1do de inchaço que retenção. Nada mais lógico que isso! 
aquelesrecursospossufam,queserviriamexa- Vai além o Senador. Pe:Imite a comp-ra 
tamente para eliminar o ganho que teria nas- de imóveis, não qualquer imóvel, mas im6-
cido da especulação, não fez os leilões e, rá- veis pertencentes à União, aos Estados e aos 
pida, mas muito rapidamente, os recursos Municípios, ou à.s suas empresas. 
originários, inclusive da área especulativa. Ora, 0 Projeto de Lei de Cõnvei'sãO, -apto-
foram transformados em cruzeiros ao par. vado na Medida Provisória n° 294, permite 

Quenl iealmente não teve condições de que se transforme os saldos em cruzados pa
fazer os seus cruzados transformarem-se em ra cruzeiros, desde que se queira com ele 
cruzeiros foram os efetivos poupadores des- · comprar açOes das empresas estatais. Ora, 
te País. &tratós muito pequenos, reconhe- se se pode comprar açOes com os cruzados, 
-ço, da classe assalariada- os mais ahos -e por que não comprar os terrenos, que são 
os setores de classe média. _parte dessas empresas estatais? E vai mais 

O plano, em uma segunda fase, desaguou além Imagina que a situação do Sistema Fí
na cabeça dos trabalhadores também, por- nanceiro de Habitação ê tão dramática que 
que, via arrocho, vla recessão, acabou por seria razoável permitir que se liberassem re
produzir um enorme desemprego. Portanto, cursos para pagar o· -sistema Financeiro de 
repousou também sobre os setores trabalha- Habitação. Até porque essa área está mudan
dores. - do _muito, Sr. Presidente. Basta que se diga 

Hoje, o que diz o Senador Epitácio Cafe- que na Medida Provisória n° 294 o Gover
teira? "Ora, meu Deus do céu, o que está no manda pagar- Imposto de Renda sobre o 
preso é dinheiro da classe média, e essa é Fundo de Compensação das Variações Sala·
cxatamente a que paga imposto. O_pem pa- riais, ou seja, aquele saldo que fica no final 
ga imposto neste País é classe média, quem do contrato, depois de ultrapassado o prazo 
paga imposto neste Pais é trabalhador''. conveniado, e que, anteriormenet, era cober-

Imaiine, V. Ex" que, na Medida Provisó- to por um segUro que o próprio mutuário 
ria n° 294, em boa hora derrotada pela Co- pagava. Ora, se se pode criar um imposto se
missão, havia um dispositivo que determina- bre alguma coisa que estava pactuada, nada 
va que a mesma lista que serviu para 0 cáJcu- mais justo do que liberar os cruzeiros para 
lo do Imposto de Renda no mês de janeiro evitar ou para permitir que o cidadão pague 
serviria para o cálculo do Imposto de Ren- esse imposto ou até mesmo que ele pague 
da no mê1!> de fevereiro. Aposentados, portan- as prestações do Sistema Financeiro de Ha
to, que tiveram aumento entre janeiro e feve-r bitação. 
reiro, iam passar a pagar Imposto de Renda. De forma, Sr. Presidente, que o mérito 
Em boa hora, 7 votos a 6, a Comissão derru- do projeto é indiscutível. A esse respeito a 
bou esse dispositivo, que não consta hoje minha palavra, aqui, é até ociosa.. O Lfder 
do Projeto de Lei de .Conversão. do meu Partido já falou e eu, como soldadO 

Mas o Senador Epitácio Cafeteira, perce- obediente, certamente o acompanho. Apenas 
bendo isso com muita clareza, deu a esses queria fazer essa modesta contribuição qu_e, 
setores a possibilidade de pagar ao Gaver- afinal, nasce um pouco da minha própria per
no. O que diz o Governo? plexidade, perplexidade de quem, estando 

O Gove~o, na Própria Medida Provisó- aqui há 4 anos, nunca foi capaZ de agir com 
riá n° 263, diz que, daqui em diante, 0 que a velocidade de percorrer um caminho fngre
se vai cobrar com atualização monetária, via me, difícil, de longas discussões, aqui Eu ain
-rr:R, são exatam~te os impostos. Ora, se ele da não tive nenhum projeto dos que_ apre
Vãi pagar os impostos com atualização, quan- sentei votado em nenhuma comissão. Aliás, 
do atrasado, via TR, tive um rejeitado, com 2 votos apenas a fa-

vor. O projeto obrigava a que o horário gra-
-"A p3rtir de fevereiro de 91 incidi- tuito de televisão destínãdo a propaganda 

rá a TRD sobre os impostos, as mui- eleitoral fosse feito ao vivo. Os demais, se
tas, as demais obrigações fiscais e pa- quer tive aprOvado ou rejeitado em nenhu
rafiscais, os débitos de qualquer na tu- ma comissão. Mas tenho profunda admiração 
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por aqueles. que, cliegando,já consegu~ im
primir o ritmo e a velocidade que eu gosta
ria de fazer com as coisas que sustento. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente, fei
tas essas consideraçõ~ que são muito mais 
de perplexidade, voJto a insistir. Queria di
zer a V. Exu que, como o meu Uder, eu tam
bém votarei a favor do projeto. E, indepen
dente da curiosidade que me nasce, indepen
dente da admiração que me cria, admiração 
que, afina~ trago de longa data pelo Sena
dor Epitácio Cafeteira, -qiiero dizer que es
sa admiração não nasce apenas da habilida
de com que S. Ex8 faz isso, mas nasce da qua
lidade do projeto que apresenta. 

Volto a insistir, Sr. Presidente, que se o 
Senador Epitácio Cafeteira só tivesse uma 
bala na agulha, seguramente a inflação, ho
je, estaria vencida. 

O SR. PRESIDENTE (Aie>eandre Cos
ta) - Para que não sejam interpretadas as 
palavras do nobre S_enador Mário Covas, de 
velocidade da Mesa - e S. E'x 11 nâo disse is
to - quero dizer que o projeto rerebeu do 
Partido do nobre senador, o PSDB, 10 assina
turas, as dos 10 membros do PSDB; do 
PMDB, 24; do PDT, 5; do PTB, 8, somando, 
portanto, 47 apoios, e mais 13 apoios extra 
partido, com um total de 60 assinaturas. 

O Sr. Jutahy Magalhfies- Isso, as lide
ranças; não individualmente. 

O SR. PRESIDENTE (Aie>eandre Cos
ta)- As lideranças. Mas os partidos, de mo
do geral, não levantam contra. 

O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presiden
te, não tenho nenhuma contestação a fazer. 
Pelo contrário. Eu disse que tudo que V. 
Rica fez está apoiado no Regimento. Por is
so, é fundamental que aprendamos o Regi
mento. Aprende-se os "náo11

, e aprende-se 
como transformar os 11não" em "sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Aie<andre Cos
ta)- Mas eu ressalvei que V. &• não acu
sou a Mesa. Foram apenas as assinaturas, 
60 assinaturas. É um caso especial. A Mesa. 
considerando-o um caso especial, de acordo 
com o Regimento, mandou que o inclufsse 
na Ordem do Dia, e o submeteu ~ votação. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos' 
ta) - Concedo a palavra, para encaminhar, 
ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB 
- PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, tão logo foi 
lançado o Plano Collor, em março de 1990, 
fui dos primeiros nesta Casa a apresentar 
um projeto de lei complementar que trans
formava 60% dos recursos bloqueados do 
Banco Central, pela reforma monetária do 
atual Governo, em empréstimos compulsó
rios, sendo: 30% destinados ao custeio de in
vestimentos na economia, de tal sorte, que 
se pudesse evitar o· processo recessivo que 

se avizinhava; e 30% ao custeio de projetas 
de inigação no semi-árido do Nordeste. 

Aquela proposição foi distribuída ~ Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadanía 
e aos demais órgãos técnicos da Casa mas, 
infelizmente, não prosperou até boje. Tenho 
notícia_ de que teria sido também analisada 

-pela" prOPria equipe económica do Governo. 
Desejo apenas lembrar que, igualmente,. 

preocupei-me com o destino dos cruzados 
novos confiscados no início do Governo Coi
lar, o que prejudicou imensamente, sobretu
do, os pequenos e médios poupadores. 

É de salientar, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que a situação agravou-se, ain1da mais, 
.na medida em que foi amplamente noticia
do pela imprensa que grandes empresas na
cionais e estrangeiras que operam no País 
fori:in altamente beneficiadas com a libera
ção legal de cruzados novos, para o pagamen
to de débitos anteriores, mas, também, com 
a liberação fraudulenta que ocorreu, segun
do deneinci.as oferecidas :a_ opinião pCibiica, 
através de pagainentos fict(cios, de tributos, 
a prefeituras municipais que, por sua vez, te
riam devolvidos os saldos em cruzeiros, aos 
titulares dos débitos. 

Nesse particular, fiz inclusive um Reque
rimento de Informações à Sra. Ministra da 
Economia, até hoje sem resposta satisfatória. 

Eis que agora vem, :às minhas mãos, o 
Projeto de Lei n° 1, de 1991, do Senado, de 
autoria do nobre Senador Epitácio Cafetei
a. s~bscrito porvários dos Srs. Senadores, que: 

- 11Dispõe sobre a utilização de sal
dos em cruzados novos retidos no Ban
co Central do Brasil, para pagamen
to de débitos junto aos Governos Fe,. 
deral, estadual municipal e dá outras 
providências." 

lnícial.meote, gostaria de dizer ao Sr. Pre
sidente e aos Srs. Senadores que a mim me 
parece, realmente que, de agora por diante, 
teremos que ter um pouco mais de cautela 
com relação k assinatura dos pedidos de ur
gência. Evidentemente incia-se uma nova Le
gislatura e, dentro dela a primeira Sessão 
Legislativa. As Comissões Técnicas deverão 
estar se organízando, a partir desta semana. 
Acredito que, com isso, o processo de elabo~ 
ração legislativa normalizar-se-á no Senado. 

Por enquanto, creio que, pela importân
cia das matérias, antes mesmo da organiza
ção das comissões, teria-se aberto a exceção 
para assinatura desses pedidos de urgência 
que, espero, como -disse, não voltem a pras~ 
perar nesta Casa, a fim- de que possamos, 
com o maior cuidado e com maior reflexão, 
não só discutir como votar todas as matérias 
em pauta. 

Quan~o ao projeto em si, iniciaria dizen
do que, de minha paite, não vejo qualquer 
eiva de inconstitucionalidade no mesmo, até 
por que aquela restrição que se ha'iia apos~ 
to aos Srs. Congressistas de tomarem a inicia
tiva de projetas de lei sobre matéria finan
ceira. Foi uma norma da Constituição ante
rior, absolutamente extirpada na nova Cons
tituição de S de outubro de 1988. 

Càbe, portanto, não só ao Poder Executi
vo como a qualquer membro do Poder Leg!-s
lativo tomar a iniciativa de leis- em matéria 
financeira. 

No mérito, acredito, Sr. Preside-nte e Srs. 
Senadores, que o Senado não poderia ter ou
tra postura senão aquela já aqui colocada 
por vários Srs. Senadores de outros partidos, 
no sentido t:Io apoio a este projeto de lei 

Até admito que a proposição poderia so
frer algumas modificações - e já-até me pro
punha a sugeri-Ias-, pensando que a matéria 
seria objeto de apreciação na sessão de ama
mhã e não na de hoje. Refiro-me especial
mente ao art. '2f> que, pela sua amplitude, pO
deria realmente ser objeto de alguma contro
vérsia. Se bem que a alienação de qualquer 
bem público, seja de propriedade da União, 
dos estados e dos municípioS ou de Suas em
presas e autarquiaS, só poderá ser feita atra
vés da indispensável licitação póblica, o que 
dá, desde logo, um caráter de absoluta mora
lização a qUalquer transação nesse sentido. 

O que pretende o projeto, pura e simples
mente,- é apenas estabelecer novas modalida
des de liberação dos cruzados novos bloque
ados ainda no Banco Central e que, hoje, co
mo sabemos, são, na sua imensa maioria, na 
sua quase totalidade, pertencentes h classe 
média, de um modo gerai, que foi e é mais 
sacrificada pelo Plano Collor. 

Com essas palavras, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, desejo enfatizar o apoio da Ban
cada do PMDB ao projeto do Senador Epitá
cio Cafeteira. 

Durante o discurso do Sr. Hum
berto Lucena, o Sr. Alexandre Costa, 
1° Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O Sr. Affonso Camargo- s-r. ·presiden
te} peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Concedo a palavra a V. Exa, para en
caminhar, ~minente Uder Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB 
-PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou encami-
nhar pela bancada do meu partido favoravel
mente ao projeto do Senador EpitáciO Cafe
teira. Se não fosse por outros_motivos, é por
que esse projeto, no seu item 1, desconcen
tra recursos públicos, fortalecendo a1posição 
de caixa de estados e municípios. Esse é um 
princípio do programa do nosso partido: des
concentrar poder, fortalecer estados e muni~ 
cípios. 

Na medida em que o projeto admite que, 
com os recursos retidos pelo Goverír.O Fed_e
ral, se possa pagar impostos para estados e 
municlpios, é exatamente um projeto descon~ 
centrador de rendas peiblicas. 

Por isso, o PTB apoiará o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam quei~ 
ram permanecer sentados. (P3.usã.) 

Aprovado. 
A matéria vai ~ Comissão Diretora para 

a redação final. 
Sobre a mesa, redação final sobre a maté

ria, que será lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte: 

PARECER N° 7, DE 1991 

Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Lei 
do Senado n° 1, de 1991. 

A Comissão Diretorit. -apreSenta a. reda
ção final do Projeto de Lei do Sen~o o0 1, 
de 1991, de autoria do Senador Epitácio Ca
feteira, que dispõe sobre a utilização de sal
dos em cruzados novos retidos no Banco 
Central do Brasil, para pagamento de débi
tos junto aos Governos- federal, estaduais e 
municipais, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de fe
vereiro de 1991.- Mauro Benevides, Presi
dente - Beni Veras Alexandre Costa -, 
Relator - Lucfdio Poi=teúa. - -

ANEXO AO PARECER N° 7, DE 1991 

Redação final do Projeto de Lei 
do Senado n° 1, de 1991, que dispõe 
sobre a utilização de saldos em cru
zados novos retidos no Banco Cen
tral do Brasil, para pagamento de 
débitos junto aos Governos federal, 
estaduais c municipais, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° As pessoas físicas que possuem 

saldos em cruzados novos retidos no Banco 
Central do Brasil poderão, a partir da vigên
cia desta lei, utilizar esses recurnos para o 
pagamento de débitos junto aos Governos 
federal, estaduais e municipais. 

Parágrafo único. A utilização de que tra
ta este artigo dar...se-á através da trapsferen
cia de titularidade entre pagador e recebedor. 

.Art 2° Os saldos em cruzados novos reti
dos no Banco Central do Brasil, de titularida
de de pessoas físicas, poderão ser utilizados 
para a aquisição de imóveis. Pe propriedade 
da União, dos estados e municfpJos e de suas 
empresas e autarquias, na forma prevista 
no parágrafo único do art. 1° desta lei. 

Art. 3° São as pessoas ffsicas autorizadas 
a utilizar os seus saldos em cruzados novos, 
retidos no Banco Central do Brasil, para o 
pagamento de prestação da çasa própria, quan
do financiada pelo Sistema Fmanceiro da 
Habitação. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

.Art. SORevogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Em discussão a redação final (Pausa.) 

Não havendo que peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer· sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Câmiia dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi-
des) - A Presidência comunica ao Plenário 
que a matéria constante do item 3 da pauta 
deixa de ser apreciada na presente sessão 
por falha de instrução, nos termos do dispos
to no art. 175, alínea c do Regimento Interno. 

~-0 SegUinte o uem-ieliiado: 

oFlcro N" S/4, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 336, e, do _Regimento Interno) 

Oficio n° S/4, de 1991 (n° 17 /SFG/91, na 
origem), relativo a pleito da Prefeitura Muni
cipal de São Paulo (SP) para que possa pro
ceder emissão de Bônus do Tesouro do Mu~ 
nicípio de São _PauTo - série especial, em 
montante equivalente a seis bilhões, novecen
tos e setenta e sete milhões, quinhentos e 
dezoito mil, oitocentos e vinte e dois cruzei~ 
ros (dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos). 

O Sr. Jutahy MagallÍães - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) -V. Ex8 tem a palavra. 

O SR.JUTAHYMAGALHÁES (PSDB 
- BA Pela ordem.)- Sr. Presidente, o item 
3 também foi retirado? Nos casos especia~ 
os itens 1 e 3 estavam mal-instruídos. Foram 
retirados? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
de8) -Exaiamente, nobre Uder JutahyMaga-:_ 
lhães. Há falha processuaL_ Em raz:ío de ca
rência de documentação, a Mesa adotou 
a providencia saneadora, recér..o-anunciada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) -Item 4o 

Discussão, em turno único da Emen
da da Câmara ao Projeto de Lei do 
S~9-_o n° 83, de _1982 (n° 8.595/86, 
naquela Casa), de autoria do Senador 
Itamar Franco, que dispensa a realiza
ção de vistoria judicial na hipótese 
que menciona, tendo 

PARECER oob n• 465, de 1990, 
daComioslio 

_de Conatituiçlo, Justiça e Cida
dania, contrário_ quanto ao mérito. 

Em discussão emenda, em turno único. 
(Pauoa.) 

Não haVendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Encerrada a discussão e em obediencia 
ao disposto no art. 168 do Regimento Inter
no,·-que estabelece que não haverá votação 
às segundas e sextas-feiras, a matéria sairá 
da Ordem do Dia, retornando na sessão de 
terça-.feira, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi-
des)- Item S: - -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"164 

Discussão cm turno (mico do Pro
jeto de Lei do Senado n° 164 de 1989 
-Complementar, de autoria do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, que 
regula competl!:ncia para instituição 
do Imposto sobre a Herança e Doa
ção, nas condições previstas no inci
so III do§ 1° do art 155 da Constitui
ção Federal. Tendo parecer 9a Comis
são de Assuntos EconOmicos favorá
vel ao projeto, com as Emendas n~ 1 
e 2 que apresenta. 

Sobre a mesa requerimenio que será li 
do pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 22, DE 1991 

Nos termos do art._ 279, alínea c, do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da discus
são do Projeto de Lei do Senado n° 164189 
- Complementar, a fim de ser feita na sessão 
de 28-2-91. 

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1991. 
- Marco MacicL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Aprovado o requerimento, a matéria 
voltará ~ pauta das nossas sessões na data 
préflxada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi-
deo) -Item 6: · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• !65, de 1989- COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno ünico, do Pro
jeto de Lei do Senado n° 165, de 1989 
- Complementar, de autoria do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, que 
estabelece normas para a entrega aos 
estados e munidpios dos recursos pre
vistos nO art. 161, inciso II, da Consti
tuição Federal, especialmeante sobre 
os critérios de rateio do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distri
to Federal, Fundo de Participação 
dos Municípios e Fundo para Progra
mas de Financiamento ao Setor Produ
tivo das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, tendo 

PARECER, sob n° 426, de 1990, 
daComioslio 

_de ~untos EcOn.Omicos, favo
rável ao Projeto com as EineD.das noC 
1 a 3-CAE, que apresenta. 

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

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em obediência ao disposto no art. 168 
do Regimento Interno, não se procederá à 
votação de proposições nas s~ de segun
da e sexta-feira. Assim sendo, a matéria sai-
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rá da Ordem do Dia, retornando na sessão 
de terça-feira, na fase de votação. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)-ltem 7 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 168, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei do Senado n° 168, de 1989, 
-Complementar, de autoria do Sena
dor Fernando Herique Cardoso, que 
regula as limitações constitu~onais 
ao poder de tributar, nos termos do 
inciso II do art 146 da Constituição 
Federal, tendo 

PARECER, sob n° 427, de 1990, 
da Comissão 

_de Assuntos EconOmlcos, favo
rável ao projeto nõS termos de substi
tutivo que oferece. 

Sobre a mesa requerimento que será li
do pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte; 

REQUERIMENTO N°23, DE 1991 

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da discus
são do Projeto de Lei do Senado n° 168189 
-Complementar, a fim de ser feita na sessão 
de 28f2/91. 

Sala das Scss6c:s, 2S de fe<ereiro de 
1991. - Coutinho Jorge _ Josaphat Mari- · 
nho Marco MacieL 

trazendo a esta Casa dicurso que refletisse 
os meus compromissos de campanha, os 
meus compromissos de vida pública. 

Acontece, Sr. Presidente1 Srs. Senadores, 
que depois de leitura dos jornais do fim de 
semana e depois de ouvir aqui o pronunciaR 
menta do nobre Líder do PRN no Senado, 
Senador Ney Maranhão, e depois de ouvir, 
durante o seu discurso, o aparte do nobre 
Senador Marco Maciel, resolvi vir ~ tribuna. 
antecipar, assim, a Iilinha estréia nesta Casa. 

Sr. Presidente, efetivamente como um 
dos representantes da Oposição, como um 
daqueles senadores que pertencem~ Banca
da do PMDB, eu também-:- claro, não pode
ria ter outra atitude - participo deSte coro 
de vozes em favor do entendimento nacional. 
Seja ele, Sr. Presidente, o pacto social, reclaw 
m.ado por muitosj seja ele o entendimento 
político, reclamado pelo Senador Marco Ma
ciel, que afirma que nenhum pacto social te
rá sucesso e viabilidade se não for antecedi
do por um pacto político; seja ele o entendi
mento nacional proclamado hoje aqui pelo 
Senador Ney Maranhão, fazendo citações so
bre a introdução da Mensagem do Presiden
te Fernando Collor de Mello, que foi lida 
nesta Casa na sessão de instalação desta Ses
são Legislativa. 

Sr. Presidente, não há por que discordar 
de tudo isso. Agora, há de se dizer que o 
Congresso Nacional não pode, numa hora 
destas, adotar uma atitude hipócrita; o Con
gresso Nacional precisa olhar para o espelho 
e perguntar: "Afinal de contas, não está ha-
vendo uma tentativa de entendimento agora, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi- de entendimento em torno de uma polftica 
dç's) - Aprovado o requerimento, a matéria emergencial, em torno do salário do trabalha
voltará à pauta em data prefL"<ada. dor, em tomo da correção do salário até os 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi- 10 salários mais baixos?01 

des)- Item 8: - -- Então, porque, Sr. Presidente, se fala_ tan-
MATÉRIA A SER to em entendimento nacional, em pacto se-

DECLARADA PREJUDICADA cial, em pacto político, e não se c_omeça por 
esse pacto de emergencia, e não se começa 

Projeto de Decreto Legislativo n° por esse ·entendimento agora, que já se fnis-
12, de 1986, de autoria do Senador tou, melancolicamente na Comissão que exa
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a minava a Medida Provisoria n° 295? 
autorização ao Presidente da Repúbli- E digo melancolicamente, Sr. Presidente, 
ca para ausentar-se do País no perfo- porque eu estava lá, com a carra mais melan
do compreendido entre 1° de julho cólica do mundo, ao lado de figuras como o 
de 1986 a 31 de janeiro de_ 1987, e dá Seilador Josaphat Marinho, que participava 
outras providênicas. dessa Comissão, e ao lado de tantos outros 

A Presidência, nos termos do disposto nobres Colegas desta Casa. Esgotaram« os 
334 Un prazos da Comissão, ouviram..se depoimen-

no art. , a ea a, do Regimento Interno, tos de empresários, de trabalhadores, todos 
e no Parecer no 379, de 1990, da Comissão 

: p~~~~~to~ t~~}~fo ~e ~~::ted;~~ :~~~U::,~:C~t~~ -~n~~~~~~tajoo :o~:~ 
tivo no 12, de 1986. mos ter um fechamento para os nossos traba

lhos. 
A matéria vai ao arquivo. Então, Sr. Presidente, nobre Líder Sena
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi- dor Marco Maciel, quem chega a esta Casa 

des)- Encerrada a Ordem do Dia, volta-se 
à lista de oradores. como eu, imbuído daquela reverência, daque-

le entusiasmo por este Parlamento, tem direiConcedo a palavra ao nobre Senador Ga-
ribaldi Alves Filho. to de ser pessimista, mas tem direito de sê

lo sobretudo porque o Excelentfssimo Se-
O SR. GARIBAI.DI ALVES FlLHO nhor Presidente da Rep6blica, que fala tan-

(PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discur- to em entendimento nacional, este sim é que 
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, deveria, dar o primeiro passo, deveria adOtar 
Srs. Senadores,. pretendia eu ocupar esta tri- o primeiro gesto. E, numa hora como essa, 
huna em outro dia desla Sessão Legislativa, __ em que se coloca as expectativas de toda a 

Nação brasileira, o que pode acontecer? Pe
los meus parcos conhecimentos em tramita
ção legislativa, o que pode acontecer agora 
aqui é outra grande frustração: chegan:hos 
no dia 3 de março, 61timo dia para o exame 
das medidas provisórias; sem nenhuma cOn
clusão a respeito desse entendimento. E se
rá dito depois que este Congresso vai patro
cinar o entendimento nacional, cjue este Con
gresso vai ser o fórum desse entendimento 
nacional se ele não chega, Sr. Presidente, a 
um entendimento mínimo, a um entendimen
to de trégua, a um entendimento de emergên
cia sobre o salário mfnimo. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me 
V. &:a unl" aparte? -

O SR GARIBAID! ALVES FILHO 
- Com muito prazer. 

O SR HUMBERTO LUCENA- Cum
primento V. Exa nesta tribuna, por defender 
com tanta êfanse, sobretudo a situação dos 
menos favorecidos. ou seja, dos trabalhado
res. V. & 11 não faz mais do que cumprir o 
programa do nosso l'artido que dá importân
cia fundamental aos direitos sociais. Mormen
te neste instante, quando a nossa economia 
atravessa uma fase de imensas dificuldad~ 
notadamente diante do processo recessivo, 
que praticamente paralisou as atividades pro
dutivas. 

Vejo que· V. Ex8 se refere, com muita 
oportunidade, aos apelos, ao entendimento, 
argumentando com um fato concreto, isto é, 
com a tentativa que estamos fazendo, no 
Congresso Nacional, de chegarmos a um Pro
jeto de Lei de Con~ersão ~ Medida Provisó
ria n° 295, o seja uma alternativa para a polí
tica de rendas, para qual polftica de preços 
e salários. 

É realmente de estranhar, nobre Senador, 
que até o momento, ruo vésperas da votação 
dessa medida provisória, não tenhamos che
gado ainda a um denominador comum que 
possibilite a votação da matéria, em tomo 
de uma solução plausfvel, nós, que militamos 
em um Partido de Oposição, o PMDB, pode
remos, inclusive, aprovar um projeto de con
vecção, mas desde que ele assegure, no míni
mo, algumas normas que, em primeiro lugar, 
melhorem o nfvel do salário mínimo; em se
gundo, que assegurem o reajuste, por um de
terminado percentual vinculado à cesta bási
ca, das failcas salariais até 10 salário mínimos 
e, da mesma maneira, os reajustes dos pro
ventos dos aposentados e dos pensionistas; 
em terceiro, que garantam, também, o direi
to de atualização dos vencimentos dos seM
dores póblicos civis e militares. Não pode
mos aceitar essa discriminação, ou seja, que 
o Governo defenda o reajuste pela média 
dos óltimos 12 meses dos salários do setor 
privado e, ao mesmo tempo, pro1ba esse mes
mo reajustes dos salários do servidor públi
co. Portanto, essas são as questões colocadas 
sobre a Mesa, que as Lideranças de alguns 
partidos de oposição estão af, dispostas a con
cluir um entendimento em torno delas. Se 
chegarmos a uma fórmula que concilie todos 
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esses aspectos, certamente poderemos apoiar 
um projeto de conversão que se transforme 
naquela alternativa a que me referi, para a 
Medida Provisoria n° 295. Por isso mesmo, 
entendo que a presença de V. Ex• na tribu
na na tarde de hoje é: muito importante. v. 
Ex8 que foi Membro e Presidente da Comis
são Mista Especial, ao lado do Senador Man
sueto de Lavor, é: Senhor da matéria, V. Ex8 

denuncia a demora em torno desse entendi
mento concreto para, da~ partir para a· sua 
dúvida a respeito do êxito de um entendimen
to mais amplo, a nfvel nacional. Meus para
béns, nobre Senador. 

O SR- GARIBALDI ALVES FILHO 
-Agradeço, nobre Senador Humberto Lute
na, as palavras de V. Exa que se constituem 
um estímulo para mim, numa hora como es
ta, porque, quem começa como eu, com es
te sentimento de desalento, não pode, de 
maneira alguma, se deixar vencer, se deixar 
abater por ele, principalmente nós que te
mos uma responsabilidade tão grande. 

Diariamente, Sr. Presidente, os editoriais 
dos principais jomaias do País convocam o 
Congresso Nacional para ser o fórum de de
bates a respeito do entendimento nacional 

Ainda nesse final de semana a Folha de 
S. Paulo e outros jornais do Sul do PaíS colo
caram a responsabilidade do Congresso Na
cional. 

Sr. Presidente, esse entendimento nacio
nal precisa começar logo, precisa começar 
já, ele não pode sofrer as protelações que 
estavam ocorrendo no ambito de Comissão 
Místa e já agora ultrapassando os limites da 
Comissão que examinou a Medida Provisória 
D0 29S. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é lamentá
vel que isso ocorra numa hora como esta, o 
que nos deixa em posição contraditória. Na 
verdade, estou imbuído de um forte sentimen
to de autocrítica. Eu não quero chegar aqui 
só para cobrar do Presidente, como estou fa
zendo, a responsabilidade de dar início ao 
entendimento. Quero, também. como mem
bro desta Casa, cobrar do Congresso Nacio
nal, da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, a sua responsabilidade com relação 
ao entendimento nacional. 

Sr. Presidente, se o salário mínimo, em 
torno de Cf$ 20 mil o mundo vai acabar -
como dizem por aí setores governistas -, se 
esse salário mínimo tem esse poder demoli
dor, que se mostre isso claramente à opinião 
pública. O que nós da oposição sabemos, co
mo acaba de colocar o Senador Humberto 
Lucena, é o que nos mostra a coluna do Die
ese com as suas informações. 

Leio a coluna do jornal do Diap, que diz 
o seguinte: 

11No mês de dezembro de 1990, o 
salário mínimio valia, apenas 22;4% 
em relação ao valor de julho de 1940, 
quando foi instituído. 

Prossegue aqui, a análise do Dieese: 

''A médla do ano de 1990 também 
faz parte dessa estatística perversa. 

Apesar de os cálculos do Dieese ain~ 
da não estarem fechados, estimamos 
que o valor médio ficará em 30% do 
praticada em julho de 19"40. Caracterl~ 
zando~se, assim, como a menor média 
anual de todos os tempos, desde a cria~ 
çáo_desse valor de referência. A situa~ 
ção piora, quando comparamos ao sa
lário mínimo de dezembro de 1990, 
que era de 8 mil, 836_ cruzeiros e 82 
centavos, com os maiores valores re
ais aintigidos." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta minha 
palavra é de moderação, apesar da ênfase 
do estreante, apesar do entusiasmo do estre~ 
ante. Fala--se em entendimento nacional. Trou
xemos a esta Casa - como eu já disse, atra
vés da Comissão Mista que apreciou a Medi
da Provisória n° 295- empresários, trabalha
dores, todos os segmentos sociais represen
tantes do funcionalismo pliblicol 

O Sr. Coutinho Jorge - Permite-me V. 
Ex8 um aparte? 

O SR GABffiALDI ALVES FILHO -
Pois não, Senador Coutinho Jorge. 

O Sr. Coutinho Jorge - Ilustre Senador 
Garibaldi Alves Filho, V._ Ex8 coloca hoje, 
nesta tarde, uma preocupação justa, pertinen
te e oportuna. Acompanhei, como membro 
da comissão Mista que analisava a Medida 
Provisória n° 294, bem como acompanhei a 
tramitação da Comissão da qual V. EJc3 fazia 
parte- que examinaria a de n° 295- e teste
munhei aquilo que V. &a está expondo nes
ta tarde: o esforço imenso que os senadores 
e deputados, das duas comissões, tentaram 
imprimir--ao" ritual do funcionamento dessas 
comissões, para que elas pudessem cumprir 
o seu papel, a sua função fundamental, a apro
vação final de um parecer, que seria encami
nhado à consideração do Plenário do Congres
so Nacio_n_al. V. Exa tem razão ao afirmar 
que a sua comiSsãO, que, muitas vezes, jun
to com a nossa, convidou as autoridades 
mais cc:pressivas deste País, como ê o caso 
da Ministra Zélia Cardoso de Mello, todos 
os segmentos dos trabalhadores, representa
dos pelas centrais sindicais, e os segmentos 
empresariais, em sessões plenárias que toma
ram, inclusive, o fim de semana, até'altas ho
ras da noite, os membros das duas comissões 
aqui estavam confiantes e certos de que, em 
função desse empenho, evidentemente, iría
mos chegar a uma conclusão a respeito das 
duas medidas provisórias. V. Exa sabe, ape~ 
sar dos percalços, das dificuldad_es, que a co
missão que tratou da Medida Provisória n° 
294 chegou, pelo menos, à aprovação final 
do relatório. Eu até me fefcri aqui, em ses
são anterior, elogiando o esforço e a conclu
são do trabalho, sem discutir o mérito do re
latório apr0v3áo, porque iSso era matéria fi
nal, em termos tle decisão do Plenário do 
Congresso Nacional. Sei que é frustrante pa
ra V. Ex• que, apesar do grande esforço de 
todos os Srs. Senadores e Deputados, num 
belo trabalho realizado na comissão, não che
gassem a um resultado. Mas V. F..x8 tocou 

num ponto fundamental. Este resultado não 
foi colimado, porque, durante a tramitação, 
sobretudo nos aspectos dos nfveis salariais, 
d~sde um sãlário miníma até dez salários 
mínimos, não houve entendimento entre as 
"lideranças do Governo e das oposições. Isso 
mostra de qualquer forma, que precisamos, 
de fato, buscar esse entendimento, esse pac
to, esse acordo - ou o nome que queiram 
dar, como V. Ex• se referiu - fundamental 
para a realidade brasileira, que passa por 
uma grave crise, com uma recessão gerando, 
realmente, um grande ntimero de desempre
go e um salário mínimo, evidentemente, ca
da vez mais. defasado em termos reais. E ur
ge esse entendimento. Eu queria lembrar a 
V. Exa concordando com as suas colOcações, 
que esse Governo entendia, com sua atitu
de imperial, pretensiosa orgulhosa, muitas 
vezes, editando planos impositivos, como o 
Plano Collor I, de cima para baixo, estar re
alizando a maior somatória de polítícas eco
nOmicas já editadas neste País, mas sem a 
concepção de um plano global integrado, 
que analisasse o lado da demanda e da ofer
ta da ·economia. Ele gerou, evidentemente, 
conseqüências negativas. E temos aí nova
mente o eclodir violento da inflação e, sobre
tudo, UtnZI recessão serissima, com graves pro
blemas econômicos e sociais. A edição do se
gundo pacote foi feita da mesma· forma que 
a do primeiro, de forma impositiva, sem ne
nhuma negociação. E lembra V. &• que quan
do da convocação da Ministra Zélia Cardo
so de Mello, pelas comissões, não adiantaram 
os reclamos, as propostas, as idéias dos sena
dores e deputados, aqui no plenário do Sena
do, porque a resposta da ministra se manti
nha sempre numa linha segundo a qual a sua 
e a posição de seus assessores refletiam os 
pontos mais corretos, as medidas mais coe
rentes já editadas neste País. Ora, evidente
mente, conc_or:do com V. Exa, falta o entendi~ 
menta. Mas o Governo Federa~ o Poder &e~ 
cutivo tem grande culpa nesse caso, pela for
ma autoritária, ditatorial até, podemos dizer 
imperial, como realiza as suas proposições 
e sobretudo como edita, de forma indiscrimi
nada, medidas provisórias lesivas aos interes
ses desta Nação, sem uma discussão prévia 
com os_ vários segmentos da sociedade brasi
leira. Evidentemente, entendo que eles estão 
colhendo aquilo que plantaram. Lamentavel
mente, quem sofre é o B_rasil. Os remédios 
equivocados e amargos do Governo Federal 
trazem ~eqüelas sérias para o povo brasilei
ro. Por Isso, V. Ex8 tem razão ao dizer que 
é preciso um entendimento, um acordo, um 
pacto, seja o que for, que tente minimizar 
os graves problemas pelos quais passa a po~ 
pulação brasileira neste momento. Concor
do com o seu pronunciamento. Devemos nos 
unir neste Congresso para que se viabilize 
esse acordo. Mas, insisto que o grande culpa
do pela situação é a forma, realmente, pre
tensiosa, orgulhosa, imperuial, do Governo 
Federal, que está totalmente equivocado. O 
Governo se engana com esse remédio que 
~tá tentando passar para a sócio-economia 
brasileira através do Plano Collor II. Se não 
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ho~r um entendimento nacional, nós va
mos estar cada vez cm condiç6cs piores e o 
povo brasileiro sofrendo seqüelas, realmen
te, irreparáveis. Pelas razões expostas, para
benizo V. &a ilustre Senador Garibaldi Al
ves Filho, pelo seu pronunciamento claro, 
objetivo e oportuno. Não adianta editar po
liticas econômicas de cima para baixo, ê pre
ciso, paralelamente, haver um entendimento 
político com as forças que representam a só
cio-economia brasileira, sem o qual governo 
algum terá sucesso em nenhum pacote, em 
nenhum plano. Portanto, temos que discutir, 
realmente, de cima para baixo, mas, sobretu
do, de baixo para cima, ou seja, ouvindo a 
sociedade brasileira naquilo que é-inais rele
vante e fundamental para o seu bem-estar e 
desenvolvimento. Parabenizo V. EJcll por es
te pronunciamento, que reflete - entendo -
a preocupação de qualquer brasileiro cons
ciente deste grave momento pelo qual passa
mo~ 

O SR. GARIBAIDI ALVES FlLHO 
--Agradeço a V. :&•, Senador Coutinho Jor
ge, que foi testemunha nesses primeiros dias 
de legislatura, do esforço realizado pelas 
duas comissões. Mesmo não participando 
da Comissão Mista que examinou _a Medida 
Provisória nô 295, C sim 3 de n° 294, V. Ex• 
acompanhou os trabalhos que, em muitas 
oportunidades, foram elaborados de forma 
conjunta. 

O Sr. Lavoisier Maia -Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. GARIBAIDI ALVES FILHO 
- Ouço o Senador Lavoisier Maia. 

O Sr. Lavoisier Maia - Senador Garibal
di Alves Filho, quero me associar ao discur
so de V. Ex•, no momento em que chega a 
esta Casa. COnheço-o de perto, e sei da gran
de ecperiência parlamentar que possui, pois. 
foi Deputado Estadual durante qliairo legisla
toras, e do espírito p6blico e da seriedade 
com que conduz a coisa pliblica e analisa a 
situação nacional que estamos vivendo. Che
ga V. &• a esta Casa, a este Congresso e lo
go com muito entusiasmo e boa vontade, in
tegra uma comissão na tCniatiVã de panici
par, colaborar com a sua inteligência, que é 
privilegiada, para a solução dessa crise que 
parece irreversíveL Luta-se, participa-se, dia
loga-se, ouve-se os homens de ecperiência 
deste Brasil, mas passa mais um dia e não 
se chega a um resultado. Esse entendimen
to nacional, tão desejado por todos os brasi
leiros, parece que só não é desejado por 
um brasileiro, aquele que ocupa o cargo 
maior desta Nação. Que é sua Excelência o 
Presidente da Repliblica. Não há sincerida
de de próposito na palavra de Sua Excelên
cia o Presidnete da Reptlblica, que canela
ma todos para um entendimento nacionaL 
Vem a classe política, representada pelo Mi
nistro político do GoVerno, que é um Sena
dor nosso, ilustre, brilhante, de um passado 
muito bonito, de seriedade, que é o Ministro 
Jarbas Passarinho; vem a proposta da classe 
poUtica, dos trabalhadores, da área empresa-

rial, e o Governo pura e simplesmente rejei
ta a proposta, e não apresenta, sequer, uma 
contraproposta. Só podemos chegar a um en
tendimento se houver boa vontade de um la
do e de outro. E não há essa disposição da 
parte do Governo, porque a classe empresa
rial e os simli~tos apresentaram a proposta, 
mas o Presidente da Reptlblica alão apresen
tou uma contraproposta. Então, há uma evi
dente má vontade, no sentido de viabilizar 
o entendimento nacional, tão necessário nes
ta hora de crise que estamos vivendo. V. Ex11 

tem a minha solidariedade. Vamos lutar, não 
vamos desanimar, vamos participar dos deba
tes. Agora, tem que haver coragem, e a deci
são tem que ser tomada no âmbito do Con
gresso Nacional. Sem a participaÇâo do Le
gislativo, sem um Legislativo forte não pode
mos chegar a um equilfbrio. Diante de um 
Presidente autoritário, imperial, ditador, tem 
que baver um Congresso forte e de cabeça 
erguida. Tivemos a alegria de ouvir do atual 
Presidente, Senador Mauro Benevídes, pon
derações no sentido de que o Congresso Na
cional tem que tomar uma posição com rela
ção a esse volume exagerado de medidas pro
visórias. Essa seqüência de medidas provisó
rias não pode continuar, nobre Senador Ga
ribaldi Alves Filho, estamos juntos nesta lu
ta pelos interesses maíores do Brasi~ por 
um sistema democrático estáVel, por inaior 
justiça socia~ por melhor distribuição de ren
da, pois é flagrante a injustiça nesse setor 
no País. Nós estamos juntos nessa trinchei
ra, nessa batalha. Receba a minha solidarie
dade e vamos continuar a luta por um Brasil 
melhor, por um povo brasileirO iitenos· sofri
do. Muito obrigado. 

O SR. GARIBAIDI ALVES FILHO 
- Senador Lavoisier Maia, ouvindo, agora, 
V. Ex•, lembro-me da nossa luta recente, no 
Rio Grande do Norte. V. &a traz aqui a sua 
palavra afirmativa, como na campanha polfti
ca. Representante do PDT, -v. :&• tem um 
compromisso com os trabalhadores, tem um 
compromisso com as classes. mais sofridas 
deste País. 

Sr. Presidente, acima de tudo, nós temos 
um compromisso com a Nação inteira; e es
se compromisso clama por esse entendimen
to, que passa por esta Casa. Mas vai passar 
quando? Vai passar agora! 

A possibilidade desse entendimento, pe
lo menos em termos embrionários, vai passar 
agora; vai passar e o Congresso Nacional 
~á_C?_ pode deixar, nessa oportunidade, de co
brar do Presidente da República que Sua 
Excelência realmente estenda a mão. Mas 
estenda a mão não através de tJma proposta 
retóri~, mas através de 1lJD3 proposta con
creta. 

Aí está, Sr. Presidetne, Srs. Senadores, 
Medida Provisória n° 295. Eu, com a minha 
pouca ecperiência parlamentar venho de ui
ma e:<periência de quatro legislaturas na As
sembléia Legislativa do meu Estado. Não con
sidero essa experiência suficiente, Sr. Presi
dente, para chegar ao Senado e dar conse
lhoS a ~guém, paia fal3r a iantos Senado-

res ilustres com uma experiência muito maior 
do que a minha. 

Mas advirto-a esta casa. Não vamos per
der a oportunidade de dizer ~ Nação inteira: 
ar está um projeto-de lei de conversijo, af es
tá um esforço nascido· de um entendimento 
entre as lideranças do Governo e as lideran
ças da Oposição. É o começo de um grande 
entendimento nacional em torno de uma po;.. 
lítica salarial definitiva, de uma política de 
renda, que é o que venho, Sr. Presidente, 
apelar aqui. Apelar para que isto aconteça, 
para que isto não se torne um sonho, para 
que isto não venha a se tornar uma miragem 
nessa hora em _que todas as atenções se vol
tam para o Legislativo. 

Lamento, Sr. Presidente, que nessa altu
ra, em termos de lideranças do governo eu 
esteja falando para o deserto. Na verdade, 
não estão aqui aquelas lideranças qu31ifica
das que poderiam trazer-me algum esclareci
mento. Também não tenho a pretensão, Sr. 
Presidente, de como estreante estar preocu
pando as lideranças do Governo: Quem sou 
eu;_ Sr. Presi~~nte, para estar a essa altura 
preocupando as lideranças do Governo? 
Mas, por trás de mim - o Senador Lavoisier 
Maia sabe_- clamam milhares e milhares de 
eleitores do Rio Grande· do Norte que me 
trouxeram aqui, que me deram este manda
to e que me disseram que, nesta tribuna, eu 
teria que ser coerente com todo um passa
do político, com toda uma tradição polftica 
no Rio Grande_do Norte, de uma familia po
lftica já_conhecida nesta Casa, atravé!P da pas
s;tgem aqui de Aluizio Alves, que foi deputa
do porv~riaslegislaturas, de Henrique Eduar
do Alves e de tantos outros. 

Venho aqui, Sr. Presidente, dizer nesta 
hora que se há a possibilidade de um enten
dimento nacional, que esse entendimento 
comece agora, já, porque, afinal de contas, 

o trabalhador está ai perdendo a capacida
de de resistir, de esperar, de acreditar. Ele 
acreditou neste Congresso com um pé na fren
te e outro atrás. V. __ Exas sabem, na verdade, 
que muitos foram os votos nulos e brancos, 
que realmente mancharam a tlltima eleição 
e trouxeram essa advertência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, agradeço 
~queles que me ouviram. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. & 8 me 
permite um aparte, antes de concluir o seu 
discurso? 

O SR. GARIBAIDI ALVES FILHO 
- Pois não, Ex8 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Exa volta, 
como já o fizeram outros oradores, ao pro
blema do entendimento nacional. Queria lem
brar que, depois da elaboração da Constitui
ção Federal de 1946, em um momento tam
bém difícil para o País, que vivia o receio 
do retorno~ ditadura, cogitou-se de ym acor
do, u,m pacto, um entendimento, como quer 
que seja, que foi feito, não obstante a luta 
renhida que se travou, sobretudo entre a 
UDN e o PSD. Um grande brasileiro, mas 
insuspeito para qualquer idéia de adesismo, 
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o lfder Octávio Mangabeira, encaminhou o 
entendimento a esse se fez em torno do Ge
neral Eurio Gaspar Dutra. A UDN, o PL e 
outros partidos não aderiram ao General 
Eurico Gaspar Dutra, nem no PSD. PoréJI4 
o entendimento se fez par pacificar o Pafs 
depois da ditadura, para encontrar caminhos 
que facilitassem a ação do Presidente da Re
ptí.blica e dos governadores de oposição elei
tos pela UDN. Dois ministros da UDN parti
ciparam do Governo, mas a UDN não aderiu 
ao governo. Houve deputados e senadores 
que mantiveram sua atitude crítica, mas res
peitando a decisão da maioria. Com isso, o 
General Eurico Gaspar Dutra teve um perio
do de tranqüilidade para governar e os go
vernadores da UDN, como Milton Campos 
e o próprio OCtáviO Mangabeira, puderam 
dirigir seus estãdos, contando também com 
o apoio do Governo Federal. Era um enten~ 
dimento decente. Assist~ na Bahia, o Gover
nador Octávio Mangabeíra dizer ao General 
EUrico Gaspar Dutra: "Pela Bahia tenho pe~ 
dido tudo mas posso dizer de público que 
nunca lhe solicitei um favor pessoa111

• Resguar
dou a independência. Hoje estantes vivendo 
um momento mais difícil do que aquele de 
47, 48 e anos seguintes. Então, V. Ex• que é 
um Senador de um partido de oposição fala 
com firmeza mas com moderação como de
clarou, acentuando a conveniência desse en
tendimento que não é nem deve ser em fa
vor do Governo imediatamente, mas em be
nef!ci.o do Pais. Lembro~me que em 1963/64, 
nesta Casa, eu costumava dizer aos campa~ 
nheiros mais radicais que se eles afundassem 
sozinhos ainda seria possível que o fossem 
com o Governo do Sr. João ·oou1art, mas o 
problema é que quando a tempestade chegas~ 
se arrastaria a todos e a Nação, como arrastou. 

O Sr. Lavoisier Maia - Sena'dor Garibal~ 
di Alves Filho, V. Ex11 me permite fazer· uma 
observação ao aparte do ilustre Senador Jo~ 
saphat Marinho, da Bahia? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO 
- Com prazer. 

O Sr. Lavoisier Maia- RecOrdo-me mui
to bem daquela época difícil em que vivia
mos. Eu era estudante de medicina na Bahia, 
e gostava de politica. Desde menino gostava 
de política. Acompanhei vivamente, atenta
memte, os acontecimentos, porque mais do 
que gostar de politica eu gostoava do Brasil, 
no sentido de melhorar as condições de vi
da do nosso povo, já que estávamos numa fa
se difícil, com o General Eurico Gaspar Du
tra assumindo a Presidência da Rep'liblica e 
ninguém acreditava nele. 

Foi uma luta radical entre a UDN e o 
PSD. Ai, surgiu a inteligência privilegiada 
daquele baiano- os baianos são muito inteli
gentes, quero fazer aqui uma homenagem à 
Bahia que tem sempre homens p'liblicos inte
ligentes e que dão a sua contribuição decisi
va à Nação. Octávio Mangabeira, com seu 
espírito p'liblico privilegiado, fez o encami
nhamento do entendimento nacional que deu 
certo. A UDN, participando do Governo sem 

aderir ao Governo; Clemente Mariano era 
o Ministro da Educação e Virgmo Távora,. 
Mínistro dC Viação e Obras Públicas. Dutra 
fez um Governo razoável, senão bom, naque~ 
la época, ci: a p3z vOltou- a reinar no Brasil. 
V. Exas, Srs. Senadores, sabem por quê? E 
esse meu aparte é só para registrar o com
portamento dos homens. O General Eurico 
Gaspar Dutra, apesar de militar, era um ho~ 
mem humilde, aceitava o diálogo. E é mais 
fácil se conviver com _uma p~a humilde 
do que com um homem que não o é, um ho
mem que tem o rei D? barriga, que é orgulho
so, que é imperador, ditador, autoritário; aí 
fiCa: mais· difíçil.. A coisa nacioiial neste mo
mento está começando p-or aí. Com um ho
mem mais humilde na Presidência da RepU
blica, já teriam os chegado ao tão desejado 
entendimento nacional. Muito obrigado. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO 
-Obrigado, Senador Lavoisier.Maia. Agrade
ço a lição de história que nos foi dada pela 
experiência do Senador Josaphat MarinhO: 

O Sr. Esperidirio Am.in - Permite:me 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO 
- COriCcilo o aparte a V. Exn 

O Sr. Esperidiâo Amin- O seu pronun
ciamento é: uma conclamação - é assim que 
eu interpreto. Não o interpreto como UT;Il3 
declaração de intransigência, isso não seria 
compatível com o conteúdo geral do pronun
ciamento enriquecido pelos apartes já anota
dos, nem seria, creio eu, a contribuição que 
V. Ex11 deseja aqui deixar registrada. Inter
preto as colocações de V. Ex11

, valho-me de
las para enriquecer a modesta base do meu 
posicionamento pofítico nesta Casa. Recebo 
as lições e o contetido de seu pronunciamen
to como uma conclamação ~ comprçensão -e 
ao entendimento, que não se deve confundir 
com subserviência, nem com pusilaminidade 
e. muito menos, com intransigência. Duran
te esta semana, vamos ouvir de novo discur
sos enfocando o insJ,J.lto que _é perpetr~do 
ao Congresso pelas medidas provisórias. 

Já me manifestei aqui na semana passa
da dizendo que é meu convencimento que 
nós devemos substituir as medidas provisó
rias por outro meio decisório, Por outro prO
duto que decorra de um processo decisório 
democrático. Mas, devo também fazer ch_e
gar, neste momento, à consideração do Sena
dor Garibaldi Alves Filho, como administra
dor que fui ao longo de 15 anos, de quem 
tem ou teve a responsabilidade de pagar a 
folha de pessoal no fim do mês, para usar 
um exemplo da atividade administrativa. Po~ 
de-se conversar, deve-se conversar, deve-se 
discutir, mas, ao __ final_d_~ um prazo, que não 
é fixado autoritariamente pelo administrad_or, 
tem que haver uma decisão. As medidas pro
visórias sobre as quais varilos deliberar esta 
semana, e creio, são um exemplo dessa nos
sa busca de um novo processo decisório. Es~ 
tou convencido de que elas foram editadas 
porque as circunstâncias da situação econô
mica nacional impeliam quem tem esta res-

ponsabilidade a tomar essa atitude. Não era 
possfve1 deixar, só para dar um ecemplo, que 
a economia brasileira continuasse sendo al
vo de uma ciranda instituída pelo sistema fi
nanceiro nacional, que se comporta como 
se fOsse um conjunto de vam_piros, que, pa
ra vivei-,- e:dge uma quantidade de sangue -
entenda-se inflação. O sistem~'financeiro bra
sileiro chegou a um estágio' em que o que 
ele precisa para operar Com lucro exige uma 
taxa de inflação expressa no over, na indexa
ção em que vivfamos, e ainda vivemos, que 
debilita e deixa a sociedade e a economia 
brasileira em estado de anoxia. Alguma caí~ 
sa deveria ser feita. Só _com_ o referência final 
a esse assunto: quando as Comissões Mistas 
tiveram oportunidade de receber a presen
ça de representantes de diversos segmentos 
da sociedade, dentre eles o Presidente da 
Febraban, Dr. Leo Cochrane, eu lhe fiz uma 
pergunta, apesar de não ser membro da Co
missão Mista. O senhor tem alguma alterna
tiva? Ele respondeu: "Só temos alternativa 
se a inflação baixar'\ E, enquanto não baixar, 
o que se farã? Cbntinuar-se-á satisfaz~ndo 
este sistema financeiro, que é movido a taxas 
de juros sabidamente condutoras da improdu
tividade, porque é: impossível, pagando-se ta
xas de juros superiores a 3Cf% ao mês, co
mo se vinha fazendo, para movimentar um 
sistema produtivo em qualquer eçonomia 
do mundo? Se não há nenhuma alternativa, 
algo tinha q-ue ser feito. Não acredito que a 
tentativa de desindexação já se possa conslde~ 
rar como bem sucedida, mas considero co
mo uma tentativa que tinha que ser promovi
da por quem tem responsabnidade e por nós 
aqui assumindo, também, as nossas responsa
bilidades embutidas naquilo que chamamos 
de prerrogativas. Temos o dever, Senador, 
independente de sigla partidária, de ajudar 
a que o Brasil veja no Congresso, no proces
so legislativo, algo (itil. Temos que lutar, com
batendo a omissão, respeitando idéias antagô~ 
nicas. Temos que fazer esse grande esforço! 
E é nesse sentido que me congratulo com o 
seu pronunciamento. Temos que fazer um 
grande esforço para sermos considerados pe
la sociedade como participantes de um pro
cesso decisório útil. Minhas congratulações, 
Senador. 

O SR. GAR!BALDI ALVES FILHO 
_ Agradeço a V. Ex", Senador Esperidião 
Amim, o aparte. 

Afinal de contas, todos nós estamos fazen
do um grande esforço. 

Começo por fazer um grande esforço ar
quivando, neste momento, Senador Esperi
dião Amim, aquelas palavras veementes_ que 
eu traria aqui para esse Plenário, como Sena
dor da oposição, no primeiro pronunciamen
to. Substituo aquelas palavras veementes pe
la palavra moderada, palavra de entendimen
to. V. Ex11 fez realmente uma análiSe muito 
percuciente a respeito das Medidas Provisórias. 

O Sr. Jutahy Magalhfes _ Permite-me 
V. Exa um aparte? 
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O SR GARIBALDI ALVES FILHO 
_ Com. muito prazer. 

O Sr. Jutahy MagalhJics _ Nobre Sena
dor Garibaldi Alves Filho, V. Exa estréia ho
je na tribuna, mas não como estreante parla
mentar. V. ExS já tem uma vida parlamentar, 
tem uma vida de executivo, tem uma vida po
lítica. E todos nós que o acompanhamos de 
longe, através de seus companheiros, aqui 
no Senado, e acompanhamos também as elei
ções e o resultado, pelas ligações que temos 
com o Senador Lavoisier Maia, víamos que 
V. Ex11 seria aqui no Senado o que está de
monstrando ser logo no infcio do seu pronun
ciamento. Realmente, nessa hora, cabe mui
to uma palavra moderada. Estamos buscan
do e aceitando que se busque entendimentos. 
V. Ex• acompanhou, como todos nós, um en
tendimento que chegou. num momento, a 
ser algo fantástico no Pafs: empresários e 
operários, trabalhadores, unirem-.se em tor
no de uma proposição, que, trazida ao Con
gresso, tambem recebeu a participação dos 
Parlamentares. E essa contribuição foi intei
ramente esquecida no nomento emt que fo
ram promulgadas as Medidas Provisórias n05 

294 e 295. Nós esquecemos esse fato. E di
go: V. &as. que compõem esse terço de reno
vação do Senado, estão dando uma demons
tração para todos nós de interesse e de dispo
sição para o trabalho. V. &as também, co
mo outros Companheiros da Câmara dos 
Deputados, participaram das comissões mis
tas para examinar as Medidas Provisórias 
now. 294 e 295. Pela primeira vez, praticamen
te, nas Comissões Mistas, foram trazidas au
toridades para depor e tratar de problemas 
vinculados à matéria que estava em debate. 
Infelizmente, no caso da Medida Provisória 
n° 295, não se chegou a uma conclusão. Es
te meu aparte foi provocado não só pela pre
sença de V. & 8

, mas com uma notícia que 
acabei de receber de que está muito próx:i
mo um entendimento, não digo com a totali
dade dos partidos, mas com quase todos os 
partidos, inclusive de oposição, a respeito 
de uma proposta no caso da Medida Provisó
ria n° 295. Uma proposta que aumentava o 
salário mfhimo de fato é uma proposta mui
to parlamentar- é o nosso "jeitinho brasilei
ro11- mas que poderá seiVir para uma compo
sição e um entendimento que atenderá tan
to a questão do salário mínimo, como tam
bém a questão dos aposentados. Então, ho
je, nós estamos torcendo para que tsso seja 
encontrado, porque um entendimento não 
significa e nem precisa ser participação no 
Governo, mas sim dentro de um interesse 
maior que é o interess~ nacional. E todos 
nós estamos dispostos a contribuir para es
se entendimento. Agora, é muito diffcil- co
mo já disse aqui os Senadores que o aparte
aram- o entendimento, quando há um auto
ritarismo muito forte da parte daquele que 
é o principal responsável para que se alcan
ce esse entendimento. E preciso um pouco 
mais de humildade, um assessoramento mais 
apropriado nessa hora, para que se bmque 
com conversações, sem nenhuma preocupa-

ção, dizendo: "não, só serve se eles se rende
rem e virem participar do Governo". Não. 
Não há interesse de participar do governo. 
Há interesse de se buscar soluções que dizem 
respeito ao povo como um todo, os compro
missos que V. &"' traz do Rio Grande do 
Norte e que está sopitando nesta hor3. To
dos nós queremos sempre vê-lo aqui comba
tivo e também lutando por esses mesmos in
teresses. 

O SR GÃRIBALDI ALVES FILHO 
_Agradeço ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães. Como S. & 8 , também no fmal deste 
discurso quero dizer que ainda vou manter, 
a exemplo de todos os que compõem esta 
Casa, uma atitUde de expectativa. 

Mas, a esta alfura, pelo que já vi e ouvi 
aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não 
posso ter ilusões de que esse entendimento 
é fácil. Daf por que, quando ouvi as palavras 
do nobre Senador Ney Maranhão, ouvi de
pois o aparte o nobre Senador Marco Ma
ciel, senti-me n_a obrigação devir~ esta tribu
na para dizer a S. Exns e a esta Casa que te
mos af a possibilidade de concretizar este en
tendimento p_elo menos em termos embrioná
rios, pelo menos em termos de emergência. 
Vamos aproveitar, agora, a tramitação- des
Sas medidas provisórias, principalmente aque
la que está trazendo maiores dúvidas, a maior 
controvérsia que é a Medida Provisória n° 295. 
- Senador Jutahy Magalhães, na verdade, 
ao longo desses dias, eu apenas não partici
pei de reuniõCJes das comissões, mas, também, 
por designação do Senador Humberto Luce
na, participei de outras reuniões,procuran
do esse entendimento. Devo dizer a V. Ex"' 
e à Casa que ouvi manifestações de represen
tantes do Partido dos Trabalhadores1 de par
tidos que têm uma posição considerada mais 
radical no Congresso Nacional e na vida po
litica do Pafs. Então, creio que esse momen
to não pode se perder, é um momento propí
cio para o entendimento, é um momento no 
início desta _Legislatura, quando chegamos 
com vontade,realmente, de concretizar tudo 
isso que está aí. Volto a dizer: arquivei nes
ta tarde aquelas palavras mais contundentes 
de estréia de um parlamentar da oposição 
para substituí-las pela palavra entendimento. 
Na verdade, toda paciênda tem limite, e não 
posso ficar ouvindo discursos de entendimen
to e, na prática, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, assistindo as protelações que não levarão 
a entendimento algum. 

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

Durante o discurso do Sr. Ga.nõal
diAlves Filho, o Sr. Mauro1Benevi
des, Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Beni Veras, Suplente de Secretário. 

O SR PRESIDENTE (Beni Veras) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão. 

O SR EDISON LOBÃO (PFL - MA. 
Proiluricia-·o-segUinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, já ocupei esta tnôu-

na, mais de uma vez, para demonstrar à Na
ção a grave importância da região do Brasil 
Central para o nOsso Pafs. NunCa será. de
mais repetir, insistir e enfatizar que reSide 
no Brasil Central a nossa derradeira: possibi
lidade de expansão da fronteira agrícola, nu
Dia quadra do século em que não somente 
o Brasil, mas todo o Planeta clama por ali
mentos e oportunidade de trabalho. 

Cada centavo que se invista naquela re
gião, se bem investido, obterá. excepcionais 
respostas em beneficies multiplicadores. 

Quando hoje se fala em Brasil Central, 
Sr. Presidente, subentende..se que todas as 
esperanças, para o seu acelerado de:senvolvi
mento,repousam na esperada implementação 
da Ferrovia Norte .Sul, marco e espinha dor
sal do impulso que se almeja para aquela re
gião brasileira. 

Unindo pelo interior o sistema ferroviá
rio nacional, o traçado integrador da Ferro
via Norte-Sul, de 1.570 km de extensão, en
tre os rios Araguaia e Tocantins, engloba 
região que representa l2% -dO TeirltUrio 

Nacional. Sua áre"a de iriiluência: de cerca 
de-2.milhõe:S-de quilOmetrós quadraCfcis~ ·al
cançando os Estados de Goiás, Tocantins, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Piauí e 
Maranhão, atrairá para a bitola das suas li
nhas a produção gerada por mais de 100 mi
lhões de hectares. 

Tal ferrovia, Sr. Presidente, estimulaiá 
de imediato a atividade, até agora paralisa
da, de cerca de 30 milhões de hectares de 
terras agricultáveis e dispoilfveis, agregando 
ái"ea capaz de ensejar a produção de 15 nii
~õe:s de toneladas/ano de grãos. __ _ _ 

Nos dias que correm, a produção da re
gião central tem de escoar, a custos rodoviá
rios elevadfssimos, para os longínquos portos 
e mercados da região ~uVSudeste. _Não po
de concorrer, pois, com o- que é produzido 
nas proximidades dos portos sulistas e seus 
mercados consumidores. Por outro lado, a 
produção do Centro-Oeste e do Norte, de
pendente das rodovias e dos fretes elevados, 
em nada pode contribuir para que, com a 
sua fartura possível, fosse ampliada uma ofer
ta que reduziríamos preços finais para ·o con
sumidor. 

Com a Ferrovia Norte-Sul, Sr. Presiden
te, a produção do Brasil Central escoará pe
lo porto de ltaqui, no Maranhão, numa situa
ção privilegiada para a exportação, a custos 
menores, destinada aos maiores mercados 
consumidores do mundo os Estados Unidos 
e a Europa. 

A ferrovía, de igual modo, proporciona
rá a ligação com os portos de Tubarão, no 
Espírito Santo, e de Santos, em São Paulo. 
A economia das regiões Sul e SUdeste passa
ria a contar com os importantes insumos pro
duzidos na região Norte e Centro-Oeste. 

Na Região Centrai, Sr. Presidente, encon
tram~e algumas das grandes reservas mine
rais do_ pafs, muitas praticamente intocadas, 
até agora, por carências da infra-estrutura 
que ao Estado cabe realizar. Lá se enterram 
reservas de amianto, calcário, estanho, n(-
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que~ barita,caulim, cobalto, cobre, cromo. 
fosfato, manganês, mármore e pedras precio
sas. O Centro-Oeste, como se sabe, já tem 
participação deveras expressiva na produção 
nacional de arroz,. soja, milho, trigo e algo
dão. O maior rebanho bovino do pafs encon
tra-se em Goiás. E não se precisa ressaltar 
a potencialidade da Região Central para o 
reflorestamento e a produção de celulose. 

Toda essa imensa riqueza, ao ser aciona
da, proporcionaria cerca de 3,5 milhões de 
empregos diretos e in_d_iretos. 

A Ferrovia Norte-Su~ Sr. Presidente, foi 
objeto de um aprofundado estudo da Valec 
- Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 
, organismo da maior competência e serieda
de que, originalmente criada pela Compa
nhia Vale do RiO- Doce, acabou vinculada, 
como estatal, ao então Ministério dos Trans
portes. 

Os estudos e pesquísas da Valec demons
tram a vl.1bilidade económica da Ferrrovia 
Norte-Sul O seu traçado tem a felicidade 
de percorrer terreno praticamente plano, sem 
a necessidade de t(meis. A tínica obra de ar
te relevante será a ponte sobre o Tocantins, 
com 1.273 metros.Estima-se que o custo da 
Norte-Sul- de 1 bilhão e SOO milhões de _dó
lares - será inferior ao de obras similares 
no pa&, tendo em vista as condições topográ
ficas favoráveis. Seu quilómetro construído 
ficará em 1,5 milhão de dólares, contra os 
S,S milhões de dólares da Ferrovia do Aço. 

No estudo da viabilidade produzido pela 
Valec, demonstra-se que "ao nfvel da deman
da de transporte de 2 milhões de toneladas 
anuais, a Ferrovia Norte-Sul já atinge seu 
ponto de equilíbrio, passando a gerar saldos 
positivos em seu fluxo de caixa". 

Pois bem, se a ferrovia já estivesse pron
ta e em plena operação, neste ano de 1991, 
a demanda de transporte provavelmente 
ationgiria seis ou oito vezes mais aquela esti
mativa de 2 milhões de toneladas anuais, pro
porcionando wna rentabilidade superior ~ 
alcançada pelas melhores ferrovias dos Esta
dos Unidos, as mais eficientemente operadas. 

Segundo o mencionado estudo de viabili
dade econOmica, "a taxa interna de retomo 
da Ferrovia Norte-Su~ calculada a partir do 
fluxo de caixa previsto, para o período de 
40 anos, é de 8% ao ano", quando a rentabi
lidade do Sistema Leste, nos Estados Unidos, 
é de 6,36%. 

O pequeno trecho já construído da Ferro
via Norte-Sul, de 107 km- 7% da extensão 
total da Ferrovia -, ligando Açailândia a Im
peratriz, no Maranhão, é um aemplo ffsico 
da viabilidade desse empreendimento. O tre
cho em operação, desde março de 1989, já 
transportou, até janeiro passado, cerca de 
100 mil toneladas de carga geral. 

O Projeto Brasil Central, que tem na fer
rovia a sua espinha dorsal, não se limita ao 
trecho ferroviário. Está previsto o fomento 
econOmico de toda a região, com empreendi
mentos geradores de carga ferroviária. 

É de ressaltar-se, também, que a Ferrovia 
Norte-Sul participará de um sistema intermo
dal de transporte, juntando-se ~ Rodovia Be
lém-Brasília e ao sistema hidroviário que se 
faz urgente no Araguaia, no Tocan'ftns e na 
Bacia Amazónica. 

O aprofundado estudo da Valec sugere 
inclusive o processo de conversão da dívida 
externa -em condições especiais, num mon
t2nte de US$ l,S bilhão de títulos da divida 
exterila brasileira - que comporia parte dos 
recursos necessários para o investimento agrí
cola (US$1 bilhão) e prosseguimento da cons
trução da ferrovia (US$ 500 milhões). 

Como se verifica, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, trata-se não de uma obra faraOni
ca, sem retorno e sem futuro, mas de um em
preendimento do maior interesse nacionaL 
Se o nosso País quer alcançar o desenvolvi
mento eConOmico e Social reclamado por tan
tas gerações de brasileiros, há de se conferir 
absolu~s prioridade à execução do Projeto 
Brasil Central e ~ imediata construção da 
Ferrovia Norte-8ul, instrumento imprescindí
vel para a consecução de objetivos tão eleva
dos. 

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

Não há mais oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA' 

1 
MENSAGEM NO 15, DE 1991 

(E!Jl_r_e_gime d~ urgência, nos termos do 
art. 3~-c; d-0 Regíiiieiito Interno) 

Mensagem n° 15, de 1991 (n° 29/91, na 
origem), relativa a pleito da Reptíblica Fede
rativa do Brasil para que possa contratar 
operação de crédito externo, no valor de até 
trezentos e dez milhões de dólares, ou seu 
equivalente em, outra moeda, junto ao Ban
co Internacional de Reconstrução e Desen
volvimento - Banco Mundial (dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos BconO
mlcos). 

2 

oFíCio N° S/4, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c; do Regimento Interno) 

Offcio n° S/4, de 1991 (n° 17/SFG/91, na 
origem), relativo ao pleito da Prefeitura Mu-

nicipal de São Paulo (SP) para que possa 
p:roceder emissão de Bônus do Tesouro do 
Município de São Paulo - Série Especia~ 
em montante equivalente a seis bilhões, nove
centos e setenta e sete milhões, qumhentos 
e dezoito mil, oitocentos e vinte e dois cru
zeiros (dependendo de parecer da Comissão 
de AssuntOs EconOmicos). 

3 

Votação, em turno único, da emenda da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 83, 
de 1982 (n° 8.595}86, naquela Casa), de auto
ria do Senador Itamar Franco, que dispensa. 
a realização de vistoria judicial na hipótese 
que menciona, tendo 

PARECER, sob n° 465, de 1990, da Co
missão -- -

_ de Constitulç!o, Justiça c Qdadania, 
contrário quanto ao mérito. 

4 

Votação, em turno tínico, do Projeto de 
Lei do Senado n° 165, de 1989- Complemen
tar, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que_ estabelece normas sobre 
a entrega aos estados e municípios dos recur
sos previstos no art. 161, inciso II, da Consti
tuição Federal, ~specialmente so_bre os crité
rios de rateio do Fundo Qe_~articipação dos 
Estados e do Distrito Federal, Fundo de Par
ticipação dos Municípios e Fundo para Pro
gramas de Financiamento ao Setor Produti
vo das Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, tendo 

PARECER, sob n° 426, de 1990, da Co
missão 

_ de Assuntos EconOmicos, favorável 
ao projeto com as Emendas nos 1 a 3-CAE, 
que apresenta. 

5 

Continuação da votação, em turno linico, 
do Projeto de Lei da Câmara n° 111, de 1990 
(n° 5.429/90, na Casa de origem), de iniciati
va do Presidente da Rep11blica, que dá nova 
denominação ~ Empresa Brasileira de Turis
mo - EMBRATUR, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, proferidos em plenário, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável ao projeto e contrário :à emenda 
oferec.ida em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas 
e SS minutos.) -



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI- N° 12 .. QUARTA-FEIRA, '1:1 DE FEVEREIRO DE 1991 BRASI:LIA DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui

ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1, DE 1991 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada ll Rádio Gaurama Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Gaurama, 
Estado do Rio Grande do Sul 

Ar!. 1° É aprovado o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Gaurama Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Gaurama, Estado do Rio Grande do 
Sul, nos termos do Decreto n° 97.736, de 12 de tnaio de 1989. 

Ar!. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de sna publicação. 
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da COnstitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" 2, DE 1991 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada ll Rádio Cultura de Várzea . 
Alegre Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Várzea Alegre, Estado do Ceará. · 

Art. 1° É anrovado o ato qu~ renova por dez anos, a partir de 21 de ju~ho de 1987, a conces
são outorgada à Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., para explorar, na cidade de Várzea Alegre, .Esta
do do Ceará, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda .média. 

Ar!. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sna publicação. 
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides Presidente. 

Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da COnstitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promúlgo o seguinte 
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Onetor Industrial 

. RORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Duetor Adjunto 

DECRETO LEGISLATIVO N° 3, DE 1991 
Aprova o ato que renova a concessão outorgada k Râdio Princesa do Vale 

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Aço, Estado do Rio 
Grande do Norte. 

Art. 1° É aprovada a renovação de concessão outorgl\da à Rádio Princesa do Vale Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda médida, na cidade de Açu, Estado do Rio Grande do 
Norte, a que se refere o Decreto n° 97.935, de 10 de julho de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui-
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte ~ ~ - ~ 

DECRETO LEGISLATIVO N" 4, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão k Râdio e Televisão Imagem Ltda., pa
ra explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Paranavaf, Estado do Paraná. 

Art. 1 o É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio e Televisão Imagem Ltda., para explo
rar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão), na cidade de Paranava~ Estado do Paranã. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 5, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão k Telecomunicações Campos Doura
dos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Cascavel, Esta
do do Paranã. 

Art. 1° É aprovada a outorga de concessão à Telecomunicações Campos Dourados Ltda.; para 
explorar, pelo prazo de dez anos, na cidade de Cascavel, Estado do Paranã, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o Decreto n° 97.943, de 11 de julho de 1989. 
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ArL Z' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do arL 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqOOncla modulada, na cidade de Pirai, Estado do Rio de Janeiro. 

ArL 1° É aprovado o ato que outorga permissão à FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, na cidade de Pira~ Estado do Rio de Janeiro, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. 

ArL Z' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguiote 

DECRETO LEGISLATIVO N° 7, DE 1991 
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Educadora de São João da 

Urtiga Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local, na cidade de S!io João 
da Urtiga, Estado do Rio Grande do Sul 

ArL 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°"194, de 12 de outubro de 1989, que outorga 
permissão à Rádio Educadora de São João da Urtiga Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média ~e âmbito local, na cidade de São 
João da Urtiga, Estado do Rio Grande do SUL 

ArL 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso~XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO W 8, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Esperança de Guadalu
pe Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqOOncia modulada, na cidade de Guadalupe, Estado do Pia ui 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio FM Esperança de Guadalupe Ltda., 
através da Portaria n° 225, de 14 de novembro de 1989, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to a exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Guadalupe, Esta- · 
do do Piaui. 

ArL 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1991 
Aprova o ato que oU1orga à Rádio Arapotl Ltda., para explorar, pelo pra

zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Arapotl, Estado do Paraná.. 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio Arapoti Ltda., para explorar, pelo prl!

zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Arapotl, Estado do Paranã, ato que se refere o Decreto n° 98.329, de 24 de outubro de 1989. 

Art. 2° - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui- · 
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEOISLATIVO N" 10, DE 1991 
Aprova o ato que renova permissao 11 Radio FM Folha de Londrina Ltda., 

para explorar serviço de radiodifusao sonora em freqü&tcia modulada, na cidade de : 
Londrina, Estado do Paranã. 

Art. 1° É aprovada a renovação de permissão à Rádio FM Folha de Londrina Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, na cidade Londrina; Estado do Paranã, sem direito de exclusividade, serviço· 
de radiodifusão sonora em freqllência modulada, renovação a que se refere a Portaria n° 165, de 15 de se
tembro de 1989. 

Art. ZO Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou; nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte . 

BECRETO LEGISLA TIVQ N" 11, DE 1991 
Aprova o ato de renovação de concessão oU1orgada 11 Rede Eldorado de 

Radio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul 

Art. 1° É aprovad4 a renovação de 100ncessãe outorgada 11 Rede Eldorado ·de Rádio Ltda., pa
~ explorar, pelq prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, a que se refere o Decreto n° 98.033, de 9 
de agosto de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 199L- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, dã Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATivO N" 12, DE 1991. 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Urugnaiana 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade 
de Urugnaina, Estado do Rio Grande do SuL 

Art. 1° É aprovadQ, o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Uruguaiana Ltda., pa-
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ra explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão), a que se refere o Decreto n° 98-030, de 8 de agosto de 1989. 

Art- '2!' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO lEGISLATIVO N° 13, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Melodia-Sistema capelinhense de 
Radiodifusão Ltda., para explorar servico de radiodifusão sonora na cidade de capeli
nha, Estado de Minas Gerais. 

Art- 1° É aprovada a outorga de permissão à Melodia-Sistema Capelinbense de Radiodifusão 
Ltóa., para eXplorar pelo prazo de 10 anos, na cidade de.Capelinba, Estado de Minas Gerais, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, constante da Portaria n° 95, de 
19 de julho de 1989. 

Art- '2!' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art- 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal,.promulgo o seguinte 

DECRETO lEGISLATIVO NO 14, DE 1991 
.Aprova o ato que outorga permissão à RMio Imperial FM de Pedro II I.tda., 

Jlllril ·explorar serviço de radiodifusão sonora em freqOOncia modulada, na cidade de Pe
dro IT; Estado do Piauf. 

Art- 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio Imperial FM de Pedro II Ltda., para
explorar, pelo pt!!ZO de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cldáde de Pedro II, Estado do Piauf, ato a que se refere a Portaria n° 87, de 18 de julho de 1989; 

_Art. z6 Este decreto legislativo entra em vigor. na data de sua publicação. -
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Fa~ sab~r que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art- 49, inciso XII, da Constitul; _ 

ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO lEGISLATIVO NO 15, DE 1991· 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora d!l_ !tape~: 
'tininga Ltda., para. explorar, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, serviço 
·de radiodifusão sonora em freqüência modulada. -

Art- 1° É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 6 de julho de 1989, a. petntiss1ío · · 
outorgada à Rádio Difusora de Itapetininga Ltda., para explorar, na cidade de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, ato a que se refere a Portaria n° 134, de 
15 de agosto de 1989. 

Art- 2° Este decreto legiS~tivo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro. de 199L - Senador Mauro Benevides, Presidente: 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos.do art- 49, inciso XII, da Constitui
ção, e &u, Mauro Benevides, Presidente do Senado' Federal, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 16, DE 1991 

Aprova o ato que renova a concessao à Rádio Jornal de Joao Pessoa Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusao sonora na cidade de J oao Pessoa, Estado da Par alba. 

Art. 1° É aprovada a renovação de c6ncessão à Rádio Jornal de João Pessoa Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de João Pessoa, Estado da Paralba, 
renovação a que se refere a Portaria n° 166, de 15 de setembro de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. ~ Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos .termos do art. 49, Inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 17, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Pataxós Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de !tabela, Estado da Bahia. 

Art. 1° É aprovada a outorga de permissão à Rádio Pataxós Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, na cidade de !tabela, EStado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, outorga a que se refere a Portaria n° 143, de 29 de agosto de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso~ Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 18, DE 1991 

Aprova o ato que renova permissão. à .Rádio Serrana de Bento Gonçalves 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Bento -Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 1° É aprovado o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Serrana de Bento Gonçal
ves Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de janeiro de 1989, na cidade de Bento 
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, ato 
que a se refere a Portaria n° 153, de 12 de setembro de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em \7igor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevererio de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ait. 49, inciso XII, da ConstituiC 
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, proinulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 19, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Rede Integração de Comunicação 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tole
do, Estado do Paraná. 

Art. 1° É aprovada a outorga de wncessão à Rede Integração de Comunicação Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, outorga a que se refere o Decreto n• 98.486, de 7 de dezembro de 1989. 

Art. 2° ESte decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 20, DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 28 de fevereiro de 1989, 
a permissão outorgada 11 8 A FM de Jacaref Ltda., através da Portaria no 152, de 12 
de setembro de 1989, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Jacare~ Estado de São Paulo. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova por dez anos a pennissão outorgada à 8 A FM de Jacaref 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Jacare~ Esta
do de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n° 152, de 12 de setembro de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 21, DE 1991 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rãdio Uderson de Orlãn
dia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqtlência modulada, na 
cidade de Orlãndla, Estado de São Paulo. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova por dez anos a permissão outorgada à Rádio Uderson de 
Orlândia Ltda., atrav~s da Portaria n° 155, de 15 de setembro de 1989, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de Orlândia, Estado de São Paulo. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 22, DE 1991 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada 11 Rádio Cultura de Santa 
Maria Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqtlência modulada, 
na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova por dez anos a permissão outorgada à Rádio Cultura de 
Santa Maria Ltda., através da Portaria n° 164, de 15 de setembro de 1989, para explorar serviço da radio
difusão sonora em freqüência módulada, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. Z' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991:-:..: Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 23, DE 1991 

Aprova o ato que outorga coneessão à Rede Amapaense de Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, de âmbito local, 
na cidade de Maca pá, Estado do Amapá. 

Art. 1° É aprovada a outorga de concessão à Rede Amapaense de Radiodifusão Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos,na cidade de Macapá, Estado do Amapá, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão-sonora em onda média de âmbito local, outorga a que se refere a Portaria n° 169, de 
20 de setembro de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro- de 199L- Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 24, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão li Sociedade Alfredense de Radiodifu
são Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Alfredo Chaves 
Estado do Espfrito Santo. ' 

Art. 1° É aprovada a Portada n° 88, de 18 de julho de 1989, do Ministro de E~tado das Comu
nicações, que outorga permissão à Sociedade Alfredense de Radiodifusão Lida., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Alfredo Chaves, Estado do Espfrito Santo. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 25, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à SISFRAN - Sistema de Comunicação 
Alto São Francisco Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonroa em freqüência modulada, na cidade de Pom
peu, Estado de Minas Gerais. 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Sisfran'Sistema de ComuniCação Alto São 
Francisco Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito ode exclusividade, serviço de radiodifu-
são sonora em freq üência modulada, na cidade -de Pompeu, Estado de Minas Gerais. -~ -

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na gata de sua-públicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. - Se-nador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitui
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO 26, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Itabaiana Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe. 

Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão li Rádio FM Itabaiana Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 7' SESSÃO, EM 26 
DE FEVEREIRO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

SUMÁRIO 
1.2.1 - Requerimento 

.... NO 24/91, de autoria do Senador Sal
danha Derzi e ou~ solicitando a reali
zação de sessão especia~- -destimida a co-

memorar o centenário de Instalação do 
Supremo Tribunal FederaL 

1.2.2 - Diacunos do Expediente 
SENADORJDTAHYMAGA!HÃES 
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-Situação de abandono do seta r agócola. 
SENADOR HUMBERTO LUCENA, 

como Uder - Investidura de S. Ex11 na 
liderança do PMDB. Conjuntura polfti
co-econômica atuaL Sugestão da criação 
de camisão pluripartidária, com vista ao 
estabelecimento de prioridades mínimas 
para o combate à crise brasileira. 

SENADOR ANTONIO MARIZ -
Guerra no Gol[o Pérsico. _ 

SENADOR MAURÍOO CO~ 
como Uder- Centenário da t• Constitui
ção republicana. Questio salariaL 

SENADORFRANOSCO ROLLEM
BERG - Conseqüências da guerra no 
Golfo Pérsico. 

L2.3 - Leitura de Projeto 
-Projeto de Resolução n° 3/91, de au

toria do Senador Gerson Cam_ata, que 
dá nova redação aos dispositivos que men
ciona do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

L2.4 - Comunicaçlio da Presidencla 
Abertura de prazo para apresentação 

de erp.endas ao Projeto de Resolução n° 
~1; lido anteriormente. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Mensagem n° 15, de 1991 (n° 29/91, 

na origem), relativa a pleito da Reptíbli
ca. Federativa do Brasil para que pE;I:SS3. 
contrata~ operação de crédito externo, 
no valor de até trezentos e dez milhõeS 
de dólares, ou seu equivalente em outra 
moeda, junto ao Banco In~el1l3~onal de. 
Reconstrução e Desenvolvimento - Ban
co Mundial. Aprovado, após parecer favo
rável da comissão competente; nos ter
mos do Projeto de Resolução n° 4/91, 
que oferece. À Comissão Diretora para 
redaç§o final. 

Redação final do Projeto de Re_solu
ção n° 4/91. Aprovada. Ã. promulgação. 

Oficio n° S/4, de 1991 (n° 17/SFG/9'1, 
na origerri), -relativo a pleito da Prefeitu
ra Municipal de São Pauto (SP) para que 
possa proceder emissão de_Bõnus do Te
souro do Município de São Paulo - série 
especial, em montante equivalente a seis 
bilhões, novecenots e setenta e sete mi
lhões, quinhentos e dezoito mil,. oitocen
tos--e_vi.nte e dojs cru~eiros. Aprovado, 
após parecer favorável da comissão com
petente, nos termos do Prqieto de ~esolu
ção_n_0 5/91, que oferece. A Comi:s;São Di
relera para redação finaL 

RedaçãC,- -final do Prçjeto-_d~ ~esolu
ção n• 5/91. Aprovada. A promulgação. 

Emenda da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n° 83, de 1982 (n° 8.595/86, 
naquela Casa), de autoria do Senador Ita
mar Franco, que dispensa a realização 
de vistoria judicial na bipótes~ que men
ciona. Rejeitada a emenda. A sanção. 

Projeto de Lei do St;mado n° 165, de 
1989 - Complementar, de autoria do Se
nador Fern:,ndo Hçn_ti_que Cardoso, que 
estabelece normas sobre li entrega aos 
estados e municípios dos recursos previs
tos no arL_ 161, inciso II, da Çonstiluição 
Federal, especialmente sobre os critérios 
de rateio do Fundo de Participa-ção dos 
Estados e do Distrito Federal. Fundo de 
Participação dos Municfpios e FUndo pa
ra Programas de Financiamento ao Setor 
Produtivo das regiões- Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. Votação adiada para o dia 

-2.8--3, nós termos do Requeri"Qientq n°25/91. 
PrOjetO ãe Lei da Câmara n° 111, de 

1990 (n° 5.429190, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, 
que dá nova denominação à Empresa Bra
sileira de Turismo- EMBRATUR, e dá 
outras providências, (continuação da :vota
ção). Rejeitadas as emendas apresenta-

. ,. - ... -

das, após usar da palavra o Sr. Affonso 
Carilargo. À sanção. 

L3.1 - Mat6rla apreciada após a 
Ordem do Dia 

-Requerimento n° 24/91, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADORJUTAHYMAGALHÁES, 
J?ela Ordem- Cumprimento rigoroso dos 
horários estabelecidos no Regimento In
terno, para o funcionamento das sessões 
do Senado. 

SR PRESIDENTE :_: COncordância -
com as colocações do Sr. Jutahy Magalhães. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY 
- Entendimentos- tendentes a uma solu
ção para a greve e demissões dos portuá
rioS de Santos. 
~SENADOR LÓÜRIV AL BAPT!s: 

TA- Aposentadoria do Ministro Arm-an
do Leite Rollemberg, do Superior Tribu
nal de Justiça. 

SENADOR LA VOISlER MAIA -
Tema da campanha da fraternidade da 
CNBB, sob o título "Solidários na Digni
dade do Trabalho". 

SENADOR NELSON WEDEKIN ~ 
Documento elaborado pela Confederação 
Brasileira de Aposentados e Pensionistas, 
contrário ~ privatização da Previdência 
SociaL 

L3.3- Comunicaçlio da Presid!ncia 
Término do prazo, com apresentação 

de emenda, ao Projeto de Lei do Sena
do n° 125190; que- dispõe sobre a política 
nacional de conservação e uso racional 
de energia elétrica, e dá outras providên
cia~ 

L3.4 - Deoignaçlio da Ordem do 
Dia da PrólciuiJi Selllo 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- MESA D!RETORA 

Ata da 7~ Sessão, em 26 de fevereiro de 1991 
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, 
Alexandre Costa e Carlos De'Carli 

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

Alexandre Costa - Alfredo Campos -
Amazonino Mendes - Amir Lando - AntO· 
nio Mariz - Beni V eras - Carlos De'Carli -
Carlos Patrocfnio -César Dias=-Chagas Ro
drigues - Coutinho Jorge - Dirceu Camei
ro - Edison Lobão - Elcio Álvares- E:speri
dião Amim - Epitácio Cafeteira - Francis
ca Rollemberg - Garibaldi Alves Filho -
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - João Calmon - João 
Rocha -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho 
- Jutahy Magalhães- Lavoisier Mala - Levy 

Dias - Lourív31 Baptista - Lucídio Portella 
- Mansueto de Lavor - Marco Maciel- Má
rio CoVas - Marluce Pinto - Maurício Cor
r!á - MãurO Benevides - Moisés Abrão -
Nelson Carneiro - Odacir Soares - Oziel 
Cam:eiro- Racbid Saldanha Den:i- Raimun..,_ ·
do Ura - Ronaldo Aragão_- _Ronan Tito -
Ruy Bacelar - Valmir Campelo - Wilson 
Marti!lll. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- A lista de presença acusa o compareci
mento de 47 Srs. Senadores. Havendo nWne
ro regimentaly declaro aberta a sessão. · 

Sob a proteçlo de Deus, iniciamos nos
sos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos, 
ta) - Sobre a mesa, requerimento que será 
liQ.o pelo Sr. 1° Secretário. 

:é lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 24, DE 1991 
-sr. PJ;"esidente, 
Requeremos, na forma do artigo 199 do 

Regimento Interno, a realizaçlo de Sess4o· 
Especial, em data a ser designada, destina
da a comemorar o Centenário de Instalação 
do Supremo Tribunal Federal,. ocorrida em 
28 de fevereiro de 1891. 

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 199L 
Mauro Benevides Saldanha Derzi Jo-- ' 
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aaphat Marinho __ Jº'-o Calmon __ Wtbon 
Martins Nelson Carneiro Mauricio Cor-rea. - - ~--

O SR. PRESIDENTE (Alecandre Cos
ta) - O requerimento lido será submetido 
ao Plenário após a Ord-:m do Dia, nos ter
mos regimentais. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ju

tahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB 
- BA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, por uma incom
preensfvel deformação das políticas ptí.blicas, 
são tantos os paradoxos que se sucedem no 
Brasil que somos levados a freqüentar, .com 
injustificável assiduidade, a tênu, frágil e~
rigosa fronteira que separa o riso da tragé
día, o lógico do non-«ena, o certo do erra
do. É como se, confirmando as pessimistas 
conclusões de Schopenhauer, a humanidade 
não pudesse viver sem um pouco de absurdo. 

E no que se converte, por ex:emplo, a no
tícia divulgada pela imprensa, no final do 
ano passado, dando conta do grande nllme
ro de agricultores nordestinos que vinham 
trocando as culturas tradicionais da região 
pelo cultivo da maconha, já que este era o 
'línico caminho encontrado para melhorar 
seu poder aquisitivo, depauperado por qua
dros económicos permanentemente adversos. 

A opção, por inusual que pareça, tem até 
lógica, conforme demonstrou o capitão PM 
José Roberto Pereira de Carvalho, na mono
grafia que elaborou para a Academia de Po"' 
lfcia MiUtar, de Pau D'alho, Pernambuco, 
reunindo informações sobre a questão: a ati
vidade, apesar dos riscos, ê tão lucrativa que 
transformou a regiAo no maior reduto produ
tor do Brasil. conhecido pela Polícia Federal 
como o Polígono da Maconha. 

Os argumentos para embasar esse cresci
mento são notáveis: enquanto um hectare 
de maconha rendia, a preços de julho do ano 
passado, 18 milhões de cruzeiros, a mesma 
área plantada com tomate proporcionava 
123 mil cruzeiros, a cultura do feijão assegu
rava 70 mil e a de algodão 105 mil cruzeiros. 
Vale ressalvar que esse valor correspondia 
ao preço bruto e a plantios irrigados e adu
bados. 

Em boa matemática, temos que um hecta
re de maconha equiv.tle, em termos de reit
da bruta, a 146 hectares de tomate, 257 hec
tares de feijão, 171 hectares de milho ou a 
64 hectares plantados com banana, além de 
demandar o trabalho de, no mínimo, cinco 
trabalhadores rurais! Não é preciso, portan
to, muito esforço para compreender a nature
za da motivação que anima os produtores 
que trocam as lavouras de feijão e arroz pe
la maconha. 

É óbvio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que a ética da questão não está sendo consi
derada nesta análise, mas o lado prático de 
uma opção que revela, em última instancia, 
o descaso do poder público para com a agri
cultura e o justo espaço que lhe cabe no coo-

texto da economia, particularmente no Bra
sil, dotado_ de ip~qufvoca vocaçã9 agricola 

As reiteiadas prioridades concedidas ao 
setor público pelos sucessivos governos são 
apenas retóricas porque, na prática, a teoria 
e~ semprem outra. Os prometidos créditos 
nunca chegam a tempo, a armazenagem é in
suficiente, os canais de escoamento são pre
cários e os preÇos dos prodUtos contingencia
dos a circunstância pol1ticas outras que não 
aquelas inerentes ao livre jogo das regras 
de mercado. 

O GOYemo -- bJ,_nlo e"~ te CQmo os ante:rio
res- não e;ntendeu que o sucesso da batalha 
contra a inflação está intimamente associa
do ao comportamento dos preços do petró
leo e dos produtos agrícolas. No que tange 
ao petróleo, e limitado o que se pode fazer, 
mas no tocante a_O$- produtos agrícolas o que 
se ieqüer-1; tio-somente díscemimento e de
cisão. 

Procurando dar a sua colaboração ao en
caminhamento de uma questão tão vital pa
ra o País, o Congresso Nacional aprovou 
em fins do ano passado a Lei Agrícola, intro
duzindo inovações como a unificação dos pre-
ços mínimos em todo o território nacional. 
e beneffcios para estimular a atividade que 
nos proporciona maior námero de divisas e 
tem um papel fundamental no abastecimen
to interno. 

O neoliberalismo do Governo Collor apon
ta para o incremento de fontes alternativas 
para o financiamento agrícola, de modo a 
torná-lo independente dos recursos oficiais, 
conforme consta do pacote agrfcola. No en
tanto, é flagrante o desinteresse das institui
ções financeiras em aplicar no setor, tendo 
em vista iojunções como a maior instabilida
de no mercado, o risco da aplicação e maio
res dispêndios na supervisão do crédito, en
tre outras limitantes. 

A tentativa de implementar essa politica 
conDita com o volume de subsídios concedi
dos em pa!Ses concorrentes Do mercado in
ternacional, como a Comunidade EconOmi
ca Européia, qüe, em 1989, investiu nada 
menos do que 74 bilhões de dólares em in
centivos e medidas protecionistas. Aliás, são 
entraves dessa ordem que têm impossibílita
do a renovação do Acordo Geral de Preço 
e Tarifas.:.. o GA'IT, e melhores rendimen
tos para as exportações brasileiras. 

Os efeitos de_ políticas como essas vêm
se fazendo sentir aos poucos, mas configuram 
um claro sinal de advertência. A safra de 
grãos de 1990, por exemplo, estimada com 
base em levantamentos do IBGE, no mês 
de agosto passado, experimentou uma que
da relativa de 20,4% em relação àquela obti
da em 1989. Cafti:los de 71,8 milhões de tone
lada_& para 57,2 milhões, ou seja, quase 15 
milhões de toneladas a menos.. 

Sr. Presidenteo, Srs. Senadores, a respon
sabilidade por essa queda cabe principalmen
te ao Governo, la sua incapacidade de tomar 
decisões no momento certo e de fornecerem 
ao mercado regias claras e estáveis, e de ga
rantir adequado retomo econômico ao pro
dutor. O fato de. os preços reais e as rela-

ções de troca virem descrevendo acentuada 
queda nos últimos anos explica o sacriffcio 
iiiútil de nossa capacidade de produção agrí
cola. 

Veja-se, por outro lado, o que ocorre_u 
com o crédito ~gricola no ano passado. Dos 
310 bilhões de c-ruzeiros prometidos em agos
to, só 56% foram repassados - e somente a 
partir da segunda quinzena de outubro -. 
deixando entrever as dificuldades dos produ
tores rurais já ex:tremamente descapitaliza
dos. Onde está, de fato, a prioridade, se o 
dinheiro é sempre insuficiente e nurica che
ga a tempo? 

Pois é em função de tantas contradições 
que agricultores, principalmente aqueles 
mais vulneráveis economicamente, são leva
dos a trocar o cultivo do feijão e do arrqz 
pelo da maconha. Se a Polfcia não os flagrar 
antes, vão ter a certeza de uma boa receita, 
embora talvez nio se dêem conta do prejuí
-zo social decorrente dessa opção, pois, rio 
final das contas, o Brasil e sua juventude aca
bam tornando-se os maiores perdedores. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jutab.y 
Magalhães, o Sr. Alexandre Costa 1° 
Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que 6 ocupada pelo Sr. 
Mauro Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Concedo a palavra, como Lfder do 
PMDB, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR.IItJMSERTO LUCENA (PMDB 
- PB. Como Uder, pronuncia o seguinte dis
curso.)- SI'. Presidente, Srs. Senadoi"CSt gril
ças à confiança dos meus companheiros, assu~ 
mo a liderança da bancada do PMDB, com 
a nítida consciência da alta responsabilida
_d_ç que me pesa sobre os ombros, nesta ho-
ra difícil da vida nacionaL I 

Fundador do MoVimento Democrático 
Brasileiro, nos idos de 1%5, entreguei-ine, 
de corpo e alma, na Câmara e, 'depoiS, -no 
Senado, à árdua tarefa que nos fOi ·coineti
da, de fazer oposição não apenas aos gover
nos, mas sobretudo ao regime militar, visan
do à democratização do Pafs, afinal, atingi
da com a eleição de Tancredo Neves e José 
Samey para Presidente e Vice-Presidente 
da República e coroada com a promulgação 
da nova Constituição, pela Assembléia Nacio
nal Constituinte. 

Agora, sob a legenda do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro, sucedâneo 
do MDB, cabe-nos a missão de nos "definir
mos sobre a solução dos problemas económi
co-sociais que afligem as nossas populações 
urbanas e rurais, atr8vés da reforinUlaçã.o 
do nosso programa que, ao meu ver, passa 
pelo ideário da social democracia que, em 
óltima análise, não -é senão um esforço de 
conciliação dos direitos, deveres e garantias 
individuais com os direitos, deveres e garan
tias sociais. 

Entendo também, que o PMDB, comO 
os demais partidos na oposição, tem a obriga
ção de elaborar um plano alternativo de Go-
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vemo, na linha dos seus princípios programá
ticos, para que possamos, realmente, ser uma 
oposição competente. Uma oposição firme, 
altiva e corajosa ao atual governo, cujo limi
te se confunde com o interesse púbJico, com 
o interesse nacional. Em outras palavras, 
uma oposição ao governo e não ao Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por isso 
mesmo, desde o ínfcio do atual governo, ve
nho fazendo uma rigorosa fiscalização dos 
seus ates. 

Antes de tudo, cabe-me repetir uma pala
vra de censura ao Senhor Presidente da Re
pública, pela utilização abusiva da medida 
provisória, no processo de elaboração legisla
tiva. Chegou-se a tal exagero que, hoje, a ex
ceç§o virou regra. O Congresso- Nacional, a 
partir de 15 de março de 1990, não tem fei
to outra coisa senão apreciar medidas provi
sórias. Os projetas de lei complementar e 
ordinária, de iniciativa do Pode[' Executivo, 
são raros. e quase não há tempo para a tra
mitação das proposições de iniciativa parla~ 
mentar. 

Diante disso, surgiu o projeto de lei do 
Deputado Nelson Jobim que regula o uso 
das medidas provisórias, fixando os conceitos 
de urgência e relevância, de tal sorte que 
eles não poderão mais continuar a ser defini~ 
dos, sob o angola puramente subjetivo e ar~ 
bitrário 'do Senhor Presidente da República. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mim 
me parece que essa matéria deve ser aprecia
da, em ·caráter de urgencia urgentíssima, no 
infcio desta nova legislatura. A não ser assim. 
a restauração das prerrogativas e atnbuições 
do _Congresso Nacional, pouco ou nada vale~ 
rá; no contcrto da democratização do País. 

Mas, se esse tema de natureza polftico
institucional é de fundamental importância, 
não \podemos também deixar de reconhecer 
a prioridade absoluta do debate dos proble
mas econômico-financeiros que, se não forem 
resolvidos, a tempo e a hora, podem compro
meter a própria consolidaÇão do nosso proje-

: to democrático. -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, preocupa~ 

do, justamente, com a grave érlse que desor
ganizou a economia brasileira e desmantelou 
as nossas finança~ com graves e crescentes 
reflexos na área social, desde o início do 
atual governo, tenho ocupado, constantemen
te; esta tribuna, para fazer a análise e a crlti
ca do Plano Collor. 

Inicialmente, destacamos os aspectos po~ 
sitivoo e negativos do plano, para apoiar á 
Cll:tinção dos títulos ao portador, uma velha 
,reivindicação do meu partido e, bem assim, 
os gravames dos ganhos de capital, num Pa
& em que, ao longo dos tempos, somente os 
ganhos do trabalho vinham sendo onerad~ 
como forma de melhorar o desempenho da 
receita pública. Mas, também, para denun~ 
ciar o bloqueio e, porque não dizer, o confis
oo dos ativos financeiros das pessoas fisicas 
e jurídicas, num processo indiscriminado e, 
por ísso, injusto, pelo qual se equipararam 
num mesmo plano os pequenos, os médios 
e os grandes investidores, particularmente 
poupadores, num flagrante desrespeito a com-

promissos públicos do Senhor Presidente da 
República e de sua equipe econOmica; a c;.r

tinção arbitrária de órgãos e empresas públi
cas e a demissão sumária, sem qualquer crité
rio preestabelecido, de centenas de milhares 
de servidores públicos; a adoção de uma po
lítica de rendas perversa, pela qual os preços, 
inclusive da cesta básica, foram totalmente 
liberados, enquanto os salários passaram a 
sofrer o maior achatamento dos últimos tem
pos, justamente num governo, cujo Presiden
te havia anunciado a restituição do seu vai Dor 
reaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o grande 
equfvoco, para não diZer falácia, do Senhor 
Presidende da Reptíblica foi pretender zerar 
a inOação, num Pafs em desenvolvimento. 
Sem ser ecóiiomista, sempre defendi a tese 
de que teríamos que executar um plano que 
balizasse uma política económica, pelo qual 
o combate eficaz à inflação não prejudicas
se o crescimento económico, a exemplo do 
que ocorreu, nos anos cinqüenta, quando o 
ex-Presidente Juscelino Kubitschek, com o 
Plano de Metas, _fez o Brasil crescer dnqüen
ta anos em cinco, gerando, no Pafs, um cli
ma -de otimismo e de confiança. Ou seja, 
um plano que -permitisse o coõ.vMo do cres
cimento econOmico- com fndices médios de 
inOação, no pressuposto de que o que real
mente valoriza amoeda é o-lastro da produção. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a opção do Senhor. Pr(:sidente da Repú
blica foi por um plano puramente monetaris
ta, de acordo com o figurino do Fundo Mo
netário Internacional, embora contraditório 
no que tange~ teoria e~ prática, pois enquan
to o discurso comprometeu-se.com a econo
mia de rp.ercado, sem interferências estatais 
na ecoiioD:li3,-3 :liÇãO goVernamental interWm, 
permanentemente, no processo económico, 
atrav'és do confisco de ativos financeiros; da 
ingefêiicíi na eConomia iriterna -das empre-:.: 
sas, sob o pretexto de conhecer a sua mar
gem de lucroS, para falar apenas de alguns 
aspectos_ -42 política económica do Governo. 

E, assim mesmo, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a meta de liquidar a inflação, a partir 
de abril de 1990, infelizmente não foi alcan
çada. Apesar de todas as providências cogita
das pelo Plano CoUor, os indices mensais 
de inflação começaram a subir, logo após o 
primeiro mês de governo, a ponto da Senho
ra. Ministra 4a Economia haver extinguido 
a prefixação t:le preços e salários. 

Como não poderia deix:ar de acontecer, 
iniciou-se um processo de desequilíbrio entre 
preços e salários, o que redundou numa cres
cente queda das vendas. e nulil conseqüente 
e natural aumento do fndice de desemprego, 
no bojo de uma recessão sem precedentes 
na história do Pa\S. Em suma. além do recru
descimento da inflação, tivemos o infcio de 
um processo recessivo tão brutal que nos le
vou a uma paralisação crescente da ativida
de econOmica. Tanto assim, que começaram 
a se multiplicar, assustadoramente, os casos 
de concordata preventiva e de falência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante des~ 
se quadro, o Senbor.Presidente da Reptíbli-

ca, sob o argumento de que fatores exóge
nos afetaram a luta contra a inflação, entre 
os quais a redução das safras agrícolas, as 
despesas eleitorais dos estados e municípios, 
o novo choque do petróle, decorrente da cri
se do Golfo Pérsico e, por fim, a própria 
Constituição, decidiu editar duas novas medi
das provisórias que consubstanciariam o Pla
no Collor II, adotando providências de im
pacto, com o objetivo de evitar, mais uma 
vez, o agravamento do processo inflacionário. 

As principais medidas do novo plano são 
a desindexação da economia e, bem assim, 
uma trégua na política de preços e sal~rios, 
como única maneira de se assegurar a estabi
lidade da economia indispensável ao êxito 
do plano inicial. Na verdade, porém, essa tré
gua traduziu um mero eufemismo, pois o de 
que se trata mesmo é de um novo congela
mento de preços e salários, por tempo inde
terminado. Só que o congelamento atingiu 
apenas os salários, pois a própria medida pro
vísória deu poderes ao Governo para reajus
tar preços, pela média, em casos excepcio
nais, o que bastou para que a primeira tabe
la da Sunab representasse um aumento de 
cerca de trinta por cento a mais sobre os pre
ços praticados a 30 de janeiro tíltimo. 

O Sr. Josaphat Marinho _V. E'x0 permi
te um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA Ou
ço, com muita honra, V. Ex0 

O Sr. Josapbat Marinho_ Nobre Sena~ 
dor Humberto J,...ucena, não me cabe nem 
aprovar e em nesta oportunidade combater 
as palavras de V. Ex8 Essa será_ tarefa, de 
certo, dos líderes do Governo na Casa. O 
que desejo, nesta oportunidade, é, como seu 
velho companheiro de lutas politicas duran
te o regime militar, congratular~me por vê
lo ainda uma vez e com muita justiça ocupan
do a liderança ~um grande partido no Senado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ag"!
deço o aparte de V. :axa, nobre Senador Josa
phat Marinho, a quem constantemente ren
do as minhas homenagens, pela sua alta qua
lificaç§o, não apenas como jurista, advoga
do militante, mas como homem pób1ico, que 
já deu a esta Casa, au Congresso Nacional 
e- ao País, uma imensa contribuição na luta 
que, juntos, empreendemos pela democratiza
ção do BrasiL 

O Sr. Mauricio Co~ - Permite V. &• 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com 
muito prazer. 

O Sr. Mauri:io Corrb- Eminente Sena
dor Humberto Lucena, eu gostaria de para
benizar e cumprimentar o PMDB pela: feliz 
escolha, guindando V. EX' a essa posição tão 
importante de Líder afinal da maior agremia
ção partidária do Parlamento brasileiro. QUe
ro dizer a V. E'x0 que a sua experiência de 
um velho Parlamentar, várias vezes Deputa
do Federal, Senador, ex-Presidente desta Ca
sa, e tantos outros postos que ocupou, a sua 
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vida públi~ o seu equilíbrio, contribuirão 
para que possamos ter aqui no Senado uma 
convivênCia extremamente democrática e 
títil h atividade parlamentar. O PMDB, aqui 
no Senado, ainda tem a sua maioria, e nós 
temos sofrido - nós, Partidos minoritários, 
nesta Casa, às vezes, de uma incompreensão 
com relação ao tratamento que devia ser da
do aos pequenos partidos. O PDT, hoje, tem 
cinco Senadores e, seguramente, daqui a 15 
dias, terá seis em virtude de o Suplente do 
Senador Edison Lobão, que se elegeu Gover
nador do Maranhão, assumir a cadeira pelo 
PDT. Mas, Senador Humberto Lucena, que
ro alinhar-me perfeitamente em consonância 
com o pronunciamento de V. &• a respeito 
das medidas provisórias. E devemos fazer 
aqui a nossas mea culpa, porque V. Ex• de
ve se recordar que toda vez, na Constituin
te, que havia um conflito, um confronto en
tre as posições dos partidos, sempre apeláva
mos para que se definisse, por lei comple
mentar, as questões mais intrincadas, ou até 
pela lei No caso da medida provisória - que 
é uma espécie de pivO, de substituto do de
creto-le~ cuja eliminação todos nós quería
mos e toda a sociedade civil desejava - V. 
&• há de se recordar perfeitamente bem dis
so: só não definimos de uma maneira mais 

. clara, porque todos nós - e aí está a mea 
culpa - tínhamos os nossos interesses. Nós, 
porque tính~mos um candidato à presidência 
da Repúblicaj o PMDB porque tinha outro; 
o PT porque tinha Lula; o PFL porque tinha 
o ex-Governador Aureliano Chaves, e assim 
sucessivamente, ficando esse monstrengo den
tro do texto constitucional. A !mica manei
ra que temos é encontrar uma forma de regu
lamentar para que esses abusos não conti
nuem. Associo-me às palavras de V. Ex3, in
clusive com relação às outras observações 
do seu discurso. CUmprlniento-o e tenho cer
teza de que a convivência que V. Ex8 terá 
conosco, Partidos minoritários, será muito 
útil para construirmos um grande Senado 
Federal nas discussões dos temas de maior 
importância para a vida brasileira. 

O SR- HUMBERTO WCENA - As 
palavras de V. Ex8 muito me desvanecem, 
pois partem de um dos Senadores mais ilus
tres desta Casa, pela sua condição de Líder 
da Bancada do PDT e pelo que reprc;:senta 
a nfvel nacional, nobre Senador Maurício 
Corrêa. Tenho certeza que estaremos juntos, 
como sempre neste plenário, nas co~ 
técnicas, nas comissões mistas e Do -plenário 
do Congresso Nacional, na luta que temos 
que continuar pelo d_esenvolvimento nacionaL 

As afinidades que existem entre o PMDB 
e o PDT são- muito grandes. Isso, ainda mais, 
cimentará a nossa presente atuação parla
mentar no sentido de apoiar tudo o que for 
indispensável ao prestígio do Congresso Na
cional como instituição, e, sobretudo, de reti
rar o Paf's dessa grave crise econOmico-rocial. 

O Sr. Joio Calm.on - V. Ex• me permi
te um aparte? 

O SR- HUMBERTO WCENA- Pois 
não. 

O Sr. João Calmou - Senador Humber
to Lucena, descendente de paraibano, sou 
admirador_ de V. Exa, há muitos anOs, não 
apenas na Câmara dos Deputados e no Seria--
do Federal, como também através de nossa 
convivênçi_3_d_u_ra_n_te algum tempo nos Diá
rios As00cl3dos. Desejo congratular-me com 
V. Exa pela sua consagradora vitória por oca
sião da escolha do líder do nosso partido nes
ta Casa. V. &:11 foi eleito, em primeiro tur
no, por maioria absoluta, o que confirma am~ 
piamente -t'Odas aS Credenciais que V. Ex8 já 
ostenta há algum tempo. Estou certo de que 
V. Exa, co~o líder do nosso partido, e seguin
do a sua linha impecável de conduta, não fa
rá ao Governo, nesta hora _tão grave que o 
Brasil enfrenta, uma oposição desvairada. V. 
Ex' tem demonstrado, ao longo de &.ua fecun
da vida pública,_ que é um homem modera
do, equili"brado; que coloca acima de tudo 
os interesses, do nosso Paf's. Felicito-o , por
tanto, da maneira mais ~,__por sua no
va Vitória e estou certo_ de que V. Ex11 se cre
denciará cada vez mais à admiração do Sena
do FederaL Muito obrigado. 

O SR- HUMBERTO LUCENA -Sou
lhe grato, nobre Senador João Calmon, pe
lo conceito generoso que fez a meu respei
to. Eu diria que V. Ex•, pela amizade que 
nos une, foi longe demais. Acho que o meu 
merecimento não chega a tanto. 

Quero dizer a V. &• que me senti, co
mo tive oportunidade de dizer aos meus Pa
res, altamente sensibilizado com a minha es
colha para Uder da Bancada do PMDB nes
ta Casa, já que, convocado por alguns compa
nheiros, não nos podia furtar a dar mais uma 
contribuição ao Congresso e ao País. 

Lembra-se V. &• que tive o ensejo de 
afirmar que me sentia fíder da unanimidade 
de todos os companheiros do PMDB, tal a 
afinidade que houve no discurso dos três se
nadores que disputaram a liderança da ban
cada: o Senador que se encontra na tribuna, 
o ilustre Senador José Fogaça, um dos maio
res valores da n_ova geração de homens p'li
blicos brasileiros e o emínente Senador Man
suetO de Lavor, sem dúvida um dos senado
~ de maior competência e espírito públi
co, nesta Casa. 

Portanto, a minha tarefa, na Bancada do 
PMDB, -~e a de eXPlilníi' o ·pensamento dos 
companheiros. Vamos liderar juntos o 
PMDB que teve, no seu passado, dias tão 
gloriosos e que, no presente, luta para se 
consolidar, corito uma grande agremiação 
de centrO-esqiiei"dit e -que, tenho certeza, lo
grará êxito nesse projeto, a serviço do Brasil 
e dos brasileiros. 

O Sr. Jutahy Magalhiies - Permite v. 
&• um aparte? 

O SR- HUMBERTO LUCENA- Com 
muito prazer. 

O Sr. Jutahy Maga!Mes- Senador Hum
berto Lucena,. receba a minha saudação pe
lo seu retorno ao-exercício da liderança nes
ta Casa e, principalinente, por liderar uma 
bancada com tantos nomes ilustres capazes 

de exercitarem com altivez e brilho a lideran
ça de um partido, com tão grandes responsa
bilidades, como é o PMDB. Assim, em no
me· da Bancada do PSDB, queio ·Saudá-lo e 
dizer que juntos, certamenfe, iremos mar
char_em várias ocasiões como oposicionistas 
nesta c3.sa-. Uma oposição é.fue não preciSa 
de adjetivação; uma opOsição que, como to
da oposição séria, é feita em beneficio do 
País e não contra determinada pessoa. Por 
isso, neste instante, quero, em nome da mi
nhá- bancada, felicitá-lo por assumir mais 
uma vez a liderança, na tranqfiilidade de sa
ber que, com V. Ex• como líder, teremos 
uma participação muifo grande- do PMDB 

no desenvolvimento e na democratização des
te País que tanto precisa de um partido com 
o de V. Ex11 

O SR- HUMBERTO WCENA- Mui
to obrigado pela intezvenção de V. &:11

, no
bre Senador Jutahy Magalhães. V. Ex• é 
um dos Senadores mais atuantes desta CaSa: 
V. Ex• destaca-se, inclusive no seio da -sua 
bancada, o PSDB, como um dos mais vigilan
tes não apenas no que se diz respeito ao cum
primento do Regimento Interno, mas sobretu
do da Constituição FederaL 

V. Exll. merece _ser colocado sempre co- _ 
mo um exemplo para todos aqueles que, nes
te Pafs, desejam ingressar na vida pílblica e 
dedicar-se à carreira parlamentar. 

O Sr. JosE: Fogaça - Pemiite V. :&11 um 
aparte? 

O SR- HUMBERTO WCENA- Pois 
não, nobre Senador José Fogaça. 

O Sr. Jos~_ Fogaça - Ilustre_ Senador 
Humberto Lucena, quero saudá-lo como lí
der da nossa bancada e o faço com a honra 
e a consciência de quem disputoU com V. 
& 8 , legitimamente e limpamente, ·em nossa 
bancada, essa ilustre posição que V. Fxa me
recidamente ocupa. Quero saudáMio e afir
mar que a bancada confia que V. Ex3 irá con
duzir o nosso partido com o mesmo- brilho, 
o mesmo desempenho, a mesma firmeza polí
tica e a mesma fidelidade ideológica com 
que sempre atuou quando, em duas outras 
oportunidades, já exerceu a liderança. V. 
Ex• é um homem que não tem nada a provar. 
V. Ex11 é um homem que não deve nada a 
ninguém. Basta tão-somente que V. Ex11 con
tinue a sua trajetória de homem pllblico afi
nado com as posições políticas, históricas 
do nosso partido; veio no qual V. Exa sem
pre atuou. Chegando a minha cidade, Porto 
Alegre, no tíltimo fim de semana,. fui indaga
do por jornalistas que se ocupam mais des
sas quest~ como eu me sentia por ter si
do derrotatdo pelo Gove-rnador Orestes Quér
cia, na eleição para a liderança da Bancada 
do PMDB no Senado. E eu, mais do que pron
tamente, tratei de afirmar, com toda a firme
za e com toda a energia, que esse tipo de inM 
terprelação lavrava uma profunda injustiça 
para com v. & 11 v. Ex:ll Já foi líder duas ve
zes da bancada do PMDB, e sempre eleito 
pelo voto. y. &:• já foi Presidente- desta Ca
sa, e venceu a disputa no voto. É desconhe-
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cer a competência, a qualidade do trabalho 
político de V. Exa fazer tal tipo de analogia. 
E tratei, portanto, de esclarecer aos jornalis
tas que não só era uma injustiça com V. Ex•, 
já que sua eleição foi inteiramente mêrito 
seu, da sua qualidade e do seu trabalho, mas 
era, també~ uma injustiça com ·o próprio 
Goverriador Orestes Quércia, uma ver. que 
isto poderia suscitar, contia eli, -reações ne
gativas no momento em que S. Ex• 6 candida
to ~ presidência do partido, o que seria des
cabido. Portanto, revelo a:qui a V. &• o que 
disse à imprensa da minha terra e lá foi pu
blicado. A imprensa do Rio Grande do Sul 
registrou as minhas palavras. Fazer esse ti
po de interpretaç§o é injusto para_ com V. 
&a V. &• é Uder da Bancada do PMDB 
pelos méritos próprios, pessoais, pelo respei
to que granjeou e venceu essa eleição atra
vés desses méritos e dessa condição. Portan
to, para não me estender, apenas faço esse 
registro ao mesmo tempo em que saüdo a 
assunção de V. Ex11 à condição de líder de 
nossa bancada. Como seu liderado estou ao 
inteiro dispor para que possamos conduzir 
o nosso partido de acordo çom aquilo que 
nos propomos desde sempre. Um partido 
que defende a democracia com toQo vigor· e 
um partido que deseja a justiça social como 
a sua luta primordial nesta terra._ Obrigado 
a V. Ex• 

O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Gostaria que V. &_a considerasse que já 
temos 12 minutos e que os apartes fossem 
um pouco mais breves. 

O Sr. Mansueto de Lavor _ _v._ Ex• per
mite um aparte? 

O SR- HUMBERTO LUCENA- Dese
jo, antes de conceder os ãpartes finais, de 
confessar~me grato :a manifestação do nobre 
Senador José Fogaça que muito me honrou. 
Aliás, não me surpreendo pois conheço a 
sua formação de homem ptíblico. Sei da sua 
conduta digna, correta e altiva de homem 
público, e inclusive já realcei a sua alta qua
lificação. Se S. EJcll ou o nobre Senador Man
sueto de Lavor tivesse sido o escolhido, a 
bancada estaria bem entregue. o- que está 
claro é que, no seio da nossa Bancada não 
houve, propriamente, uma disputa. Houve, 
apenas, uma aferição de apoios entre os com
panheiros e o que teve maior respaldo rece
beu, de logo, a solidariedade dos seus con
correntes. Por isso eu me ufano em ter, ao 
meu lado um homem da envergadura moral, 
polftica e intelectual do Senador José Foga
ça. Juntos vamos cOntinuar pugnando para 
que se consolidem os melhores padrões insti
tucionais de nossa democracia nascente. 

Ouço, agora, o aparte do nobre Senador 
:Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor Nobre e 
eminente Uder, Senador HumbertO Lucena, 
eu quero, neste meu breve aparte -já qUe 
fomos advertidos pela Mesa - saudar V. &• 
e secundar as palavras do meu eminente cole
ga, Senador José Fogaça. Somos liderados 

de V. :&11 e queremos contribuir com o seu 
importante trabalho em um momCnto tão de
cisivo, como é-este, para a vida do País, ao 
coorderú.i:·, ao liderar a bancada majoritária 
no Seilado da Repüblica. V. Ex8 teve todos 
os mêritos em ser escolhido o nosso lfder. 
Não precisOu de nenhuma interferencia ec
terna, a não ser o discernimento político da 
própriã bancada que optou pela ex:periência, 
pela competência e pelas posições firmes 
que V .. Ex• vem, aqu~ demonstrando na sua 
vida parlamentar, diante das diversas situa
çõeS políticas por que tem passado _o País 
nesses anos em que V. &• serve ao parla
mento, serve ao seu estado e ao Pafs. Que,;, 
ro, então, diZer aquilo que disse no próprio 
dia da escolha_ do líder, longe de ser aquela 
enquet~ mais do que propriamente uma dis
puta, uma demonSiiiÇá:o- de facções, de divi
sões internas no nosso partido, ali foi uma. 
demom;tra9o da sua força, porque quanto 
mais forte é a ãgremiação partidária, quan
to mais ela sabe viver a democracia interna 
-~o reSpeito pela vontade da maioria. Curva
mo-nos, portanto, à vontade da maioria da 
bancada, mas não como uma acomodação, 
mas por uma convicção de que V. & 11

, na li
derança do nosso partido, servirá junto com 
a nossa colaboração. a colaboração de toda 
a banca_da as melhores causas deste País e 

_as melhores tradições do S.enado da Repúbli
ca. Nossas congratulações a V. Ex 11 e a certe
za da nossa permanente colaboração para 
que o·sucesso de v. Ex:11 seja o fortalecimen
to do nosso partido no conceito da opinião 
pública brasileira, avançando, portanto - e 
mais ainda -, a consolidação das instituições 
políticas e democráticas de nosso Pafs. 

O SR- HUMBERTO LUCENA_ Agra
deço a V. Exa; nobre Senador Mansueto de 
Lavor. Estou certo de que contiri.uaremos ir
manados no esforço pelo desenvolvimento 
da nossa sofrida região, o Nordeste, e, sobre
tudo, pelo desenvolvimento nacioital. Admi
ro V. Ex8 e sei do seu empenho, no estudo 
de toda a problemática que, no momento, 
aflige tão de perto as grandes massas assala
riadas do nosso País. 

O Sr. AntOnio Mariz Permite-me V. 
E'x11 uril aparte? 

. o sR. HUMBERTO LuCENA Pois, 
não. nobre Senador AntOnio Mariz. 

OS[". AntOnio Mariz Senador Humber
to Lucena, quero também congratular-me 
com V. Ex• por sUa eleição à liderança do 
PMDB, sobretudo quando a decisão partidá
ria se deu na competição com expressão tão 
ilustre quanto à dos Senadores Mansueto 
de Lavor e José Fogaça, que valorizam a es
colha da bancada. Para qUem interna, como 
eu, a bancada da Paraíba no Congresso Na
cional, é motivo de tanto maior satisfação 
ver V. Ex• alçado a este importante posto, 
onde V. Ex• se conduzirá da mesma forma 
como tem exercido seus mandatos, com dig
nidade, com honradez e com talento. Estou 
certo de que os paraibanos que acompanham 
a vida pública de V. Ex 11 se rejubilam com a 

decisão da bancada do PMDB. Quero, de 
igual modo, solidarizar-me com o pronunci
mento que faz nesta hora, quando analisa a 
política do Governo Federal e, sobretudo, 
quando formula crfticas às medidas provisó
rias ora em tramitação no Congresso Nacio
naL V. Exa, expressando o sentimento do 
partido, revela a preocupação não só na dcfe~ 
sa das prerrogativas do Congresso Nacional, 
como Poder Legislativo, mas, sobretudo, a 
preocupação com a sorte do povo brasileiro, 
a quem, em última instância, se destinam as 
medidas governamentais. Sem d!Wida, é pre
ciso assinalar que, em toda a ação desenvol
Vida-pelo Governo da Repüblica, não se per
cebeu, em nenhum momento, a preocupação 
com a elevação das condições de vida do po
vo. Não há um projeto de distribuição de ren
da, não há nenhuma ação intencional clara 
no sentido de reduzir as desigualdades so
ciais. V. Ex11 marca o seu discurso, assinala 
suas palavras pela preocupação partidária, 
sim, mas, acima de tudo, com a preocupação 
social, com a preocupação pelo bem-estar 
do povo brasileiro. 

O SR- HUMBERTO WCBNA O 
aparte de V. Ex8 _ilustra o meu disçursõ;" na 
medida em que V. Ex• vem de ser, consagra
doramente, eleito novo Senador da Paraíba, 
na medida em que por conhecer o seu perfil 
de homem público, sei da permanente preo
cupação de v_ Ex8 coni os problemas que 
atingem, mais de perto, a grande maioria 
do povo constituída de trabalhadores. Sei 
que V. Ex-- desempenhará um papel impor
tantíssimo, na bancada do PMDB. 

Muito obrigado. 

O Sr. Nelson Carneiro Permite-me V. 
Ex11 um aparte? 

O SR- HUMBERTO LUCENA COm 
muita honra, nobre Senador Nelson Caineiro. 

O Sr .. Nelson Carneiro Quero desta
car dois, os nobres Senadores-José Fogaça 
e -Mansueto de L:lvor, que foram também vo
tados na nossa reunião. Mas as suas ionter
venções demOD:stram que a escolhã. de V. 
Ex11 acabou sendo por unanimidade. E essa 
Ul;L3nimidade é que c;levet;nos conservar em 
favor do partido, em favor do Senado,_ eriiia~ 
ver da vida democrática. 

. O SR- HUMBERTO LUCENA Mui
to obrigado a V. Ex11

, nobre Senador Nelson 
Carneiro, que concluiu, com chave de ouro, 
os apartes que me [orm;n solicitados, sobretu
do quando V. Ex•, com a sua ecperíência e 
o seu prestígio no seio da nossa bancada, ca
racteriza justamente a minha eleição como 
uma eleição que correspondente à unanimi
dade de pensamento do PMDB. E, se não 
fosse nesse clima de cordialidade, de compe
tição livre e democrática, evidentemente que 
eu não estaria, aqui, a liderar com muita hon
ra para mim, mais uma vez, a nossa banca
da no Senado. 

Sr. Presidente, prossigo, para concluir: 

Enfim, a grande questão que se debate, 
no momento, é a política de rendas, isto é, 
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de preços e salários, cujas nonnas tocam, 
mais de perto, o dia-a-dia da grande massa 
de assalariados, já que a desindexação, mes
mo sem despertar esperanças maiores, em 
face das experiências anteriores, é um tema 
que sempre mereceu o apoio geral. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, do alto 
de sua posição, o Senhor Presidente da Repó.
blica, desde que assumiu o poder, não tem 
feito outra coisa, senão acenar com a neces
sidade de um entendimento nacional, para 
retirar o Pafs da crise. Só que há um abis
mo entre o discurso e a ação presidencial, 
fruto talvez da própria índole autoritária que 
todos identificamos na personalidade do Se
nhor Presidente Fernando Collor de Mello. 

Se não, vejamos. 
Sua Excelência lançou o seu plano que 

não atingiu os resultados esperado~ no pra
zo previsto. O natural seria que ele próprio 
reconhecesse, humildemente, esse fato e pas
sasse, realmente, a considerar a idéia de um 
entendimento, que não significaria uma ade
são ao Governo, mas uma preocupação com 
o Brasil, inspirada no patriotismo e no espíri
to público. Claro que tal entendimento só 
poderia ter e-Jeito se fosse realizado entre os 
partidos políticos, o Governo e as lideranças 
empresariais e sindica~ como ocorreu na 
Espanha, em Israel e no México. 

Entretanto, desprezou-se o segmento po
lftico e passou-se a trabalhar a hipótese de 
um pacto entre o Governo, os .empresários 
e os trabalhadores. Da! o insucesso de todas 
as tentativas nesse sentido. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou abso
lutamente convicto, em face da grave conjun
tura econômico-social do Paf.s, que somente 
através de um pacto, livre e democraticamen
te discutido, no âmbito do Congresso Nacío
nal, nós poderemos salvar o Pal's dos efeitos 
danosos da crise que nos avassala. 

Portanto, proponho à reflex:ão das de
mais lideranças partidárias a idéia de uma 
Comissão Especial Mista do Congresso Na
cional, com o fim de formal~ar os pactos 
de Brasília na área polftica, na área económi
ca e na área sociaL Essa comissão debateria 
a possibilidade de elaboração de um progra
ma mínimo de emergência, a curto prazo, e 
de um plano global e setoria~ a médio pra
zo, a partir da ccperiência dos últimos pla
nos, numa conjugação de esforços com o Po
der Executivo e as lideranças empresariais 
e sindicais no ambito do Congresso Nacional. 

O Sr. Marco Maciel - Permite V. Exa 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ou
ço V. Ex0 

O Sr. Marco Maciel- Senador Humber
to Lucena eu gostaria que as minhas pala
vras fossem de felicitações a V. Exa pela esco
lha adotada na reunião da bancada do seu 
partido para as funções de lfder do PMDB 
nesta Casa do Congresso NacionaL A V. Ex11 

não lhe faltam atributos para bem se desin
cumbir d.essa função. Aliás, v. Exa já a ecer
citou na Legislatura passada, com o brilho 

habitual e espero que o faça novamente ago
ca. E aproveito a ocasião para desejar tam
bém êxito no desenvolvimento das suas tare
fas. Gostaria também de acrescentar que no 
bojo do discurso de V. Exa, bem tecido, bem 
articulado, V. &a faz algumas considerações 
com as quais eu não posso, em absoluto, con
cordar. Mas devo também, por outro· lado, 
destacar, que há pontos a respeito dos quais 
nós temos uma visão muito semelhante. Refi
ro-me, por exemplo, à necessidade de tecer
mos em nosso País um grande acordo políti
co. Essa posição é. também a minha e na ses
são de ontem à tarde eu tive oportunidade 
de estendê-la aqui no plenário, aparteando 
o nobre líder do PRN, Senador Ney Mara
nhão, quando S. Ex0 feriu esse assunto, ou 
seja, quando S._ Ex0 se referiu à necessidade 
de um grande acordo polftico nacional. Sa
be também V. EJc8 que nlio tem sido outra 
a preocupação de Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, Fernando CoUor 
de Mello._Ainda na sua última mensagem en
caminhada ao Congresso Nacional, a mensa
gem sobre os estados e a União, Sua Excelên
cia fez questão de salientar a importância 
de um entendimento político. E acredito que 
de alguma forma esse entendimento político 
já se iniciou. Eu poderia até dizer que se ini
ciou, até; com a posse do Senador Jarbas 
Passarinho no cargo de Ministro da Justiça. 
S. Exa que é membro desta Casa, parlamen
tar experiente, portanto, tem desenvolvido 
esforços no sentido de tornar possível a tessi
tura de um acordo politico que faça &em que 
o. Pafs- pOSsa entrentai" os- múltiplos proble
mas com os quais convive, infelizmente já 
há algumas décadas, porque se formos per
quirir a crise brasilelr3 vamos verificar que 
não é mOa crise recente, _dirfu mais, é uma 
crise que, talvez, tenha meio século. Poderia 
até dizer, respaldado em ilustres historiado
res e pensadores, que essa crise brasileira 
data, pelo menos, de -1930. -Mas não vamos 
discutir_ isso _aqui, agora, o que importa é 
que há Um gtande esforço da parte do Se
nhor Presidente da Reptíblica, não somente 
em manifestações através de mensagens, dis
cur:sos, m-aso também através de manifesta
ções concretas como, por exemplo, no desen
volvimento -daS-õ_e&ociações. politicas que de
senvolve agora com vistas à votação das Me
didas Provisórias nCG 294 e 295, uma discus
são muito paupável, ui.uito tangtvei, muito 
concreta no sentido de se tecer um pacto po
lítico e, assim. encontrar saídas para as ques
tões mais agudas que o nosso País vive. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli 
Fazendo soar a campainha.)- Nobre Sena
dor Marco Mac.iel solicito a V. Exa que con
clua o seu aparte. 

O Sr. Marco Maciel- Algumas são ques
tões de curto prazo, outras, não. Por isso, 
acredito que a saída será naturalmente atra
vés de um amplo entendimeilto pOlítico~ Ven
do aí a sociedade como um todo e não ape
nas determinados segmentos ou setores de
la. Encerrando o meu aparte, quero, pois, 
dizer a V.J:.x8 que me congratulo com a elei-

ção de V. &• para liderar a Bancada do 
PMDB nesta Casa. Estou certO· de qtie V. 
Exa, com seu espírito público, com sua vísão 
política não faltará ao esforço qUe- todos 
aqui fazemos para que o Pafs conSolide a 
sua democracia e retome o seu processO de 
desenvolvimento o que, certamente, muitO 
contribuirá para que todos possamos dar à 
Nação aquilo que ela tanto aspira, ou seja, 
uma sociedade verdadeiramente democráti
ca, economicamente desenvolvida e jUsta, go
zando de plena paz sociaL 

O SR. HUMBERTO WCENA - Re
gistro com prazer as palavras de V. &•, no
bre Líder Marco Maciel 

Digo a V. Exa que estou consciente da 
nossa tarefa de lideres partidários, nesta Ca
sa e na outra Casa do Congresso Nacional, 
no sentido de a toarmos na direção da conso
lidação do nosso projeto democrático. 

Creio que, para isso, evidentemente, faz
se ne<:essário, Como disse há pouco, prospe
rar a idéia de um entendimento nacional A 
única diferença, no meu entender, salvo 
melhor jufzo, é que o fórum adequado, para 
esse entendimento, deve ser o Congresso Na
cionaL O Congresso Nacional, através de 
uma Comissão Especia'I Mista chamaria a si 
essa nobre e patriótica missão. 

O Congresso Nacional comandaria, então, 
o processo de entendimentos, convidando 
para uma ampla discussão aqueles que repre
sentam a equipe econômica do Governo, e, 
bem assim. as lideranças empresariais e sindi
cais, pois somente a partir da~ terfamos con
dições de elaborar não apenas um progra
ma mínimo de emergência, capaz de tirar o 
Pafs dessa grave crise em que se acha no mo
l;lle_nto_, sobretudo_ no que tange à _política 
de rendas que é o maior desafio que o atual 
plano enfrenta, no seio da. sociedade._ Particu
larmente, quanto aos salários, porque os tra
balhadores continuam sendo os úriicos que 
pagam a conta do combate à inflação, 

Depois, então, debruçar-nos-ia sobre um 
plano global e setorial, de médio prazo, ten
do como ponto de partida a experiência -dos 
planos anteriores, inclusive do Plano Collor. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite V. Ex• 
um aparte ' 

O SR. HUMBERTO LUCENA:_ COm 
muita satisfação. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Desejo também 
cumprimentar V. E..x-, nobre Senador" Hum
berto Lucena, por ter sido escolhido o Uder 
da Bancada do PMDB. Como representan
te_ do Partido dos Trabalhadores nesta Casa 
quero expressar que tem sido também propo
sição com a qual estamos de acordo, nós, 
do Partido dos Trabalhadores, que o Congres- · 
so Na-cional seja de fato o fórum onde traba
lhadores e empresários possam discutir os 
destinos da política económica, juntamente 
com os representantes do povo e do próprio 
Governo. E também nessa direçáo é que nós 
propusemos - e acabou sendo acordado pe
los demais partidos que estão dialogando so
bre as medidas provisórias, particularmente 
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a Medida n° 295, que se instituam no País 
câmaras setoriais onde trabalhadores e em
presários possam discutir as decisões de pre
ços, de custos e de salários, bem como de em
pregos nas diversas situações como as de con
flitos que ora se obsetvam na Autolatina, se
ja com os portuários de Santos, seja com os 
mais diversos segmentos da economia nacio
nal. Acreditamos que o Sr. Relator, Deputa
do Paes Landim, aceita essa sugestão. Acre
ditamos que estamos propondo algo que é 
consentâneo com a proposição de V. Ex1

, e 
algo que será um passo significativo na dire
ção de -poderem os trabalhadores estarem 
discutindo com acesso a informações econó
mico-financeiras a respeito das decisões im
portantes não apenas no presente momento 
em que algumas empresas estão por decidir 
despedir grande nómero de trabalh:tdores, 
mas, em especial, quando se der a fase de 
descongelamento de preços e salários, a~ sim, 
mais então, se fará necessário que empresá
rios, digamos, num segmento da economia, 
discutam com empresários fornecedores de 
matéria-prima, equipamentos, bem como os 
trabalhadores de ambos os setores, de for
ma que a economia se faça de maneira mais 
transparente para todos OÂ_~olvidos.: Mui
to obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Gra
to pela saudação de V. & 1

, ao assumir, for
malment~ a Liderança do PMDB1 nesta Casa. 

' Sr. Presidente, Srs. Senadores. se, ama~ 
nhã, essa proposição que fazemos, vier a pros-~ 
perar e se conseguirmos atingir as metas pro
gramadas, teremos- conduzido o País a tem
pos de estabilização económica, polftica e so-~ 
cial, com um ganho inestii:iiãvel para a conso
lidação do Estado de Direito Democrático 
que emergiu do seio da Assembléia Nacio
nal Constituinte livre e soberana. 

Sr. Presidente, Srs._Senadores, ao concluir, 
formulo., desta tribuna, os mais ardentes vo
tos para, que as lideranças partidárias das 
duas Casas do Congresso Nacional consigam 
chegar a um entendimento cm torrto de um 
projeto- de le_i de conversão. que seja uma al
ternativa válida para a Medida Provisória 
n° 295, a ser apreciada, a partir de amanhã, 
no Plenário do Congresso Nacional, porque 
ela, como disse há pouco, é a que mais de 
perto toca a imensa maioria das sofridas po
pulações urbanas e rurais deste País, forma~ 
da por uma imensa legião de trabalhadores 
do setor público e do setor privado e, taro
Mm. de desempregados e de subempregados, 
pois essa medida provisória é a que trata de 
política de rendas, ou seja, da política de pre
ços e de salários. 

O que estamos - nós da Oposição - plei
teando; mais e mais, da equipe económica 
do Governo é que o salário mfnimo, a partir 
de março, tenha um valor condigno; que as 
faixas salariais, até: dez salários mínimos te
nham também um reajuste percentuo~l bimen
sal ou trimestral; que os seiVidores pl\blicos 
civis e militares não sejam esquecidos, por
que são também filhos de Deus. c estão aí 
vivendo momentos de terríveis dificuldades 

e precisam de seu reajuste periódico; e, afi
nal, se garanta o reajuste, atualizado, dos 
proventos dos apoSentados e dos pensionistas. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, Srs. 
SCriidõies, dou por terminado o meu discur
so e agradiçO, mais uma vez, os apãrtes que 
me foram coricedidos. 

Espero que todos nós, independente de 
cor partidária, neste plenário, estejamos jun
tos, hoje, amailhã e depois na luta pelo de
senvolvimento nacional e, bem assim. pela 
consolidação de um regime democrático, com 
plena justiça sociaL (Muito bem! Palmas..) 

Durante o discurso do Sr. Hum
berto Lucena, o Sr. Mauro Benevides, 
President~ deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Car
los De'Carli, 2° Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Corr~, que falará como Uder. 

o Sr. Maurício Correa - O Senador An
tOnio Mariz havia solicitado para falar antes 
de mim, com o que não me oponho. 

O SR-PRESiDENTE (Carlos De' Car
li) - Houve uma mudança na cronologia, 
em virtude de V. Ex1

, como Lfder, ter prefe
rência. (Pausa. J 

Concedo a palavra ao ilustre Senador 
Antônio Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB -
PB~ Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o Brasil não pode permanecer inerte e 
silenCioso diante da carnificina que se prati
ca conu:a o povo do Iraque. 

Anunciada a retirada das tropas iraquia
nas do Kuwait, e assim alcançado o objetivo 
declarado da ação bé-lica, impõeMse a trégua 
imediata e o reinício das negociações diplo
máticas. O Brasil insere-se entre as nações 
que repudiam a guerra como instrumento 
para solução de confJitos entr:e Estados sobe
ranos. O preceito está inscrit'> entr" os prin
cípio:. fundamental::. da Na~âu bra::.ildr;a. con
sagrado~ na Con::.tituição da K.t":publica. Cum
pre, pois, C())t>cã-lo t.'ffi prálica pela ação di
plomática, posicionando-se na Organilação 
das Nações Unidas1 e em todos os fórun:;,. ín
ternacionafS, pela cessaçao das hostilidades 
no Golfo Pérsico. 

Nada justifica a continuação d3 guerra. 
Nada de resto justitifou o seu início. A guer
ra por definição do Direito Internacional Pú
blico nã.o será jamais justa. Superada, inteira
mente UUrapassada no quadro dos valores 
contemp'Cir:il-neos, esfà a afirnlação de Clause
witz, segundo a qual a guerra seria a conti
nuação da poUtica por outros meios. O que 
prevalece hoje, ou, pelo menos., o que deve
ria prevalecer são os pactos e as convenções 
internacionais subscritas após as duas guer
ras mundiais, que 'pi"oscreveiám a guerra co
mo recurso de polftica nacional. 

A Carta das Nações Unidas, ao estabele
cer como um dos objetivos ~ manutenção 

da paz e da segurança, ressaltou que tal de
sfgnio seria alcançado por meios pacfficos. 

Ilícita e condenável, portanto, a decisão 
do Conselho de Segurança da ONU, ao auto
rizar o uso 11de todos os meios necessários"1 

para repelir a ocupação do kuwilif pelo Ira
que. O caráter criminoso de ação bélica ira
quiana, invadindo o território kuwaitiano, 
não é suficiente para legitimar o recurso da 
guerra, sobretudo quando era evidente a efi
cácia em curto pra7.0 das sanções económi
cas e diplomáticas já adotadas pelo C"..onselho 
de Segurança. 

A ata final da Conferência de Helsinque 
sobre a segurança e a cooperação da Euro
pa estabelece 11que os estados-partes, em 
uma controvérsia internacional, assim como 
os demais estados, abster-se-ão de qualquer 
medida capaz de agravar a situação, a pon
to de pôr em perigo a manutenção da paz e 
segurança internacionais _e se conduzirão 
em conformidade com os propósitos e princí-
pios da ONU. _ 

E acrescenta: 11Nenhuma consideração 
poderá ser invocada para servir de justificati
va ao recurso, ~ ameaça ou ao uso da força 
em violação a este princfpio11

• 

Cabe ao Brasil, em nome do sentimento 
pacifista do seu povo e da consciência jurfdi
ca do País, condenar a brutal violação do 
Direito Internacional pelo Iraque, ao ocupar 
o Kuwait, condenar igualmente o desumano 
bombardeamento da população civil de Isra
el, estado não beligerante. 

Cabe ainda, impulsionado pelas mesmas 
razões, denunciar a guerra insensata e irra
cional movida pelos Estados Unidos e seus 
aliados, que de igual modo massacra inocen
tes no território iraquiano. 

É imperativo, na verdade, comprometer
se com a cessação da guerra. O Brasil não 
pode regredir aos tempos ominosos do alia
mente automático às posições dos Estados 
Unidos. Nada autoriza apoiar o furor belicis
ta do presidente americano, que se recusa a 
admitir qualquer aceno de paz. A negativa 
à proposta de paz soviética, feita três dias 
antes de infcio da ofensiva terrestre, confir
ma a obstinação dos aliados na persecução 
da guerra. Proposta de paz da mesma União 
Soviética, que se abstivera da utilização do 
poder de veto no Conselho de Segurança, su
ficiente porventura para impedir o conflito, 
mas interessada provavelmente em ter as 
mãos livres para a violência contra a Lituânia. 

Anteriormente, na mesma linha de ação 
guerreira, os Estados Unidos torpedearam 
as iniciativas de paz da França e do Secretá
rio Geral da ONU, Pérez de Cuellar, às vés
peras do fatal ultimato de 15 de janeiro. Na 
realidade, desde agosto deslocaram dos Esta
dos Unidos tropas e artefatos bélicos para 
o Golfo, antes mesmo da autorização do con
selho, em evídente demonstração de que na
da os deteria na obsessiva determinação de 
desencadear a luta armada. 

· Em nome da materialização das resolu
ções do Conselho de Segurança, não se ad
mitirá a ação manu militari, tanto mais injus
ta quanto resoluções precedentes, relativas 
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b. evacuação dos territórios árabes ocupadas 
por Israel, jamais se viram implementadas. 

Deve o Brasil apoiar a convocação de 
conferência das Nações Unidas, para tratar 
de forma abrangente de todas as questões 
que estão na base dos conflitos no Oriente 
M&iio, as quais incluirão o reconhecimento 
ao direito dos palestinos de se organizarem 
em estado soberano. 

O fim da "guerra fria", fruto do recuo 
da União Soviética como poder mundial, não 
legitimará a imposição da pax americana 
que submeta o mundo aos ditames dos inte
resses de uma nação apenas. 

Cenas estão os moviinentos p3.ciflstas: a 
humanidade não aceita trocar sangue por 
petróleo. 

Finalmente, é preciso lembrar que o Con
selho de Segurança autorizou, ainda que por 
quaisquer meios, a desocupação do Kuwait. 
Não autorizou a destruição do Iraque. Ao 
Governo brasileiro cumpre, pois, com toda 
a ene'rgia e toda a ênfase, empenhar-.se pela 
paz. 

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

O SR PRESIDENTE (Carlos Do'Carli) 
-Concedo a palavra ao Hu.!l.trC Senador Mau
rício Com~a. que falará como lider. 

O SR MAURÍCIO CORRM (PDT
DF. Como Líder. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão" dO orador.).:: SI-. Presiden
te, Srs. Senadores. ouvi, ou irO dia, na inaú&ü
ração do acervo sobre a Constituição de 
1891, uma bela frase citada pelo insigne Cole
ga Marco Maciel de que o futuro tem o cora
ção do passado. Naquele instante, eu pensa
va em mais duas outras frases que me ocorre
ram. 

Uma do James_Joyce, paci qUein "o passa
do não só nãO inorreu como não passou", e 
uma outra de Winston Churchill,- para quem 
"se se estabelecer uma batalha entre o passa
do e o presente, seguramente nós perdere
mos o futuro". 

Quero dizer com isso que estamos, hoje, 
comemorando os cem anos de e:ristência da 
Carta de 1891. O que é- ã Reptiblica, o que 
6 a Carta de 1891 senão O resultado, o térmi
no da grande polêmica, da grande discussão 
que se travou ao longo do Segundo Império, 
relativamente à emancipação dos escravos. 

0- que precipitou a primeira lei que deu 
alguma liberda-de ao escravo, que deu um 
maior avanço, foi produto da guerra do Para
guai, quando Solano López ccplorava à far
ta o fato de que o Brasil mantinha a escrava
tura aqui, no instante em que, dos países cris
tãos, só Cuba mantinha ainda o regime escra
vocrata. 

O que quero dizer como isso? Quero salien
tar com essas palavras é que nós não resolve
mos, não só na época da COIOnfa, e não me
rece referência a~ e não resolvemos na épo
ca do Império e seguramente na Reptiblica, 
a questão das desigualdades, das injustiças 
sociais neste Pai!. 

VIVemos, neste instante, o momento dra-

mático de termos que votar as duas medidas 
apresentadas pelo Presidente Fernando Cal
lar, a de n° 294 e a de n° 295, ambas tentan
do reconstruir, recompor um plano que, na 
verdade, faliu, um plano que, na verdade, 
não deu _certo. E _em cima dessas duas pro
postas, dessas duas medidas está cravada a 
grande injustiça, a grande desigualdade que 
se pratica com o trabalhador. 

Vejo, hoje, que o Dfeese anuncia que 148 
mil postos de trabalho, em São Paulo, foram 
extintos. Verifico que milhares de trabalhado
res foram despedidos. Verifico que o nfvel 
de salário baixou em relação a dezembro, 
em relação, principalmente, ao final do ano 
passado. Quer dizer, nós temos, portanto, 
um ciclo que aprofundou cada vez mais a se
paração entre o capital e o trabalho, o que 
aumentou esse conflito, o que, seguramente, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, gerará. um 
conflito de consequências imprevisíveis com 
relação ao nosso futuro. -

O nosso futuro só existirá, em termos de 
pacificação, se dermos um tratamento condig
no, um ttatal:i:ientõôOnesto, um tratamento 
correto, no que tange ao salário dos trabalha
dores brasileiros. Ninguém está pagando 
mais neste Pafs, ninguém pagou mais neste 
Pafs, com seu sangue, com seu suor, senão 
o trabalhador, par todas as transformações 
que foram realizadas aqui. Basta olhar os 
"pacotes11 emitidos, todos eles tentanto recons· 
truir a nossa ordem económica em cima do 
sacrifício, em cima da desgraça do trabalhador! 

A própria Fiesp - aqui está, na Folha 
de S. Paulo- reconhece_ que a reces~o atin
ge patamares insuportáveis no Estado de São 
Paulo, o gigante brasiletro que produz em
pregos, o gigante que aumenta nossa econo
mia, o grande estado, afinal, que é um empre
gador, que é U~Dt estado e sob_ todos os as
pectos, de maior grandeza. Pois bem, atraves
samos exatamente essas consequências! 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós do 
PDT não somos contra o pacto. O Senador 
Humberto Lucena, ainda há pouco, falou 
num pacto. Queremos e entendemos que de
ve ser feitO um pacto. Mas não um pacto 
que privilegie apenas os componentes da 
Fiesp ou alguns setores ligados ao ·Governo; 
não um pacto que vai pisar cada vez mais 
em cima da cabeça já triturada do pobre tra
balhador. 

Quando o Partido Democrático Trabalhis
'ta saiu das negociações das duas medidas, 
não foi porque não quisesse dar um gesto 
de contribuição a esse entendimento, a essa 
construção que devemos empreender. Nós 
nos retiramos, porque não podemos aceitar 
o nível pífio, a injustiça, a ignomínia que se 
está praticando com relação ao trabalhador 
br~eiro. Quem vai sobreviver dignamente 
com esse Salário mínimo que o Governo es
tá propondo nessas duas medidas? 

Ora, Sr. Presidente, queremos, pelo me
itõs, que se dê ao trabalhador um salário dig
no. Estou vindo da ArgentíDa. SOmos a Ar
gentina do amanhã, como se afirma por a~ 
porque, em todas as experiências econômi
cas. há um teste lá, depois um teste aqui. Sa-

berÍlos que a indóstria argentina simplesmen
te acabou, está sucateada, e isto sguramen
te poderá ocorrer com relação ao nosso Pa
& amanhã, se não olharmos para essas desi
gualdades sociais que estão ocorrendo. 

O nosso partido não está alheio ao enten
dimento, mas quer, primeiramente, reconhe
cer que, em cima desse pacto, tem que haver, 
sem dúvida alguma, uma diferença dos traba
lhadores brasileiros. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite
me V. E>fl um aparte? 

O SR MAURÍCIO CORRM - Com 
o maior prazer, Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Senador 
Maurfcio Coi-rêa, ouvindo com a m-aior ·aten
ção o oportunfssimo pronunciamento de V. 
&a, como Uder do PDT nesta Casa, -eu me 
lembro do episódio recente que me estarre
ceu, nas tentativas de entendimento com a 
equipe económica do Governo e membros 
das duas comissões, da Medida Provisória 
n° 294 e da Medida Provisória da n° 295. A 
um certo momento, enquanto os representan
tes dos diversos partidos e até dos partidos 
do Governo, não apenas da Oposição, insis
tiam pela elevação de um piso salarial, de 
um salário mfnimo que pelo menoS assegu
rasse ao trabalhador uma cesta básica, ~que
la altura, o argumerito final, cabal da equi
pe do Governo para rejeitar a elevação foi 
que o "O trabalhador não tem condições de, 
através de uma melhoria do poder aquisiti
vo, adquirir gêneros alimentícios de primei
ra necessidade. Não há condições, em 9utras 
palavras, da massa ·de trabalhadores se ali
mentar condignamente, porque não existem 
neste Pafs estoques suficientes para tal." En
tão, em tiltima análise, a equipe do Gover
no dizia para nós, membros da comissão, 
em alto e bom SO~Dt sem nenhum constrangi
mento, para que calássemos as nossas reinvi
dicações. Dizia ela: "0 trabalhador não de
ve ter aspiração nesse momento, na atual 
conjuntura, de se aUmentar." De se alimen
tar! Não é de procurar os demais requisitos 
que deveriam ser cobertos pelo salário mfni
mo de acordo com a -ConstituiçãO em vigor. 
Então, é de se perguntar: que ordem consti
tucional é essa? que República centenária é 
essa que não assegura sequer ~ maioria de 
seus cidadãos o direito de se alimentar? E 
ollhem que essa cesta básica, que propónha
mos, não incluía, filé, não inclufa igUarias ex
cepcionais na mesa do homem comum do 
País. Era feijão, arroz~ farinha para o 'Nor
deste, pão aqui para Sul e poucas coisas 
mais além do transporte para o trabalho. 
Nada mais, apenas o direito de não morrer 
de fome. Nada comoveu a_ equipe do Gover
no, segund_o a qual não havia possibilidade 
de dar esse padrão alimentar, através de 
uma cesta básica, à massa dos trabalhadores 
brasileiros. Então, enquanto comemoramos 
realmente o Centenário da Ordem Constitu
cional, depois do Centenário da Rep(ibica 
brasileira, vamos lembrar aquela frase, um 
tanto irônica, mas carregada de muitas vereia-
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eles: em certas situações do trabalho livre 
brasileiro atualmente há uma desvantagem 
em comparação ao trabalho escravo do tem
P.O do Império. Por que? Que desvantagem? 
É que pelo menos o patrão dos escravos os 
alimentava, porque o escravo era um investi
mento caro e o patrão não queria que ele 
morresse de inanição ao peso do trabalho. 
Agora, não tendo nenhum risCo noS braços 
do trabalhador dito livre, nem sequer se cui
da da sua alimentação. Por isso é preciso 
enaltecer a Rep6blica, enaltecer a Constitui
ção centenária, hoje, da República - a pri
meira Constituição da República- mas é pre
ciso lembrar que faltam muitos caminhos a 
serem percorridos, muitas etapas a conquis
tar, principalmente no que se refere ao pon
to fundamental do pronunciamento de V. 
Ex'\ que é a ordem social, nobre Senador 
Maurício Corre;a. Uma ordem económica jus
ta que repercuta na ordem social, que é: o 
fundamento da paz. Sem justiça não há paz. 
Muito obrigado a V. Ex", nobre Senador. 

O SR MAURÍCIO CORlmA - Sr. 
Presidente, Sr. Senador Mansueto de Lavor, 
eu não sei se li num dos livros do Professor 
Darcy Ribeiro, que, hoje, nos honra com sua 
presença, aqu~ na Bancada do PDT, ou se 
foi em Casa Grande c Senzala dí' Gilberto 
Frcyre. Segummente, foi entre o~ c.Jois que 
eu colhi a informação de que o escrayo bra
sileiro vivia em melhores condições_ do que 
os empregados da Europa naquela é:poca. 

Sr. Presidente, a estatística não mente 
porque ela é produto de uma avaliação mais 
do que matemática. O que o Instituto Brasi~ 
leiro de Geofrafia e Estatística díz hoje é 
que a taxa de desemprego no mês de janei
ro foi de 9,9%, o que significa 5,3% a mais 
do que em dezembro do ano passado. 

Ora, nós, hoje, temos em São P3ulo uma 
greve que se encerrou, através do _entendi
mento, apenas para prorrogar a angústia, nu
ma tentativa de entendimento, que é relati
va aos trabalhadores da Autolatina, não foi 
feito nenhum avanço com r~lação ~ preten
são que eles têm de não permitir as demis
sões anunciadas pela empresa. Temos, no 
porto de Santos, a demissão de 5-300 traba
lhadores. Hoje, os jornais anunciam a greve 
dos petroleiros nos principais estados da fe
deração brasileira. 

Ora, Sr- Presidente, evidentemente, a ten
dência desse quadro é agravar-se, porque 
há um desajuste, há um desequilíbrio entre 
o capital e o trabalho. 

Temos que manifestar a nõssa posição, 
com relação ~ discussão dessas duas medidas, 
de uma forma muito clara. O PDT não é: cpn
tra o entendimento. O PDT quer contnõuir 
para uma solução pacffica, tendo em vista o 
desencontro, tendo em vista o insucesso do 
Plano Collor I. Apesar de uma única bala 
com que se pretendia anioquilar o tigre da 
inflação, apesar de todos os estrépitos anun
ciados pelos órgãos da imprensa brasileira, 
sabemos que fracassou o Plano Collor I, e 
estamos agora no Plano Collor IL 

Sr. Presidente, o PDT volta ~s negocia-

ções, mas imporá que, para obviar qualquer 
transação nesse sentido é preciso que haja: 

1 - mudança de mêtodos de Governo. 
Mais diálogo e Consultas à sociedade; audên
cia à população, e não somente a alguns seto
res privilegiados da sociedade brasileira; 

2 - distribuição equitativa dos sacrifícios 
impostos aO povo brasileiro em conseqOênda 
das políticas de austeridade e de contenção 
da inflação. Quem acumulou inais e tem. 
mais deve suportar o ónus. Grandes contin
gentes da população devem ser poupados e 
até: mesmo assistidos; 

3 garantias e fortalecimento dos ~lários 
(fim do arrocho salarial) e criação de novas 
fontes de traba_lho; retomada do crescimen
to e desenvolvimento do mercado inten1o; 

4 -- reexame da polftica denominada de 
privatização, a fim de redefinir o conjunto de 

·estatais estratégicas consideradas inaliená
veis. Qualquer privatização deve ser insepará
vel do princípio da democratização do capital; 

5 -identificar e enfrentar decididamente 
as perdas. internacionais da economia brasi
leira, causa essencial da inflação e da crise 
que submerge nosso País; 

6- programa mínimo de Governo, estabe
lecendo prioridades a serem encaradas pelo 
Poder Píiblico (União, estados e municípios), 
independentemente da crise e da inflação. 
Exemplos: programa especial (prioridade 
máxima) e abrangente de assistência e educa
ção para nossas crianças e jovens; progra
ma emergencial de saó.de pó.blica e nutrição; 
esforço concentrado para conservação e ma
nutenção dos setViços pó.blicos essenciais (á
gua· e esgoto, estradas, transporte püblico 
etc); intensificar a proudção de alimentos e 
a reorganização fundiária; programa de pro
teção aos idosos e garantia dos direitos dos 
aposentados e pensionistas; política de juros 
condicionados à Constituição. 

E a primeira prova disso e$tá, Sr. Presi
dente, na- ·convocação, pelo Presidente da 
República, dos governadores para um diálo
go. O Governador Leonel Brizola, Lfder do 
nosso partido- Governador esmagadoramen
te eleito no Rio de Janeiro- compareceu e 
dialogou com o Presidente da Repó.blica. 
Foi convidado ontem o presidente do nosso 
partido o GõVernador do Rio de Janeiro Le
onel Brlzola, para uma entrevista com a Mi
nistra Zélia Cardoso de Mello. Compareceu 
~ entrevista. Dialogou. Mas só podemos dar 
a nossa contribuição para o entendimento 
se houver essa garantia em defesa da classe 
trabalhadora brasileira. Fora disso, é impos-
sível o PDT participar de mais um plano que, 
seguramente; será mais uma imposição sobre 
as já saclificadas classes trabalhadoras brasi
leiras. 

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

O SR PRESIDENTE (Carlos De'Car
li) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Francisco Rollemberg, que disporá de 5 mi
nutos. 

O SR FRAlllCISCO ROLLEMBERG 
- (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discullo. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente , 
Srs. Senadores: 

AD ouvir o Senador Antonio Mariz falar 
sobre a guerra, voltei minha memória a La
ranjeiras, minha cidade natal, no tempo do 
cinema mudo, daqueles filmes de cowboy, 
que ~s vezes, vinham falados, das quartas-fei
ras_emque meu pai me liberava para assisti-los. 

Era o mocinho contra o bandido. Na épo
ca em que não havia sofisticação tecnológi
ca, vibrávamos embevecidos com o mocinho 
a usar um revólver que disparava incessante
mente e jamais acabava a sua munição. 

Depois disso, veio a Segunda Guerra. As
sistimos a Alemanha, que tentou conquistar 
o mundo, ser esmagada. A Alemanha, a Itá
lia, o Japão, os países do Eixo, passaram a 
ser os bandidos da minha infância, também. 

Os alemães, aqueles monstros, como Men
gele, com os campos de f:IC.term.ínio, estavam 
a cometer o genocídio da raça judia. Os japo
neses, porque impiedosos na guerra, eram 
os monstros amarelos da minha geração. Os 
italianos nem tanto, perderam logo, e seu li
der foi morto pela turba nas ruas da Itália. 

Mas sempre houve, Sr. Presidente, e Srs. 
Senadores, um mocinho e um vilão. E, ago
ra, estamos assistindo pela televisão,- os meus 
filhos, os seus filhos, os seus netos, nossos 
netos menores também, o mocinho que está 
a lUtar contra Um vilão. E, por trágica coinci
dência, o mocinho ao longo desse tempo tem 
sido sempre o mesmo. __ __ _ 

Sr. Presidente a semana que passou retra
tou no vídeo através do qual acompanhamos 
a guerra no Golfo Pérsico dois episódios im~ 
pressionantes. 

O primeiro, altamente lamentável, foi o 
atermfuio por mfsseis aliados de um expres
sivo número de civis iraquianos que se refu
giavam ironicamente num abrigo contra bom
bardeios. 

O segundo se marcou pela manifestação 
saudável de_ boa vontade soviética que nurp. 
esforço de conciliação e de repúdio à viol~
cia oferece:u ao Iraque uma proposta de paz. 

A voracidade do tempo manobrado pela 
guerra psicológica e televisiva escamoteou 
as cenas passadas e substituiu-as por novas 
imagens, a saber, a demonstração triunfalis
ta de uma quase vitória aliada e a an tevisão 
precipitda dos las! ten days de Saddan Hussein. 

A chegad~ _r_ápida dos soldados ao front 
kuwaitian9, a rendição facilitada de mais de 
25-000 comb~tentes iraquianos e tantos ou
tros. fatos que nos são narrados parecem fa~ 
lar-nos do real advento de uma nova ordem 
mundial, onde o bipolarismo dcix:aria de exis
tir para dar lugar ao predomínio exclusivo 
de uma íinica superpotência: os EstadoS Uni
dos da América. 

E, até mesmo não concordando com o 
resultado iminente não podemos deixar de 
dar razão ao acerto da estratégia e a consta
tação de Négret no sentido de que "a chave 
do domínio do mundo é aquela que abre pre
viamente o santuário dos espíritos". 

Não há d6vida de que "as palavras e as 
idéias se tomaram, -de algum modo, os obu
ses desta segunda metade do século XX-n 
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Mas, não nos deixemos enganar por elas 
e voltemos um pouco os olho:;>: aos dois episó~ 
dios antes menciona-dos. 

O ataque a civis indefesos causou indigna
ção e revolta atê nos meios aliados, pois, nas 
guerras licitamente declaradas, o respeito à 
população civil ê um dever primordiaL 

Parece diffcil acreditar que Saddan Hus
sein tivesse utilízado a propalada polítíca de 
escudos humanos para diminuir impacto dos 
ataques ou atingir a sensibilidade dos espíri
tos humanitários colocandQ-os a favor de sua 
causa. 

Do mesmo modo, não parece aceitável 
as escusas de seus adversários visto que ar
mamentos tão sofisticados e 11inteligentes11 

não seriam capazes de proceder a erro tão 
grosseiro. 

Seja como for, é inegável que os propósi
tos aliados têm se dirigido muito fortemen
te sobre Bagdá como se desconhecessem o 
valor do povo que a habita e o clima de lenM 
da e cultura que faz encanto da cidade das 
1.001 noites. 

Na verdade, o povo iraquiano é parte 
do mundo árabe e não deixa de ser ilusória 
qualquer fronteira polüica.D que o queira se
parar ou inimizar. Malgrado a política colo
nialista de alguns povos que utilizaram a técM 
nica do "diVidir para enfraquecer11

, o islanis
mo é o que cimenta todas as nações muçu_l
manas que se sabem membros de uma só na~ 
ção, de um só e verdadeiro estado e de uma 
relig"ião que ãcreditam ser superior a todas 
as outras. 

Se o carão é reflexo das visões maometaM 
nas na Arábia, a grande consolidação do dog
ma que ele representa se deu em Bagdá, so
bre a égide da sucessão de 37 califas abassi
das que nessa cidade histórica, patrimOnio 
cultural da humanidade, fizeram o islã produ
zir os seus mais preciosos frutos até que, fi
nalmente, pudesse ser fecb_a_da -ª-grande por
ta do esforço interpretativo dos doutores. 

Sem a contribuição de Bagdá o islamis
mo não seria o que é hoje. 

Não condenemos sem piedade o seu_ po
vo por, mais uma vez, ter ousado fazer a 
"Guerra Santa11

, tentando, segundo a doutri
na corâmica, destruir certo 11césar11 que não 
lhe parecia conveniente ou aceitáveL Muitas 
vezes nos perguntamos como pode uma na
ção de pequeno ou médio porte sustentar 
tendências expansionistas ou reivindicar di
reitos contestados pelos grandes, sem demons
trar com isso uma atitude suicida. 

Entretanto, como afinna H. L- Nieburp, 
citado por Gomide, uma política suicida po
de ser o (mico meio para um pequeno pafs 
ou para uma minoria procurar manter um 
pouco de respeito por sua independência, 
seus valores, suas exigências e seu poder de 
barganha polftica. Ele acrescenta que com 
isso, os fracos podem perder, mas também 
podem ganhar colocando ll prova a relação 
custofrisco/beneffcio dos fortes. O mesmo au~ 
tor reconhece que muitas vezes os fracos 
não têm outra escolha e demonstra que es~ 
ta obseryação poderia se aplicar ao proble~ 

ma das relações entre os estados consumido
res c ÕS produtores de petróleo. 

Sã_o conhecidos de todos as práticas britâ~ 
nicas que tran:sf()rmaram aquela região rica 
em petróleo Cm entidade vinculada ao lmpC:
rio Britânicii-àO qual se desvencilhou há ex-a
tos trinta anos. O Iraque nunca se confor~ 
mau em ver perdido o Kuwait sobre o qual 
julgava ter direíl:OS históriCos e que represen~ 
tava uma safda importante para o mar, e 
muito menosemvê-lotransfonnado num gran
de posto -àe petróle-o- adminiStrado meio-a~ 
meio por companhias americanas e britânicas. 

Imitou o exemplo dos grandes que inva
dem impunemente os territórios desejados e 
atraiu--a sua cólera, principalmente, a dos 
Estados Unidos que embora aliados no passa
do, têm sempre proclamado, 9e~e a era F:os
ter Dulles que 11não têm amigos. mas apenas 
intereSses11

• 

Já a UniãQ_ Soviética que compartilhava 
com a Américã.-i.Jin3 posição dominante nas 
relaçl".>es internacionais teve uma atitude me
nos jnteresseira no epíSódio. 

Tentando, talvez, se redimir por ter da
do, no Conselho de Segurança da ONU, os 
votos necessãrios que permitiam Várias san
ções contra o Iraque, acabou por empreen
der esforços em busca da paz. 

Mikãil Gorbachev mostrou..se digno do 
Prêmio Nobel que recebeu ao presidir as ne
gociações que- levaram aos seis pontos de 
uma proposta correta e razoável que manti
nha a primaziá do direito renetido nas resolu
ções da organização mundial, ao mesmo tem
po em que-permitia -um· fim_à_s. hostilidades 
e uma safda honrosa p~ra Saddan Hussein. 

Foi impressionantemente repudiada a pro
posta sovil:tica pelos patsesatfadõs que recru
desciam os combates e maximizavam as agres
sões à medida que surgia ou tinha curso qual
quer esforço de negociação diplomática. 

Muitas autoridades americanas duelaram 
a declarar que o que havia de mal na propos~ 
ta de Mikail Gorbachev era a possibilidade 
de uma solução pouco humilhante para o lí
der iraquiano qUe poderia, mesmo derfÇ)ta
do, consolidar..se como chefe do mundo Ara
be, tão admirado quanto o Presidente NasM 
ser após a crise do Suez. 

Daf8. fcifÇ~f e acru·emade com que assu
me a legítima defesa do Kuwait sem respei
tar em nada o priricfpio de proporcionalida
de dos meios para reprimir a invasão. 

Já não se e:>conde mais o desejo de desa
lojar Saddan Hussein, de levá-lo à morte ou 
mesmo ao suicfdio. Fecham sobre ele o cer
co para que possa fugir ou matar-se e passar 
para a história como um covarde e não co
mo um herói. 

É lamentável que assistamos a tudo isso 
ao vivo, como um episódio colorido de vide
ogame, como se nada pudéssemos fazer ou, 
como se a paz fosse algo pelo qual não fos
se válido lutar. 

Mas é tempo de pensarmos todos nos 
dias que se seguirão ao fim das hostilidades 
em que, provavelmente, uma ou mais nações 
sairão fortalecidas e, conseqüentemente do
minadoras de nós outros, povos do Terceiro 

Mundo que não teremos mais nem mesmo 
a possibilidade de escolha entre dois grandes. 

Relata o Jornal de BrasOia de domingo, 
sob o tftulo "Guerra gera- realinhament011

1 o 
seguinte: 

"0 alinhamento doutrinário militar 
que os Estados Unidos vinham tentan
do restabelecer com o Brasil não se
rá mais o mesmo depois da guerra
no GolfQ Pérsico. 

Mais que o perigo comunista do 
passado que durante décadas orientou 
o pensamento militar brasileiro, _a 
ação intransigente do presidente Ge
orge Bush no conflito do Golfo, vem 
empurrando as simpatias de grande 
parte dos militares brasileiros para o 
lado mais fraco na guerra. 

Além de antigo parceiro militar 
do Brasil, primeiro e maior mercado 
para os armamentos brasileiros, o Ira
que está se transformando, aos olhos 
do militar médio, como a maior víti
ma da guerra, o pretexto que os Esta
dos Unidos e demais potências neces
sitavam para reforçar sua posição de 
mando no mundo. E, mais que isso, a 
oportunidade que os Estados Unidos 
esperavam para esvaziar seus arsenais, 
repletos de annamentos estocados nas 
prateleiras, devido à ausência de guer
ras nos cinco continentes11 

••• 

A constatação, afinal óbvia, de que esta 
guerra não é assim tão isenta, leva-nos a que
rerverovigente direito internacional aciona
do também para presiair ao seu desfecho. 

A ONU tem de ser capaz de demonstrar 
que seu objetivo primeiro é a manutenção 
da paz e não o de forilecer o princípio do 
aummum in summa injdria. 

Não pode continuar sendo o porta-voz 
das grandes, belicosas e imperialistas nações 
que dominam o seu Consefho de Segurança 
e que, de modo concertado querem fechar 
os olhos à declarada retirada do Iraque no 
Kuwait. As Nações Unidas deverão saber 
pôr termo à tragédia que teve início com _sua 
aquiescência fazendo as coisas voltarem ao 
statu quo sem forçar o vendedor a atas hu
milhantes, exorbitantes e economicamente 
impossíveis. 

A paz posterior ao conflito terá de ser 
também justa e verdadeira e não representar 
apenas aquela forma de violência surda e im
pessoal que se manifesta na desigualdade 
das condiçücs de vida, na coJ()cação de cida
dãos sob mtela e em todo tipo de humilhação. 

Para relembrar Galtllng, ·a busca da paz 
tem como essência primeira a liberação do 
individuo de tudo o que aliena sua realização 
pessoal. Para os povos ela é o oposto de tu
do o que iniba o desenvolvimento, o progres
so, as reivindicações justas e a participação 
eqüitativa neste mundo global em que têm 
de atuar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 
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COMPARECEM MAIS OS SRS- SENA
DORES: 

Alfredo Campos - Áureo Mello - Darcy 
Ribeiro - Eduardo Suplicy - Henrique Al
meida- Hydekel Freitas- Irapuan Costa Jó
nior- José Eduardo- José: Paulo Biso!- Jo
sé Richa- José Sarney- Jólio Campos- JQ
nia Marise - Márcio Lacerda - Meira Filho 
-Nelson Wedekin - Ney Maranhão- Ono
fre Quinan - Pedro Simon - Tcotônio Vile
la Filho. 

O SR PRESIDENTE (Carlos De'C.arli) 
- Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário. 

:é: lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N°3, DE 1991 

Dá nova redaçlio aos dispositivos 
que menciona do Regimento Inter
no do Senado Federal 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° O RegimentO Interno do Senado 
Federal passa a vigorar com as seguintes alte
rações: 

11Art. 12. ···--·-·-·---····-· 
-···-····-·-····-···--··----
§ 1° Poderá optar pela remunera

ção do mandato o senador que assu
mir cargo de Ministro de Estado, de 
Governador de Território, de Secretá
rio de Estado, do Distrito federal, de 
Território, de Prefeitura de Capital 
ou de Chefe -de missão diplomática 
temporária (ConsL art. 56, § 3") 

§ 2° As verbãS-pagãS a tftulo de 
compensação de despesas com trans
porte serão utilizadas, exclusivamen
te, para custear as viagens de ida e 
regresso do estado de origem, consti
tuindo falta de decoro parlamentar o 
respectivo emprego para qualquer ou
tra finalidade. 

··········-·····-~···--··---·-·--·· 
·····················---·---··---··--
ArL 40. ···-·····---·-·--
·····-····~-··--····---··-···-
§ 5° A missão no exterior a convi

te de governo estrangeiro, só será au
torizada durante os períodos de reces
so do Congresso· NacionaL 

§ 6° Quando a missão no ecterior 
for custeada com recursos do Tesou
ro Nacional, a autorização somente 
se torna efetiva após a publicação do 
parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional do Diário 
do Congresso NacionaL 

-··-···-······-·~-····-···--······--
-···-··-.. ---··--·-··-·---
Arl 155. A sessão ordinária terá 

in!cio de segunda a quinta-feira, às 
14 horas e 30 minutos, e 'às soctas-fei
t"aSt as 9 horas, pelo relógio do Plená
rio, presente no recinto, pelo o.enos, 
a maioria absoluta da composição do 
Senado, e terá a duração máxima de 

quatro horas, salvo prorrogação, ou 
no caso do disposto nos artigos 178 e 
179. 

···--------·----·-··-···-
SEÇÁO II 

Da Ordem do Dia 

-Ãii 156. A primeira _part_e da ses
são está destinada à Ordem do Dia. 

Art. 157. As matérias serão incluí
das _em Ordem do Dia_, a juízo do Pre· 
sidente, segundo sua antigUidade e im
pórtância, obseiVada a seguinte seqüên
cir,---
_ I - matéria urgente de iniciativa 
do Presidente da Repóblica, com pra
zo de tramitação esgotado (Const., 
art. 64, § 2~; 

II"-· matéria ·em regime de urgên-
cia do art. 336, a; 

III -matéria preferencial constan
te do art. 172, íncis~ II, segundo os 
prazos ali previstos; 

IV- matéria em re~ime de urgên
cia do art. 336, b; 

V- matéria em regime de urgên
cia c;lo art. 33b, c; 

VI- matéria em tramitação normal. 
_ § 1° Nos grupos constantes dos in· 
cisas anteriores terão precedência: 

a) as matérias de votação em cur
sô sobre as de votação não iniciada; 

b) as de_votação sobre as de dis
cussão em curso; 

c) as de discussão em curso sobre 
as de discussão não iniciada. 
____ i_~~~~ grupos das matérias em 
regime de urgência,- obedecido o dis
posto no parágrafo anterior, a prece
dência será definida pela maior anti
gUidade da urgência. 

§ 3° Nos grupos dos incisos III e 
VI, obedecido o disposto no § 1 <> des
te_at_t_igo, observar-se-á a seguinte se
qüência: 

a) as redações finais: 
---1) de proposições da Câmara: 

2) de proposições do Senado; 
b) as proposições da Câmara; 
1) as c;m turno suplementar: 
2) as em turno 11nico; 
c) as proposições do Senado: 
1) as_em turno suplementar: 
2) as em turno ónico. 
§ 4° Na seqUência constante do 

parágrafo anterior serão observadas 
as seguintes normas: 

a) nas proposições da Câmara, os 
projetas de lei precederão os de decre
to legislativo; 

b) nas proposições do Senado, a 
ordem de classificação será: 

1) projeto de lei; 
2) projetas de decreto legislativo: 
3) projetas de resolução; 
4) pareceres; 
5) requerimentos. 
§ 5° Obedecido o dispostO nos §§ 

1°, 3° e- 4° deste artigo, a precedência 
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será definida pela maior antigüidade 
no Senado. 

§ 6° Os projetas de código serão 
incluídos com exclusividade em Ordem 
do Dia. 

ArL 158. Os projetas regulando a 
mesma matéria (art. 258), figurarão 
na ordem do Dia em série, iniciada 
pela proposição preferida pela comis
são competente de maneira que a de
cisão do Plenário sobre esta prejulgue 
as demais. 

Art. 159: Os pareceres sobre esco
lha de autoridades (art. 383), serão in
cluídos, em série, no nnal da Ordem 
do Dia. 

Art. 160. Constarão da Ordem do 
Dia as matérias não apreciadas da 
pauta da sessão ordinária anterior, 
com precedência sobre Doutras dos 
grupos a que pertencem. 

Art. 161. Ao ser designada a Or
dem do Dia, qualquer senador pode
rá sugerir ao Presidente a inclusão 
de matéria em condições de nela figu
rar (art 165). 

Parágrafo 11nico. Nenhuma matéria 
poderá ser incluída em Ordem do Dia 
sem que tenha sido efetivamente pu
blicada no Diário do Congresso Na
cional e em avulsos, no mínimo, com 
dez dias de antecedência. 

Art 162. Salvo em casos especiais, 
assim considerados pela Presidência, 
não constarão matérias em votação 
das Ordens do Dia das sessões ordiná
rias das segundas e sextas-feiras. 

Parágrafo único. O princfpio esta
belec;ido neste artigo aplica-se ainda 
ru> matérias que tenham sua di$Cussão 
encerrada nas sessões ordinárias das 
segundas e scxta~·ldras. 

ArL 163. Somente poderão ser in
cluídas na Ordem do Dia, para delibe
ração do plenário, em cada sessão le
gislativa, as proposições protocoladas 
junto à Secretaria - Geral da Mesa 
atê a data de 30 de novembro. 

Parágrafo único. Ficam ressalva
das do disposto neste artigo, as maté
rias da competência privativa do Sena
do federal relacionadas no art. 52 
da Constituição e, em casos ex(;epdo· 
riai~ ·até três Inatérias, por decisão 
da Presidência e consenso das lideran
ça~ 

ArL 164. A Ordem do Dia está 
anunciada ao término da sessão ante
rior, pUblicada no Diário do Congres
so Nacional e distribuída em avulsos 
antes de iniciar-se a sessão respectiva. 

§ 1° Não será designada Ordem 
do Dia para a primeira sessão de ca
da sessão legislativa. 

§ 2° Nos avulsos da Ordem do Dia 
deverão constar: 

a) os projetas em fase de recebi
mento de e_mendas perante a Mesa 
ou comissão; 

b) os projetas em fase de apresen-
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tação do recurso a que se rerere o § 
4° do art. 91; 

c) as proposições que deverão figo~ 
rar em Ordem do Dia nas três sessões 
ordinárias seguintes. 

§ 3° Nos dados referidos no pará
grafo anterior haverá indicação ccpres
sa dos prazos, m1mero de dias trans
corridos e, no caso da alfnea a, da co
missão que deverá receber as emendas. 

Art. 165. A matéria dependente 
de exame das comissões só será inclur
da em Ordem do Dia depois de emiti
dos os pareceres, lidos na Hora do 
F.xpediente, publicados no Diário do 
Congresso Nacional e distribuídos 
em avulsoSt observado, salvo o dispos
to no arL 281, o interstício rCgimental 
(art. 280). 

ArL 166. A inclusão em Ordem 
do Dia de proposição em rito normal, 
sem que esteja instruída com parece
res das comissões a que houver sido 
distribuída, só 6 admissível nas seguin
tes hipóteses: 

I - por deliberação do Plenário, 
se a única ou a !iltima comissão a que 
estiver distribuída não proferir o seu 
parecer no prazo regimental; 

II - por ato do Presidente, quan
do se tratar: 

a) de projeto tendente h abertura 
de crédito solicitado pelo Poaer Exe
cutivo;- s-e ·faltarem -·oito dias; --ou me..; 
nos, para o término da sessão legislativa, 

b) de projeto de lei anua ou que 
tenha por frm prorrogar prazo de lei, 
se faltarem dez dias, ou menos, para 
o término de sua vigência ou da ses
são legislativa, quando o fato deva 
ocorrer em período de recesso do 
Congresso ou nos dez dias que se se
guirem ~ instalação da sessão legislati
va subseqUente, 

c) de projeto -de decreto legislati
vo referente a tratado, convênio ou 
acordo internaciona~ se faltarem dez 
dias, ou menos, para o término do pra
zo no qual o Brasil deva manifestar
se sobre o ato em apreço; 

d) de projetas com prazos, se falta
rem dez dias para o seu término. 

Parágrafo ünico. Nas hipóteses das 
alíneas c e d do inciso II, o projeto 
emendado voltará à Ordem do Dia 
na segunda sessão ordinária subseqüen
te, salvo se o encerramento da discus
são se der no penúltimo dia do prazo 
ou da sessão legislativa, caso em que 
a matéria terá a mesma tramitação 
prevista para o caso do art. 336, b. 

Arl 167. Nenhum projeto poderá 
ficar sobre a Mesa por maiS de um 
mes sem figurar eni Ordem do Dia, 
salvo para diligência aprovada pelo 
Plenário. 

Art. 168. Em casos oc:tepcionais, 
assim considerados pela Mesa, e nos 
sessenta dias que precederem as elei
ções gerais, poderão ser dispensados, 

ouvidas as lideranças partidárias, oS 
pedodos correspondentes à Ordem 
do Dia ou à Hora do Expediente. 

AI:t. 169. A seqüéncia dos traba
lhos da Ordem do Dia não poderá ser 
alterada senão: 

a) para posse de Senador; 
b) para leitura de mensagem, ofí

cio ou documento sobre matéria ur
gente; 

c) para pedido de urgência nos ca
sos do art. 336, a; 

d) em virtude de deliberação do 
Senado, no sentido de adiamento ou 
inversão da Ordem do Dia; 

e) pela retirada de qualquer maté
ria, para cumprimento de despacho, 
co~ção de erro ou omissão nos avul
sos e para sanar falhas de instrução; 

f) para constituição de série, em 
caso de votação secreta; 

g) nos casos preVistos no fir1. 304. 
Art. 170. Esgotada a Ordem do 

Dia, o tempo que restar para o térmi
no da sessão será destinado à leitura 
do expediente, aos oradores inscritos 
na foiriia do disposto no art. 17 e ao 
uso da palavra pelas líderanç3s parti
dárias. 

SEÇÃOID 

Da Hora do Expediente 

Ate 17l:-A segun.-dã patre-&·ses,;.
são será destinada h leitura ~o e:<pe
díente e aos oradores inscritos na for
ma do disporto no arL 17. 

§ 1° Constituem matéria da Hora 
do Expediente: 

a) a apresentação de projeto, indi
cação, parecer ou requerimento não 
relacionado com as proposições cons
tantes da Ordem do Dia; 

b) as comunicações enviadas :à 
Mesa pelos S_enadores; 

c) os pedidos de licença dos Sena
dores; 

d) os ofícios, moções, mensagens, 
telegramas, cartás1 memoriais e ou
tros documentos recebidos. 

§ 2° O expediente será lido peJo 
1° Secretário, na integra ou em resu
mo, a juízo do Presidente, ressalvado 
a qualquer Senador o direito de re
querer a leitura integraL 

Art. 172 Não serã lido, nem cons
tituirá objeto de comunicação, em ses
são p!iblica, documento de caráter si
giloso, ·observando-se, quanto ao expe
diente dessa natureza, as seguintes 
normas: 

a) se houver sido remetido ao Se
nado, a requerimento de Senador, ain
da que em cumprimento à manifesta
ção do Plenário, o Presidente da Me
sa dele aarn conhecimento, em particu
lar, ao requerente; 

b) se a solicitação houver sido for
mulada por comissão, ao Presidente 
desta será encaminhado em sobrecar-
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ta fechada e rubricada pelo Presiden
te da Mesa; 

c) se o_documento se destinar a 
instruir o estudo de matéria em cur
so no Senado, transítará em sobrecar
ta fechada, rubricada pelo Presidente 
-da Mesa e pelos presidentes das CO:

missões que dele tomarem conheci
mento, feita na capã do processo a 
devida anotação. 

Art. 173. O tempo que se seguir 
h leitura do expediente será destina
do aos oradOres da Hora do Expedien~ 
te, podendo cada um dos inscritos 
usar da palavra pelo prazo máximo 
de vinte minutos. 

§ 1° A Hora do Expediente pode
rá ser prorrogada pelo Presidente, 
uma (mica vez, pelo prazo máximo 
de quinze minutos, para que o orador 
conclua seu discurso, caso não tenha 
esgotado o tempo de que disponha, 
ou para atendimento do disposto no 
§ zo deste artigo. 

§ 2° Se algum SenDador, antes do 
término da Hora_ do Expediente, soli
citar à Mesa inscrição para manifesta
ção de pesar, comemoração ou comu
nicação inadiável, explicação pP.SSoaf 
ou para justificar próposição a apre
sentar, o Presidente lhe assegurará o 
uso da palavra na prorrogação. 

§ 3° No_ caso do_ parágrafo ante
rior, oomente poderão üsar da palavTa 
três Senadores, dividindo a Mesa, igual
mente, entre os inscritos, o tempo da 
prorrogação. 

§ 4° As inscrições que não pude
rem ser atendidas em virtude do levan
tamento ou da não realização da ses
são, comemoração especial, ou em vir
tude de esgotamento do tempo desti
nado à sessão, transferir-se-ão para a 
sessão ordinária seguinte e as desta 
para a subseqüente. 

Art 174. Na Hora do Expediente, 
s6 poderão ser objeto de deliberação 
requerimentos que não dependam de 
parecer das comissões, que não digam 
respeito a proposições constantes da 
Ordem do Dia ou os que o Regimen
to não determine sejam submetidos 
em outra fase da sessão. 

Art 175. O tempo destinado aos 
oradores da Hora do Expediene pode
rá ser dedicado a comemoração espe
cial, em virtude de deliberação do Se
nado, obedecido, no que couber, o 
disposto no art. 199, observadas as se
guintes normas: 

a) haverá inscrições especiais pa
ra a comemoração; 

b) o perfodo da Hora do Expedien
te será automaticamente prorrogado, 
se ainda houver oradores para a come
moração; 

c) se o tempo normal da Hora do 
Expediente não fOr COnsumido pela 
comemoração, serão atendidos os ins
critos na forma do __ disposto no art.17. 
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Art. 176. Terminados os disCursos 
da Hora do Expediente, serão lidos 
os documentos que ainda existirem so
bre a Mesa. 

Parágrafo i1nico. Em qualquer hi
pótese o Presidente poderá prorrogar 
a sessão pelo tempo necessário à leitu
ra do expediente. 

Art. 188. Em sessão cr:traordinária, 
os oradores inscritos só poderão fazer 
uso da palavra após _a conclusão da 
Ordem do Dia." 

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

Arl 3° São revogadas as disposições etn 
contrário. - -

Justificação 

A experiência parlamentar revela que o 
Regimento Interno da Casa está i exigír .3.Igu
mas modificações não s6- com o- propósito 
de agilizar o processamento das matérias 
em curso de tramitação mas também para 
assegurar maior presença de parlamentares 
às sessões ordinài"ias--e extraordinárias. Ade
mais, pareceRnos necessário introduzir alguR 
mas alterações redacionais com o abjetivo 
de dar maior transparência ao trato de assunR 
tos que relevam da economia interna. 

Em primeiro lugar, sugerimos que o art. 
12 passe a ter dois parágrafos para explicitar, 
respectivamente, os cargos executivos que le
gitimam a-Opção pelos vencimentos do manR 
dato e, também, que as verbas pagas a títuR 
lo de compensação de despesas com trans
porte devem ser utilizadas, de forma exclusi
va, para custear os deslocamentos de ida e 
volta ao Estado de origem do representante. 
Prevê-se, ainda, que a infringência desta ülti
ma previsão regimental constituí falta de de
coro parlamentar, sujeitando portanto o Se-
nador às sanções cabíveis. -

No particular das viagens ao exterior, 
duas medidas nos parecem oportunas para 
evitar abusos e exageros. Primeiramente, quanR 
do se tratar de missão a convite de governo 
estrangeiro, a autorização só poderá ser con
cedida durante os períodos de recesso parlaR 
mentar. Considerando qUe estes ãfastamenR 
tos, em princípio, não se revestem de necessiR 
dade urgente ou de interesse pll.blico inter
no, julgamos mais apropriado remetê-los paR 
ra uma fase do ano onde a ausência não preR 
judicará o fluxo regular dos trabalhos da CaR 
sa. Em segundo lugar, sendo o deslocamenR 
to custeado pelo Tesouro Nacional, exige-se 
a prévia publicação do parecer da Comissão 
de RelaÇões Exteriores e Defesa_ Nacional 
no Diário do Congresso Nacional a fim de 
que s_e torne efetiva a permissão (art. 40, §§ 
5° e 6"). · 

Em relação ao quorum- mínimo para a 
abertura da sessão, propomos que ele seja 
aumentado de "um vigésimo da composição 
do Senado11 para "pelo menos a maioria abso
luta da composição" da Casa (ait. 155). Justi-

fica-se a inovação por duas razões blisicas. 
Antes de tudo, porgue a realizaçã~ dçm !raba
lhos de plenário, pela sua importância e rele
vância, exige o comparecimento expressivo 
dos titulares de mandato eletivo. Além dis
so, como se verá a seguir, entendemos neces
sário inverter a ordem das atividade~ dan
-do início à sessão com a imediata discussão 
e votação das matérias em pauta. Coerente
mente com tal postura, perece_-nos imprescin
dível impor a _I:'resença de um número de se
nadores que tome possível deliberar sobre 
qualquer assunto sujeito à apreciaçãO da Casa. 

Finalmente, propomos a inversão das 
atuais SeÇ6e-s-ICe-Ili-do Capftulo II do Titu
lo VII do Regimento Interno de Sede a que 
a Ordem do Dia pãsse a preceder à HorDa 
do Expediente. Como é do COnhecimento ge
ral, naquela fase da sessão discutem-se e vo
tarri-se as propoSições enquanto que, nesta 
última, o tempo é destinado à leitura do ex
pediente e aos proOUnciamentos dos orado
re-s inscritos. 

Do-nosso põnto -de ViSta, a i::iiissão mals 
impor_taD.te ~s _Çã.~sã.s Legislativas é produzir 
as normas jurídicas necessárias à tutela do 
relacionamento entre os indMduos e entre 
estes e o Estado. Assim sendo, esta ativida
de_dev_e preceder qualquer outra, notadamen
te aquela cujo escopo é mais retórico e de 

. mera afirmação de posições políticas. Con
quanto não se possa nem deva menrpsprezar 
este tlltimo aspecto da função parlamentar, 
entendemos inquestionável a prioridade a 
ser atribuída à primeira. -

É notório que, ao longo dos ú.ltimos tem
pos, as pautas, tanto da Câmara dos Deputa
dos como do Senado Federal, têm estado 
congestionadas com inúmeras matérias que 
não chegam a ser votadas por diversas raR 
zôes, inclusive falta de quorum. Tal estado_ 
de coisas, alé~ de ferir o interesse público, -
causa profundo constrangimento e desgaste 
institucional para o Pã!lamento. Naáijustifi
ca a perpetuação de tamanha anomalia que, 
sem dt1vida, tem entre as suas causas a 3tUal 
ordem de realização dos trabalhos de Plenário. 

Submetemos esta proposição à análise 
dos ilustres pares-mf certeza de que contri
buirá sobremaneria para O aperfeiçoamento 
não só da atividade legislativa mas também 
para o próprio regime democrático na medi
da em que propiciará a agiliz3ção das decisões. 

Sala das Sessões, 26 de fevereirO de 1991. 
- GersOn Camata. -

O SR-_PllliS!DENTB (Carlos De'Carli) 
- O projeto lido será publica-do e, em segui
da, ficará sobre a mesa durante três sessões, 
a fim de receber· emendas:, de acorc:!_o com o 
art.401, § 1°, do Regimento Internq. 

Findo esse prazo, seiá despachado às Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania 
e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Está esgotaao -o tempo destinado ao Expe
diente. 

Estão presentes na Çasa SI:S. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

1 

MENSAGEM NO !5, DE 199! -

(Em regíme de urgência, nos termos 
do art 336, c, do Regimento Interno) 

Mensagem n° 15, de 1991 (n° 29/91, na 
origem), relativa a pleito da República Fede
rativa do Brasil para que possa contratar 
operação de crédito e:<terno, no \l'alor de até 
trezentos e dez milhões de dólares, ou seu 
equivalente em outra moeda, junto ao Ban
co Internacional de Reconstrução e Desen
volvimento - Banco Mundial (dependendo 
de_ parecer da Comissão de Assuntos Ec6nO-
oiícOs). - - - -

SOlicito ao SenadOr Hugo Nap"oleão o 
parecer da Comissão de Assuntos EconOmicos. 

O SR- HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. 
Para- emitir parecer. Sem reviSao -do orador.) 
- Sr. Presidente, o item. _ _l da pauta corres
ponde exatamente à Mensagem n° 15, atra
vés da qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado Fede
ral, nos termos da legislação em vigor, pediR 
do de empréstimo no valor de 310 milhões 
de dólares, ou seu equivalente em outra mo
eda, juntó ao Bird- Banco Mundial. Tal em
préstimo objetiva estabelecer a recuperação 
das novas rodovias, num programa a ser exe~ 
cutado sob a coordenação do Ministério da 
Infra-Estrutura, juntamente com o Departa
men_to Nacional de Estradas de Rodagem e 
o Ge_ipot. 

Nos termos da mensagem, o referido em
préstimo, conforme já o disse e salientei, que 
tem c~mo cte4or o Bird - Banco Mundial, 
cujo valor já foi mencionado,_ estabelece ju
ros calculados em 5% acima do custo de cap
tação dos _recursos nos 11ltimos seis meses 
por parte d2 referida instituição, vencíveis 
semestralmente nos dias 15 de abril e 15 de 
outubro de cada ano. 

Outra das condições do mencionado em
préstimo é a que se refere à amortização 
que se deverá dar em vinte prestaçõe's semes
trais, no valor de quinze milhões e_ quinhen
tos mil dólares, vencendo-se _a primeira em 
15 de abril de 1996 e a última em 15 de outu
bro do ano de 2005. eomo-se '\!ê,_ há um pra
zo de carência bastante razoável no referi-
do projeto. - · __ -

Está estabelecida a comissã-o de-compro R 
misso de 0,75% ao· ano -sobre os saldos do 
empréstimo, saldos não deienbo_lsados, pagá
veis-julitamenfe·com- os juros paCtuados, e o 
desembolso deverá se dar até o dia 3f de de
zembro de 1995. 

O Processo está em ordem, de acordo 
col11~-r~giSlã.çãõ-ein Vigoi-, e com- ã.s infõrmi~ 
ções exigidas no § 3° da Resolução n° 96, 
de .1989, alterada pela de n° 45, de 1990. 

Gostaria apenas de acrescentar que to
dos nós, sobretudo polfticos, de Uma inanei
ra ou de outra, quer em campanhas eleitv-
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rais, quer nas andanças em nossos estados, 
sabemos a situação em que se encontram as 
rodovias brasileiras, não obstante os esfor
ços para a sua recuperação, inclusive através 
do programa SOS-Rodovias. Sabemos como 
estão as estradas em nosso Pais e o quanto 
precisam de urgente e imediata recuperação, 
não só para facilitar o trânsito, o tráfego, o 
fluxo de mercadorias, de passageiros, permi
tindo que a riqueza continue a se propalar 
pelo nosso Brasil além de formar o-encontro 
entre as diversas regiões do País. 

Por essas razões, Sr. Presidente, sou de 
parecer que a presente mensagem deva ser 
aprovada, nos termos do projeto de resolu
ção que segue as normas e _os moldes regula
mentares que ora encaminho l:i Mesa. 

BIS, NA iNTEGRA, O PARECER DA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMI
CO& 

De Plenário, sobre a Mensagem 
D0 15, de 1991 (Mensagem n° 29, de 
1991, na origem), do Senhor Presi
dente da Repáblica, submetendo k 
consideração do Senado Federal pro
posta no sentido de que seja autori
zada a Rep11blica Federativa doBra
sil a celebrar operação de crédito 
externo junto ao Banco Internacio
nal de R.econstruçilo e Desenvolvi
mento (Banco Mundial). 

Relator: 

Com a Mensagem n° 15, de 1991, o Se
nhor Presidente da República submete à apre
ciação do Senado Federal proposta no senti
do de que seja autorizada a Repüblica Fede
rativa do Brasil a celebrar, com o Banco In
ternacional de ReconstruçãO e- Desenvolvi
mento (Banco Mundial), operação de crédi
to- externo no valor de US$ 310,000,000.00 
(trezentos e. dez milhões de_dólares norte-a
mericanos), ou seu equivalente em outra mo
eda, destinado ao financiamento parcial do 
Projeto de Gerenciamento _e: Reabilitação 
de Rodovias, a ser executado pelo Ministério 
da Infra-Estrutura em conjunto com o De
partamento Nacional de Estradas de Roda
gem (DNER) e a Empresa Brasileira de Pla
nejamento de Transportes (GEIPOT). 

A operação realizar-se-á sob as seguintes 
condições: 

a) Credor: Banco Internacional 
de Reconstrução e Desenvolvimento 
(Banco Mundial); 

b) Valor: US$ 310,000,000.00 (tre
zentos e dez milhões de dólares nor
te-americanos)j 

c) Juros: calculados :à taxa de 0,5% 
a.a. acima do custo de captação de re
cursos pelo banco, apurado no semes
tre anterior aos respectivos pagamen
tos, a .serem efetivados semestralmen
te, em 15 de abril e 15 de outubro_ 
de cada ano; '· 

.d) Amortização: em vinte presta
ções semestrais iguais e consecutivas, 
no valor de US$ 15,500,000.00 (quin-

ze milhões e quinhentos mil dólares 
norte-americanos), vencendo-se a pri
meira __ em 154-96 e a tíltima em 
15-10-2005; . 

e) Comissão de Compromisso: 
0,75% a.a. sobre os sal~os _40 emprés
timo não desembolsados, exigíveis se
mestralmente, juntamente com os juros; 

f) Desembolsos: poderão ser efe
tuados até 31-12-95. 

O pedido está instrufdo com os documen
tos e as informaçóes exigidas no § 3° da Re
solução n" 96/89, alterado pela Resolução 
n° 45, de 19-10-90, do Senãdo Federal. 

Nestas condições, opinamos no sentido 
de ser autorizada a operação em epígrafe, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N°~, DE 1991 

Autoriza a Repllblica Federati
va do Brasil a celebrar operaçio 
de crédito externo com o Banco In
ternacional de Reconstruçlo e De
senvolvimento (Banco-Mundial). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a Reptíblica Feder3tiva doBra

sil, na forma do art. 4° da Resolução n° 9~ 
de 15 de dezembro de 1989, do senado Fede
ra~ alterada pela Resolução n° 45, de 19 de 
outubro de 1990, autorizada a celebrar con
trato de empréstimo ex:terno no valor de 
US$ 310,000,000.00 (trezentos e deZ milhões 
de dólares norte-americanos), com o Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvi
mento (Banco Mundial), destinados ao finan
ciamento parcial do Projeto de Gere"nciamen
to e Reabilitação de Rodovias, a ser executa
do pelo Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem (DNER) e pela Empresa Brasi
leira de Planejamento de Transportes (GEI
POT). 

-Art. 2° A operação de _crédito autoriza
da no arL 1° deverá obedecer às seguintes 
condições: 

-aJ tredor. Banco Internacional 
de Reconstrução e Desenvolvimento 
(Banco Mundial)i 

b) Valor: US$ 310,000,000.00 (tre
zentos e dez milhões de dólares nor
te-americanos); 

-t} Juros: Calculados :a. taxa de 0,5% 
a.a. acima do custo de captação de re
cursos pelo banco, apurado no semes
tre anterior aos respectivos pagamen-· 
tos, a serem efetivados semestralmen
te, em 15 de abril e 15 de outubro 
de cada ano; 

d) Amortização: em vinte presta
ções semestrais iguais e consecutivas, 
no valor de US$ 15,500,000.00 ( quin
ze milhões e quinhentos mil dólares 
norte-americanos), vencendo-se a pri
meira em 15-4-96 e a 6ltima em 
15-10-2005; 

~) Comissão de Compromisso: 
0,75% a.a. sobre os saldos do emprés
timo não desembolsados, exigiveis se
mestralmente juntamente com os juros; 

f) Desembolsos: poderão ser efe
tuados até 31-12-95. 

Art. 3° A autorização de que trata esta 
resolução será exercida no prazo de doze 
meses a contar de sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em con
trário. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR, PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- O parecer conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n° 4, de 1991, que auto
riza a Reptíblica Federativa do Brasil a cele
brar operação de crédito <:~eterno com o Ban
co Internacional de Reconstrução e Desen
volvimento- Banco Mundial. 

Passa-se :a. discussão do projeto, em tur
-no (mico. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para 

a redação final. 

O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Sobre a mesa, redação final da matéria 
que s_erá lida pelo Sf.-1° Secretário. 

É lida a seguinte: 

PARECER N° B, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçlio final do Projeto de Re
solução D0 4, de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a reda
ção final do Projeto de Resolução 'n_o 4, de 
1991, que autoriza a Reptíblica Federativa 
do Brasil a celebrar operação de crédito cc
terno com o Banco Internacional de Recons
trução e Desenvolvimento (Banco Mundial). 

-Sala de Reuniões da Comissão, 26 de fe
vereiro de 1991.- _Carlos. De'Carli, Presiden
te - Rachid Saldanha Derz~ Relator - Lu
cfdio Portella - Beni Veras. 

ANEXO AO PARECER N" 8, DE 1991 

Redaçlio final do Projeto de Re
solução D0 4, de 1991. 

_ Faço saber que o Senado Federal apro
vou, e eu, Presidente, nos termos do arL 48, 
item 28, do Regimento Interr.o, pr-omulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1991 

Autoriza a Repttblica Federati
va do Brasil a celebrar operaçlo 
de crédito externo com o Banco In
ternacional de Reconatruçlo e De
senvolvimento (Banco Mundial). 

O Senado Fedeiãl resolve: 
Art. 1° É a República Federativa doBra

sil, nos termos do art. 4° da Resolução n° 
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%, de lSCie CleZeinõrO de-198Y, ·alterada pe
la Resolução n° 45, de 19 de dezembro de 
1990, ambas do Senado Federal, autorizada 
a celebrar contrato de empréstimo externo 
no valor de US$ _310,000,000;oo (trezentos e 
dez milhões de dólares americanos), com o 
Banco Internacional de Reconstrução e De
senvolvimento (Banco Mundial), destinados 
ao finaD.CiamentO parcial do Projeto de Ge
renciamento e Reabilitação de Rodovias, a 
ser executado pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem (DNER) e pela Em
presa Brasileira de PianejameD.lo d,e Trans
portes (GEIP01). 

Art zo A operação de crêdito autoriza
da no art. 1° deverá obedecer ~s seguintes 
condições: 

a) Credor: Banco Internacional 
de Reconstrução e DeSerivólvimento 
(Banco Mundial); 

b) Valor: US$ 310,000,000.00 (tre
zentos e dez milhões de dólares nor
te--americanos); 

c) Juros: calculados à taxa de 0,5% 
a.a. acima do custo de captação de re
cursos. pelo banco, apurado no semes
tre anterior aos respectivos pagamen
tos, a serem efetiVãdos semestralmen
te, em 15 de abril e 15 de outubro 
de cada ano; 

d) Amortização: em vinte presta
ções semestrais iguais e consecutivas, 
no valor de US$ 15,500,000.00 (quin
ze milhões_ e_ .quinhentos mil dólares 
norte-americanos), vencendo-se a pri
meira eni 15-4-96 e a: úJtima em 
15-10-2005; 

e) COmissão de_ -.:COiop_romisso: 
0,15% a.a. sobre os saldos do emprés
timo não desembolsados, exigíveis se
mestralmente juntamente com os juros; 

1) Desembolsos:_ poderão ser efe
tuados até3hl2-95.-,_ ,-

Art .. 3° A autorização de que trata esta 
resolu~o ser~ exercida no J>razo de d~e 
meses a conta,r,de su~· pu~li.~~9·, .. ·-- -

Árt 4~ Esta resolu~o _e.Qtra·.êm vigor ,na 
data de s_~a publica~p: -- ~- ~·-( .~'~- - --- ---

O SR. PRESIDENTE (Carolos De'Car' 
li)- Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão~ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à promulgação._ 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Car~") 

-Item 2: 

OFÍCIO W S/4, DE 1991 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art ... 336, c, 

do Regimento Interno) 

O!Tcio n° S/4, de 1991 (n° 17/SFG/91, 
na origem), relativo-a pleito da Prefei
tura Municipal de São Paulo (SP) pa-

ra que P·ossa proceder emissão de Bô
nus do Tesouro do Municfpio de São 
Paulo - Série Especial, em montante 
equivalente a Seis bilhões, novecentos 
e setenta e sete milhões, quinhentos 
e dezoito mil, oitocentos e vinte e 
dois cruzeiros (dependendo de pare
cer da Comissão de Assuntos EconO
micos). 

Solicito ao nobre Senador Eduardo Su
plicy o parecer da Comissão de Assuntos 
Econôn:iicos:----- -- --

0 ~SR. EDUARI)o SUPLICY (PT -
SP. Para emitir parecer.) - -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senhor Secretário das Fi
nanças· da Prefeitura Municipal de São Pau
lo (SP) solicita, nOs termos do art 8° da Re
solução n° 58,- de 1990, do Senado Federal, 
autorização desta Casa Legislativa para: 

I -proceder à emissão de BOnus do Te
souro do Município de São Paulo - Série 
Especial no valor equivalente 1 a Cr$ 
6.977S7S:.822,00- (seis -bilhões, novecentos e 
setenta e .sete milhões, quinhentos e setenta 
e oito mil, oitocentos e vinte de dois cruzei
ros), em substituiÇão a Letras Financeiras 
do Tesouro do Município de SãO Paulo ven

, cidas - e_ resgatadas - em_l990", e a vencer 
em março do corrente exercício; e 

II - proceder_ à_ rolagem e registro de 
9.341.076 (nove milhões, trezentos e quaren
ta e um -mil-e setenta e seiS) Letras Financei
ras do Tesouro do_ Município de São Paulo, 
equivalente a Cr$ 3.422AS:3.537,00 __ (três bi
lhões, quatrocentoS e vín1e. e ~dois.milhões, 
quáff"õce"iltos e"cinquenta e três mn, quinhen
tos e __ trinta _e -&éte ·cruzeiros) em janeiro de 
1990, ven'<f!Ve:ls_nó primeiro semestre de 1991. 

O- pedidO está instruído c_oin- certidões 
que comprovam -estar a Prefeitura Munici
pal de S.ãõ Paulo em dia junto ao PIS/Pasep 
e E'insocial.t ao INSS e ao FGTS. 

As operações foram autorizadas pelas 
Leis Municipais n° 7.945, de 29-10-78; de 
25-U.:S5, e Decretos n°s 27.630, de 26.01.89 
e 29.504, de 31-01-91. - - -

O Banco central do Brasil, através dos 
Oficies Dipon/Gabiri-91/017, e Presi/Su
par-91/00368,-pronunaou:se sObre os pedidos. 

A realização das operações, conforme se 
verifica das informações prestada~ Prlo Ban
co Central do Brasi~ não importará desobe
diência aos lin;rltes fi:.tad~s J.l-3 Resolução n° 
58/90, do Senado FederaL 

O parecer do Banco Central não é con
clusivo quanto aos reflexos da realização das 
operaç6es sobre as finanças do Município 
de São Paulo1 o que não está de acordo com 
a exigência coittida no ârt. 8°, § 1°, 11d", da 
Resolução n° 58/90, acima mencionada. 

A dívida -niObiliáiia da PrefeitUra de São 
Pauto; como o reconhec_e o próprio Banco 
Central, tem perfil bastante favorável, consi
deradas as condições econômico-financeiras 
do Pafs, posto que concentrada em papéis 
de mé_di9_~ longo prazos. 

A substituição a que se_ refere o item I 
deste parecer obedece ao estipulado na Léi 
n° 8.024, de 12-04-90. 

11 
I 

I 

I ' 

A rolagem pretendida, iioi -Outro lado, 
também não implicará, obviamente, elevação 
da dfvida municipaL 

Assim, somos pela concessão da autoriza
ção solicitada pela Prefeitura Municipal de 
São Paulo, na forma do seguinte: 

PROJE1'0 DE RESOLUÇÃO 
N°S, DE 1991 

Autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Paulo a emitir e colocar no 
mercado BOnus do Tesouro,do Mu
nicfpio de Sfio Paulo __ Série Espe
cial-BTl_M/SPB e Letras Financeiras 
do Tesouro do Município de Sfio 
Paulo BTM-5P. 

Art. 1° É a Prefeitura Municipal de São 
Paulo autorizada a emitir 5.122436.767 Bô
nus do Tesouro do Municfpio de São Paulo 
-Série Especial - BTM/SP-E, destinã:doS- à"
substituição de 52291.483 Letras Financeiras 
do Tesouro ·do_ Município de São Paulo -
LFTM-SP. 

Parágrafo (mio. A emissão dos Títulos 
de que trata este artigo obedecerá às seguin
tes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de 
_resgaste dos títulos a serem substituídos, de
duzida a parcela de 12% a título de juros; 

b) modalidade: nominatiVa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa re
ferencial); 

d) prazo: até 1.097 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 
f) características dos títulos a serem subs

tituJdos: 

Vencimento Quantidade 
01-03-91 9.341.077 

Art. 2° É a Prefeitura Municipal de São 
Paulo autorizada a emitir e colocar no mer
cado, através de_ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Município de São -
Paulo - LFTM-SP - destinadas ao giro de 
9.341.077 LFIM-SP vencíveis em março de 
1991. 

Parágrafo único. A emissão e colocação 
dos títulos a que se refere este artigo será 
efetuada com observância às seguintes condi
ções básicas: 

a) quantidade: a ser definida na data de 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu
zida a parcela de 12% a título de juros; 

b) modalidade: nominativa-trans[erfvel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa re
ferencial); 

d) prazo: até. 1.097 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 
f) características dos títulos a serem subs

tituídos: 

Vencimeni<) Quantidade 
01-03-91 9.341.077 

g) previsão de colocação e vencimento 
dos títulos a serem emitidos: 

Colocaçâo Vencimento Titulo Data-Base 
01-03-91 01-03-94 691097 01-03-91 
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h) forma de colocação: através de ofertas 
públicas. nos termos da ResoJução n° 4S4, 
de 20-09-79, do Banco Cenii"al; 

i) autorização legislativa: Lei n° 10.020, 
de 23-12-85 e Decreto n° 27.630, de 26-01-89 

Art. 3° As autorizações- de que trata es
ta resolução deverão ser exercidas até o dia 
1° de março de 1991. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
Sala das Sessões, em , Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De' Car
li) - O parecer conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n° ~ de 1991, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de S.ão Pau
lo a emitir e colocar no mercado BOnus do 
Tesouro do Município de São Paulo, _série 
especial, BTM/SPE e Letras Financeiras do 
Tesouro Municipal de_ São Paulo (LFTMISP). 

Completada a instrução da matéria, pas
sa--se ~ discussão do projeto, em turno (ini-
co. Em disctl$Sáp._(Pausa)_ __ 

Não havendo quem peça a palavrA, encer
ro a discussãO. 

Em votação. " 
Os SrS. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
A matéria vai à COmissão Diretora para 

a redação finaL 

O SR PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Sobre a mesa,_ redação_ final da matéria 
que será lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguiilte: 

PARBCERN"9, DE 1991 
Da ComlssAo Diretora 

Redação final do Projeto de Re
soluçlo n° S, de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n~ 5, de 1991, 
que autoriza à Prefeitura_!yi~~ic:i"pal de São 
Paulo (SP) a·emitir e coloc-.ar·_no mercado 
Letras Financeiras do_ Tesouro do Município 
de São Paulo (LTfl'.'l-SP). -

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de feve
reiro-de 1991. Carlos De'Carll, Presidente 
- Rachid Saldanha Derzi, Relator- Lucídio 
Portella - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER 
N°9, DE 1991 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou, e eu, Presidente, nos termos 
do art .. 48, item 28, do Regimento In
terno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1991 

Autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Paulo, Estado de Sfio Paulo, 
a emitir e colocar no mercado Bó
nus do Tesouro do Municfpio de SAo 
Paulo _ Série Especial (BTM/SPE) 
e Letras Financeiras do Tesouro 
do Município de Slo Paulo 
(LFI'M-SP)-

O Senado Federal resolve: Art. 4° Esta resolução entra eJll vigor na 
data de sua pub.llca.~o. _ . Art. 1° É a Prefeitura Municipal de São 

Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do 
art. 8' da Resolu~ção n" 58, de 13 de dezem- ~· 0-S~.l'RBSIDE~f!B (Carlos De'Carh') 
bro de 1990, do Senado Federal, autorizada -Em discussão a redaçao final (Pausa.) 
a emitir 5.122.436.767 BOnus do Tesouro~ --Não havendo quem peça apalavra, encer
Municfpio de São Paulo - Série Especial ro a discussão.--
(BTM/SPE), destinados ~ substituição de Em vota~º!_ __ _ _ 
52291.483 Letras Financeiras do Tesouro - Os Srs. Senadores que a aprovam quen:am 
do Municlpio de São Paulo (LFTM-5P). permanecer sentados. (Pausa) 

Parágrafo único. A emissão dot> tftulos Aprovact_a . 
de que trata este artigo obedecerá ~s seguin- A matéria va1 à promulgação. 
tes condições: ~ O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 

a) quantidade: a ser definida na data de -Item 3: 
resgate dos-trtulõs a serem substituído~ dedu-
zida a parcela de doze por cento a título de 
juros; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao '!_as Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa re
ferencial); 

d) prazo: até 1.097 dias; 
-~)valor nominal: Cr$1,00 (um cruz.eiro); 
f) características dos tftuJos_ a _serem subs-

tituídos: _ _ . _ 
Vencimento Quantidade 
01:03-91 9.34L077 
Art. 2° É a Perfeitura Municipal de São 

Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do 
art go da Resolução no 58,-dC: 13 de dezem
bro de 1990, do Senado Federal, autorizada 
a emitir e colocar no mercado, através de 
ofertas póblicas, Letras Financeiras do Te
souro do Município de São Paulo (LFTM-SP), 
destin_ad3.s_ao gíro de 9.341.077 (IFTM..SP), 
vencfveis em março de "1991._ -

Parágrafo único. -A emissão e colocação 
dos Títulos a que se refere este artigo será 
efetuada com observância das seguintes con
dições básicas: 

a) quantidade: a ser definida na data de 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu
zida a parcela de doze por cento a título de 
juros; 

b) modalidade;: n_ominativa-transferfvelj 
c) rendimento: igual ao das Letras Finan

-ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa re
ferencial); 

d) prazo: até 1.097 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00 
f) características dos títulos a serem subs

tituídos: 

Vencimento Quantidade 
01-03-91 9.341.077 ~ 
g) previsão de colocação e vencimento 

dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data·Base 
01-03.91 01-03-94 691097 0!-03-91 

h) forma de colocação: através de ofertas 
póblicas, nos termos da Resolução n° 454,. 
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Leis Municipais 
nos 7.945, de 29 de outubro de 1978 e 10.020, 
-de 25 de dezembro de 1985, e_Decretos. Mu
nicipais n<:~J 27.630, de 26--de janeiro de 1989 
e 29.504; de 31 de janeiro de 1991. 

Art. 3° As autorizações de que trata es
ta resolução deverão ser exercidas até o dia 
1° de março de 1991. 

Votação, em turno ónico, da emen
da da camara ao Projeto de Lei do 
Senado n" 83, de 1982 (n" 8.595186, 
naquela Casa), de autoria do Senador 
Itamar Franco, que dispensa a realiza
ção de vistoria judicial na hipótese 
que menciona, tendo , 

PARECER sob n° 465, de 1990, 
da Comissão 

_de Constituição, Justiça e Cida
dania, contrário quanto ao mérito. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Passa-se li votação da emenda, em turno 
tínico. 

Os Srs. Senadores que a aprovam ·queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. . ~ ~ _ 
O projeto vai à sanção na forma da reda

ção rmal originári3 do Senado. 

Ê a segUinte a emenda rejeitada: 

EMENDA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 83, DE 1982 

(N" 8.595186 na Casa de origem) 

· D.iBpenU a rea-liZação de vistoria 
-- judicial na hiPótese que menciona. 

EMENDA 

Acrescente-se ao § '2? do art 213 da Lei 
n° 6.015, de 31 qe dezembro de 1973, a que 
se refere o art 1° do projeto, in fine, após 
"vistoria judicial", a ex:pressãõ: "facultando
lhe a determinação de inspeção". 

~ O SR PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 

-Item 4=votação, en:i turno único, do Proje
to de Lei do Senado n° 165, de 1989 
- Complementar, de autoria do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, que 
estabelece normas _sqbre a entrega 
aos estados e municípios dos recursos 
previstos no art. 161, inciSo ll, da Cons
tituição Federal, especialmente sobre 
os critérios de rateio do Fundo de 
Participação dos Estados e do Di.stri· 
to Federal, Fundo de Participação 
dos Municípios e Fundo para Progra
mas de Financiamento ao Setor Produ
tivo das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, tendo 
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PARECER, sob n° 426, de 1990, 
da Comissão 

- de Assuntos EconOmicos, favo
rável ao projeto com as Emendas nos 
1 a 3-CAE. que apresenta. 

Sobre a mesa, requerimento que será li
do pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 25, 
DE 1991 

Nos termos do art. 315, combina
do com a alínea "c" do art. Zl9- do Re
gimento Interno, requeiro adiamento 
da votação do Projeto de Lei do Sena
do n° 165, de 1989-Complementar a 
fim de ser feita na_ sessão de 28 'cte 
março de 1991. 

Sala das Sessões, 26 de fevereiro 
de 1991. - Marco MadcL 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De' Car
li)- Aprovado o requerimen[O a matéria vol
tará l:!. Ordem do Dia na data prefixada. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Car
li)- Item 5: 

Continuação da votação, em tur
no tínico, do Projeto de Lei da Câma
ra n° 111, de 1990 (n° 5.429/90, na Ca
sa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da que dá nova deno-
minação Brasileira de Tu-
rismo ...;. E R, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, proferidos em ple
nário, da- Có-missãO 

_de Conatitàiçlo, Justiça e Cida
dania, favorável ao projeto e contrá
rio l:!. emenda oferecida em plenário. 

O projeto foi aprovado em sessão de 17 
de dezembro passado, tendo a votação da 
Emenda n° 3, oferecida em'plen.ário, adiada 
por falta de quorum. ·- ... ·' · · 

A Presidência esclarece ao plenário que 
ao projeto foram apresentadas duas outras 
emendas perante a Cofnissãç. de Constituição, 
Justiça e Cidadania, na prazo regimentaL 
Todavia, quando da apreciação da matéria 
em plenário, tais emendas não foram objeto 
de parecer. Como a matéria já se encontra 
em fase de votação das emendas, a Presidên
cia submeterá l:!. delíberação do plenário, jun
tamente com a Emenda n° 3, já instruída com 
parecer, as Emendas de nOif 1 e ~ Oferecidas 
perante a Comissão. ' 

Passa-se l:!. 

Votação da Emenda D0 1,- apresen
tada pelo Senador Nelson Carneiro, 
que dá ao parágrafo (mico, do art 1°, 
do Projeto de Lei da Câmara n° 111, 
de 1990, a seguinte redação: 

"Parágrafo ünico. A Embratur tem 
sede e foro na cidade do Rio de Ja
neiro, estado do Rio de Janeiro." 

Em votação a Emenda n° 1. 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presiden
te peÇo a pat~vra para encamil_Ihar a votaç§o. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De' Car
li) - Com a palavra o senador Affonso Ca-
margo. - -

-0 SR. AFFONSO CAMARGO (P1B 
-PR. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, este 
assunto foi amplamente debatido no final 
da (ltlima legislatura e a posição do meu par
tido é favorável à transferência da sede da 
Embratur para Brasília. Por Iriotivos óbvios, 
sabemos que os órgãos federais devem ter 
sede na Capital Federal, senão eu e o Sena-
dor Josê Richa, que está aqui ao meu lado, 
poder1amos, com toda a tranqüilidade, tam
bém, solicitar que a sede da Embratur pas
sasse para a Foz do lguaçu, que também é 
um pólo tulistico iw.portante do País. 

Entendo a posição do Senador Nelson 
Carneiro, de(endendo a permanência da Em
bratur no Rio de Janeiro, mas acredito que 
em termos nacionais, em:- termos da lógica, 
em termos do bom senso devemos nos posi
cionar. contrariamente a essa emenda e apro
var o projeto como veio do Poder Executi
vo, trarisferindo a sede para Brasília. 

Esta é a posição do meu partido, votan
do "não" à Emenda n° 3. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De' Car
li) - Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a emen
da do Senador Nelson Carneiro queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De' Car
li) - Passa-se à: 

Votação da Emenda n° ~ apresentada 
pelo Senador Franci$co _Rollemberg, que dá 
ao art 16, do Projeto de Lei da Câmara n° 
111, de 1990; a seguinte redação: 

"Art 16.. Revogam-se os arts. 4°, 
. 5° e seus §§ 6°; 7°, 8°, go e 10, do De

creto-Lei n° 55, de 18 de novembro 
de 1966, o § 'X' do art 11, do Decre
to-Lei n° 1.191, de Z1 de outubro de 
1971, o § 'X' do art 5° e o art ~ da 
Lei n° 6.505, de 13 _de_dezembro de 
1977, o § 2P do art. -25 da lei n° 6.513, 
de 20 de dezembro de 1977, o parágr3-
fo único do art. 1° do Decreto-Lei n° 
2294, de 21 de novembro de 1986, e 
demais disposições em contrário." 

Em votação a Emenda n° 2 
qs Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De' Car
li) - Em votação a Emenda n° 3, de parecer 
contrário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queirarp. 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
O projeto vai l:!. sanção. ' 

I 
É o seguinte o projeto enviado à 

sanção: · 

PROmTO DE LEI DA CÂMARA 
W 111, DE 1990 

(N" 5.429190, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor 
Presidente da Reptíblica 

D.i nova denominação à Empre
sa Brasileira de Turismo EMBRA

~ TUR, c dJi outras providencias. 

O Congresso Nacional decretã: 

Art. 1° A Empresa Brasileira de Turis- .... 
mo- EMBRATURt autarquia especial, cria
da nos termos do art. 11 do Decreto-Lei n° " 
55, de 18 de novembro de 1966, passa. a deno
minar-se Embratur - Instituto Brasileiro de 
Turismo, vinculada à Secretaria do Desenvol
vim~to Regional da Presidência da Repíi.blica. 

Parágrafo tínico. A Embratur tem sede 
e foro na cidade de Brasfiia, Distrito Federal 

Art. 2P _A Embratur tem por: finalidade 
formular, coordenar, executar e fazer execu
tar a Política Nacional de Turismo. 

Art. 3()_ Compete b. Embratur; 
I - propor ao Governo Federal normas 

e medidas necessárias à execução da Políti
ca Nacional de Turismo e executar as deci
sões que, para esse fim, lhe &ejam recomenda
das; 

II - estimular as iniciativas pUblicas e pri
vadas, tendentes a desenvolver o turismo in
terno e o do exterior para o Brasil; 

-:- III:- promo\l~_e divulgar o turismo nacio
Iiãl, Do Piís e no Octeiior, de modo a ampliar 
o ingresso e a circulação de fluxos turísticos, 
o território brasileiro; 

IV- analisar o mercado turi:tico e plane
jar o seu desenvolvimento, definindo as áre
as , empreendimentos e ações prioritárias a 
serem estimuladas e incentivadasj 

V- fomentar e financiar, direta ou indire
tamente, as iniciativas, planos, programas e 
projetes que visem ao desenvolvimento da 
indóstria de turismo, controlando e coorde
nando a execução de projetas considerados 
como de intCre;sse para a índ&tria do turismo; 

VI - estimular e fomCntãi a ampliação, 
diversificação, reforma e melhoria da qualida
de da infra-estrutura turística nacional; 

VII - definir critérios, analisar, aprovar 
e acompanhar os projetes de empreendimen
tos turísticos que sejam finanCiados ou incen
tivados pelo estado; 

VIII - ínventariar, hierarquizar e orde
nar o uso ·e li ocupaç§o de áreas e locais de 
interesse turístico e estimular o aproveita
mento turfsticO dos recursos naturais e cultu
rais que integram o patrimôirlo turístico, com 
vistas à. sua preservação, de acordo com a 
Lei n° 6.513, de 20 de dezembro de 1977; 

IX - estimular as iniciativas destinadas a 
preseiVar o ambiente natural e a fisionomia 
social e cultural dos locais turísticos e das 
populações afetadas pelo seu desenvolvimen
to, em articub:ção com os demais órgãos e 
entidades compe'tentes; 

X - cadastrar as empresas, classificar os 
empreendimentos dedicados às atividades tu
rísticas e ex:ercer função fiscalizadora, nos 
termos da legislaçãc vigente; 
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XI- promover, junto às autoridades com~ 
petentes, os atos e medidas necessários ao 
desenvolvimento das atividades turísticas, à 
melhoria ou ao aperfeiçoamento dos servi~ 
ços oferecidos aos turistas e à faCilitação do 
deslocamento de pesssoas no território nacio
nal, com finalidade turística; 

XII- celebrar contratos, convênios, acor
dos e ajustes com organizações e entidades 
páblicas ou privadas nacionais, estrangeiras 
e internacionais, para a realização dos seus 
objetivOs; 

XIII - realizar setviços de consultaria 
de promoção destinados ao fomento da ati
vidade turística; 

XIV - patrocinar eventos turfsticos; 
XV - conceder prêmios e outros incenti-

vos ao turismo; . 
XVI - participar de entidades nacionais 

e internacionais de turismo. 

§ 1° São transferidos para a Embratur o 
acervo documental, as atribuições e compe
tências do o::tinto Conselho Nacional de Tu
rismo - CNTur. 

§ 2° A liberdade do ex:ercício e a explora
ção de atividades e serviços turísticos, nos 
termos do Decreto-Lei D0 2.294, de 21 de no~ 
vembro de 1986, não Ot:cluem a sua fiscaliza
ção nem a obrigatoriedade de prestar as in
formações necessárias à organização do ca
dastro a que se refere o inciso X deste artigo. 

§ 3° Os convênios celebrados com órgãos 
da Administração Pública poderão dispor so
bre a transferência de atribuições. para o o::er
cício de atividades. relacionadas ~ finalida
des da Embratur, em especial as funções de 
fiscalização e arrecadação de suas receitas. 

Art. 4° A Embratur será administrada 
por um Presidente e três Diretores, nomea
dos, respectivamente, pelo Presidente da Rc~ 
p1iblica e pelo Secretário do Desenvolvimen~ 
to Regional e demissíveis ad nutum. 

Art.5° O provimento- de cargos ou empre
gos do Quadro Permanente do Pessoal da 
Embratur será feito mediante concurso pú
blico de provas, ou de provas e títulos, res
salvadas as nomeações para cargos ou fun~ 
ções de confiança, de livre nomeação e e:KO

neração. 
§ 1° O Presidente da República, à vista 

de; proposta do Secretário do Desenvolvimen~ 
to Regional, poderá autorizar a contratação 
de profissionais especializados para atender 
necessidade temporária de excepcional inte
resse para os serviços da Autarquia. 

§ '1f> A proposta do Secretário do Desen
volvimento Regional justificará a necessida
de da cDontratação, indicará o número dos 
profissionais a serem contratados, os crité
rios de escolha, o prazo de duração_dos con~ 
tratos, que não será superior a doze meses, 
o montante das despesas e a disponibilídade 
de recursos. 

Art. 6° Constituem recursos da Embratur; 
I - dotações que lhe forem consignadas 

no Orçamento da União; 
II- receitas de qualquer natureza prove

nientes do exerdcio de suas atívidades; 
m - rendas de bens patrimoniais ou o 

produto da sua alienação na forma da legisla~ 
ção pertinente; 

IV - empréstimos, aux-flios, subvenções, 
contribuições, doações; 

V - ~ferências de outros órgãos da 
Administração Pública Federal; 

VI -resultados de aplicações financeiras, 
na forma da legislação pertinente; 

VII- remuneração de serviços provenien~ 
tes de financiamentos; 

VIII - produto de multas decorrentes 
do exercício da fiscalização; 

IX- outras receitas evenfuais. 
Art. T São extensivos à Embratur, os pri

vilégíós processuais da Fazenda PúbliCa, em 
especial os relativos à cobrança dos seus cré
ditos, custas, prazos, prescrição e decadência. 

§ 1° As ~portanc_ias devidas à Embratur, 
a qualquer título, inclusive pen:ilidadeS, não 
pagãs nos prazos estabelecidos, serão atuali
zadas na data do efetivo pagamento de acor
do com o índice da variação do B'IN Fiscal 
e cobrados com os seguintes acréscirilos: 

a) juros de mora, na via ãdinírilSúatiV3 
ou judicial, contados do mês seguinte ao do 
vencimento, à razão de um por cento, calcu
lados na forma da legislação aplicável aos tri~ 
butos federaiS; -

b) multa de mora de vinte por cento, re~ 
duzida a dez por cento, se o pagamento for 
efetuado até o último dia útil do mês subse
qUente àquele em que deveria ter sido feito; 

c) encargo de vinte por cento, substituti· 
vo da condenação do devedor em hooorários 
de ad\l'ogado, calculado sobre o total do dé
bito inscrito como Dfvida _Ativa~ que sei'á re~ 
duzido para dez por cento, se o pagamento 
foi efetivado antes do ajuizamento_da execu
ção. 

§ 2° Os jUroS de rriOl:'a não incidem sobre 
o valor da mufta de mora. 

§ 3° Os dé-bitos com a Em6rattii, sempre~ 
juizo da respectiva liqUidez. e certeza, pode
rão ser inscritos em Dívida Ativa pelo valor 
o::presso em Bônus do Tesouro Nacional -
BTN ou B'IN Fiscal. 

§ 4° em caSos excepcionai~ observados 
os critérios fiXados na legislação tributária, 
poderá o Presidente da Embratur autorizar 
o parcelamento de débitos. 

Art. 8° O inciso II do art. 5° da Lei n° 
6.505, de 13 dC dezembro de 1977, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

nArt. 5o. •••••••••··----..·-·-~..........:::._-
II - multa e valor equivalente a até três 

mil e oitenta e cinco Bônus do Tesouro Na
cional - BTN; 

Art. lP O inciso I. do art. 24, da Lei n° 
6.513, de 20 de dezembro de 1977, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 24. ·····································-·················· 
I - multa de valor equivalente-a até seis 

mil cento e setenta BOnus do Tesouro Nacio~ 
nal-BTN; 

Art. 10. O capiit do art 16 do Decreto
Lei n° 1.439, de 30 de dezembro de 1975, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art 16. O funcionamentO e as -operações 
do Fungetur "obsetvaram" os seguintes prin
cípios.: 

_ Art.ll. Os. salários dos servidores da EM
BRATUR serão reajustados nas mesmas épo.; 
cas e condições dos reajustamentos concedi
dos aos setvidores públicos. 

Art. 12 Os atuais Presidentes e Direto
res da Empresa Brasileira de Turismo- EM
BRATUR ficarão investidos, na data da pu
blicação desta Ie4 em iguais cargos da autar
qUia. 

Art. 13. Fica ratificado o Fundo Geral 
de Turismo-- FUNGETlJR, criado pelo De
creto-Lei n° 1.191, de 27 de outubro de 1971, 
nos_ termos do disposto no art. 36 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 14. O RegiiD;_ento Interno da EmbraM 
tur, aprovado pelo Secretário do Desenvolvi
mento Regional, disporá sobre a organização 
e o funcionamento ôa autarquia, bem como 
sobre a competên-Cia e-as a:tnõuições_ do pre
sidente e dos diretóres e de suas sUbstitui
ções nos casos de vacância, ausências ou im
pedimento. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. -

ArL 16. Revogam~se o Decreto~Lei n° 
55, de 18 de novembro de 1966, o § 2° do 
art. 11 do Decreto-Lei n° 1.191, de 27 de ou
tubro de 1971, o § 2° do art. 5° e O ai"t.- 90 
da Lei n° 6.505, de 13 de dezembro de 1977,o 
§ 2° do art. 25 da Lei n° 6.513, de 2Õ-de deM 
zembro de 1977, o_ parágrafo único- do art. 
1° do Decreto-Lei -no 2294, de 21 de novem
bro de 1986,-e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia, passSa-se, agora, à apreciação do Re
querimento n° 24, lido no Expediente. 

Erii votação .. -'- _ ~-
Os _Srs .. Senadores _que o aprovam quei

ram permanecer sentados.._ .(Pausa.) 
Aprovado. . _ . . . . 
A Presídência. designará oportunamente 

data para a realização da sessão especial. 
Diz o referido requerimento, na íntegra: 

"RequeremoS na forma do art. 199, do 
Regimento Interno, a realização de sessão 
~~~ial, em data a ser designada, destinada 
á -comemotãr" o centenário de iiistalação do 

Supremo Tribunal Federal, ocorrido cm 28 
de fevereiro de 1891. 

Sala das Sessões, em 26 de feveteiro de 
1991." 

O Sr. Jutahy Magalhães _ Sr. Presiden
te, peço a paJavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Concedo a palavra ao nobre Senados:. 

"O SR. JUTAHYMAG.ALHÃES (PSDB 
- BA Para uma questão de ordem. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, eu gostaria 
de aproveitar o início desta legislatura para 
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retornar a uma ·aSsunto pelo qual levanto a 
questão de ordem nesse sentido. O nosso 
Regimento determina que o Exp6diente te~ 
nha a duração de_ uma hora, e que a Ordem 
do Dia se iniciará imediãtamente após o en~ 
cerramento do Expediente; portarito, uma 
hora ap6$ o início da sessão. Há mUito tem~ 
po venho~me batendo para termos um horá~ 
rio certo· para o início da Ordem do Dia e, 
se V. Ex- se recorda, na hora em que deve~ 
da úticiar-se a Ordem "do Dia o plenário esta~ 
va repleto. Como a Ordem do :Oía só !oí ini~ 
ciada ~s 16 horas e 45 minutos, o plenário 
não tinha mais número para votar o projeto 
de lei complementar, çaso e~e tivesse entra
do eÍn votação. Minha solicitação é que apro
veitemos eSte íhíciõ de legislatura para que 
possamos fazer cumprir o Regimento, rigoro
samente; fazer com que a Presidência da Ca
sa, c:<ercida por qualquer membro da Comis
são Diretofa·, faça Iniciar a Ordem do Dia 
no horário ·previSto Do Regimento. Esta é a 
questão de ordem que levanto e, mais que 
isso, é um pedido que faço ~ Mesa para que 
se estabeleça: u,m horário :23ra o início da 
Ordem do Dia em todas as nossas sessões 
ordinárias. 

O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- A. obseiVação de V. &n é _bem recebida 
pela Mesa. Para relembrar, iniciamos às 14 
horas e 57 mínutos, com um pequeno atra
so, e esperamos, dentro das nossas possibili-:-_ 
dades, de acordo cpm o art. 162 do Regimen~ 
to Interno, manter, ~quj para frente, dentro 
do possível o horário es-1:3-hdecido por ele. 

O Sr. Ecf;~rdq Supli_cy _ $r~ ?r::esidente, 
peço a palav:ra ~ra 'u_ma bre~e_ çomunicação. 

·O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Coil.cedo a palavra _ao nobfe senãdor. 

o·sR- EDUARDO SUPLICY (PT
SP. Para breve comunicação.. Sem revisão 
do orador.) --Sr. Presidente, Srs." Senadores, 
é possível que se encontre ainda, nesse horá
rio, junto·ao· gabinete do Ministro da Infra
Estrutura, OzireS Silva, o'Senador Mário Co
vas,acompanhado da Prefelta de.Santos, Tei
ma de So~, e intímer9s o~tros parlamenta
res juntamente com uma· delegação de apro
ximadamente tiinta lideres sindicais: trabalha
dores portuários das mais diversas categorias, 
sejam:os trabalhadores da ad_ministração, se
jam os trabal~dores em guindastes, sejam 
os· estivadores, todos aqueles que trabalham 
no porto de Santos_ 

Na manhã. de hoje, esses mesmos parla
mentares, a Prefeita Teima de Sousa e os di
rigentes sindicais relacionadas ~ atividades 
do porto de Santos -estiveram no gabinete 
do Ministro da Justiça dialogando com o 
Ministro Jarbas Passarinho, onde fizeram 
um apelo no sentido de que seja anulada a 
decis§ó_ de demitir mais de cinco mil traba
lhadores da Companhia Docas do Estado 
de S_ão Pauto:. EsSe é o teor do diálogo que 
neste instante está se travando no Ministério 
da Infra-Estrutura,· onde o Ministro Ozires 
Silva está ouvindo o apelo~ comissão. 

É muito Importante renovar aqui h aspira
ção, o apelo de todos aqueles que desejam 
que na Companhia Docas do EStado de São 
Paulo, Uma .empresa governamental, dê o 
exemplo o Governo Federal, não demitindo 
trabalhadores, porque se de um lado o Go
verno fez um apelo à Autolatina para que 
não demitisse mais de cinco iail trabalhado
res, seria mais do que lógico e justo que tam
bém lá em Santos não houvesse demissão 
de mais de cinco mil trabalhadores pelo fa
to de terem os mesmos decidido realizar gre
ve de vez que itão lhes foi assegurado o di
reito de ajuste e de negociação coletiva que 
foi garantido em outros portos do Pafs. 

Sr: P.testaenteÇtõda a população de San
tos, boje, está atenta a esses encontros. As 
atividades dos mais diversos selares econOmi
cos de Santos poderão ser amanhã paralisa
das- se não houver uma reorientação, uma 
mudança de decisão no Sentido de se võliar 
atrás, atravês de uma negociação não se de
mitindo aqueles trabalhadores, porque eles 
afirmaram que estão dispostos a voltar ao 
trabalho, desde que não haja qualquer demis
são, para que as negociações se dêem sem 
qualquer-tipo de ameaça, como antes estava
se_temendo, a ponto de o Governo ter envia
do para as proximidades do porto de Santos 
dois navios com fuzileiros navais, inclusive 
o Custódio de Mello, para eventual' ação, o 
que seria extremamente grave. Os trabalha
dores afirmaram que, de maneira alguma, 
estão ameaçando as instalações ou o patrimó
nio daquilo que constitui o seu ganha-pão, 
a sua fonte de trabalho e, portanto, de vida. 

Era o que gostaria· de deixar consignado, 
até porque, nesta tarde, o Senador Mário 
Covas ali se encontra e não pode aqui estar 
registrando esses fatos. Certamente o faiá 
rio dia de aoianhã. 

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

0 SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Estão registradas as palavras de V. Ex6 

O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lou~ 
rival Baptista 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL 
-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Seitadores, nO último dia 21 
de fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça 
órgão d8 rriaíS elevada hierarquia do Poder 
JudiciáriO, pCrdeu dos seus quadros de minis
tros em atividade o seu ministro mais anti
go, que já conta 28 anos de serviços presta
dos ~ magistratura. 

Trata-se do Ministro Armando Leite Rol
lemberg, que dcixa o cargo por completar 
70 anos. 

Foi nomeado para o antigo Tribunal Fe
deral de Recur:sos em 1963. 

Nascido em fevereiro de 1921, em Japara
tuba, Estado de Sergipe, Armando Rollem
berg formou-se em Direito" pela Faculdade 
de Direito de Belo Horizonte, em 1943, ten~ 
do, antes de ingressar na magistratura, e~e~
cido vários cargos públicos e eletivos. Foi re-

lator do Projeto de CoD.stituição do EStado, 
ocasião em que fomos colegas na Assembléia 
Legislativa de Sergipe, em 1947. Foi Deputa
do Federal por quatro mandatos consecuti
vos de 1955 a 1%7, quando tívemos a oportu
nidade de também compor a bancada de Ser
gipe na Câmara dos Députados, ani.ci-s- no 
Rio, depois em Brasfiia. 

Armando Rollemberg presidiu o Tribu
nal Federal de Recursos no perfodo de 1971 
a 1973, valorizando, consideravçlmente, a 
sua folha de serviços prestados ao J:'afs. 

O Ministro Armando Leite Rollemberg 
se aposenta compulsoriamente, mas ainda 
com muita, vitalidade. Deixa a maP.striltu
ra com consciência do dever cumpndo, pois 
sempre foi um servo dedicado da justiça, 
um juiz íntegro que honrou a toga, um políti
co sensfvel aos interesses nacionais e do seu 
estado e, acima de !~do, u~ ~dadão pro}?o 
e dedicado aos interesses maiores do seu Pa
is e dos seus concidadãos. 

Faço este registro, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores não somente para refletir que o 
veredito da compul_s6ria tem manda4o para 
casa servidores ainda em pleno vigor de sua 
produtividade mas, principalmente, para me 
congratular com o Ministro Armando Rollem
berg pela sua safda incólume e invita do Su
premo Tribunal de Justiça; onde sempre te
ve a que estima, o apreço e o respeito dos 
seus colegas, pela maneira círreta .com sem
pre se conduziu naquele Tribunal, onde dei
xa saudades. 

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

O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Car
li)m - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Lavoisier Maia 

O SR- LAVOISIER MAIA (PDT- RN. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A CANPANHA DA FRATERNIDADE 
• 

Na qualidade de membro do Partido De-
mocrático Trabalhista (PDT), quero congra
tular-me a Conferência Nacional) dos Bispos 
do Brasil por ter escolhido o tema - Solidá
rios na Dignidade do OTtrabalho - para a 
Campanha da Fraterriidade deste ano. 

Na realidade, nada mais. oportuno do que 
a Nação brasileira fazer uma reflexão sobre 
este tema, na hora em que o povo sofre um 
dos maiores arrochos salariais da sua história. 

Não resta dú.vida que as relaç6es de_ tra
balho constituem uma realidade complexa, 
pois, envolvem aspectos sociais, econOmicos 
e políticos. Por isso, a reflexão sobre este te
ma nos permite ir ao ponto nevrálgíco de to
da a problemática social brasileira. 

Em _nosso pa~ a evolução dos direitos 
do trabalhador tem sido bastante lenta. Abo
limos a escravidão em !888, mas somente 
em novembro_ de 1930, pOrtanto, quase meio 
século depois, é que foi criado o Ministério 
do Trabalho. 

Conforme a célebre frase de Gettílio Var
gas, até a Revolução de 1930, ·a questão o:Pe-· 
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rária era uma questão de policia; mas, a par
tir de então, tornou--se uma questão de política. 

A Coilsolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) só veio surgir em 1943, aprovada pe
lo Presidente GetCilio Vargas. Aqui é oportu
no lembrar que, se é verdade que Gettílio 
Vargas demonstrou grande sensibilidade pa
ra a questão trabalhista, não podemos _ouvi
dar que a conquista desta l_egislação resultou 
igualmente das lutas travadas, desde o início 
do século, pelas organizações sindicais. 

É importante observar que a CLT ficou 
praticamente restrita às relações de trabalho 
no meio urbano. O trabalhador rural ficou 
h margem, desamparado das proteções legais, 
vivendo como um pária da nossa sociedade. 
A vida do trabalhador rural se resumia nis
to: nascer pobre, viver trabalhando duramen
te e morrer na miséria. Esta situação só ço
meçou a mudar nos anos 60, quando foi de~ 
creto o Estatuto do Trabalh_a.Qor Rural, pe~ 
la Lei n°4.214, de 2de março de 1964, baixa
da pelo presidente Jo.ão Goulart,. Não pode
mos esquecer que este estatuto foi o ponto 
culminante da mobilização dos tra_balhadores 
rurais através das ligas camponesas e dos sin
dicatos rurais organizados pela Igreja Católi
ca em todo o território nacional. Por conse
guinte, somente 76 anos após a abolição da 
escravatura foi que os direitos trabalhistas 
chegaram ao meio rural brasileiro. O que 
existiu antes do Estatuto do Trabalhador Ru
ral não passoava de letra morta. 

O texto-base da Campanha da Fraterni
dade mostra a todos as precárias condições 
de vida do trabalhador. O Brasil tem uma 
das piores distribuições de renda do mundo. 
O nosso Pafu. ê lamentavelmente campeão 
de acidentes do trabalho. Milhões de traba
lhadores não têm, sequer, carteira assinada. 
E o salário mfnimo, um doS m:ais baixos do 
mundo, não dá para cobrir as despesas nor
mais de um trabalhador e, muito menos, da 
sua famllia. É aqui onde está a raiz -de todos 
os nosso problemas sociais: habitação, saú
de, educação, alimentação, etc._ 

Para mudar esta situação só há um cami
nho: fazer amplas e profundas reformas eco
nOmicas e sociais para incorpor.<~r mílhões 
de brasileiros ao sistema produtivo. 

No Brasil de boje, a construção da digni
dade no trabalho significa a edificação de 
uma sociedade mais equilibrada, mais justa 
e, por conseguinte, mais fraterna. Isto impli
ca necessariamente mais zelo dos trabalhadow 
res para com a aplicação dos direitos já con- · 
quistados, bem como continuar lutando, atra
vés das suas entidades, por novas conquistas. 
Cabe ao empresariado nacional mais compre
ensão para com os seus trabalhadores. .Am
bos, trabalhadores e empresários, são cons
trutores da riqueza nacionaL Por isso, deve 
haver uma melhor participação dos trabalhaw 
dores nos frutos do trabalho. Este foi o ca
míÜh'o~ perCorrido pelos países desenvolvidos 
para conseguirem a estabilidade econômica 
e politicá que possuem atualmente. 

Parabéns ~ CNBB por ter escolhido este 
tema para uma reflexão coletiva. Somente a 
Igreja Católica, presente em todas as partes 
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do território biasileiro, poderá ter êxito nu
ma ação pedagógica desta magnitude. 

Sua .creçlibjlidad,e junto a amplos segmen
tos da nossa sociedade garante o E:xito des
l.i:r. campanha. (MÚito bem!) 

0 SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
SOri Wedekin. 

O-SR. NELSON WEDEKIN (PDT -
SC Pronuncia o &eguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, no momento em que 
os privatistaS de toda espécie reiteram suas 
teses, inclusive com relação à Previdência 
Social, é importante deixar na Casa o regis
tro de experiências que já foram levadas a 
efeito, e que produziram conseqüências ne
fastas para trabalhadores, aposentados e pen
sion.i$tas; c-omo aconteceu no Chile. 
___ Por isso, a leitura atenta do documento 
da Confederação Brasileira de Aposentados 
e Pensionistas sobre o assunto, pode se cons
tituir numa contribuição importante para o 
debate. 

Passo, pois, a ler a futegra do documen
to e dos seus ano::os: 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

S.ão Paulo, 27 de novembro de 1990 

I Privatizaçlo da Previdetlcia Social 

No sentido de alertar o povo, principal
mente os. trabalhadores da ativa, aposenta-
dos e pensionistas, sobre o engodo para ilu~ 
dir os trabalhadores com a transformação 
da Seguridade-Social em Previdência Priva
da, apresentando como exemplo o modelo 
implantado em 1980, no Chile, através das 
Administradoras de Fundo de Pensão- AFP. 
Como a própria denominação determina, não 
se trata de Seguridade Social e sim. apenas, 
de fundos custeados somente pelos trabalha
dores, para lhes proporcionar um 11beneffcio11 

após os 65 anos para o homem e 60 para 
mulher, que no final não representa a tão 
almejada aposentadoria, após tantos anos 
de trabalho. Para a mulher, a discriminação 
é ainda maior, pois apesar de contribull"em 
com cotas iguais aos homens, recebem impor
tâncias, que, por vezes, representam 50% 
do valor reçebido pelo homem. Essa onda 
dC privatização vem sendo levantada por au
toridades, alguns senadores, deputados, o 
próprio Governo, através do Ministério do 
Trabalho e Previdencia, contando com par
te de nossa imprensa, não corresponde à ver
dade da situação eKistente no Chile, em rela
ção a esse sistema imposto pela ditadura de 
Pinochet, onde os trabalhadores não tiveram 
sequer oportunidade de dar sua opinião. O 
que ocorre, em nosso Pa~ sobre o proble
ma da Seguridade Social e a onda de privati
zaç§o, faz parte de uma campanha orquestra
da, que fere os interesses e- conquistas dos 
trabalhadores e da própria soberania, em to
dos os países da América Latina. 

Na qualidade de 1° Vice-Presidente da 
Confederação LatinoMamerfcana de Jubila
dos e Pensionados, participei, com os demais 

companheiros dos países do Cone-Sul, que 
fazem parte, além do Brasil, a Argentina, 
Uruguai, Paraguai. Chile e Bolívia, de um se
minário e conferência realizados em Santia
go do Chile, de 13 a 18 deste mês, Portap.t~ 
a opinião que apresento é fruto de informa
ções de todos esses países em relação ao as
sunto. 

Antes de outras considerações, quero le
var ao conhecimento de todos, rc!suinidamen-_ 
te, trechos do documento apresentado pelos 
chilenos, nesse evento, que contou também 
com a presença da CUT (Central Unitária 
dos Trabalhadores Chile), várias personalida
des, entre outras de dirigentes da Previdên
cia Social do Chile e do Uruguai: 

"0 sistema da AFP é financiado 
ex-clusivamente pelos trabalhadores 
para que se beneficiem aqueles que 
o administram, e que têm a oportuni
dade de regular os benefícios confor
me os lucros que querem obter, sem 
considerar o social, a justiça e a eqüí
dade de tratamento do homem e seu 
grupo familiar." 

''Não somente os "beneffcios" são 
inteiramente financiados peloS traba~ 
lhadores, como também sua manuten

- çã.o e todas ostentações próprias de 
sistema comercial (propaganda, comis
sões e tudo o mais que permita criar 
um ambiente de fantasia, em que se 
submete_a opinião ptíblica do País.. 11 

"Os filiados da AFP alcançaram 
em julho/89, 3.338.423, dos quais SO:

mente 1.772922 (53,10%)têm condi
ções de recollier suas cotas. A massa 
assalariada do Chile ê de 4.500 milhões 
de trabalhadores, o que :significa que 
apenas 75% estão cobertos e, o restan
te, não tem direito às pensões nem sa
tíde, sem considerar as mulheres, do
nas-de-casa, que tampouco são consi
deradas em regime de pensão." 

"Em maio do ano de 1989, entre 
as 14 existentes nessa epóca, apenas 
5 das Administradoras dos Fundos 
da Previdência (AFP), ligadas a gru
pos económica& nacionais e estrangei
ros, controlavam 82,8% dos recursos 
acumulados, que representavam algo 
mais de 4.355 milhões de dólares. Ho
je existem 36 dessas Seguradoras,. que 
disputam a poupança dos trabalhado
res chilenos, isto ê, daqueles que têm 
condições de pagar suas cotas." 

1Essa:s- administraÇões de fundos 
são controladas por consórcios inter
nacionais, fundamentalmente norte
americanas." 

Os trabalhadores chilenos da ativa e apo
sentados, lutam para a formação de uma Co
missão de Estado, com a participação de tra
balhadores e aposent3dos, para apresentar 
estudos de sistemas de_ seguridade social, obe
decendo os princípios da universalidade dos 
Dbeneficios, que ampare a todos sem distin
ção: da integralidade, e solidária com a parti
cipação do Estado, dos patrões e trabalhadores. 
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Os argumentos usados para a privatiza~ 
ção são sempre os referentes a 11déficit cróni
cos e crescentes", nineficíência administrati
va" "fraudes" etc. 

Estes fatos foram muitas e muitas vezes 
denunciados pelos trabalhadores da ativa e 
de aposentados em nosso País, provocando 
inclusive, a nosso pedido, Comissões de in
quérito na Câmara Federal 

O que se faz necessário, no caso brasllei
ro, é que se leve à prática a Seguridade So
ciaL Conforme determina a nossa Con$titui
ção, principalmente no que diz respeito à 
sua administração e fiscalização, com a parti
cipação, em igualdade de condições, de Go
verno, patrões, trabalhadores e aposentados. 

Com a participação dos trabalhadores, 
seus maiores in_teressados, será possível uma 
luta contra a sonegação, as fraudes; e o Go
verno cumprindo com suas obrigações para 
com a Previdência, pagando as despesas da 
parte da administração e recolhendo à Cai
xa da Previdência, todo o dinheiro que arre
cada através dos órgãos arrecadadores do 
Governo, e não usando o dinheiro para ou
tras finalidades, a Seguridade Social cumpri
rá fielmente seu papel na sociedade brasileira. 

Todos se lembram da época em que as 
Caixas de Previd~ncia tinham atendimento 
médico, ambulatoria~ hospitalar e domiciliar, 
além de financiar a juros baixos,- moradias, 
e outras ajudas financeiras, e possuir ainda, 
em várias partes do Pais, restaurantes popula
re~ a preços baixos. 

Tudo isso foi possível, porque os trabalha
dores faziam parte das administrações da Pre
vidência Sacia~ que além de pagar os benefí
cios, construíram um grande patrimOnio. Os 
problemas da Previdência, no Brasil surgiram, 
principalmente, após o regime militar instau
rado em 1964, que tinha como objetivo des
moralizar a Previdência, e acabar com as con
quistas sociais dos trabalhadores. 

Aneco, documento do seminário. 

SEMINÁRIO SUBREGIONAL DE 
FORMACION DE CUADROS DE 

CONDUCCION DE CI.AT-JUP 
CONFERENCIA SUBREGIONAL 

"SOLUCIONES ALTERNATIVAS AlA 
CRISIS DE lA SEGURIDAD 

Y PREVISION SOCIAL" 

Santiago - 11, 18 de noviembre de 1990 

La situaci6n actual dei sistema ''Prevision 
Social de los países del Cone Sur, Argenti-
no, Bolivia, Brasil, Chile; Paraguay y Uru
guay, participantes del Seminario "Haydée 
dei Carmen Ojeda Pacheco" de formación 
de Coadros de Conducción a.AT-JUP, rea
lizado en Santiago de atile dei 11 al 18 de 
noviembre de 1990, es la siguiente: 

1~ el60% de los jubilados y pensionados, 
mas los montepiados de la subregión, cobram 
menos de um salario minimo mensual; 

2") Ia pérdida dei poder adquisitivo de 
Ia jubilación, en su gran mayoría, fué la 70% 
y sus valores actuales solo alcanzan a cobrir 
um 10 o 15% dei valor de la canasta familiar; 

3") el inicio de este proceso de deterio
ro de Ias jubilacione~ comenz6 com la insta
laci6n de gobíernos militares dictatoriales. 
en todo el Cone Sur, los gobiernos de transi
ción que les sucedieron, no han tenido volun
tad ni capacidad para corregir este deterio
ro, que obliga a un gran porcentaje dei sec
tor, a disputar el mercado dei tragajo, cayen
do en el subempleo y la explotací6n; 

4") la malversaci6n dei patrimonio de la 
Seguridad Social, y el no ,cumplimieoto de 
lãs-obrigacloneS de los gobiemos para coo 
la mism3, Deva a la desmoializaci6n de los 
beneficiarias y facilita la propaganda de los 
proyectos de privatizaci6n de los sistemas 
de Seguridad Social; 

5") procurando engafiar a los asalariados, 
se pane como ejemplo la privatizaci6n de la 
Seguridade Social hecho en Chile donde com
probadamente ésto significó un retrocesso 
CQ"g!:;iderable en las conquistas logradas ante
riormente; 

60) la sumici6n de los gobiernos anterio
res y ]Q~_açtuales, en diversos países, se pres
t6 a las presiones de los grupos ímancieros 
internacionales, aplicando una politica neo
liberal, la que, como sabemos, es nefasta pa
ra nuestros intereses y por ende para la Segu
ridad Social; no está en la privatización de 
la misma, sino en la administración y fiscali
zaci6n que bebe ser colegiada e integrada, 
en igualdad de condiciones, por patrones, tra
bajadores, jubilados y el Estado. - Dado en 
Santiago de Chile a los doce ditas de noviem
bre de 1990.- Carlos. Antonio Lópes, Para
guay - Oswaldo Lorcnço, Brasil - José P. 
Giancro, Paraguay- Selva Robalina Vare~ 
la, Uruguay - Chile - Carlos. R Schwab, 
Argentina, José Solari Briones, Chile - Au
gustin Dias de la Quintana, Bolivia. 

INSTITUTO DE PROMOÇÃO 
SOCIAL~ IPROS 

SEMINÁRIO SUE-REGIONAL DE 
FORMAÇÃQ DE QUADROS DE 

CONDUÇAO DA CI.AT-JUP 
CO~NCIA SUE-REGIONAL 

"SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 
À CRISE DA ASSISWNCIA 
E PREVID1*CIA SOCIAL" 

Santiago do Chile, 11 a 18 de novembro 
· de 1990 

A situação atual do sistema de 'Previdên
cia Social" dos países do Cone-Sul, Argenti
na, Bo!Ma, Brasil, Chile, Paraguai e Uru
guai, participantes do Seminário ''Haydée 
dei Camen Ojeda Pache_co" de formação de . 
Quadros dO Condução CIAT-JUP, realiza
do cm Santiago ·do Chile de-u a 18 de no
vembro de 1990, é a seguinte: 

1 °) 60% dos aposentados e pensionistas, 
além dos favorecidos por montepios da sob
região, recebem menos de um salário mini
mo mensal; 
~a perda do poder aquisitivo da aposen

tadoria, em ~ua grande maioria, foi de 70% 
e seus valores atuais cobreril sOmente-de 10% 
a 15% do valor da receita ~r; 

~ o infcio deste processo de deteriora
ção das aposentadorias, começou com a insta
lação de governos militares clitadoriais em 
todo o Cone-Sul; os governos de transição, -
que sucederam a estes, não têm tido vonta
de nem capacidade para corrigir esta deterio
ração, o que obriga uma grande percentagem 
do setor a disputar o mercado de trabalho, 
caindo no subemprego e etploração; 

4~ a má administração do patrimônio 
da Assistência Social e o não cumprimento 
das obrigações dos governos para com a mes
ma leva à desmoralização dos beneficiários 
e facilita a propaganda dos projetas de priva
tização dos sistemas de Assistência Social;_ 

S") procurando enganar os assalariados, 
coloca-se como exemplo a privatização da 
Assistência Social feita no Chile, aonde isso 
signicou um retroces:so considerável nas con
quistas consegUidaS anteriormente; 

60) a submissão dos governos anteriores 
e aluais, em diversos países, se prestou a pres
sões dos grupos financeiros internacionais e 
à aplicação de uma politica neo liberal que; 
como sabemos, é nefasta para os nossos inte
resses e para a Assistência Social; não está 
na privatização da mesma1 mas na administra
ção e fiscalização qrie deve ser colegiada e 
integrada, em igualdade de condições, por 
patrões, trabalhadores, aposentados e pelo 
Estado. 

Feito em Santiago do Chile, aos d~ 
dias do Dmês de novembro de 1990. : 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenté. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Na presente sessão, terminou o prazo pa
ra apresentação de emendas ao projeto de 
Lei do Senado n° 1251 de 1990, de autoria 
do Senador Teotonio Vilela Filho, que fixa 
diretrizes para consetvação de energia e dá 
outras providências. 

Ao projeto foi oferecida uma emenda .. 
A matéria volta à ComissãO de Constitui-· 

ção, Justiça e Cidadania. 

É a seguinte a emenda apresentad3: 

EMENDA OFERECIDA NOS 
TERMOS DO ART. 235, II, 'C', DO 

REGIMENTO INTERNO AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N° 125, DE 1990 

N"l 

SUBSTITUTIVO 

Dispõe sobre a polftica nacional 
de conseiVaçlo e uso racional de 
energia elétrica, e dá outras provi
den.cias. 

O Congresso Nacional decre~: _ 

Art 1° O Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elét?g- :qNAEE es!abete
cerá normas para conservaÇão e uso racio
nal de energia elétrica, assegurando as neces
sidades das concesssionárias produtoras e 
Contemplando, nas futuras in~t?lações de ge
ração de eletricidade, a conservação de ener
gia em adição ou em substituição. 

ArL 2° As concessionárias de setvi~ 
de eletricidade .devem submeter, a cada 2 
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(dois) anos, juntamente com seu Plano Dece
nal de Expansão, um Plano de Conservação 
de Energia, contendo: 

I - os objetivos eopecfficos e quantificá
veis de conservação e gestão de carga; 

II - descrição das opções de conserva
ção, análises e processos usados para avaliar 
os métodos de conservação; 

III - estimativa dos custos e dos benefí
cios das opções de conservação, avaliadas e 
selecionadas dentro de um contexto que con
temple um planejamento integrado de ofer
ta e demanda; 

IV -a metodologia e as premissas utiliza
das nas previsões da demanda futura e na 
descrição dos vários recursos energéticos dis
ponfveis; 

V - o impacto econômico previsto nos 
programas de conseiVação, de utilização de 
fontes renováveis de energia, cc-Geração e 
de outras melhorias na eficiência energética; e 

VI -estudo comprobatório de que os pro
gramas representam os meios mais econômi
cos de satisfazerem as necessidades de eletri
cidade. 

Art. 3° A autorizaçãO- para ·a ConsfhlÇão 
de novas instalações ficará condicionada ao 
cumprimento do disposto no artigo anterior 
e à pré-avaliação do impacto ambiental por 
elas provocado. 

Parágrafo único. O processo de autoriza
ção da expansão da oferta através da constru
ção de novas plantas de geração dar-se4 
em audiência pública, após análise e parecer 
favorável do DNAEE. 

Art. 4° As concessionárias de serviço pú
blico de energia elétrlca ficam autorizadas 
a conceder financiamentos e incentivos finan
ceiros aos consumídores que utilizarem equi
pamentos e processos tecnológicos mais efi
cientes em termos de conservação de energia. 

Art. 5° Os investimentos deCõrientes dos 
programas de estímulo ~ adoção de tecnolo
gias de uso final de energia mais eficientes 
serão considerados investimentos de capital, 
cuja depreciação far-se-á ·segriDáo a expecta
tiva de vida tltil dos equipamentos objeto 
de cada. programa. 

Parágrafo (mico. Os investimentos aos 
quais se refere o caput deste artigo compo
rão a base dos ativos imobilizados em servi
ço, para efeito do cálculo da remuneração 
legal das concessionárias. -- _- _- _ 

Arl 6° SC: OS investimentQS enl tefDOlogia 
de uso final de energia, constantes do Plano 
de Conservação de Energia a qUe se refere 
o art. 2°, acarretarem redução de receita 
em decorrência da redução das vendas físi
cas de energia elétrica no_ curto prazo, pode
rá o DNAEE autorizar, temporitriamente, a 
concessionária a adotar um adicional na ta
xa de remuneração sobre os investimentos 
em uso ràcional, com base nas perdas de re
ceitas líquidas. 

Art. 'JO A Secretaria de Ciência e Tecno
logia da Presidência da Reptiblica (SCT) es
tabelecerá normas sobre o nfvel máximo de 
consumo específico de energia ou de eficiên
cia, com base nos indicadores técnicos perti
nentes, dos seguintes equipamentos elétricos, 

produzidos ou comercializados no Pa'fs: refri
geradores, "freezers", condicionadores de ar 
de janela, motores até 100HP, reatores, lâm
padãs incandescentes e fluorescentes e ou
tros, a critêrio da mesma ser. 

Parágrafo tínico. Caberá ~ Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) defi
nir, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados da data da publicação desta lei, os 
procedimentos pafa -testes de determinação 
dos indicadores de nível de consumo específi
co ou Je eficiência para cada tipo e classe 
de equipamento, bem como o padrão amos
tral para testes de verificação e fiscalização 
dos valores. 

Art 8° A ser credenciará entidades de 
reconhecida idoneidade e capacidade técni
ca para aferir, periodicamente, os nfveis de 
consumo ou de eficiência dos equipã.mentõs 
enquadrados nos Planos de Conservacão de 
Energiá. ~ 

Parágrafo tínico. As entidades ptí.blicas 
participantes dos planos acima mencionados 
poderão receber da SCT, quando necessário, 
recursos c_;:spe_cíficos para atender aos disposi
tivos desta lei. 

Art 9° Os fabriCantes dos equipamentos 
enquadrados nos Planos de Conservação de 
Energfu fícari:l obrigados a adotar as medidas 
necessárias para que estes alcancem, num 
prazo máximo de 3 (três) anos, a contar da 
publicação desta lei, os nfveis mfuimos de 
consumo e eficiência constantes das normas 
estabelecidas pela SCT para cada classe de 
equipamentos. 

Art. 10. A SCT_ divúlgará, no prazo de 2 
(dois) -~nos, a contar da data da publicação 
dos valores de consumO e eficiêP.cia pa-ra ca
da classe de equipamentos, um Programa 
de Metas de Consumo e Eficiência, que deve
rá ser cumprido pelos fabricantes e importa
dores, no q_üinqüênio seguinte ao término 
do prazo fiXado no artigo anterior. 

§ 1° Com intervalo niáximo de 4 (quatro) 
anos, após a publicação do Programa de Me
tas-mencionado no caput deste artigo, a SCT 
publicará novo programa para o qllinqüênio 
subseqUente ao do programa anterior. 

§ 2° As metas serão estabelecidas com 
base exn valores técnica e economicamente 
viáveis, tomado como parâmetro, para cada 
classe de equipamento, um consumidor médio. 

§ 3° Uma meta será considerada econo
micamente viável quando sua implementação 
implicar na reduçãO do Custo de Utilização 
Durante a Vida de um equipamento, defini
do este com ~ cust? total de aquisição e ope
ração do equipamento durante -tOda sua vi
da ütil estabelecida pelo fabricante e confir
mada pela ser. 

§ 4° O Custo de Utilização Durante a 
Vida será calculado segundo critérios técni
cos definidos pela SCT. 

Art. lL A SCT promoverá, sistematica
mente, a verificação dos ptodlilos em comer
cialização e, caso estejam em situação irregu
lar, notificará o fabricante ou importador, o 
qual, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá re-:
tirá-los do mercado, bem como dos estoques 
em poder dos vendedores. 

Parágrafo fuiico. ·Se, após. o prazo ÍlXado 
no caput deste artigO, fofem encontrados 
no mercado produtos-em situação irregular, 
seus fabricantes Ou importadores ficarão sujei
tos ao pagamento de multa igual a 100% 
(cem por cento) do preço de venda para ca
da unidade em tal situação. 

Art 12 Os- vendedores ~o obrigados, 
quando solicitados pela SCTou_seu represen
tante lega4 a liberar os produtos para inspe
ção em laboratórios credenciados, responsa
bilizando-se _o ~bricante por sua reposição 
ao yendc::d?_r ~ pela retirada_ do produto do 
laboratório, após- a· reâliz3ção dõs testes de 
consumo ou eficiência. 

Art 13. O. Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo :de_ 90 (noventa) dias a 
contar da data de _sua Dpublicação. 

ArL 14. ~t3: lei_~tra_em_vigor na data 
de sua publicação. -

Art. 15. Revogam:-se as_ disposições em 
contrário: 

Jusiilicaçlo 

O ilustre Senador Teotônío Vilela -Fiiho 
é o autor do Projeto- de Lei do Senado n° 
125, de .1~0, g~e fixa_ diretr~es pâra conser
vação de_ energta e dá outras providências. 

Sem d!ÍVida, trata-se de matéria- de g:i-ari
de relevância na medida em que a energia 
condiciona a capacidade de cres_cimento do 
Pafs. 

A essa premissa devemos associar o fatO 
de que o Brasil defronta-se com um prOble
ma_ energ~tico aind<!--~o deyiçlament~ equa~ 
clonado. - - - -

A riosSa preocupaçã9, neSSe sentido, se 
agrava em decorrência de, náo obStante dis
pormos de ~l!l dos maiores parques gerado
res de eletnctdade do mundo, a s~ amplia
ção, hoje, tomou-se quase- ínViáVe~ em I.!ice 
do esgotamento_ cçnjutural da capacidade fi
nanceira do Estado para arcar com os inves
timentos necessários e os. elevadO$ custos am
bientais e sociais decorrentes. 

DesSa fol"'Jlà~ a altern~at:Lva economicamen
te mais viáVet;- a êurtõ- praza, é-· o incentivo 
h revisão dos padrões aluais de consumo, se
j~ pela eliminação-do deSperdtcio (uso racio
nal), seja pela apropriação de novas tecnolo
gias, que redUZem- o cónsumo específico. 

Usar racionalniente e conservar energia 
significa manter-o mesmO nfV(:fde produção 
ou de bem-estar, utilíZando-se quantidade 
menor da energia diSponível 

Estudos ·re.anza~~s- co-mprovam que os 
custos de. energia útil obtida através de esfor
ços de conservãção São· 'SigÍúfícativamente 
mais econOmic:;_o~ que~, expãnsão do sistema 
instalado. 

Vale registrar? ~ntrC_tanto, -que piogramas 
de c_onservação e de racionalização de ener
gia n~o elimmam as necessidades de investi
mento em expansão, para atendei' à deman
da futura, o que-é óbvio. 

A grande vatita&em de programas dessa 
natureza, contudo, é a de garantirem retor
no rápido. com inVeStimentos menores e; a 
longo prazo, o retorno em termos de educa .. 
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ção da sociedade para o uso racional de ener
gia. 

Assim sendo, solicíter estudos à Assesso
ria do Senado Federal, que me permiti~ 
contribuir para o aperfeiçoamento do Proje
to de Lei n° 125/9(), o que reSultou na emen
da substitutiva que ora apresento ao julga
mento dos meus pares, pois conforme ressal
ta o ilustre Senador Teotonio Vilela Filho, 
em sua justificação, 110 desafio que as circuns
tâncias nos impõem não é, afinal, apenas do 
Governo, ê da sociedade inteira, é de todos 
quantos sonham com o desenvolvimento des
se Pafs, é de todos quantos tenham compro
misso em legar a nossos filhos-e netos, b ge
rações do século XXI, um Brasil onde nin
guém seja privado de crescer à falta de bem 
tão precioso quanto a energia11

, 

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1991. 
-Senador Fernando Henrique Cardoso. 

(À Comissão de Constituição, Jusdça 
e adada.nia.) 

O SR PRESIDENTE (Carlos de De' 
Carli) - Lembro aos Srs. Senadores que o 
con-gresSo' NaciOnal está convocado para 
uma sessão conjunta a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, no plenário da Câma
ra dos Dep-utados. 

O SR PRESIDENTE (Carlos de De' 
Carli) - Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encer
rar a presente sessão, designando para a Or-
dinária de amnahã a seguinte. -- -

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DI! DECRETO 
LEGISLATIVO 
N" 94, DE 1990 

{Illclufdo em Ordem do Dia nos 
, tCl"IDOS do arL 172, II, d, do 

.Regímento Interno.) 

Discussão, em tlinló -ábicó,·. ao· PiõJ~ú)-
de· Decreto Legislativo ·n-o '94, dC 199Õ (D:0 _ 

175/90, na Câmara 'dbs nepúiados), qUe apro
va o ato que outdrga perm:iSs!o à Rádio 
aub de Palmas Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radíodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Palmas, Estado 
do Paraná (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

2 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO 
N° 95, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turno 6nico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 95, de 1990 (n° 
185190; rui. Câmara dos Deputados). que apro
va o ato que outorga concessão h Rádio Li
berdade de Itarema Ltda., para exploração 
de seiViço de radiodifusão sonora em--onda 

média, na cidade de Itarema, Estado do Ce
ará (dependendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

3 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO 
N° 96, DE 1990 

(Incluído em Ordeim do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão", em: turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 96, de 1990 (n° 
188/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova por dez anos, a partir 
de 10 de setembro de 1986. a permissão ou
torgada à Rádio Jornal de Rio Oaro l1da., 
através da ~ortaria n° 998, de 26 de agosto 
de 1976, para explorar, na cidade de Rio da
re, Estado de São Paulo, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada (depen
dendo de parecer da Comissão de Educação). 

4 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO 
N°W, DE 1990 

(lnclúfdo em Ordem do Dia nos 
- termos do art. 172, II, d, do 

- Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 97, de 1990 (n° 
189190, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova permissão à Rádio Cur
rais Novos Ltda, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Currais Novos, Estado do Rio Gran
de do Norte (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

s 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISlATIVO 
N° 98, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, n, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turno tíni_co, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 98, de 1990 (n° 
190/90, na Câmara dos Deputados). que apro
va o ato que outorga concessão ao Sistema 
Norte de Rádio Ltda., para ex:plorar seiViço 
de radiodifusiio sonora em onda média na 
cidade de Serra, Estado do Espírito Santo 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

6 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO 
NO 99, DE 1990 

(Incluído em Ordem do dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legisaltivo n° 99, de 1990 (n° 

238/90 na Câmara dos Deputados), que apro
va o a'to que outorga concessão ao Sistema 
aube do Pará de Comunicação Lt4a., para 
cc:plorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão), na cidade de Marabá, 
Estado do Pará (dependendo d~ parecer da 
Comissão de Educação): 

7 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO 
N° 100. DE 1990 

(lnclu(do __ em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto_ Legislativo n° 100, de 1990 (n° 
239190, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permisSão~ Rádio Tu
pinambá de Sobral Ltda., para ecplorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Baturité, Estado do 
Ceará (dependendo de parecer da Comissã"o, 
de Educação)-

8 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N" 101, DE 1990 

(lnclufdo em Ordem do Dia nós 
termos do art. 172. II, d, 
d-o_ Regiment~ Inten:o.) 

DiscussãO, em turno 'Cínico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 101, de 1990 (n° 
245190, na Câmara dos Deputados), que_ apro
va o ato que outorga permissão ~ Rede Asso
ciada de Radiodifusão Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, selViço de radiodifusão sonora em 
freqUência modulada, na cidade de Pedernei
ras, Estado de. São Paulo (dependendo .de 
pareeer da Comissllo de Educação). 

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO ~ 
N° 102, DE 1990 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos 
termos do an. 172, II, d, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno t1nico, do PrOj'efo ~ 
de Decreto Legislativo n° 102; de 1990 (no· 
248190, na Câmara dos Deputados). que apro- ~ 
va o ato que outorga permissão à Rádio 
Transmineral Ltda, para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
~rviço de radiodüusão sonora em freqüên- _ 
cia modulada, na cidade de Lambari, Esta
do de Minas Gerais (dependendo de parecei-
da Comissão de Educação). 

10 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO ~ 
N" 103, DE 1990 ~ 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos 
tC11llos do art. 172, II, d, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno úhico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 103, de 1990 (n° 
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249/90, ria Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova concessão h Rádio Cas
sino do Rio Grande Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Rio Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

11 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N° 104, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art.-172, II, 4, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 104, de 1990 ~ 
250/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o·ato que outorga permissão :a Rádio Sau
dades FM Ltda., para ccplorar seiViço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Matáo, Estado de--São Paulo 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

12 

l'ROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N° 105, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, cm turno l1nico, do Projeto 
de D~to Legislativo n° lOS, de 1990 (no 
252190, na Câmara dos Deputados), que apro-

-----' .. 
- ~ ' ' .._ ..... 

va o ato que renova por dez anos, a partir_ 
de 7 de outubro de 1987, a permissão outor
gada à Rádio .Jomal do Povo Ltda., através 
da Portaria n° 1.039, de 30 de setembro de 
1977, para explorar, na cidade de Limeira, 
Estado de São Paulo, serviço de radiodi[usão 
son-ora em [reqüência modulada (dependen
do de parecer da Comissão de Educação). 

13 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N" 106, DE 1990 

(Inclufdo ·em Órdem do Dia nos 
termos do_art. 172, II, d, 
dc;>$egi~eitto In~e_mo.) 

Discussão, em tui-no único, do Projeto -
de Decreto LegislaíiVo" no 106, de 1990 (n°. 
253!90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorgam permissões à Omega 
Rádio Di[usão S/C Ltda., e h Kiss Telecomu
nicações Uda., para explorare~ pelo prazo 
de dez anos, sem ·direito de exclusividade, 
setviço de radiodi[Usáo sOiiôrà ·em freqUên
cia modulada, na cidade de Arujá, Estado 
de São Paulo (dependendo de parecer da 
Comissão de Edu~~o ~- : - -

--14 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 107, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172., II, d, 
do Regimento Interno.) -- . . - -

Discussão, em turno llnico, do Projeto . 
de Decreio Legislativo n° 107, de 1990 (n° 

254190, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão h Sintonia 
<---Sistema FM Stereosom Ltda. para ccplo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão em fre
qüência modulada, na cidade de Dois Córre
gos, Estado de São Paulo (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação). 
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PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

.N" 108, DE 1990 

(InclUrdO ~m <?rdem do Dia nos -
termos do art. 172, II, d, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno tínico, do Projeto 
de Decreto Legjsl~ti~o n° 108, de 1990 (n°-
25~/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que -ouiorga concesS:ão à E:n:lpresa 
de Radiodifusão Campograndense Uda .. pa
ra explorar, pelo praZo de dez anos, sem di
reito de _ex:çlusi\j~de, serviço de radiodí[u
sáo son_ora em o rida ·mêdía; ria cidade de Cáril
po Grande, Estado de MaiO Orcisso do Sul 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

O SR. PRESIDENTE (Carlos de De' 
Carli) -Está encerrada a sessão. 

(Levanta..se a sessão às 17 horas 
e 14 minulos.) 


